Giao lưu... hay kế thừa sự nghiệp nhập Trung
còn dang dở của Hồ?

Le Nguyen (Danlambao) - Thời thông tin bùng nổ, những ai sử dụng công cụ
tin học, tiếp cận thông tin, cố tình tìm hiểu về cái gọi là lãnh đạo tài tình sáng
suốt, về công lao chống Pháp, đuổi Nhật, đánh Mỹ của Hồ Chí Minh đều biết,
tất cả là do tuyên giáo cộng sản thổi phồng, bịa đặt chứ Hồ chẳng có công lao,
tư lao chi cả! Đích thực của cái gọi là công lao lãnh đạo đánh đuổi tài tình của
Hồ do loa đài lu loa, chỉ là Hồ lãnh lương làm tay sai cho cộng sản quốc tế, rồi
to mồm hô hào đốt cả dãi Trường Sơn để đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối
cùng cho quan thầy Nga-Tàu, là sự thật không thể chối bỏ.

Ngày nay chuyện bịa đặt “huyền thoại” Hồ lãnh đạo tài tình sáng suốt, đánh
đuổi Phát xít, thực dân, đế quốc đã bị các trang mạng xã hội toàn cầu lột
truồng, không cách chi để bao biện, che giấu. Tuy thế, đâu đó vẫn còn những
tiếng kêu lạc lõng làm theo lệnh trên giao của những tên bồi bút, trí nô bẻ
cong ngòi bút trơ trẻn tâng bốc, nâng bi Hồ không biết xấu hổ, tràn ngập trên
hệ thống loa đài, chất chứa đầy trong các kho tư liệu của đảng, nhà nước cộng
sản Việt Nam với những lời le liếm tởm lợm như sau:
“...Chuyện bác Hồ trăm năm chưa dễ thấu ngọn nguồn... Hồ Chí Minh là người
có tầm mắt đại dương... người mang tầm vóc vĩ nhân và cốt cách hiền triết thì
trên đời này chỉ thấy ở Hồ Chí Minh... Hồ Chí Minh một nhà cách mạng kiệt
xuất với tư tưởng lỗi lạc, với trí tuệ uyên bác, ôm trùm mọi tri thức Đông Tây
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kim cổ... Hồ Chí Minh là kết tinh của lòng yêu nước, thương dân và tỏa sáng
ánh sáng minh triết của chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh, văn hóa Hồ Chí
Minh...”
Các tên bồi bút này nói đúng... đúng là tiên đoán thiên tài! Trăm năm nữa với
cái đầu mê muội của đám cháu ngoan thiếu não, chưa dễ thấu hiểu hết chuyện
Hồ Chí Minh lãnh lương cộng sản quốc tế dẫn dắt năm châu đến đại đồng
chẳng có yêu nước thương dân nào trong đó cả. Và đám cháu ngoan bưng bô
mù quáng này cũng không đứa nào đủ trí tuệ để thấy tầm vóc vĩ nhân, cốt
cách hiền triết của kẻ nói “...Tôi không có tư tưởng gì cả, tôi chỉ có chủ nghĩa
Mác- Lênin... Tôi thì có thể sai chứ đồng chí Staline, đồng chí Mao không thể
sai được!?...”
Cũng như trăm năm nữa vẫn không có đứa mù đảng, cuồng Hồ nào có thể
thấy sự uyên bác, ôm trùm mọi tri thức Đông Tây kim cổ bằng cách chôm
chĩa, cắt dán tư tưởng của các bậc vĩ nhân, hiền triết làm thành của mình như
Hồ cả. Hồ vĩ đại, hiền triết thật vì đã biết phát huy sáng kiến cắt dán “Mọi
người sinh ra đều bình đẳng...t ạo hóa cho họ quyền được sống, quyền tự do,
quyền mưu cầu hạnh phúc...” trước cả công cụ cắt dán của ông Bill Gates sáng
chế ra trong thời đại a còng (@) có đến gần nửa thế kỷ!
Thật ra tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh thật sự là không có gì... chẳng có gì lạ
và có rất ít người không biết cái thùng rỗng của Hồ Chí Minh ở thời thông tin
mở này!
