Lê văn Ẩn
Thưa bạn hình ảnh Rồng và Chim đã xuất hiện tại Việt Nam. Rồng là vật tổ của bộ lạc Bàng và Chim Phượng
là vật tổ của bộ lạc Hồng. Hồn thiêng sông núi đã hé lộ sự hồi phục của giòng giống họ Hồng Bàng, tổ tiên của dân
tộc Việt. Xin hãy hướng tâm tìm về Quốc Tổ và Tổ Quốc
đang đón chờ bạn. Hãy vững niềm tin rồi sẽ không còn giặc nội xâm và ngoại xâm trên đất nước chúng ta trong một
ngày không xa.
Trước khi bắt đầu, xin bạn nghe bản “ Nước Nam của người Việt Nam” của Việt Khang, hầu chuẩn bị đứng lên
bảo vệ đất nước trước sự xâm lăng của giặc Tầu.

(tiếp theo )

Rồi từ Pháp chuyển qua bên nước Anh, Nguyễn Tất Thành ở Anh một thời gian, trong thời gian đó Nguyễn Tất
Thành có gửi thư cho cụ Phan Chu Trinh, lá thư đó nội dung như sau:

Rồi từ Anh trở lại Pháp, Nguyễn Tất Thành nhập vào nhóm người Việt yêu nước để rồi sau đó đổi tên Nguyễn
Tất Thành thành Nguyễn Ái Quốc. Nguyễn Ái Quốc có làm tình báo cho Nga, và cũng có cộng tác với Tàu.
Thưa bạn, nguồn gốc Nguyễn Sinh Cung phần chính là bấy nhiêu đấy. Phần kế tiếp là phần phụ, coi qua đế
cho biết vậy chứ để ý chỉ làm nhức đầu.
Đến ngày 28-1-1941, Nguyễn Ái Quốc trở về nước, tôi xin ghi lại nguyên văn của “Lịch sử biên niên Đảng
Cộng Sản Việt Nam” - Tập 2 như sau :

Sau khi về nước một năm, vào năm 1942, bất chợt Nguyễn Ái Quốc đổi tên thành tên Hồ Chí Minh, quyển Lịch
sử biên niên Đảng Cộng Sản Việt Nam ghi như sau :

“Sau một thời gian cùng Trung ương Đảng trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam, ngày 13-8-1942, với tên
gọi mới Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Ái Quốc lên đường sang Trung Quốc để liên lạc với các lực lượng cách
mạng của người Việt Nam và lực lượng Đồng minh 2, nhằm tranh thủ sự viện trợ của Quốc tế.”
Chính cái việc đổi tên Nguyễn Ái Quốc thành tên Hồ Chí Minh làm chia rẽ dân tộc Việt. Cái “hớ” của Hồ Chí
Minh là tại sao không tiếp tục xưng mình là Nguyễn Ái Quốc thì dân Việt suốt đời làm sao biết Hồ Chí Minh là Tầu
thứ thiệt!
Dân Việt chia ra làm hai phe nhóm, người Việt ở Hải ngoại thì cho Hồ Chí Minh là Tầu, người Việt quốc nội,
nhất là đám “cuồng Hồ, cuồng Đảng” thì cho Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc.
Tôi với bạn là người đứng giữa, không biết ai là thật, ai là giả, chúng ta thử điều tra nghiên cứu coi Hồ Chí
Minh là ai, chứ còn Nguyễn Ái Quốc thì chúng ta đã biết rõ rồi.
Muốn tìm hiểu Hồ Chí Minh là ai, thì tôi dựa trên hai tài liệu : một là tài liệu do chính Đảng Cộng Sản Việt Nam
đưa ra; tài liệu thứ hai là do chính Hồ Chí Minh viết ra. Như thế bạn thấy tôi lấy tài liệu của Đảng Cộng Sản cung cấp
để xác định Hồ Chí Minh, và tài liệu do chính Hồ Chí Minh viết, mục đích là để nói lên tính cách trung dung không
thiên vị của tôi. Lấy tài liệu của Đảng CSVN để chứng minh Bác Hồ thì không ai nói mình là “phản động” cả.
Tài liệu mà tôi lấy ở đây chính là bản “Di chúc Hồ Chí Minh”, thưa bạn có tới hai bản di chúc :
- bản di chúc do chính Hồ Chí Minh viết tay,
- bản di chúc do chính tay Hồ Chí Minh đánh máy.
Hai bản nầy được chính Đảng CSVN cho in ra và phổ biến. Tôi sẽ đưa bản đánh máy do chính Bác Hồ tự tay
đánh ra, còn bản viết tay cũng do chính Bác Hồ viết tay.
Vì bản viết tay, Bác Hồ sửa tùm lum nên rất khó đọc và khó theo dõi, nên tôi chọn bản đánh máy, vì đánh máy
thì rõ ràng. Thưa bạn, bản đánh máy nầy do chính Bác Hồ tự tay đánh ra, đồng thời đã được Đảng Cộng Sản Việt
Nam công nhận và cho đăng lên mạng (internet). Bạn có thể lên mạng tải xuống để dễ theo dõi những gì tôi giải
thích.
Tôi sẽ chụp lại từng đoạn ngắn, rồi sau đó ghi lỗi chính tả, hướng đẫn lối phiên âm và vần. Đến phần cuối tôi
sẽ so sánh vần của tiếng Trung Hoa và vần tiếng Việt, rồi phê bình cùng bàn luận để biết Hồ Chí Minh là ai.

