Lê văn Ẩn

Thưa bạn, tiếng Việt đã đến với bạn và tôi từ lúc nằm nôi qua lời mẹ ru, đưa chúng ta đến giấc ngủ yên bình
của đất nước. Tiếng Việt đã thấm vào bạn và tôi từ lúc trẻ thơ khi cất tiếng bập bẹ gọi cha, gọi mẹ. Nay trưởng
thành, đất nước chỉ xin bạn và tôi bảo vệ tiếng Việt, tiếng nói từ lúc bé thơ, bạn và tôi nở nào làm ngơ sao?
Xin bạn hãy cùng tôi nghe bài Tiếng Nước Tôi của Phạm Duy để thấy tình thương của đất nước qua tiếng Việt.

(Tiếp theo )
Dưới đây là bài tường thuật của Lý Bằng, thủ tướng nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa nói về việc họp Mật
Ước Thành Đô như sau :

[Năm
1990]

Ngày 6 tháng 6, Thứ Tư, trời hửng.
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh hội kiến Đại sứ Trương Đức Duy tại Bộ Quốc phòng Việt
Nam. Nguyễn hy vọng thực hiện bình thường hóa quan hệ hai nước, hai đảng và mong
muốn sớm đi thăm Trung Quốc.
Ngày 26 tháng 8, Chủ Nhật, trời âm u có mưa.
Tôi nói với đồng chí Giang Trạch Dân về việc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam
[ĐCSVN] Nguyễn Văn Linh và những người lãnh đạo chủ yếu phía Việt Nam đến thăm
Trung Quốc với tính chất nội bộ, đồng chí Giang Trạch Dân tỏ ý hoàn toàn tán thành.
Ngày 27 tháng 8, Thứ Hai, trời mưa.
Tôi đã báo cáo đồng chí Đặng Tiểu Bình về việc đồng chí Giang Trạch Dân và tôi sẽ hội
kiến Nguyễn Văn Linh. Xét thấy Á Vận Hội sắp cử hành tại Bắc Kinh, mà lần gặp gỡ này
bàn đến việc bình thường hóa quan hệ hai nước Trung-Việt, là chuyện trọng đại, để tiện
giữ bí mật, địa điểm hội đàm thu xếp tại Thành Đô.
Ngày 30 tháng 8, Thứ Năm, trời hửng.
Việc đồng chí Giang Trạch Dân và tôi đi Thành Đô hội đàm với Tổng Bí thư ĐCSVN
Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười, đã gửi lời mời cho phía Việt Nam.
Giờ đây hãy xem Việt Nam trả lời thế nào.

Ngày 2 tháng 9, Chủ Nhật, trời hửng.
Ba giờ rưỡi chiều, tôi đáp chuyên cơ cất cánh từ sân bay Tây Giao Bắc Kinh, khoảng 6 giờ
đến sân bay Thành Đô. Chúng tôi đi ô tô, sau 20 phút đến Nhà khách Kim Ngưu, Bí thư
Tỉnh ủy Dương Nhữ Đại đang chờ. Đồng chí Giang Trạch Dân đáp một chuyên cơ khác đến
Thành Đô sau tôi nửa giờ. Buổi tối từ 8 giờ rưỡi đến 11 giờ, tôi và đồng chí Giang Trạch
Dân trao đổi ý kiến về phương châm hội đàm với phía Việt Nam ngày mai.
Ngày 3 tháng 9, Thứ Hai, Thành Đô, trời hửng.
Buổi sáng, tôi đến chỗ đồng chí Giang Trạch Dân cùng đồng chí tiếp tục nghiên cứu
phương châm hội đàm với phía Việt Nam chiều nay.
Buổi chiều khoảng 2 giờ, Tổng Bí thư Trung ương ĐCSVN Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội
đồng Bộ trưởng Đỗ Mười và Cố vấn TƯ ĐCSVN Phạm Văn Đồng đến Nhà khách Kim Ngưu.
Giang Trạch Dân và tôi đón họ tại nhà trệt số 1. Nguyễn Văn Linh mặc âu phục màu cà
phê, có phong thái học giả. Đỗ Mười còn khỏe mạnh, tóc bạc phơ, mặc âu phục màu lam.
Hai người này đều ở độ tuổi 73-74, còn Phạm Văn Đồng hai mắt bị đục thủy tinh thể, thị
lực rất kém, mặc bộ đại cán màu lam, giống cán bộ lão thành Trung Quốc.
Buổi chiều, hội đàm bắt đầu, trước tiên Nguyễn Văn Linh phát biểu một bài dài. Tuy đã tỏ
ý muốn giải quyết thật nhanh vấn đề Campuchia và nói thành lập Hội đồng Tối cao
Campuchia là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, không nên loại bỏ bất cứ bên nào, nhưng lại