Ngồi gõ bàn phiếm đúc kết “công lao” Hồ Chí Minh, chữ ra tới đâu là bốc mùi
tới đó nhưng vẫn phải cắn răng, bịt mũi để vạch trần, chỉ ra những tên bồi
bút, trí nô xã nghĩa của cái làng Ba Đình bưng bô bằng mồm, phong thánh
cho Hồ với những con chữ cường điệu cuồng tín, ngu xuẩn, đồng bóng đến độ
không thể tin được. Đồng bóng thế, nặng mùi thế nhưng nó vẫn được những
đứa mù đảng, cuồng Hồ nhai lại như bò mà những ai có lòng tự trọng nghe
qua không khỏi đỏ mặt, xấu hổ giùm cho chúng.
Chắc chắn, là một người bình thường sống trong môi trường Xã hội chủ nghĩa
khi tiếp cận, biết ra tư tưởng, đạo đức thật sự của nhân vật “đặc biệt” Hồ Chí
Minh, không ai có đủ bình tĩnh để không phải buột miệng chửi thề cho hả tức
vì đã bị lừa quá lâu. Tuy nhiên tư tưởng, đạo đức của Hồ có hơi trừu tượng,
nếu không chỉ ra những vụ việc cụ thể thì cũng khó hình dung ra được sự ghê
tởm của nó tới mức độ nào?
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Do đó với nhân vật mờ mờ, ảo ảo bị các hào quang giả tạo, hư cấu của các bồi
bút, trí nô bao trùm che phủ nếu không mạnh tay vén váy, lột truồng Hồ ra
thì khó nhận ra tội làm tay sai bán nước của Hồ Chí Minh được bao phủ bởi
lớp hào quang“công lao đánh đuổi...” do bộ máy tuyên truyền của tuyên giáo
ồn ào dựng lên bên trong bức màn sắt của chế độ độc tài toàn trị cộng sản Việt
Nam.
Nổi bật trong cái gọi là công lao đánh đuổi của Hồ là chuyện Hồ to mồm tuyên
bố đốt cả dải Trường Sơn đi đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng cho
quan thầy Nga-Tàu. Bên cạnh lời tuyên bố sặc mùi tay sai hiếu chiến vừa nói,
là Hồ âm thầm thực hiện “sự nghiệp” giao nộp từng phần lãnh thổ trong
nhiệm vụ giao nộp toàn bộ lãnh thổ Việt Nam cho Tàu để đạt mục tiêu “Tôi
dắt năm châu đến đại đồng”là nhất quán, có tính kế thừa của thế hệ lãnh đạo
đời giữa và đời nay đang kế tục sự nghiệp bán nước của Hồ Chí Minh mà ai
có quan tâm đến tương lai Việt Nam đều thấy.
Giờ thì ai cũng biết là Hồ lãnh lương cộng sản quốc tế, hoạt động cướp chính
quyền và khi nắm quyền lực trong tay, Hồ từng bước thực hiện kế hoạch giao
nộp từng phần lãnh thổ để tiến tới mục tiêu sáp nhập tổ quốc Việt Nam vào tổ
quốc xã hội chủ nghĩa do Nga-Tàu thống lĩnh.
Trong nhiệm vụ làm tay sai bán nước cầu vinh của Hồ Chí Minh, chúng ta
thấy có một số văn bản lưu trữ trong các kho tài liệu trong ngoài nước mang ý
đồ giao nộp Việt Nam cho Tàu do Hồ Chí Minh đạo diễn như sau:
Một là tờ truyền đơn kêu gọi của Trường Chinh, tổng thư ký đảng lao động là
một trong những đệ tử thân tín của Hồ. Truyền đơn có nội dung phản quốc
như sau:
“ỦY BAN HÀNH CHÍNH KHÁNG CHIẾN VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

NĂM THỨ VII
TỔNG THƯ KÝ ĐẢNG LAO ĐỘNG VN
SỐ: 284/LĐ ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC
Hỡi đồng bào thân mến!
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Tại sao lại nhận vào trong nước Việt Nam yêu mến của chúng ta, là một nước
biết bao lâu làm chư hầu cho Trung quốc, cái thứ chữ kỳ quặc của bọn da trắng
Tư Bản đem vào!