Dưới đây tôi xin ghi ra những lỗi chính tả của bản Di chúc

Sự khác biệt giữa âm tiếng Việt và âm Pinyin của ông Hồ trong 3 bản Di chúc đánh máy:
Sau đây tôi so sánh tiếng Việt với tiếng Việt - âm Tầu của ông Hồ.

Tiếng Việt
Tiếng Việt vần D
Dân chủ
Tự do
Nhân dịp
Một dạ
Nhân dân
Của dân
Bồi dưỡng
Dũng cảm
Xây dựng

Bản Di chúc do ông Hồ đánh máy
Tiếng Quan thoại vần Z,
Zân chủ
Tự zo
Nhân zịp
Một zạ
Nhân zân
cũa zân
Bồi zưỡng
Zũng cảm
Xây zựng

Tiếng Việt vần gi
Giai cấp
Giáo dục
Gian khỗ
Giàu mạnh
Tiếng Việt vần ph

Tiếng Quan thoại vần Z
Zai cấp
Záo zục
Zan khỗ
Zàu mạnh
Tiếng Quan thoại vần F

Đỗ Phủ
Phục vụ
Phòng khi

Đỗ fũ
Fục vụ
Fòng khi

Phê bình
Phát triển
Phải
Xung phong
Phong kiến
Phí
Phải tốt
Phong cảnh
Phấn đấu

Fê bình
Fát triễn
Fả
Xung fong
Fong kiến
Fí
Fải tôt
Fong cãnh
Fấn đấu

Tiếng Việt vần Đ
Đảng

Ông Hồ viết vần D
Dãng
Chú ý : tiếng Quan thoại không có vần Đ, nên
ông Hồ thay bằng vần D.

Tiếng Việt để dấu
Sáng suốt
Lớp người
Tổ quốc
Cách mạng
Tóm tắt
Các vị
Đàn anh khác
Cả nước
Đảng khỏi cảm thấy
Trước hết
Tổ chức
Thắng lợi khác
Các đồng chí
Đến các chi bộ
Mắt mình
Cách tốt nhất
Đạo đức cách mạng
Tốt
Miền núi
Bóc lột
Áp bức
Chức
Mát mẽ
Để những người

Ông Hồ viết không để dấu
Sáng suôt
Lơp người
Tổ quôc
Cach mạng
Tóm tăt
Cac vị
Đàn anh khac
Cã nươc
Dãng khõi cãm thấy
Trươc hết
Tỗ chưc
thắng lợi khac
cac đồng chí
đến cac chi bộ
măt mình
cach tôt nhất
đạo đưc cach mạng
tôt
miền nui
boc lột
ap bưc
chuc
mat mẽ
đê nhưng người

Dấu của tiếng Việt

Ông Hồ để sai dấu

Của Đảng
Phải xứng đáng
Có thể
Hoàn toàn
Gửi

cũa Dãng
Fải xừng đáng
Có thễ
Hòan tòan
Guĩ

Ông Hồ là người Tầu chánh gốc

Phải giữ gìn
Giữ gìn
Nghiêm chỉnh
Phải giữ gìn Đảng
Giáo dục
Chủ nghĩa
Cách mạng
Thực dân áp bức
Kéo dài
Dù sao
Gian khỗ
Dũng cảm
Đánh giặc Mỹ