tỏ ý không muốn can thiệp vào việc nội bộ của Campuchia. Xem ra trên vấn đề
Campuchia, Nguyễn Văn Linh chỉ muốn tỏ thái độ về nguyên tắc, mà đặt trọng điểm vào
mặt bình thường hóa quan hệ Trung-Việt.
Hội đàm kéo dài một mạch đến 8 giờ tối. 8 giờ rưỡi mới bắt đầu tiệc chiêu đãi tối. Trên
bàn ăn, tôi và đồng chí Giang Trạch Dân từng người làm việc với Nguyễn Văn Linh và Đỗ
Mười.
Ngày 4 tháng 9, Thứ Ba, trời âm u.
Buổi sáng, chúng tôi tiếp tục họp với các đồng chí lãnh đạo Việt Nam. Đến giờ này, nên
nói là các vấn đề hội nghị nêu ra đã đạt được sự đồng thuận tương đối trọn vẹn, quyết
định dự thảo biên bản hội nghị.
Hai giờ rưỡi chiều, hai bên Trung Quốc-Việt Nam làm lễ ký biên bản ở nhà trệt số Một nhà
khách Kim Ngưu, Tổng Bí thư và Thủ tướng mỗi bên đều ký. Đây là bước ngoặt có tính
lịch sử trong mối quan hệ Trung Quốc-Việt Nam. Ngay tại lễ ký, đồng chí Giang Trạch
Dân tặng các đồng chí Việt Nam câu thơ “Độ tận kiếp ba huynh đệ tại, tương phùng nhất tiếu
mẫn ân cừu [Tạm dịch : Qua hoạn nạn, anh em còn đó. Gặp nhau cười, hết sạch ơn thù] ”.
Đây là câu thơ của Lỗ Tấn.[1] Các đồng chí Việt Nam tỏ ý vui mừng với việc tặng thơ này.
4 giờ chiều, chuyên cơ cất cánh về Bắc Kinh, Khoảng 6 giờ 10 đến nơi.
Dựa trên tài liệu Nhật Ký của Lý Bằng, xin dân Việt đừng nằm mơ mà nói rằng không chắc có Hội Nghị Thành
Đô. Lý Bằng là thủ tướng của Trung Hoa vào thời đó, ông có tham gia trong việc ký Hội Nghị Thành Đô, đã tường
thuật trong Nhật ký của ông, xin đừng nói với tôi là không có Hội Nghị Thành Đô.

Bây giờ là lúc trả lời cho câu hỏi ở trên.