Tại sao ta lại truyền bá trong dân chúng từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, cách
viết chữ dị kỳ của tên thực dân Alexandre de Rhodes đã đem qua xứ mình như
thế?
Không, đồng bào của ta nên loại hẳn cách viết theo lối Âu Tây ấy - một cách viết
rõ ràng có mau thật đấy - và ta hãy trở về với thứ chữ của ông bà ta ngày trước,
là thứ chữ nho của Trung Quốc.
Vả chăng, người Trung Hoa, bạn của ta - mà có lẽ là thầy của chúng ta nữa, ta
không hổ thẹn mà nhìn nhận như thế - có phải là dân tộc văn minh trước nhất
hoàn cầu không? Còn nói gì đến y khoa của Âu Mỹ: Chúng chỉ cắt, đục, khoét,
nạo! Có thế thôi!
Hỡi đồng bào yêu mến! Chúng ta hãy gạt bỏ cách chữa bệnh của bọn Đế quốc
phương Tây đem qua xứ ta!
Ta hãy bỏ nhà bảo sanh của chúng, bỏ bệnh viện của chúng, ta hãy dùng thuốc
dán của ông cha ta để lại và nhất là dùng thuốc Tàu danh tiếng khắp cả hoàn
cầu!!!!
Ta hãy trở về phương pháp này, trước nữa để ủng hộ các bạn Trung Hoa, sau
nữa để loại ra khỏi nước Việt Nam yêu mến của ta bao nhiêu những đồ nhập
cảng thực dân như là khoa học, phát minh v.v...
Ta hãy quét sạch lũ “trí thức” đã xuất thân ở các trường Âu Mỹ, đế quốc và
thực dân!
Chúc “Tổng phản công” và “Thi hành mọi phương pháp bài trừ thực dân”.
Trường Chinh
Tổng thư ký đảng Lao Động.”
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Hai là bản văn bức thư của Hồ gởi cho Stalin xin súng đạn, có kèm kế hoạch
thực hiện cải cách ruộng đất, có sự tham gia đóng góp ý kiến của cố vấn Tàu
như sau:
“Đồng chí Stalin kính mến,
Tôi đã bắt đầu soạn thảo đề án cải cách ruộng đất của Đảng Lao Động Việt
Nam, và sẽ giới thiệu với đồng chí trong thời gian tới.
- Tôi gửi tới đồng chí một số yêu cầu, và hi vọng sẽ nhận được chỉ thị của đồng
chí về những vấn đề này.
1. Cử một hoặc 2 đồng chí Liên Xô tới Việt Nam để làm quen và tìm hiểu thực
trạng ở đó. Nếu như các đồng chí đó biết tiếng Pháp đủ để có thể giao tiếp với
nhiều người. Từ Bắc Kinh tới chỗ chúng tôi đi đường mất khoảng 10 ngày.
2. Chúng tôi muốn gửi tới Liên Xô 50-100 du học sinh, với trình độ văn hóa lớp
9 ở Việt Nam, trong số họ có người là Đảng viên và cũng có người chưa phải là
Đảng viên, độ tuổi của họ từ 17-22. Đồng chí nhất trí về vấn đề này chứ.
3. Chúng tôi muốn nhận từ phía các đồng chí 10 tấn thuốc kí ninh ( thuốc sốt
rét) cho quân đội và dân thường, có nghĩa rằng 5 tấn trong nửa năm
4. Chúng tôi cần những loại vũ khí sau:
(a) Pháo cao xạ 37 li cho 4 trung đoàn, tất cả là 144 khẩu và 10 cơ số đạn cho
mỗi khẩu pháo.
(b) Pháo trận địa 76,2 li cho 2 trung đoàn, tất cả là 72 khẩu và 10 cơ số đạn cho
mỗi khẩu
(c) 200 khẩu súng phòng không 12,7 li và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu
Sau khi nhận chỉ thị của đồng chí về những vấn đề trên, tôi dự định vào ngày
mùng 8 hoặc là mùng 9 tháng 11 sẽ rời khỏi Moscow.
Gửi tới đồng chí lời chào cộng sản và lời chúc tốt đẹp nhất
Hồ Chí Minh
30-10-1952
đã ký.”