Fãi zữ zìn
Zữ zìn
Ngiêm chĩnh
Fải ziữ zìn Dãng
Záo zục
Chũ ngĩa
cach manh
Thực zân ap bưc
Kéo zài
Zù sa
Zan khỗ
Zũng cãm
Đánh zặc Mỹ

Xây dựng

Xây zựng

Ngày giờ
Dần dần
Bao giờ
Hình như
Giản đơn
Chắc chắn
Nghĩ ngơi
Giàu mạnh
Sự nghiệp
Thế giới

Ngày zờ
Zần zần
Bao zờ
Như hình
Zản đơn
Chăn chắn
ngĩ ngơ
Zàu mạnh
sự ngiệp
Thế zới

viết ngược lại

Trong bản Di chúc, ông Hồ đánh máy sai 117 lỗi chính tả.
Ở trên tôi cho bạn thấy cách ông Hồ viết tiếng Việt bằng cách dùng âm Pinyin của Quan Thoại. Ngoài ra tôi
cũng cho bạn thấy ông Hồ đánh máy chỉ có 3 tờ di chúc mà sai 117 lỗi chính tả.Thưa bạn, để viết bản di chúc chỉ có
3 bản đánh máy, ông Hồ đã phải mất 4 năm mới đánh xong. Ông đánh từ năm ông 75 tuổi cho đến năm 79 tuổi mới
xong. Xin bạn xem 2 bằng chứng : bằng chứng ở trên khi ông Hồ bắt đầu đánh máy, còn bằng chứng thứ hai do Lê
Duẫn đọc trong đám tang của ông Hồ :

Bây giờ tôi xin nói với Đảng Cộng sản Việt Nam, xin hãy kiểm soát lại những bằng chứng tôi đưa ra, coi lại tôi
có bịa đặt không. Kể cả bạn nữa, bạn lên mạng tải xuống ba bản Di chúc của Bác Hồ, xin bạn coi lại tôi có bịa đặt ra
không. Ba bản Di chúc đó do chính tay ông Hồ đánh máy, và đã được Đảng Cộng sản Việt Nam công bố.
Từ trước đến giờ bất cứ tài liệu nào liên quan đến ông Hồ, Đảng Cộng sản Việt Nam đều gạt qua một bên.
Bây giờ yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam xóa lỗi chính tả trên ba bản Di chúc của ông Hồ. Vì chính
những lỗi chính tả đó đã tố cáo ông Hồ là một người Tầu chính hiệu. Những vần và âm Quan Thoại đó đã nói rõ ông
Hồ là ai; nhưng điểm chính yếu và quan trọng nhất : Ông Hồ không biết viết tiếng Việt. Tôi xin lặp lại cho Đảng
Cộng sản Việt Nam nghe và dân Việt Nam nghe : Ông Hồ không biết viết tiếng Việt.
Tôi xin xác định với Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Hồ và ông Trọng là những tên Tầu giã dạng người Việt vào
cai trị nước Việt, đã được Đảng cộng sản “mất gốc” đưa lên lảnh đạo nước Việt. Một tên thì phá tiếng Việt là Hoàng
Điếu Nguyễn Phú Trọng, còn một tên thì đưa âm Quan Thoại và tiếng Việt là Hồ Chí Minh. Thưa bạn, tất cả đều là
người Tầu. Xin bạn coi hình dưới đây.

Thưa bạn, người Tầu, điển hình là hai nhân vật trên, đã cai trị nước Việt từ lâu rồi, từ khi cướp chính quyền
của cựu Thủ tướng Trần Trọng Kim (Hồ Chí Minh cai trị) cho đến ngày nay (Hoàng Điếu Nguyễn Phú Trọng cai trị).
Thưa bạn, Việt Nam đã mất nước từ lâu rồi, chứ không phải đợi tới Hội nghị Thành Đô mới gọi là mất nước.
Bây giờ còn lập đền, lập chùa thờ tên giặc Hồ Chí Minh, gọi là Phật Ngọc Hồ Chí Minh.

Thưa bạn, các thế hệ sau nầy sẽ nguyền rủa những thế hệ cha ông của họ, những người hiện tại ở lứa tuổi
65,70, 80 … đã một thời lú lẫn “rước giặc vào nhà và thờ giặc làm Phật” làm nhục cho dân tộc và đất nước Việt!