Câu hỏi ở đây là tại sao trong một thời gian ngắn mà Đảng CSVN đưa ra 3 chương trình đánh phá tiếng
Việt như vậy? Đảng CSVN có ý gì khi đưa ra như vậy?
Câu trả lời rất đơn giản là ngày thực thi những gì ký trong Mật ước Hội Nghị Thành Đô đã gần kề, vì đó chính
quyền Trung Hoa muốn có một sự chuyển giao một cách nhẹ nhàng, hòa bình không bạo động, không biểu tình rầm
rộ, và nhất là không được chống đối Trung Hoa, nên Tập Cận Bình giao trọng trách cho Nguyễn Phú Trọng phải đáp
ứng yêu cầu của Trung Hoa.
Vì đó Nguyễn Phú Trọng mới tạo ra việc đánh phá Tiếng Việt làm cho phụ huynh học sinh cũng như tất cả
người Việt ở quốc nội lo chống phá vụ đập phá tiếng Việt, nên không để ý ngày giao Việt Nam cho Trung Hoa đang
từ từ tới.
Lý do ký Hội Nghị Thành Đô là vì Liên Xô sụp đỗ, nên Đảng Cộng sản Việt Nam liền quay qua Đảng Cộng sản
Trung Hoa để làm điểm tựa, và muốn lấy lòng Trung Hoa, đồng thời cũng để chứng minh sự trung thành lấp liếm trở
cờ của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam liền tuyên bố một câu để đời là “ thà mất nước hơn mất Đảng”, vì đó
họ rủ nhau qua Thành Đô ký giao nước Việt cho Trung Hoa.

Nguyễn Phú Trọng và lá cờ 6 sao

Bạn cho tôi là bịa đặt, vu khống à? Không, trăm lần không, tôi không bịa đặt, vì chính Nguyễn Phú Trọng cũng
đã nhiều lần tuyến bố là “trung với Đảng, hiếu với dân”, vậy mà khi ký giao nước Việt cho Tàu, không biết Đảng
Cộng sản của Nguyễn Phú Trọng có hỏi ý dân không, chứ bán nước là “bất hiếu với dân” đấy !
Dưới đây là bằng chứng rõ ràng là Nguyễn Phú Trọng bán nước hay nói đúng hơn là giao nước Việt Nam cho
Trung Hoa. Nguyễn Phú Trọng đón tiếp Tập Cận Bình một cách long trọng, và cho các cháu bé cầm lá cờ 6 sao, có ý
nói với Tập Cận Bình là nước Việt Nam xin làm một sắc dân thiểu số chung với Mãn, Mông, Hồi và Tạng tượng
trưng qua 5 ngôi sao nhỏ.

Nguyễn Phú Trọng là ai?
Có lẽ bạn thắc mắc Nguyễn Phú Trọng là ai mà dám bán đứng Việt Nam như thế?
Tôi xin phép bạn đưa ra thân thế của Nguyễn Phú Trọng để những ai chưa hiểu Nguyễn Phú Trọng là ai. Xin
bạn hãy nhìn hình dưới đây:

Thưa bạn, ông Nguyễn Phú Trọng là người Tàu, có tên tiếng Tàu là Hoàng Điếu 黃 伄，sau đó ông lấy tên Việt
là Nguyễn Phú Trọng. Bạn tin hay không tin thì đó là quyền của bạn, nhưng tôi đưa ra hai bằng chứng sơ khởi là khi
tiếp Tập Cận Bình, ông đã cho các em cầm lá cờ 6 sao, trong khi đó lá cờ Trung Quốc chỉ có 5 sao mà thôi; bằng
chứng thứ hai là tấm hình chụp khi ông còn trẻ có tên là Hoàng Điếu.

