
5 thằng Tàu Tàu Mang Tên HỒ CHÍ MINH - 5 Chinese Spies
named HỒ CHÍ MINH (HCM)

TẦU CỘNG CÔNG BỐ HỒ CHÍ MINH CHÍNH LÀ THIẾU TÁ HỒ QUANG THUỘC QUÂN ĐỘI
NHÂN DÂN TRUNG QUỐC !
Báo Cương Sơn (冈山) loan tải hình Hồ Chí Minh tham gia đấu tranh chống xâm lược.(ghi
chú: Hồ Chí Minh có chữ x màu trắng và dấu chấm đỏ).... Nguồn: Quân ủy Cương Sơn
(CPC).
Thiếu tá Hồ Quang (Hồ Chí Minh) phục vụ trong Quân đội Nhân dân Giải phóng Trung
Quốc, tại quân khu Quảng Châu, Vũ Hán.

Nguồn : Lưu trữ Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CPC).

China built to different "Ho Chi Minh History library" houses. One use to show only for
Chinese and show Ho Chi Minh is a Chinese guy only for Chinese official to study.

The second house shows the friendship between Ho-chi-Minh (HCM) with China.

This is the way China has attempted to invade Vietnam day-by-day, and uses Vietnam
War to kill more than 10 million Vietnamese people ...

That is why, Vietnamese People named and called the "Red Flag with the golden start" ,
is the bloody flag from China where the blood of more than 10 million people have died
by the bullets of AK47 made in China ...Everywhere this flag goes, thousands innocent
Vietnamese people have to die for the victory of the murder rapist Chinese HCM.

Now Vietnamese people understood the Chinese has involved in the Vietnam War, and
they are ready for the final minute to overdraw the dictator communist
regime. Chinese has controlled communist VN party for almost 70 years.

Let Wait and See!
Trung Quốc cho xây dựng "Nhà trưng bày Hồ Chí Minh" phân chia ra 2 khu vực.
"Khu vực 1 trưng bày Hồ Chí Minh là người Tàu" là nơi trưng bày hình ảnh, âm
thanh, phim tài liệu và các hiện vật chứng tích xác nhận quá trình hoạt động
của Hồ Chí Minh Tàu tại Việt Nam. Nơi này dành cho các cán bộ Trung Quốc đến
tham quan và học tập kinh nghiệm của Hồ Tàu.
"Khu vực 2 trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Hoa" là nơi trưng bày
những bằng chứng về tình hữu nghị Trung - Việt, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ
vĩ đại của Việt Nam và là bằng hữu của Nhân dân Trung Hoa, những ký kết của
Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc. Ngoài văn bản ký kết của Phạm Văn Đồng
công nhận lãnh hải của Trung Quốc năm 1958, còn quan trọng nhất là văn kiện
Chủ tịch Hồ Chí Minh xác nhận Việt Nam chính là 1/2 tỉnh Quảng Tây của Trung
Quốc, sẽ được Lê Duẩn kế thừa Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu giao trả dần Bắc
phần đến Trung phần cho Trung Quốc kể từ ngày 19/05/2005 ngày kỷ niệm
115 năm sinh nhật bác Hồ. Văn kiện này được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký kết tại
Quảng Tây, Trung Quốc.
Những lãnh đạo Cộng sản cao cấp tại Việt Nam được cho tham quan "Khu vực 2 trưng
bày Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Hoa", sau khi tận mắt thấy tai nghe chúng không
nghĩ cách cứu nước mà còn theo lệnh Trung Quốc gây chia rẽ Cộng sản với Công giáo để
dễ dàng đưa quân đội Tàu vào Tây Nguyên.