Ông Hồ là người Tàu ư?
Sau khi chứng minh vần và âm Quan Thoại của ông Hồ, thì tôi xin đưa bằng chứng thứ hai : Đó là bằng chứng
cô nữ y tá người Trung Hoa, được Đảng Cộng Sản Trung Hoa cử qua cùng với nhóm bác sĩ để chăm sóc ông Hồ
trong thời gian trước khi chết. Cô y tá được ông Hồ yêu cầu hát một bài bằng tiếng Trung Hoa trước khi ông chết.
Bạn lên mạng tìm trang : Vương Tinh Minh - Ba lần cười trước lúc đi xa.

Tôi xin ghi lại nguyên văn như sau :

VƯƠNG TINH MINH - BA LẦN BÁC CƯỜI TRƯỚC LÚC ĐI
XA
QDND - “...Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã rời xa chúng ta, nhưng hình ảnh
ba lần nhìn thấy nụ cười hiền hậu của Người mãi khắc sâu trong tôi. Sự nhẹ
nhàng thanh thoát, những ngôn ngữ, cử chỉ thân thiết của Người, tôi luôn
mang theo suốt cuộc đời…”.
Là y tá trưởng của Bệnh viện Bắc Kinh, từ những năm 60 của thế kỉ trước, tôi
làm công tác chăm sóc sức khỏe bên cạnh Thủ tướng Chu Ân Lai. Tiếp nhận
chỉ thị của Thủ tướng Chu Ân Lai, tôi được phân công vào đội ngũ chăm sóc
sức khỏe Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngày 24-8-1969, trời Bắc Kinh oi nồng, không một chút gió. Đêm xuống, tôi giội ào một cái cho mát,
chuẩn bị lên giường đi ngủ. Đột nhiên nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Tôi vội dậy mở cửa. Thì ra là người
của bệnh viện tới, nói rằng: “Có việc khẩn, lập tức lên đường”.
Khi chúng tôi tới Đại lễ đường nhân dân, Thủ tướng Chu Ân Lai đang nói chuyện với các bác sĩ trong
tổ công tác. Lúc này tôi mới rõ, chuyến đi của tôi là tới Việt Nam chữa bệnh cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong đoàn có giáo sư Lí Băng Kì, chuyên gia Khoa truyền nhiễm Bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh. Thủ
tướng Chu Ân Lai dặn dò yêu cầu chăm sóc chu đáo sức khỏe Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông cũng nhắc
nhở mọi người quan tâm tới sức khỏe của các giáo sư cao tuổi trong đoàn. Sau khi tiếp kiến Thủ
tướng Chu Ân Lai, tôi lên xe tới thẳng sân bay, chuyên cơ IL-18 đã chuẩn bị sẵn và rời Bắc Kinh đi Hà
Nội ngay trong đêm.

