
Có ai còn nhớ trường hợp Nguyễn Văn Bé? 
 

 
 

Theo đảng và nhà nước ra rả rao truyền thì Bé là một liệt sĩ. Vào tháng Năm 1966, Bé 
cùng một số đồng đội tấn công vào một căn cứ của Mỹ nhưng bị phát hiện và bị bắt. Vì 

lính Mỹ và “Nguỵ” rất dốt, không biết gì về cách sử dụng mìn nên năn nỉ Bé hướng dẫn. 
Bé vờ nhận lời nhưng sau đó hét lớn “Mặt Trận Giải Phóng Muôn Năm” và “Đả Đảo Đế 

Quốc Mỹ”. Ngay sau đó, Bé đập mạnh trái mìn vào một chiếc xe bọc thép nổ tung. Bé hy 
sinh cùng với 69 tên Mỹ và “Nguỵ” chết tại chỗ. 

 
Các đài phát thanh và báo chí của vẹm loan tin này, và bình luận nhiều ngày. Chúng đặt 

tượng Bé, dựng cả một vở kịch về Bé. Bé được rêu rao là liệt sĩ anh hùng, đảng và nhà 
nước xúi dại thanh niên thiếu nữ hãy noi gương Bé, hy sinh cho đại cuộc. 

 
Thật sự thì Bé đầu hàng, Bé và đồng bọn không hề bắn một phát súng nào, ngoan ngoãn 

đầu hàng. Nằm trong tù, thấy đảng và nhà nước dựng đứng câu truyện, Bé đồng ý thanh 

minh, tố cáo bộ mặt gian dối của chúng. Vì gia đình của Bé sống trong vùng mất an ninh 
ban đêm nên chính quyền đã đem gia đình Bé đến một nơi khác an toàn hơn, để bọn 

chúng khỏi trả thù một cách đê tiện và dã man. 
 

Hình Nguyễn Văn Bé đang cầm một ấn bản của tờ Tiền Phong loan tin mình đã thành liệt 
sĩ. Hình thứ hai là Bé đang trả lời phỏng vấn của phóng viên Dan North, thông tấn xã 

Associated Press. 
 