Tóm lại, như vậy Đảng Cộng sản dưới sự cầm quyền của một tên Tầu mang tên là Hoàng Điếu còn gọi là
Nguyễn Phú Trọng, ông t đánh phá tiếng Việt là đúng rồi. Như thế bạn còn than van cái gì nữa! Đã là người Tầu thì
dẹp tiếng Việt là đúng rồi, bạn không nhớ bản nhạc của Trịnh Công Sơn à , bạn không nhớ “một ngàn năm nô lệ giặc
Tầu, một trăm năm đô hộ giặc Tây…”. Nếu bạn không tin tôi, bạn cứ thử chống đối dữ dội Chữ Việt Nam song song
4.0 của Kiều Trường Lam và Trần Tư Bình, thì Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ dẹp hai người đó, rồi tiếp tục đưa
những người khác đứng lên chống đối tiếng Việt như thường. Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục đưa người ra chống phá
tiếng Việt cho tới ngày Đảng CSVN giao nước cho Trung Cộng.
Bây giờ tôi xin được hỏi bạn, nếu Nguyễn Phú Trọng tìm đủ cách để dẹp tiếng Việt, thế thì còn sử Việt của dân
tộc Việt có được Đảng CSVN để yên không?
Câu trả lời là Sử

Việt đã bị Đảng Cộng Sản Việt Nam phá bỏ từ lâu rồi!

Bạn bất mãn, liền chặn tôi lại và cảnh cáo tôi : “ Ê, ông Ẩn, không được nói bậy, Viện Sử Học còn sờ sờ đó bộ
ông không thấy sao, sử gia của Viện Sử Học đã viết nhiều bộ sử liên quan đến sử Việt, và chỉ có họ mới có những
sử gia viết bộ sử lớn nhất từ trước đến nay. Yêu cầu ông Ẩn nên suy nghĩ kỹ càng trước khi nói!
Cám ơn bạn đã thương mến nhắc nhở tôi, nhưng xin phép cho tôi nói một điều rằng dù bạn có đọc hết các bộ
sử Việt có tên là “ lịch sử Việt Nam” của Viện Sử Học viết hay do các sử gia của Đảng Cộng sản Việt Nam viết, bạn
cũng không thấy họ phá sử chỗ nào cả! Tại sao?

Xin thưa với bạn, trên đời nầy không ai tinh khôn và tinh vi bằng Đảng Cộng sản Việt Nam, bạn thấy không,
Đảng Cộng sản Việt Nam sắp giao nước Việt cho Tầu mà người Việt quốc nội có biết gì đâu, thì việc phá Sử Việt là
một việc làm nhỏ, quá đơn giản đối với Đảng Cộng sản Việt Nam thì làm sao người Việt biết được!
Thưa bạn công việc phá Sử Việt được tổ chức một cách tinh vi, bởi một vị siêu nhân, một nhân vật rất vĩ đại và
việc phá sử nầy nằm trong chương trình của Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của Mạo Trạch Đông.
Bạn thắc mắc bậc siêu nhân vĩ đại đó là ai. Thưa bạn, vị vĩ nhân đó là người từ “cõi trên” đầu thai xuống cõi
trần, và sau khi chết thì được dân miền Bắc và Đảng Cộng sản Việt Nam tôn sùng. Dân miền Bắc gọi ông là “Phật
Ngọc”.

Bạn mới thở phào ra và nói : “À, như thế ông Ẩn đang nói tới tượng Phật Ngọc chứ gì?”. Rồi bạn liền kể cho tôi
về lai lịch của tượng Phật Ngọc, bạn nói với tôi là cứ lên mạng tìm Tượng Phật Ngọc do Bách Khoa toàn thư ghi như
sau:

Thưa bạn, tượng Đức Phật ở trên là vị Phật đáng kính của chúng ta, Ngài là vị mà chúng ta luôn luôn tôn thờ,
Ngài luôn luôn ngự trị trong lòng của bạn và tôi. Ngài đã buôn bỏ tất cả, đi khất thực để dạy chúng ta lòng khiêm
nhường, chỉ dạy cho chúng ta con đường giác ngộ. Tôi xin được tỏ lòng tôn kính khi nhắc đến Ngài.