5 thằng Tàu Mang Tên HỒ CHÍ MINH



Nguyễn Ái Quấc - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, những cái tên của những con
người bí ẩn trong lịch sử. Viết về những người này, có quá nhiều dữ liệu cần
phân tích, cần rất nhiều trang lý luận với nhiều chủ đề khác nhau, việc này cần
nhiều thời gian xin dành cho các sử gia chuyên nghiệp. Còn tôi, trong khi chờ
đợi các sử gia lên tiếng, tôi xin viết một số ý nhỏ, một cách thật đơn giản sao
cho mọi người đều có thể hiểu được. Trong bài viết hạn hẹp này, tôi chỉ đề cập
tới 5 Tên Tàu Mang Tên HỒ CHÍ MINH
NHÃ THANH SỬ

NHỮNG NGƯỜI MANG TÊN HỒ CHÍ MINH

5 Tên Tàu Mang Tên HỒ CHÍ MINH

HỒ CHÍ MINH1
02/09/1945 -
02/1946

.Là người Tàu. .Đọc
Tuyên ngôn độc lập
ngày 02/09/1945
với tên là Hồ Chí
Minh. .Giải tán
đảng Cộng
sản. .Thành lập
Chính phủ Liên
hiệp, đa
đảng. .Quốc hội
bầu làm Chủ tịch
nước. .Thiên về Mỹ,
dân chủ dân
quyền. .Bị Cộng

sản xóa tất cả hình
ảnh.
HỒ giả 2 03/1946

- 1953
.Là người Tàu. .Ký
Hiệp định sơ bộ mời
Pháp trở lại Việt
Nam. .Tiêu diệt các
đảng phái không
Cộng sản. Vụ án Ôn
Như Hầu. .Thiên về
Liên sô, độc tài
đảng trị. .Vợ là
Tăng Tuyết
Minh. .Nghiện
thuốc lá nặng.

HỒ giả 3 1953 -
1965

.Là người
Tàu. .Theo lệnh
Trung Quốc, khống
chế Việt Nam. .Cải
cách ruộng đất giết
dân Việt. .1958 gài
bẫy Phạm Văn
Đồng ký công nhận
lãnh hải của Trung
Quốc. .Dâm và ác.
Giết nhân tình
Nông Thị
Xuân. .CÂM(nghĩa
bóng): Nói giọng
Tàu lơ lớ nên bị

Cộng sản xóa âm
thanh.
HỒ giả 4 1965 -
02/09/1969

.Là người
Tàu. .Theo lệnh
Trung Quốc, khống
chế Việt
Nam. .Công khai
cho mọi người thấy
mình là người Tàu,
do đó bị Cộng sản
xóa tất cả hình
ảnh.

.CÂ

M (nghĩa bóng):
Nói giọng Tàu lơ lớ
nên bị Cộng sản
xóa âm thanh.
HỒ giả 5 1969

.Là người
Tàu. .Làm người
mẫu vẽ Hình chân
dung giả mạo Hồ
Chí Minh.

HỒ CHÍ MINH 1
- Người đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 02/09/1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ
Cộng Hòa, được gọi là "Hồ Chí Minh Là người Tàu".
- Ngày 06/01/1946 người dân bầu cử Quốc hội đầu tiên. Sau đó Quốc hội bầu "Hồ Chí
Minh Là người Tàu" làm Chủ tịch nước.
Với một người nổi tiếng như thế, chúng ta rất mong muốn được biết mặt mũi ra sao,
nhưng tìm mãi trong tất cả tài liệu mà Cộng sản công bố đều không nhìn ra được chân
dung của "Hồ Chí Minh Là người Tàu".
Xem những phim tài liệu có nhắc đến ngày đọc Tuyên ngôn độc lập 02/09/1945 chúng
ta chỉ có thể nhìn thấy cảnh "Hồ" và những người cùng đứng trên lễ đài ở xa xa, không
rõ mặt (hình a và b). Trong khi những người dân thì được ưu tiên quay cận cảnh rõ
ràng (hình c và d).



(a) (b) (c)
(d)
Tương tự với những đoạn phim tài liệu về ngày Quốc hội bầu Chủ tịch nước, hình ảnh
"Chủ tịch nước" và các thành viên Chính phủ cũng xa xa, không rõ mặt mũi.

