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Sự thật sau những bức tượng Hồ Chí 
Minh ở nước ngoài 

Facebook của Hoàng Ngọc Diêu, trong đó tác giả đã vạch ra những chuyện lừa 

bịp thảm hại đàng sau bức tượng Hồ Chí Minh ở Moscow (Nga) và bức tượng 

Hồ Chí Minh ở thành phố Montreuil (Pháp), tôi vào internet đọc báo và tình cờ 

thấy bản tin “Chile tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” [3] của Đài Tiếng Nói Việt 

Nam VOV5 (ngày 05.07.2014). Bản tin viết: 

(VOV5)- Ngày 4/7, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành tại quận 

Cerro Navia ở thủ đô Santiago, Chile. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đang có 

chuyến thăm làm việc tại Chile, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tình cảm 

thành kính của lãnh đạo và nhân dân Chile nói chung và của quận Cerro Navia 

nói riêng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam, đồng thời khẳng 

định việc đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại địa phương này là sự kiện có ý 

nghĩa quan trọng đối với quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa hai 

nước… 

   

Tôi liền thử tìm hiểu để biết sự thật về cái việc “Chile tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh” và “tình cảm thành kính của lãnh đạo và nhân dân Chile nói chung và của 

quận Cerro Navia nói riêng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt 

Nam” là như thế nào(?). 

Chẳng cần tìm đâu xa, tôi vào trang web của quận Cerro Navia, thì thấy có bản 

tin viết về vụ này.[4] Ngay phía dưới tấm hình chụp buổi lễ khánh thành tượng, 

có hàng chữ: “Embajada de Vietnam donó busto del líder revolucionario 

instalado en el lugar”, nghĩa là “Bức tượng bán thân của nhà lãnh đạo cách 

mạng do Đại sứ quán Việt Nam tặng được đặt vào vị trí”. 

Ngay trong đoạn đầu tiên của bản tin, điều này cũng được lặp lại rõ ràng. Sau 

khi ăn trưa tại “Đại sứ quán nước Việt Nam Cộng Hoà” [Tras participar en un 

almuerzo en la embajada de la República de Vietnam] (than ôi, bản tin của quận 

này còn ghi sai cả tên quốc gia Việt Nam hiện nay nữa!!!), thì ông Luis Plaza 

Sánchez, quận trưởng của quận Cerro Navia, cùng với một nhóm người Việt 

Nam đến nơi khai mạc lễ đặt bức tượng “đã được tặng bởi đại diện ngoại giao 

của nước Á châu ở Chile” [“el cual fue donado por la representación diplomática 

del país asiático en Chile”]. “Đại diện ngoại giao của nước Á châu ở Chile” tức là 
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Đại sứ quán nước Việt Nam Cộng Hoà [la República de Vietnam] ở Chile đấy! 

Trời hỡi! 

A ha, thì ra bức tượng bán thân này không phải do “lãnh đạo và nhân dân Chile 

nói chung và của quận Cerro Navia nói riêng” tự ý nặn ra vì “tình cảm thành 

kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam”, mà lại do chính do 

Đại sứ quán Việt Nam vác đến… tặng. 

Đại diện ngoại giao của Việt Nam vác tượng đến cái quận này để tặng, thì ông 

quận trưởng nhận, và đặt nó vào vị trí thích hợp theo nghi thức ngoại giao, chứ 

không lẽ đem vứt vô sọt rác hay sao? 

Cái việc ông quận trưởng Luis Plaza Sánchez nhận bức tượng do Đại sứ quán 

nước ngoài tặng, rồi ông đặt nó vào vị trí thích nghi theo phép ngoại giao, là một 

việc rất bình thường. Chẳng những bình thường, mà trong trường hợp này thì 

lại còn quá đơn giản và tầm thường, vì trong nghi thức đặt tượng ấy đã không có 

bất cứ một vị đại diện nào ở cấp quốc gia của Chile đến dự. 

Vậy thì lý do gì mà Đài Tiếng Nói Việt Nam lại thổi phồng việc đó thành “Chile 

tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” và đó là “tình cảm thành kính của lãnh đạo và 

nhân dân Chile nói chung và của quận Cerro Navia nói riêng đối với Chủ tịch Hồ 

Chí Minh và nhân dân Việt Nam”? Ấy là chưa kể đến việc bản tin của quận Cerro 

Navia đã ghi sai tên nước Việt Nam hiện này thành nước Việt Nam Cộng Hoà [la 

República de Vietnam], chứng tỏ họ chẳng biết quái gì về cái nước đã gửi đại 

diện ngoại giao lò mò đến quận của họ để tặng bức tượng! 

Nhưng vì sao Bộ Ngoại giao CHXHCNVN lại chọn cái quận Cerro Navia ấy để 

tặng tượng Hồ Chí Minh? Có lẽ vì cái quận Cerro Navia ấy là cái quận quan 

trọng nhất của nước Chile chăng? 

Không. Cái quận Cerro Navia lại là một trong những quận “ổ chuột”nghèo đói 

thảm hại nhất ở Chile. 

Theo bản nghiên cứu “Una experiencia en localidades de extrema pobreza 

urbana, Cerro Navia (Chile)” [“Một kinh nghiệm trong những địa phương ngoại 

ô cực kỳ nghèo đói, Cerro Navia (Chile)”] trang 55-82 trong cuốn La 

construcción del desarrollo local en América Latina: Análisis de experiencias [5] 

[Xây dựng kế hoạch phát triển địa phương ở Latin America: Phân tích những 

kinh nghiệm] của Programa Alianzas Estratégicas para el Desarrollo Local en 

América Latina [Chương Trình Liên đới Chiến lược Phát Triển Địa phương ở 

Latin America], thì quận Cerro Navia (có diện tích 11.1km2, và dân số 148,312 

người) là quận nghèo nhất ở Chile, với số người thất nghiệp cao nhất ở Chile, số 
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người mù chữ cao nhất ở Chile, và trung bình mỗi người dân ở đó chỉ học hết 

lớp 8. Nhà cửa ở đó thì vô cùng chật chội và tồi tàn, với 49.7% tổng số nhà 

không có bình đun nước nóng, 63.8% không có máy giặt, và 89.2% không có xe 

để di chuyển, vân vân… 

Thì ra, có lẽ Bộ Ngoại giao CHXHCNVN đã chọn cái quận Cerro Navia ấy để 

tặng tượng Hồ Chí Minh vì nghĩ rằng dân ở đó nghèo đói, dốt nát, không biết gì 

về Việt Nam (thậm chí không biết cả tên nước Việt Nam hiện nay là gì), nên sẽ 

không có ai chống đối hay từ chối nhận tượng Hồ Chí Minh. Vinh dự thay! 

Lò mò vác tượng Hồ Chí Minh đến tặng cho một cái quận nghèo đói, dốt nát nhất ở 

Chile, rồi sử dụng báo chí và truyền hình ở Việt Nam để rêu rao rằng “Chile tôn 

vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” và đó là “tình cảm thành kính của lãnh đạo và nhân 

dân Chile nói chung và của quận Cerro Navia nói riêng đối với Chủ tịch Hồ Chí 

Minh và nhân dân Việt Nam”, thì lại quá sức là giỏi! 

Rủi thay, đó là cái giỏi của một chế độ lưu manh. Giỏi lừa bịp nhân dân! 

Theo Facebook Hoàng Ngọc Tuấn 
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