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Đã đến lúc công khai hoá và hạ màn vở tuồng 
lừa bịp dân tộc Việt Nam 

 
 

Cần công khai hoá vai trò điệp viên Tàu của Hồ Chí Minh 
 và hạ màn vở tuồng lừa bịp dân tộc Việt Nam và toàn thế giới từ thế kỷ trước 

của Trung Cộng. 

  

 

 

 

Đã đến lúc công khai hoá vai trò điệp viên Trung Cộng của Hồ Chí Minh.  

Chấm dứt lừa bịp dân tộc Việt Nam từ nhiều thập niên qua. 

  

Kính gửi quý vị cao tuổi, các anh chị em và các cháu người Việt ở trong và 

ngoài nước, 

  

Hôm nay là 17/2/2016, ngày đánh dấu 37 năm trước đây Trung Cộng đã xua quân 

đánh phá và tàn sát đồng bào chúng ta trải dài suốt vùng biên giới Việt Bắc, chúng 

tôi xin chọn ngày này để tố cáo cùng bà con cả nước một mưu đồ xâm lăng bội 

phần hiểm độc của kẻ thù phương Bắc, đó là biến một điệp viên của họ thành một 

nhân vật người dân Việt khắp nước phải tôn thờ… 

  

Từ mấy chục năm qua, cả dân tộc chúng ta và toàn thế giới đã bị lừa bởi một vở 

tuồng mang tên Hồ Chí Minh do diễn viên Hồ Tập Chương, bí danh Hồ Quang, đóng 

vai chính với sự dàn dựng của lãnh đạo Trung Cộng và sự đồng loã của đảng 

CSVN. Trong vở tuồng này nhân vật Hồ Chí Minh đã được tô vẽ để từ một điệp viên 

chiến lược của Trung Cộng đã trở nên “Bác Hồ” Quốc Phụ của cả dân tộc Việt Nam. 

  

Hồ Chí Minh không phải là Nguyễn Ái Quốc, cũng chẳng là Nguyễn Tất Thành mà 

ngay cả Hồ Tập Chương cũng chỉ là cái hình hài được gán cho vô số huyền thoại và 

thần thánh hóa thành nhân vật “Bác Hồ”. 
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Hồ Tập Chương là một người Tàu gốc Hẹ, nói rành tiếng Việt có tài diễn xuất như 

một ông già người Việt. Vả lại về diện mạo, giữa người Tàu và người Việt cũng dễ 

lẫn lộn, trừ một số nhỏ lãnh đạo CSVN ở trong âm mưu từ giờ phút đầu, số còn lại 

chẳng có lý do gì để thắc mắc rằng Hồ Chí Minh có phải là người Việt hay không. 

Chưa kể là vì a dua phét lác tâng bốc BÁC để lấy điểm nên đã tự lừa dối mình và bị 

tẩy não lúc nào không hay. Với đại khối người dân sống dưới chế độ CSVN, Hồ Chí 

Minh trở thành một thứ thần linh mà mọi phê phán chê bai, ngay từ trong đầu, cũng 

không dám hé lộ, đến nỗi thơ BÁC ngang phè, chữ viết của BÁC tệ quá gà bới họ 

cũng không cảm thấy, nhìn thấy. 

  

Hồ Chí Minh được chính thức trở thành Nguyễn Ái Quốc do cuốn sách “Những Mẩu 

Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch” tác giả là Trần Dân Tiên. Lối thuật 

chuyện của Trần Dân Tiên khiến ai cũng nghĩ chính Hồ Chí Minh là tác giả cuốn 

sách đó, viết ra vào khoảng năm 45-46 để tự giới thiệu với đồng bào, sau cùng thì 

chính CSVN cũng thừa nhận Trần Dân Tiên là bút hiệu của Hồ Chí Minh. Nhưng 

điều này sai hoàn toàn. 

  

Sự thật là cuốn sách “Những Mẩu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch” 

nguyên tác bằng tiếng Tàu, có tên là “Hồ Chí Minh Truyện” xuất bản vào tháng 

6/1949 tại Thượng Hải, tác giả là Trương Niệm Thức. Ngay cả cái bút hiệu Trần Dân 

Tiên cũng do Trương Niệm Thức đặt ra. Cuốn sách “Những  Mẩu Chuyện …” bằng 

tiếng Việt chỉ được in ra lần đầu tiên tại Hà Nội vào năm 1955. 

 

 
 

Về phía Trung Cộng, không rõ vì không bưng bít nổi, hay cũng vì chẳng có nhu cầu 

phải duy trì bí mật tuyệt đối, con người thật của nhân vật có bí danh là Hồ Chí Minh 

dần dần xuất hiện qua nhiều tài liệu, hình ảnh. 

Hồ Chí Minh tên thật là Hồ Tập Chương, bí danh Hồ Quang, là người Tàu gốc Hẹ 

sinh vào năm 1901. 



3 
 

Nguyễn Ái Quốc, tức Nguyễn Tất Thành là người Việt sinh tại Nghệ An vào năm 

1890 đã chết tại Hồng Kông vào tháng 6/1932 như chính tài liệu của CSVN đã xác 

nhận. 

 

 
   

Vào năm 2007, trong 1 tài liệu chung, cả Trung Cộng lẫn CSVN đều thừa nhận Hồ 

Chí Minh thật sự là Hồ Quang-Hồ Tập Chương: 

 

 
 

Tài liệu ghi rõ: vào năm 1939 Hồ Chí Minh có bí danh là Hồ Quang và 38 tuổi. 