Bác cười và nói: “Xin hoan nghênh, cảm ơn!”
Rạng sáng ngày 25-8 chúng tôi tới Hà Nội. Dưới ánh đèn mờ, vẫn có thể nhìn thấy cảnh tàn phá của
bom Mỹ. Máy bay trực thăng của Việt Nam đưa chúng tôi tới Phủ Chủ tịch.
Ngày thứ hai ở Hà Nội, tức ngày 26-8, tổ y tế thứ ba của Trung Quốc cũng tới Hà Nội. Các thành viên
trong tổ chữa trị đến từ các bệnh viện lớn của Bắc Kinh, Quảng Châu, trong đó có một số chuyên gia
Trung y nổi tiếng Trung Quốc: Nhạc Mỹ Trung, Tôn Chấn Hoàn, Trương Hiếu, Lí Băng Kì, Cao Nhật
Tân.
Căn phòng nơi Bác nằm trị bệnh rất đơn sơ. Diện tích không quá 20 mét vuông, trang bị cũng giản dị.
Khuôn mặt Bác xương gầy. Bác đang nằm trên giường bệnh. Đây là lần đầu tiên tôi được đứng gần
Bác, tâm lí không khỏi căng thẳng. Tổ trưởng tổ chữa trị Trương Hiếu chỉ vào tôi và giới thiệu với Bác:
"Cô ấy là y tá trưởng Bệnh viện Bắc Kinh, tên là Vương Tinh Minh". Bác nhìn và nhẹ nhàng nắm tay
tôi. Bác mỉm cười nói: "Xin hoan nghênh, cảm ơn!". Bác nhìn tôi, ánh mắt hiền từ, tôi vô cùng cảm
động, hai hàng lệ đã trào mi chẳng biết tự khi nào.
Bác cười thay lời cảm tạ các y tá, bác sĩ
Chủ tịch Mao Trạch Đông, Thủ tướng Chu Ân Lai và các nhà lãnh đạo khác của Trung Quốc hết sức
quan tâm tới sức khỏe của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đích thân Thủ tướng lựa chọn những nhân viên ưu
tú nhất, thậm chí từng thùng thuốc gửi cho Bác và ân cần hỏi han, kiểm tra, dặn đi dặn lại không được
sơ sảy.
Tình hình sức khỏe của Bác ngày càng xấu. Ngày 31-8-1969, Thủ tướng Chu Ân Lai nhận tin, sức
khỏe của Bác đã rất xấu. Chuyên gia nổi tiếng Ngô Giai Bình được phái đến Việt Nam, nắm tình hình
cụ thể sức khỏe của Bác, lập tức về trong ngày để báo cáo với Thủ tướng Chu Ân Lai. Nhận chỉ thị
của Thủ tướng Chu Ân Lai, chuyên gia Ngô Giai Bình cùng những người trong tổ cứu chữa ra đi với
tinh thần cao nhất, quyết tâm chuyển "nguy" thành "an". Sau khi đã phái tổ y tế thứ ba tới Hà Nội, tiếp
tục tổ y tế thứ tư được phái tới Hà Nội (tổ thứ tư tới nơi thì Bác đã ra đi).

Lúc này bệnh tình của Bác ngày càng nặng. Ăn ít, uống ít, cơ thể càng thêm gầy. Các chuyên gia, bác
sĩ sau quá trình nghiên cứu thận trọng, tỉ mỉ đã quyết định truyền tĩnh mạch để khống chế nhiễm trùng,
bổ sung dinh dưỡng và nước. Nhưng vấn đề đặt ra là cơ thể của Bác rất nhạy cảm với tiêm, vì vậy
khó thực hiện. Chúng tôi đã đặt ra một phương án thực thi để phân tán sự tập trung chú ý của Bác.
Khi nhận được sự đồng ý của Bác, cũng như sự cho phép của các đồng chí lãnh đạo Việt Nam, chúng
tôi đã tiến hành truyền tĩnh mạch. Hôm đó, nhiều đồng chí lãnh đạo của Việt Nam như Lê Duẩn,
Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp... đã có mặt. Việc đưa mũi kim truyền vào tĩnh mạch
được tiến hành thuận lợi. Bác mỉm cười thay lời cảm tạ các y tá, bác sĩ.
Bác mỉm cười sau khúc hát của tôi.
Ngày 31-8-1969, bệnh tình của Bác đột nhiên tăng lên. Hôn mê không tỉnh. Các chuyên gia bình tĩnh,
kịp thời đưa ra biện pháp cấp cứu phù hợp. Bác sĩ Hồ Húc Đông xuyên kim vào tim Bác để bơm thuốc
trợ lực tim. Thành công rồi! Chủ tịch Hồ Chí Minh từ từ tỉnh lại, Bác mở mắt ra, nhìn khắp một lượt các
y, bác sĩ trong phòng. Mọi người cảm động không nói nên lời. Tổ trưởng Trương Hiếu lại gần bên
Bác, khẽ gọi: "Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Người thấy trong mình hiện giờ thế nào? Còn chỗ nào chưa
thấy thoải mái?". Bác khẽ lắc đầu, một lúc sau Bác ra hiệu muốn ăn một chút.
Chiều hôm đó sức khỏe của Bác đã có chuyển biến tốt lên một chút, Bác nói muốn nghe một câu hát
Trung Quốc. Các đồng chí đề nghị tôi hát. Tôi nói thật là hát cũng không tốt lắm, nhưng để vui lòng
Bác, vì tình hữu nghị Trung-Việt, tôi đã hát một bài hát mà nhiều người thuộc và hát được, bài hát có
nội dung chính là ra khơi xa phải vững tay chèo. Bác nghe xong rất vui, Bác nở nụ cười hiền từ. Bác
nắm nhẹ tay tôi, tặng tôi một bông hoa biểu thị cảm ơn. Đó là lần thứ ba tôi thấy Bác cười. Và đó cũng
là nụ cười cuối cùng của Người.
Sáng ngày 2-9-1969, trái tim Chủ tịch Hồ Chí Minh ngừng đập. Người đã vĩnh viễn đi xa. Chúng tôi
không cầm được nỗi buồn, nước mắt tuôn trào. Đứng bên giường bệnh của Người, vô cùng buồn
thương… và từ biệt Người. Ngày 9-9-1969, toàn bộ tổ chữa trị đã cùng lãnh đạo và nhân dân Việt