Thưa bạn, vị Phật Ngọc mà tôi nhắc đến ở đây, là một người phàm tục, còn đầy đủ “hĩ,nộ, sân, si, ái, ố”, vị nầy thuộc
loại “gặp trâu thì lùa, gặp chùa thì tu”. Vị nầy được dân chúng miền Bắc tôn sùng, được Đảng Cộng sản Việt Nam
trân quý, và họ gọi vị đó là “Phật Ngọc” có kèm theo ba chữ “Hồ Chí Minh”, nên khi ráp lại thì Đảng Cộng sản Việt
Nam và nhân dân miền bắc gọi ông một cách cung kính là Phật Ngọc Hồ Chí Minh (xin coi hình ).
Mặc dầu vị Phật Ngọc Hồ Chí Minh nầy chết đã lâu nhưng xác không tan, mỗi ngày râu tóc cứ vẫn ra, có bộ đội
canh giữ nghiêm nhặc. Bạn muốn đến viếng xác lúc nào cũng được. Xác được đặc trong một cái lăng theo kiến trúc
của nước lạ có tên là Liên xô.

Vì chết đã 50 năm, chết mà xác không tan, nên Đảng và nhân dân miền bắc coi như linh thiêng, đáng kính, từ
đó họ mới tung Hồ Chí Minh lên ngang hàng với Phật, rồi xây cất đền để thờ và tôn kính.

Nhưng bạn vẫn còn thắc mắc hỏi tôi rằng tại sao còn “sân, si, hĩ, nộ, ái ố” mà làm sao làm Phật được? Xin
thưa, là khi còn sống gặp đàn ông, ngài ( cụ Hồ ) cũng ôm hôn thắm thiết, còn con gái gặp ngài thì mất mát không ít,
riêng các trẻ em thì Bác gặp ở đâu là “ấu hôn” tới tấp, không kể thuần phong mỹ tục của nước ngoài.

Bạn hỏi tôi ở miền bắc, vùng đất linh thiêng mới sản sinh ra một vị Phật Ngọc, thế thì miền nam có ai là Phật
…gì đó không? Xin thưa, ở miền nam có hai vị tổng thống vì có hai nền Cộng Hòa, vị thứ nhất thuộc Đệ Nhất Cộng
Hòa thường được gọi là Tổng Thống Ngô Đình Diệm; còn vị thứ hai là Đệ Nhị Cộng Hòa có Tổng Thống Nguyễn Văn
Thiệu (xin coi hình).

Xin thưa với bạn, hai vị tổng thống miền nam sống rất đơn giản, bình dị, chỉ biết lo chu toàn bổn phận đối với
đất nước và dân tộc. Để tôi so sánh mộ của Tổng Thống Ngô Đình Diệm và lăng mộ Chủ Tịch Hồ Minh để cho bạn
thấy sự bình dị của miền nam và sự vĩ đại của miền bắc.