Chắc chắn trong ngày đọc Tuyên ngôn độc lập quan trọng ấy, những người quay phim
phải trân trọng ưu tiên quay cận cảnh chân dung của Hồ Chí Minh và những người tham
gia. Đồng thời họ phải cẩn thận quay rõ khuôn mặt của Chủ tịch nước và các thành viên
trong Chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhưng tại sao chúng ta
không nhìn thấy những cảnh quay này, chính vì Cộng sản đã che dấu tất cả. Lẽ ra Cộng
sản phải vui mừng phổ biến chân dung của "Hồ Chí Minh thật" nhưng tại sao lại che dấu ?
Hãy xét lại những gì "Hồ Chí Minh Là người Tàu" đã làm:
- "HồLà người Tàu" đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 02/09/1945 với nội dung
bình đẳng dân chủ dân quyền và 5 lời thề chống Pháp.
- 11/09/1945 quân của Tưởng Giới Thạch vào miền Bắc Việt Nam. 23/09/1945
quân Anh Pháp vào miền Nam Việt Nam.
- Tháng 10/1945 "HồLà người Tàu" viết thư gửi lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân các
Bộ, Tỉnh, Huyện và Làng "... rằng các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho
đến các Làng đều là đầy tớ của dân, nghĩa là để gánh vác việc dân, chứ không
phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới sự thống trị của Pháp, Nhật".
- 11/11/1945 "HồLà người Tàu" tuyên bố giải tán đảng Cộng sản Đông Dương.
- 01/01/1946 thành lập Chính phủ Liên hiệp gồm 3 thành phần, đa đảng.
- 06/01/1946 tổ chức cho người dân bầu cử Quốc hội đầu tiên. Sau đó Quốc hội bầu "Hồ
Chí MinhLà người Tàu" làm Chủ tịch nước.
- 28/02/1946 Chủ tịch nước "Hồ Chí MinhLà người Tàu" gửi thư có chữ ký cho Tổng thống
Mỹ, yêu cầu hỗ trợ.
Nếu "Hồ thật" là đảng viên Cộng sản từng ở Liên sô và Trung Quốc, đã yêu chủ nghĩa Mác
- Lê nin, thì tại sao trong Tuyên ngôn độc lập lại chỉ nhắc đến Hiến pháp của Mỹ ? Tại sao
nhân danh Chủ tịch nước Việt Nam viết thư yêu cầu Tổng thống Mỹ giúp đỡ ? Vậy còn
Hiến pháp của Liên sô đâu, Chính phủ Liên sô đâu, mà một đảng viên Cộng sản như "Hồ
thật" lại quên ? Những việc làm của "Hồ thật" có vẻ thiên về nước Mỹ, thiên về một Chính
phủ Cộng hòa Dân chủ và Dân quyền, không thấy quan tâm gì đến Liên sô, một Chính
phủ độc tài đảng trị. Có thể vì thế "Hồ Chí Minh thật" mới bị Cộng sản âm thầm loại trừ
và thay thế bằng một "Hồ giả" đi đúng đường lối của Cộng sản.
Thời gian tồn tại của "Hồ Chí Minh Là người Tàu" quá ngắn ngủi, chỉ trong vòng vài
tháng.
* Làm giả PHIM cảnh "HỒ đọc Tuyên ngôn độc lập": Nếu làm phim tài liệu mà
không cho người dân thấy chân dung của người đọc Tuyên ngôn độc lập thì cũng kỳ quá,
cho nên Cộng sản đành phải làm giả.



Trong phim tài liệu "Hình ảnh về đời hoạt động của Hồ chủ tịch" sản xuất năm 1960,
có đoạn phim Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập khoảng 7 giây.

Hãy so sánh các hình liên tiếp 25:11 - 25:18.
Chú ý có 3 phần: cái bàn, mây và cây, Hồ và
micro.
(a) 25:11 - 25:12: cái bàn đứng yên, mây và
cây di chuyển nhanh hướng xuống và qua trái,
micro cũng đi xuống và qua trái. (Hay nhỉ,
trong 1 giây mà mây bay rất nhanh, cái cây
cũng biết đi, micro cũng chạy luôn)
(b) 25:14 - 25:15: cái bàn đứng yên, mây và
cây đi qua phải, micro cũng qua phải. (Lạ quá,
trước đó mây bay qua trái, bây giờ bay qua
phải kéo theo cái cây cũng bay qua phải,
micro cũng qua phải)