Nam tham gia lễ truy điệu được cử hành tại Hội trường Ba Đình. Hai ngày sau chúng tôi rời Hà Nội về
nước. Để ghi nhận công lao của các bác sĩ, y tá trong các tổ y tế đã tham gia chữa trị cho Bác Hồ,
Chính phủ Việt Nam đã tặng nhiều huân chương cao quý cho thành viên trong tổ y tế.

NGUYỄN HÒA biên dịch
________________________
[*] Vương Tinh Minh, y tá trưởng Bệnh viện Bắc Kinh, thành viên Tổ bác sĩ Trung Quốc sang Việt Nam
chữa bệnh cho Bác Hồ, tháng 8-1969.
Chủ đề: Lịch sử
Từ khóa: Hồ Chí Minh, Nguyễn Ái Quốc, Phạm Viết Đào, bác Hồ, Vương Tinh Minh

(Tiếp theo)
Thưa bạn, ước mơ nghe tiếng mẹ đẻ và mẹ ru khi còn tấm bé bằng tiếng Trung Hoa của Hồ Chí Minh là một
ước mơ chân thật của một đời người xa quê hương. Bất cứ ai, trong cơn hấp hối trước khi chết thì cái quá khứ của
mình chợt hiện về, như một cuộn phim làm cho ta nhớ lại những gì mình đã làm và đã sống, nhớ lại những mơ ước
mà mình chưa thực hiện được. Đó là một điều bình thường xảy ra cho tất cả mọi người.
Ông Hồ trước khi chết muốn nhớ lại mẩu quốc Trung Hoa của ông, muốn nghe lại tiếng mẹ đẻ của ông, vì đó
ông chỉ yêu cầu một ân huệ cuối cùng là được nghe lại tiếng Trung Hoa qua một bài hát. Thế thì tại sao Đảng Cộng
sản Việt Nam có gì mà phải hoảng sợ lên, tìm đủ mọi cách chặn đứng tin “ Bác Hồ muốn nghe một bài hát bằng tiếng
Trung Hoa” trước khi chết?
Đây bạn lên mạng tìm bài dưới đây :

Tại sao Đảng Cộng sản lại nói láo, bịa đặt dựng ra một câu chuyện hoàn toàn sai sự thật? Đảng Cộng sản đưa
hình một thiếu tá tên Ngô thị Oanh, và nói chính bà khi còn trẻ đã hát cho Bác nghe trước lúc đi xa.
Đây bạn hãy nhìn cho thật kỹ nhé : “Em gái nhỏ …”, có nghĩa là bà Oanh là một em gái nhỏ đấy. Bây giờ bạn
đọc lời viết của bài đó như sau :
“Ký ức thiêng liêng
… Cuối tháng 8/1969, nữ y tá Ngô Thị Oanh và Trần Thị Quí của Viện Quân y 108 cùng 2 bác sĩ nữa được
triệu tập để nhận nhiệm vụ đặc biệt.”
Vậy cô nữ ý tá là một “em gái nhỏ” à ? Nếu y tá thì cứ nói y tá, còn lòng vòng em gái nhỏ nầy, nhỏ kia.
Rồi bài viết tiếp tục như sau :
“Một lần, chị Oanh và chị Quí đang ngồi bên Bác thì ông Vũ Kỳ bảo ai biết hát thì hát cho Bác nghe. Vì sợ,
cũng vì xấu hổ nên 2 chị đùn đẩy nhau, cuối cùng, chị Oanh đứng lên hát bài “Quân y làm theo lời Bác” (do anh Đỗ

