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Kính thưa Quý Vị, 
 
Hồ Chí Minh Tầu Cộng đáng là nhân vật vỹ đại (*). Hầu hết chúng ta cũng như các nguời Việt quốc gia đều 
bị lầm vì bị lừa quá nặng nề về tên HCM Tầu. Chúng ta  đã kết bao nhiêu tội của  HCM  Việt: ngàn năm ai 
có khen đâu họ Hồ... Nhưng sự thật thì nguợc lại đó là cái hay tuyết đối của  HCM Tầu, kể thù của toàn 
dân Việt... đã lừa Đảng CSVN. Đảng lại vừa lừa, vừa hại dân Việt, vừa là tay sai của Tầu Cộng. Đáng 
buồn thay cho Dân Việt, đáng khen thay cho  âm mưu thâm độc của HCM Tầu, là nguời rất tốt cho Đảng 
CS Tầu. 
 
(*) Theo tài liệu do một giáo sư Đài Loan: tay này là nguời Tầu với đầy đủ vãn kiện. Mới  đây Chính Phủ TC và Đảng CSTQ đã công 
khai và chính thức xác nhận với đầy đủ tài liệu chính thức: HCM Tầu, sỹ quan cấp Tá do CS Trung Cộng gài vào VN, 

 
Từ thời Đông Chu, Chiến Quốc, Hán Sở, Tam Quốc Chí…... dến các nhà Minh, Thanh …. chưa có nhân 
vật nào có thể so sánh với tay này. 
Nói về gián điệp: James Bond, OSS 117 …... kể cả Richard Sorge đã cưu đuơc Liên Bang Sô Viết tránh 
đuợc xâm lăng của Hitler (Đệ Nhị thế Chiến). Tất cả các Anh hùng gỉa tuởng hay thật này đem ra so không 
đến gót chân HCM Tầu. 
 
Với nhìn khách quan, ta thấy HCM Tầu, sỹ quan cấp Tá do CS TC gài vào VN, đã đạt đuợc thành công rực 
rỡ vô cùng đôí với kẽ thù VN, thật quá hay: 
1.- Nắm toàn bộ Đảng CSVN. Toàn Đảng phải phủ phục cúi đầu theo lệnh  HCM Tầu Cộng. 
2.- Trí thức trong và ngoài Đảng, đảng viên, dân chúng... tất cả phải tuân thủ chỉ thị mà còn phải tôn thờ 
tên nằm vùng Tầu Cộng   
3.- Tay này đã thanh toán bao nhiêu Đảng viên cao cấp, bao nhiêu nhà lãnh đạo, các trí thức ….. VN trên 
toàn cõi đất nuớc:  
 
a.- Vào thời đấu tranh dành đôc lập với Pháp. HCM Tầu đã âm thầm cấu kết với thực dân Pháp. Tay này 
chỉ cho Pháp các thành phần quốc gia không CS chống đối, để Pháp huỷ diệt. Pháp cũng chỉ định các 
người lãng đạo quốc gia chống công sản để HCM Tầu giết từ Bác chí Nam... nhất là giới trí thức Nam vào 
thời 1945, lúc này Miền Nam là « territoire française », vì sợ Miền Nam sẽ đuợc độc lập và không theo 
CSVN. 
 
b.- Sau 1954 HCM Tầu vào Hà Nội cũng nhờ các lực luợng chống Pháp nhất là quân đội VN Quốc Dân 
Đảng. Vì muốn độc tôn và độc quyền Tay này đã lừa và cho quân đôi CS giết VNQDĐ thây trôi ngẹt sông... 
sau đó HCM ra lệnh xử tử tên tuơng CS đã làm việc này. Nhưng chỉ đem tên lính quèn ra bắn... còn tên 
tuớng này thì đổi họ và tên    
 
c.-  Sau 1954  HCM Tầu đã tạo ra phong trào di cư để lọai trừ trí thức, khoa bảng, doanh nhân... và qua 
chương trình cải cách ruộng đất chém giết thẳng tay các nguời Việt có khả năng… để độc tôn, hoàn toàn 
thống trị miền Bắc. Mưu thâm và quá hay để soạn đuờng cho TC xâm nhập, đắc chí Tay này đã ra 02 câu 
đối để khen CSVN (đang bị lừa) đã làm việc này: 

Đoàn kết, Đoàn kết, đai Đoàn kết, 
Thành công, Thành công, đaị Thành công. 

 
Sự thật  là Đảng Cộng Sản VN đã thành Đảng Cướp Sản : 

Khai thác, Khai thác, đại Khai thác 
Thất bại, Thất bại, đại Thất bại  

 
Sau đã thành đạt đuợc muc tiêu, HCM Tầu đã đổ hết trách nhiệm lên đầu Truờng Chinh ; CSVN như rắn 
mất đầu vì lúc đó Truờng Chinh là lãnh đạo CSVN về mặt học thuyết CS chủ nghĩa. HCM Tầu: rằng hay thì 
thật là hay. 
 
d.- Sau khi đã « độc tôn, hoàn toàn thống trị » dất Bắc,  HCM Tầu chuyển qua chiến tranh « chiếm phá » 
miền Nam: 

==> Dân Bắc sống khổ hơn cầm thú, với lý do: khai thác tột cùng Miền Bắc để phá hoại triệt để 