(c) 25:15 - 25:16: cái bàn đứng yên, mây và cây đi lên, micro cũng đi lên.(Ủa, mây bay
lên trời, cây và micro cũng lên trời)
(d) 25:16 - 25:17: cái bàn đứng yên, mây và cây đi xuống, micro cũng đi xuống.(Ôi,
mây rơi xuống đất, cây và micro cũng chui xuống đất)
(a) (b)

(c) (
d)
Như vậy đây chính là cảnh cắt ghép các hình, gồm hình phông nền mây và cây, hình cái
bàn, hình micro, và các hình Hồ với tư thế khác nhau, sau đó di chuyển vị trí các hình rồi
dựng lại thành đoạn phim. Vì đây là cảnh giả nên chắc chắn Hồ này cũng giả nốt.
Tuy nhiên, Cộng sản đàn em thấy Cộng sản đàn anh bị sai lộ liễu quá, nên trong các phim
tài liệu làm sau này, đã cắt bớt các cảnh chung quanh, chỉ phóng lớn hình Hồ, và chỉ lấy
1 giây phim để cho người xem khó nhận ra sự giả tạo.
Trong phim tài liệu "Hồ Chí Minh chân dung một con người" sản xuất năm 1990,
đoạn phim Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập chỉ khoảng 1 giây, bị cắt không còn cái bàn với
mây và cây nữa. 1 giây thì người xem chẳng còn nhận ra được cái gì nữa !



* Làm giả HÌNH cảnh "HỒ đọc Tuyên ngôn độc lập": Sau này, Cộng sản còn vẽ
tranh làm giả Hình chụp cảnh Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập.
Hình giả có nhiều điểm sai như sau:
- Microphone trong hình có dạng tròn và dẹp, có lưới chụp ở mặt sau. Thực tế,

Microphone chỉ có lưới chụp ở mặt
trước, còn mặt sau không có lưới chụp.
Nhìn tấm hình, dễ dàng nhận ra tác
giả đã nhầm lẫn vẽ Hồ phát biểu đối
diện với mặt sau của Microphone, còn
mặt trước có lưới chụp thì hướng ra
ngoài. Sự dốt nát của tác giả đã tạo
nên một tấm hình mà ai xem cũng
nhận ra là giả, khiến Cộng sản mãi
mãi mang tiếng lừa đảo trong lịch sử.

- Lá cờ đỏ sao vàng ngay trước mặt Hồ.
Trong phim tài liệu chúng ta thấy chỉ
có cờ đỏ sao vàng nằm ở tầng bên
dưới, còn trước mặt Hồ không có cờ đỏ
sao vàng (hình a). Hơn nữa, không ai
treo cờ bằng cách bẻ gập xuống phần
nền đỏ phía trên của ngôi sao. Đỉnh

của ngôi sao còn nhô lên khỏi mặt vải, thật vô lý.
Chính vì tác giả bức tranh muốn cho người xem
thấy cờ đỏ sao vàng nên mới vẽ gán ghép như vậy.

- Cảnh nền phía sau lưng Hồ không có một người nào, lại có bóng đổ từ sáng trắng đến
tối mờ giống như bức tường đứng sát lưng Hồ. Trong phim tài liệu thì sau lưng Hồ có rất
nhiều người và không có bức tường nào.

- Bóng trên mặt Hồ và trên thân bên phải, bóng đường biên áo giữa ngực là sai. Hồ đang
đứng ngoài trời nắng, nên khi chụp hình không có bóng quá đen và rộng như vậy. Nhất
là không thể có bóng đường biên áo giữa ngực như vậy được.

- Túi áo và khuy áo quá to không đúng thực tế. 3 đường rãnh để cài khuy áo quá rộng và
quá dài thì thật vô lý. Nút áo giữa lại nằm lệch khỏi đường rãnh cài. Túi áo phải lại bị xéo
quá nhiều.

- Thân hình ngực Hồ bị méo và bị dẹp. Chân dung Hồ này chẳng giống bất kỳ chân dung
nào của Hồ.
- Tranh vẽ Hồ mặc 1 áo kaki
...