Hồ Quang cũng là bí danh của Hồ Tập Chương và Hồ Tập Chương 38 tuổi vào năm 

1939. 
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Nếu Hồ Chí Minh là Nguyễn Tất Thành-Nguyễn Ái Quốc thì ông phải là 49 tuổi vào 

năm 1939. 

  

Bàn tay bí mật của Trung Cộng trong việc nguỵ tạo nhân vật Hồ Chí Minh là người 

Việt chỉ mang dấu ấn của một thợ viết có tên là Trương Niệm Thức, trong khi toàn 

bộ vở tuồng gian dối là do CSVN dựng lên với hàng ngàn tác phẩm bịa đặt về “Bác”, 

nhiều khi mâu thuẫn nhau, và nay họ đang bảo dưỡng một trái bom nổ chậm vĩ đại 

tại Ba Đình. 

  

Tấn tuồng dối trá Hồ Chí Minh đã có hậu quả ra sao ? 

  

Hậu quả đầu tiên là các cuộc chiến chống Pháp và xâm lăng Miền Nam Việt Nam 

(gọi là chống Mỹ), diễn ra trong thời kỳ Hồ Chí Minh nắm quyền trong tay, có mục 

tiêu mở rộng ảnh hưởng của Trung Cộng về phía Nam hơn là cho nền độc lập và tự 

do của Việt Nam. Họ Hồ thật sự đã “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Tầu vào”. 

Hậu quả thứ nhì, quan trọng không kém, là sự gắn bó của Hồ Chí Minh với Trung 

Quốc đã tạo dựng nên một tư duy lệ thuộc Trung Quốc kéo dài cho tới ngày nay, 

cho nên dầu có cuộc xâm lăng của Trung Cộng tại biên giới Việt Bắc vào năm 1979, 

khi CSVN có hành động vượt quá ý muốn của TC,  cũng không xóa bỏ được đầu óc 

lệ thuộc vào Trung Quốc trong giới lãnh đạo CSVN ngày nay.  

  

Hậu quả thứ ba là tư tưởng nô lệ trong đại khối quần chúng vào một huyền thoại mà 

chế độ độc tài đã tô vẽ nên qua nhiều thập niên, đó là “Huyền Thoại Hồ Chí Minh”, 

đã giúp cho chế độ độc tài CSVN ngày nay dựa dẫm vào huyền thoại này để tiếp tục 

thống trị, mặc dầu nhân vật Hồ Chí Minh đã được phần lớn giải ảo tại chính quê 

hương Trung Quốc của ông ta. TQ đã nói rõ rằng Hồ Chí Minh là người Tàu có tên 

là Hồ Quang Hồ Tập Chương, không phải là Nguyễn Ái Quốc Nguyễn Tất Thành, 

trong khi tại Việt Nam, một số đông vẫn tự bưng tai, bịt mắt không dám nhìn vào sự 

thực.  

  

Huyền thoại Hồ Chí Minh đã biến khối dân Việt to lớn thành một loại con tin tự trói 

buộc vào quá khứ lầm lỡ. Huyền thoại đó chính là vật cản ngăn chặn người Việt giải 

phóng tư duy của chính mình để tiến tới một xã hội tự do chân thực và khai phóng 

với những tư tưởng tiến bộ.  

  

Cần công khai hoá vai trò điệp viên Tàu của Hồ Chí Minh và hạ màn vở tuồng lừa 

bịp dân tộc Việt Nam và toàn thế giới từ thế kỷ trước của Trung Cộng. 

  

Đây là lúc đại khối người Việt, ở hải ngoại và quốc nội, đều cần phải nắm vững tai 

họa và mối nhục của dân tộc từ bao năm qua để cùng viết lại trang sử cho dân tộc. 

  

Huyền thoại Hồ Chí Minh là khởi điểm và cũng là biểu tượng của thói gian dối, lừa 

bịp của chế độ CSVN. 

Mọi người Việt Nam cần mạnh dạn xóa bỏ những ngộ nhận trong quá khứ và gột bỏ 

những lề thói nô dịch, những dấu vết xâm lăng mà bọn bành trướng phương Bắc và 
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tay chân tại nước Ta, đã áp đặt lên Việt Nam trong nhiều thập niên qua, cần nhìn 

vào sự thực để cùng nhau xóa bỏ Huyền Thoại Hồ Chí Minh. 

  

Hãy dứt khoát trả lại Hồ Chí Minh-Hồ Quang-Hồ Tập Chương cho Trung Quốc để 

chấm dứt các tai họa và mối nhục mà Trung Cộng và họ Hồ đã gây ra cho dân tộc 

Việt Nam chúng ta và chấm dứt tính chất phụ thuộc của Việt Nam đối với Trung 

Quốc. 

  

Hoàng Cơ Định và bạn hữu 
17/2/2016 

Mọi trao đổi liên lạc xin gửi về: 

Phong Pham <phamh94606@gmail.com> 

Cc: dinhhoangsanjose@gmail.com 

Chi tiết bổ túc cho Lời Kêu Gọi này xin coi trong link:  

http://loikeugoi17thang2.blogspot.com/2016/02/tai-lieu-bo-tuc-cho-loi-keu-goi-17.html 
 

-------------------------------------- 

Gửi lên: Lê-Thụy-Chi 

Ngày 24/02/2016 

www.vietnamvanhien.net 
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