Miền Nam, kiệt quệ Miền Bắc để phá tan mọi chống đối về lệ thuộc CS Tầu  
==> « Sanh Bắc Tử Nam » đã hơn triệu (1,000,000) trai trẽ Bắc đã chết ở đừong mòn HCM, còn 

phải kể bao chết chóc tang thuơng trong cuộc chiền từ Bến Hải ….. dến Cà Mâu gây nên bởi  HCM Tầu: 
Đúng là « Nồi da xáo thịt » 
 

« Củi đậu nấu đậu 
Hạt đậu khóc hu hu 
Cùng một gốc mà ra 
Sao nỡ thế ru ? » 

 
==> Cả nuớc VN đã bị huỷ hại không thuơng tiếc ….. vì HCM Tầu là sỹ quan Tầu cộng: hay quá, 
đắc lực và hữu hiệu quá. Chiêu bài « chống Pháp » và « đánh Mỷ » vì độc lập tự do mà lý do thật 
là: mở đuờng cho TC xâm chiếm VN, Cambodge, Lào V…V... 

 
e.- Sau 1975 HCM Tầu đã đại thắng trong việc hủy diệt trên toàn cõi VN: Văn minh, văn hóa, truyền thống, 
khoa học... trí thức, khoa bảng, doanh nhân …... VN đang trở thành mâm cổ dọn sẳn để TC xơi … không 
tốn hơi sức. 
 
f.- Trị dân và trị quốc. HCM Tầu thật là hay, lại thâm đôc cùng cực: chủ truơng dùng những kẽ « Tam Đại 
Bần Cố Nông » để lãnh đạo Đảng CSVN và thống trị VN. Đó là các kẻ ngu dốt và thấp hèn nhất của xã hội 
…. để cai trị đất nuớc VN. Mưu quá là hay …. để rồi CSTQ sẽ chiếm đuợc VN 
 
g.- Với lãnh đạo « Tam Đại Bần Cố Nông » ngày nay, việc bán nuớc VN là lẽ đuơng nhiên phải đến qua 
các chuơng trình vĩ đại và thành công của HCM Tầu: 

==> Mặc dù dã chết HCM Tầu vẫn đuợc tôn thờ bởi Đảng CSVN và Nhà Nuớc: Đảng sẽ nghiêm trị 
Dân Việt có thái độ chống xâm lăng Tầu Cộng. 
==> Toàn dân Việt bắt phải tôn thờ và  Nhà Nuớc theo lịnh của một xác chết HCM Tầu: lịch sử 
chiến tranh nhân loại đâu có ai hay hơn đuợc HCM Tầu. Thật là quá hay tên gián điệp này. 
==> Với các điều kiện thuận lợi do HCM Tầu để lại, TC sẽ phải xử dụng thôi ….. dân Việt không có 
gì lạ cả, khi VN bị TC xâm lăng ? 

 
Đảng CSVN là cá nằm trên thớt: đừng quên rằng hiện nay đâu còn Đảng CS Mãn Thanh, Đảng CS Nội 
Mông, Đảng CS Tây Tạng …. tất cả đều đã bị diệt chỉ còn duy nhất  Đảng CS TQ mà thôi. Đó là: «Hết thỏ 
thì TC sẽ giết chó săn (CS quốc nội)».  
  
Bài này đuợc viết ra nhưng đâu có quên lời của Cụ Nguyễn Trãi: 

Chắc chi thiên hạ ngày nay 
Mà đem non nuớc làm rầy chiêm bao 

 
Nếu trong Đảng CSVN vẫn còn nguời yêu nuớc, đây là lúc họ phải có phản ứng vì Dân Việt, vì Nước 
Việt, thì toàn dân Việt, trong và ngoài nuớc, sẽ một lòng ủng hộ họ để thoát khỏi thống trị TC:  

Dân tộc Việt còn, Đất Nuớc Việt còn. 
 
Việc đầu tiên phải huỷ hết tất cả: tài liệu, hình ảnh, chỉ thị, văn bản, chủ trương, kế hoạch, đường lối ….  
V..v …. liên quan đến tay HCM Tầu Cộng để đánh thức tỉnh Toàn Dân Việt, Chánh Phủ, toàn Đảng và 
đảng viên...có khác chi vào thời Hội Nghị Diên Hồng ….Đất nuớc Việt sẽ tách khỏi TC để trở thành Việt 
Nam Trung Lập: Đất Nuớc Việt sẽ hoàn toàn Độc Lập Tự Do mà không phải đổ máu như việc Thống 
Nhất nuớc Đức và Trung Lập của Miến Điện  . 
 
Dân Việt chúng Ta không thể quên đuợc lời nói của Tuớng Anh Hùng Trần Bình Trọng: « Thà làm Nam 
Quỷ hơn làm Bắc Vuơng ». 
 
Kính thư, 
Paris, ngày  23.07.2017 
 
Trịnh Khải 
** Nguyên Thanh Tra Tổng Nha Kỹ Thuật Bộ Quốc Gia Giáo Dục (Việt Nam Cộng Hòa) 
** Nguyên Thanh Tra Trung Ương Bộ Quốc Gia Giáo Dục (Việt Nam Cộng Hòa) 
** Ancien Ingénieur Chef de projet chez Schlumberger Industries (France) 
** Ancien Ingénieur Responsable de projet chez Schlumberger Industries (France) 



** Membre de l'Association des Écrivains Combattants – AEC -, fondée en 1919 et reconnue d'utilité 
publique (France). 