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Ba là với câu nói của Hồ Chí Minh tưởng nói đùa nhưng mà thật “...Mấy cái
đảo hoang tàn phân chim ỉa ở ngoài khơi đó... các đồng chí Trung Quốc có cần
thì ta cho họ đi...” đã được thủ tướng Phạm Văn Đồng, một đại đệ tử khác của
Hồ sốt sắng cho ra đời công hàm gởi cho thủ tướng quốc vụ viện Trung Quốc
Chu Ân Lai như sau:
“Thưa Đồng chí Tổng lý,
Chúng tôi xin trân trọng báo tin để Đồng chí Tổng lý rõ: Chính phủ nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9
năm 1958, của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, quyết định về
hải phận 12 hải lý của Trung Quốc.
Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ
thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải
lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa
trên mặt biển. Chúng tôi xin kính gửi Đồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng.”
Phạm Văn Đồng.
14/09/1958.
Đã ký.”
Qua ba bản văn thượng dẫn, không khó để cho chúng ta thấy ý đồ mượn tay
chân thân tín thực hiện nhiệm vụ “nhập Trung” của Hồ Chí Minh đã lộ rõ lộ
trình:
Thứ nhất với văn bản mang tính hiệu triệu của Trường Chinh thì tinh thần
“nhập Trung” khá lộ liễu, táo bạo và đã không được sự đồng tình của nhân
dân Việt Nam, nhất là tầng lớp trí thức, sĩ phu yêu nước nặng tinh thần quốc
gia dân tộc chống đối, khiến cho lời kêu gọi của Trường Chinh, chính xác là ý
định của Hồ không thành.
Thứ hai rút kinh nghiệm từ thất bại này, Hồ nhận lệnh Nga-Tàu nhân danh
cải cách ruộng đất, kèm theo khẩu hiệu “trí phú địa hào đào tận gốc, trốc tận
rễ” nhằm tiêu diệt các trí thức, sĩ phu yêu nước, lãnh đạo các đảng phái chính
trị...là bức rào cản ngăn chận ý đồ “nhập Trung” và biết rõ hành động làm
tay sai cho cộng sản quốc tế của Hồ.
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Thứ ba thanh toán xong thành phần yêu nước không cộng sản, Hồ tiếp tục
thanh toán nốt trí thức, văn nghệ sĩ đi theo Hồ hoạt động cách mạng, qua vụ
án Nhân Văn Giai Phẩm. Khi tàn sát thành phần ưu tú, tinh hoa của dân tộc
và không còn thế lực nào cản trở hành động tay sai, bán nước cầu vinh của Hồ
thì Hồ ngầm chỉ thị cho đàn em giao nộp Hoàng Sa, Trường Sa cho Tàu qua
câu nói nôm na thật thà mà tưởng như đùa: “...Mấy cái đảo hoang tàn phân
chim ỉa ở ngoài khơi đó...Nếu các đồng chí Trung Quốc muốn thì cho họ đi...”
Để kế thừa sự nghiệp “nhập Trung” của Hồ, các lãnh đạo cộng sản đời giữa
giao nộp đất biên giới, vịnh Bắc Bộ qua hiệp ước phân định cấm mốc biên giới
trên bờ năm 1999 và trên biển năm 2000. Việc dâng đất cho Tàu qua bức bình
phong hiệp ước biên giới đã gặp sự chống đối quyết liệt của người dân nên
lãnh đạo đảng cộng sản đời nay ma lanh hơn, chúng lươn lẹo giao nộp đất Tây
Nguyên, Vũng Áng, Bình Dương, rừng đầu nguồn, đất dựng khu công nghiệp,
đất xây viện Khổng Tử... với danh nghĩa giao lưu kinh tế, văn hóa trong hiệp
ước hợp tác toàn diện trên tinh thần gìn giữ tài sản quý báu do Mao - Hồ dày
công vun đắp?
Giao lưu kinh tế, văn hóa... hay đó là bước đệm để cho đám lãnh đạo cộng sản
đời nay kế thừa sự nghiệp “nhập Trung” còn dang dở của Hồ? Và như những
gì đã đang diễn ra, rất có khả năng trình tự sáp nhập Việt Nam vào Trung
Quốc năm 2020, không phải là đồn đoán nói xấu lãnh đạo các đời cộng sản
Việt Nam?
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