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Lời Trần Tình Của Pác 
 
 

LTG: Bài viết dựa theo nhiều tin tức và bài vở loan tải rộng rãi trên báo chí, 

kể cả báo của bác và đảng ta cũng như báo bên tàu, rằng: 

-Hồ Chí Minh thật (tức Nguyễn Sinh Cung-Nguyễn Tất Thành-Nguyễn Ái 

Quốc, .v.v..  thì đã chết từ năm 1932 và tro cốt hiện còn được lưu giữ ở bên 
Nga(?)...   

- Xác Hồ Chí Minh hiện nằm trong lồng kiếng ở Ba Đình là xác của 

  một người tàu, Thiếu tá Hồ Quang (1) xưa thuộc đệ bát lộ quân/quân 

đội  nhân dân giải phóng Trung quốc được tàu cọng "hô biến" theo quỷ kế 

tráo rồng đổi phượng  hoặc ve sầu thóat xác thành HCM giả  

trong âm mưu dài hạn lệ thuộc hóa và cướp nước Việt Nam... 

(Những chữ viết nghiêng là tiếng Việt được ghi nhận tạm theo phát âm  

 giọng tàu mà tác giả xưa có nghe, kể cả nghe qua mấy quân nhân gốc tàu 

ở trong đơn vị ). 
 
 
 

lời trần tình của pác 
 
 

miu sâu thâu Việt  

thiệt công lao 

mọi chiện ngộ làm 

 kế pác Mao... 

lói tiếng nam man  

pàn kách mệnh 

mượn tay tây dịch  

thịt tồng pào... 

một bầy thui chột nhìn không thấy 

cả lước ngu ngơ dzõ tược sao?... 

ngọai tịch ngộ tây, 

thây pấy tó 

chúng thờ, chúng cúng...  

túng tào lao... 
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ối dzà!...  

bọn chúng  

túng  tào lao!... 
 

 

Lê-Thụy-Chi 
 
 

(*)- Tên Hố Quang với nhiều xác tín mới hơn tên Hồ Tập Chương 

 trước đây cũng đã có tin, nhưng đối với đa số đại chúng thì Hố Quang 

hay Hồ Tập Chương thì cũng đều là tàu khựa cả. 

Vấn đề là: nếu quả đây là sự thật thì ĐCSVN và nhà nước CHXHCNVN 

phải dấu cái bộ mặt vào chỗ nào, hoặc phải làm gì cho bằng được  

để rửa sạch mối quốc sỉ này(?)... 

Để tiếp tục việc tìm cho ra sự thật, chúng tôi tin rằng những nhà trí thức chuyên môn 

vẫn nỗ lực truy tầm và thâm cứu vấn đề để đưa ra ánh sáng, 

chứ tay ngang như chúng tôi thì không có khả năng gì. 
 

Kèm dưới là hình của thiếu tá Hồ Quang, copied từ NET. 
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