Bạn hãy nhìn đi, rồi tự hỏi tại sao nó ra như vậy, từ đó nhìn vào lá cờ 6 sao của các em cầm ở trên, để rồi nhớ
ngày thực hiện Mật ước Thành Đô đã tới rồi. Xin đừng chua xót cho đất nước Việt Nam, mà hãy lo cho thân phận
“nô lệ” sắp tới của bạn.
Sau một lúc trầm tư, bạn tâm sự với tôi như sau: Theo tôi nghĩ Bác Hồ có lẽ là người Tầu, nên xài tiền của dân
Việt một cách hoang phí như vậy! Nào là :
- Ướp xác, hằng năm tốn không biết bao nhiêu tiền tỷ để gìn giữ xác không mục nát
- Xây lăng Ba Đình tốn ngàn tỉ trở lên
- Xây tượng Hồ Chí Minh ngàn tỉ đặt khắp nơi trên nước Việt Nam
- Xây đền, xây chùa rất rộng lớn sang trọng để thờ Phật Ngọc Hồ Chí Minh vv…
Bạn chợt bất ngờ hỏi tôi : những điều huy hoàng sang trọng của Bác Hồ như vậy chắc có lẽ dân Việt sẽ sống
trong sung túc, giàu sang, và hạnh phúc vì Bác đã tuyên bố trong ngày tuyên bố Độc lập là nước Việt “Độc Lập, Tự
Do, Hạnh Phúc” cơ mà. Chẳng lẽ Bác Hồ lại nói dối sao?
Không, Bác Hồ nói thật đấy, Bác không nối dối, tại Đảng Cộng Sản Việt Nam do tên Tầu Nguyễn Phú Trọng
làm bậy rồi đổ thừa cho Bác Hồ, xin bạn đừng nghĩ như vậy oan ức cho Bác Hồ.
Thành thật mà nói, Nguyễn Phú Trọng có học tập theo gương Bác, có áp dụng lời Bác dạy : “Độc lập, Tự Do,
Hạnh phúc”, nhưng vì cái đám đảng viên nhóc con hay đua đòi “Đổi Mới”, nên vì vấn đề “Đổi mới” làm lệch hướng
nên khi đem áp dụng vào cho dân chúng, thì nó trở thành “Đổi lùi”. Vì đó cũng có “Độc lập, Tự Do, Hạnh phúc”
nhưng hơi khác một chút. Xin bạn coi hình dưới đây để thấy “ Độc lập, Tự do, Hạnh phúc” theo kiểu “Đổi lùi” dưới sự
lảnh đạo của “Tam Nhân Bang” : Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn thị Kim Ngân.

Xin giới thiệu với bạn, đây là chương trình “Đổi lùi” của Tam Nhân Bang sau khi học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại :

Trời ! Sao tên Tầu Nguyễn Phú Trọng đối xử với dân tệ như vậy? Tại sao không học tập gương của Bác? Theo
lời ông Ẩn nói Bác Hồ tốt lắm, vĩ đại lắm, vậy ông Ẩn có nghiên cứu gì về Bác không? Nếu có thì xin chia sẽ với tôi
để tôi cũng học theo gương Bác, chứ dứt khoác không thèm học theo gương ông Trọng.

Lai lịch Bác Hồ
Thưa bạn, tôi có nghe ông hàng xóm ở gần nơi tôi ở, có nói Bác Hồ và Bác Trọng có cùng một gốc… gì đó, à
có lẽ là gốc Tàu gì đó tôi không rõ lắm! Chắc có lẽ vì người ta ghét ông Trọng nên đồn bậy cho Bác Hồ, chứ tôi
không nghĩ Bác tệ như vậy đâu.
Vậy bạn muốn biết về nguồn gốc Bác Hồ à? Khó lắm, tôi không rành lắm, nhưng cố gắng tìm tòi học hỏi chứ
không rõ cho lắm. Tôi nghe người ta kể rằng:
Có một người Việt Nam, quê quán ở Nghệ An, tên là Nguyễn sinh Cung, cũng có lúc gọi là Nguyễn Sinh Côn;
cha là Nguyễn Sinh Sắc, mẹ tên là Hoàng thị Loan, chị là Nguyễn thị Thanh và anh là Nguyễn Sinh Khiêm. Sau đó cụ
Nguyễn Sinh Sắc đổi tên Nguyễn Sinh Cung thành Nguyễn Tất Thành.

Theo tài liệu “Nguyễn Tất Thành - Người Kể Sử1” cho biết Nguyễn Tất Thành là một thầy giáo dạy chữ Hán và chữ
Quốc Ngữ. Tôi xin chụp lại nguyên văn như sau :

Tuy nhiên theo Bách khoa toàn thư Wikipedia2, thì nói Nguyễn Tất Thành dạy thể dục chứ không dạy chữ Hán:

Đến ngày 5 tháng 6 năm 1911, Nguyễn Tắt Thành đi Pháp, trích nguyên văn như sau

1
2

Nguyễn Tất Thành - Người Kể Sử - nguoikesu.com
Hồ Chí Minh - Bách khoa toàn thư Wikipedia.
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