Niệm ở Viện 108 sáng tác). Ông Vũ Kỳ lại hỏi ai biết hát dân ca thì hát cho Bác nghe, nên
chị Oanh hát tiếp bài quan họ “Người ơi người ở đừng về”.
Một lần … có nghĩa là một lúc nào đó, chị Oanh hát cho ông Hồ nghe, chứ chị nào có
hát trong lúc ông Hồ hấp hối trước khi chết đâu mà nói “ hát cho Hồ Chủ tịch nghe trước
lúc đi xa” !
Chị Oanh có thể hát cho cụ Hồ bất cứ lúc nào khi cụ Hồ còn khỏe, chứ Chị Oanh
không có hát trong lúc cụ Hồ hấp hối trước khi chết, vì trong lúc cụ gần chết thì chung
quanh cụ toàn là bác sĩ, y tá và đám khóc lóc Đảng viên, chứ không có ai cho “một em gái
nhỏ” đến hát tiển đưa Bác về âm phủ bao giờ. Sự khác biệt của nữ y tá Trung Hoa và em
gái nhỏ Ngô thị Oanh là giây phút lâm chung của cụ Hồ.
Lấy chị Oanh để thay thế cô y tá Trung Hoa thì không thể được, vì cô y tá Trung Hoa
kể có đầu có đuôi như sau :

“Ngày 31-8-1969, bệnh tình của Bác đột nhiên tăng lên. Hôn mê không tỉnh. Các chuyên gia bình
tĩnh, kịp thời đưa ra biện pháp cấp cứu phù hợp. Bác sĩ Hồ Húc Đông xuyên kim vào tim Bác để bơm
thuốc trợ lực tim. Thành công rồi! Chủ tịch Hồ Chí Minh từ từ tỉnh lại, Bác mở mắt ra, nhìn khắp một
lượt các y, bác sĩ trong phòng. Mọi người cảm động không nói nên lời. Tổ trưởng Trương Hiếu lại gần
bên Bác, khẽ gọi: "Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Người thấy trong mình hiện giờ thế nào? Còn chỗ nào
chưa thấy thoải mái?". Bác khẽ lắc đầu, một lúc sau Bác ra hiệu muốn ăn một chút.”1
Đấy các bác sĩ Trung Hoa được lệnh đến chăm sóc cho ông Hồ khi bệnh ông trở nên trầm trọng, và cô y tá
Trung Hoa là y tá trưởng của Bệnh viện Bắc Kinh, từ những năm 60 của thế kỉ trước, cô đã làm công tác chăm sóc
sức khỏe bên cạnh Thủ tướng Chu Ân Lai, nên Chu Ân Lai gửi phái đoàn y tá và bác sĩ đến chăm sóc ông Hồ, vì đó
mới xảy ra câu chuyện ông Hồ muốn nghe một bài hát bằng tiếng Trung Hoa.

1

Vương Tinh Minh - Ba lần Bác cười trước lúc đi xa. - September 10, 2010 - Dân Luận.

Tóm lại, tôi đưa ra hai điều để chứng minh ông Hồ là người Trung Hoa : vần và âm Quan thoại kèm với 117 lỗi
chính tả trong 3 bản di chúc của ông Hồ. Bằng chứng thứ hai là ông Hồ muốn nghe cô y tá Trung Hoa hát một bài
bằng tiếng Tàu, là tiếng mẹ đẻ của ông Hồ, trước khi ông chết, để ông Hồ có thể hồi tưởng lại mẩu quốc của ông là
Trung Hoa và đồng thời cũng để xác nhận ông Hồ là người Trung Hoa.
Thưa bạn, 117 lỗi chính tả trong bản di chúc của ông Hồ, đã làm lộ chân tướng Trung Hoa của ông Hồ. Tôi còn
rất nhiều bằng chứng, chứng minh ông Hồ là người Trung Hoa thật sự, tuy nhiên ở giai đoạn nầy tôi chỉ muốn cho
bạn biết ông Hồ là người đầu tiên đã đưa âm quan thoại vào tiếng Việt, nhưng vì ông Hồ quá tinh vi, nên không một
ai biết, chỉ đến khi phân tích 3 bản Di chúc đánh máy của ông thì mới khám phá ông Hồ không biết viết tiếng Việt,
từ đó lộ ra cái gốc Tầu của ông Hồ. Một thời gian sau nầy, tôi sẽ phân tích Hồ Chí Minh là ai, ai đã đặt ra cái tên Hồ
Chí Minh và tại sao lại chọn tên Hồ Chí Minh.
Trước khi đi đến kết luận, câu hỏi cuối cùng là tại sao ông Hồ sơ hở, để lộ chân tướng gốc Tầu của ông qua 3
bản Di chúc chứng minh ông không biết viết tiếng Việt?
Câu trả lời là vì ông nghĩ âm Pinyin của Quan Thoại cũng dùng vần a,b,c của La mã, và tiếng Việt cũng dùng
a,b,c của La mã, cho nên ông nghĩ rằng chỉ cần biết nói tiếng Việt là đủ rồi, còn viết thì ông Hồ chỉ cần dùng a,b,c
của La mã là xong.
Thưa bạn, cũng cùng một vần a,b,c, nhưng ông Hồ không hiểu rằng vần a,b,c là dùng để âm lại tiếng nói của
mỗi một sắc dân. Cái tiếng nói là phần chính, còn a,b,c là một phương tiện, dùng để âm làm sao cho giống tiếng nói.
Tiếng nói của Quan Thoại khác hoàn toàn với tiếng nói của người Việt Nam. Vì đó cùng nghe một âm phát ra nhưng
Quan Thoại dùng vần khác với Việt Nam, ví dụ : dân là phát âm của tiếng Việt, nhưng người Tầu Quan Thoại khi
nghe thì dùng vần z nên đọc ra zân, vì chữ d của Quan thoại đọc ra là t, hoàn toàn không phải là d của tiếng Việt. Hồ
Chí Minh coi thường, không thèm học tiếng Việt cho đến nơi đến chốn nên đã để lộ chân tướng gốc Tầu của ông mà
Đảng Cộng sản Việt Nam không cách nào bào chữa cho ông Hồ được!
Thưa bạn, qua 3 bản Di chúc với 117 lỗi chính tả , tôi đã đánh vào “tử huyệt” của ông Hồ mà Đảng Cộng sản
Việt Nam không cách gì chối cải được, Đảng Cộng sản Việt Nam càng tranh luận, chối cải thì càng làm lộ tẩy cái gốc
của ông Hồ ra.
Đảng Cộng sản Việt Nam tìm cách tiêu diệt tiếng Việt ư? Tôi lấy Tiếng Việt đập thẳng vào sự tuyên truyền của
Đảng Cộng sản Việt Nam và luôn cả cái nguyên nhân gốc Tầu của Hồ Chí Minh.

Từ trước đến giờ, ở Hải ngoại đã tìm đủ mọi cách để chứng minh Hồ Chí Minh là người Tầu, nhưng ít ai để ý
đến bản Di chúc do chính Hồ Chí Minh tự tay viết và đánh máy ra. Đây là bằng chứng xác thực nhất chứng minh gốc
Tầu của Hồ Chí Minh được Mao Trạch Đông đưa vào để làm sụp đỗ nước Việt.
Thưa bạn, phá tiếng Việt, Đảng Cộng Sản do Hồ Chí Minh lảnh đạo, hiện nay chỉ cần dùng một vài người như
Bùi Hiền, Hồ Ngọc Đại, Kiều Trường Lâm và Trần Tư Bình, nhưng để phá Sử Việt, Đảng Cộng Sản Việt Nam dùng
một hệ thống đồ sộ và rất tinh vi. Hầu như tất cả mọi ngành đều được Đảng Cộng Sản xử dụng để phá Sử của dân
tộc Việt, mục tiêu là để làm cho dân Việt trở thành mất gốc, để rồi sau khi giao nước Việt cho Trung Hoa, dân tộc
Việt sẽ nhận tổ tiên của Trung Hoa làm tổ tiên của mình, giống như tên Tầu Hồ Chí Minh đã được thờ trong đền,
chùa và cả các nhà người dân Việt. Bàn thờ để thờ kính tổ tiên, Phật và Chúa nay đã được thay thế bằng hình ảnh
tên Tầu Hồ Chí Minh.
Nếu bạn tò mò muốn biết Đảng Cộng Sản Việt Nam phá Sử Việt như thế nào, thì xin mời bạn xem chương
trình kỳ tới với tựa đề “Phá Sử Việt”.
Trước khi kết thúc, tôi xin được cám ơn anh em Minh Triết Việt đã đăng những bài “Phá tiếng Việt”, đồng thời
cũng xin cám ơn bạn đã bỏ thời giờ đọc những bài trên.

