Các cháu ngoan Bác Hồ chỉ noi gương Bác!
Hai người Việt Nam bị bắt, kết tội
móc túi ở Chiang Mai, Thái Lan.
Không biết tại sao mà cảnh sát
Thái và báo The Bangkok Post lại
tin vào lời khai của một người Nhật
Bản nói rằng hai người Việt này
móc túi họ trên đường Mun
Muang. (The Immigration Bureau
has announced the arrest of two
Vietnamese nationals who
pickpocketed a Japanese family at
the Loy Krathong festival in Chiang
Mai last week. Commissioner
Sompong Chingduang said on
Tuesday at the press briefing that
Chiang Mai police received a
complaint by a Japanese family
that they had been pickpocketed
on Mun Muang Road during the
festival on Nov 11.)
Chuyện không đáng tin! Những
người Nhật Bản này chắc đã hiểu lầm, vì mang sẵn thành kiến với các cháu ngoan Bác Hồ là đã từng qua
Nhật! Các cháu của Bác đã nổi tiếng ở nước Nhật về tài ăn trộm. Nhưng họ hành quân trong cửa hàng, trong
siêu thị, trong khách sạn và cả phi trường, trong kế hoạch xuất khẩu lao động của chế độ xã hội chủ nghĩa
quang vinh. Nhưng các hiện trường kể trên đều là những địa điểm cao cấp. Người ăn cắp có thể ưỡn ngực,
ngẩng đầu, thẳng tay làm công tác lao động.
Còn đi móc túi? Muốn móc túi thì phải cúi đầu nhìn xuống, thọc tay vào cái túi quần người khác. Các cháu
ngoan Bác Hồ làm sao có thể tự hạ mình thấp đến như vậy?
Nhiều công dân Việt Nam đã từng bị hiểu lầm như vậy ở khắp thế giới.
 Ở nước Mỹ, đã từng có một ông đại sứ Việt Nam bị cảnh sát bắt buộc tội ăn trộm sò trên bãi biển. Ủa!
Sò nó nằm lăn lóc trên cát, có thuộc quyền sở hữu của ai đâu? Thấy con sò nằm tênh hênh, ông đại
sứ chỉ thò tay xuống vuốt ve một cái, tưởng như ở nhà hay trong sứ quán, thế mà cũng bị kết tội trộm
sò!
 Tại Australia có cậu công tử con một quan bộ trưởng ôm một con kanguru sơ sinh. Thế là bị bắt ngay!
Cảnh sát khép tội “pickpocket,” móc túi. Tại sao? Vì những con kanguru còn non đều được đặt ngồi
trong cái túi trước bụng của con mẹ. Nếu không móc túi mẹ thì làm cách nào lôi con ra được mà bế?
Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Thái Lan vẫn truy tố hai đấng con Rồng cháu Tiên và trục xuất cả hai vì nhập
cảnh bất hợp pháp. Cảnh sát đã xem lại các camera an ninh trong khu vực đường Mun Muang, và kết luận hai
người phạm tội. Họ còn bị kết tội “nhập cảnh bất hợp pháp, đã bị bắt vì móc túi và bị trục xuất rồi nhưng vẫn
quay trở lại để tiếp tục hành nghề móc túi.” Đây cũng là một điều oan uổng nữa! Các cháu ngoan Bác Hồ
chỉ noi gương Bác!
Tháng Bảy, 1928, Hồ Chí Minh đã đi tàu thủy từ bên Đức tới Bangkok, để làm cách mạng. Lúc đó Hồ Chí Minh
mang tên gì? Mang giấy tờ, hộ chiếu nước nào? Chắc chắn không xưng mình quốc tịch An Nam và mang
tên Nguyễn Tất Thành. Vậy tức là Bác cũng nhập cảnh bất hợp pháp!
Các cháu ngoan của Bác ngày nay đã học tập noi gương Bác suốt cả đời, lớn lên cũng chỉ thực hành đạo đức
cách mạng của Bác mà thôi! Trong thời gian ở Thái Lan, Bác Hồ đã mang rất nhiều tên. Có lúc tên là Thầu
Chín, có lúc tên Ông Thọ mặc dù lúc đó chưa tới 40 tuổi, rồi lại ý biệt hiệu Nam Sơn.

Trời đất! Nếu cảnh sát Thái Lan hồi đó cũng làm việc giỏi như bây giờ thì đỡ cho dân tộc Việt Nam biết bao
nhiều. Hồ đã bị truy tố ngay cái tội dùng tên giả mạo, chưa kể tội nhập cảnh bất hợp pháp và tuyên truyền chủ
nghĩa cộng sản!
Hồ Chí Minh đã ở Thái Lan khoảng hơn một năm trời theo lệnh của ông Stalin. Chắc chắn Hồ không cần đi
móc túi; vì trong túi đã rủng rỉnh đô la! Đệ Tam Quốc Tế luôn cấp tiền đầy đủ cho các cán bộ đi hành nghề
gián điệp và tổ chức gây loạn. Những năm trước, Hồ Chí Minh ở bên Tàu vẫn viết thư xin tiền ông Stalin, bao
giờ cũng xin đô la Mỹ!
Hồ Chí Minh từng nói, “Bác cháu chúng ta có thể lầm nhưng đồng chí Stalin không thể nào lầm được!”
Quả thật, trong cuộc đời cách mạng của Stalin, vụ đánh cướp ngân hàng nào cũng ăn chắc! Đối với ông Stalin
thì móc túi là trò chơi rất thấp kém, không đáng nhúng tay. Vì ông chuyên tổ chức cướp ngân hàng! Sự
nghiệp của Stalin nổi lên nhờ những vụ cướp ngân hàng táo tợn ở thủ đô Tlibisi, xứ Georgia quê
hương ông. Ông Sít nổi bật lên vì cướp được bao nhiêu ông lại chuyển sang Thụy Sĩ cho ông Lenin dùng!
Nhiều đảng viên Cộng Sản không biết học tập Stalin cho nên cũng có khi quen tay móc túi, rất tai hại. Có anh
Cộng Sản vốn thông thạo nghề móc túi đã phấn đấu vào đảng, sau khi được tuyên thệ, uống máu ăn thề rồi
mà vẫn còn giữ thói quen cũ, để lộ hết bí mật.
Anh cán bộ gặt hái nhiều thành tích được cử qua hoạt động bí mật ở Thái Lan. Một bữa anh đang đi trên
đường thì bị cái xe mô tô nó đụng té lăn quèo. Cảnh sát tới, hỏi, anh có nhớ số xe của cái thằng gây tai nạn
hay không? Anh lắc đầu, nhưng nói, “Muốn biết số xe khó gì đâu!” Tại sao? “Vì tôi nắm trong tay giấy tờ
của nó rồi.” Nói xong, anh chìa cho cảnh sát coi một cái ví dày cộm! Cảnh sát Thái bèn hỏi: “Anh làm việc ở
sứ quán Việt Nam phải không?” Thế là lộ tẩy hết!
Khi ở Thái Lan Hồ Chí Minh cũng không cần tiền, vì đi tới đâu cũng có thể lạc quyên tiền của đồng bào người
Việt sinh sống bên đó. Cán bộ Cộng Sản Việt Nam, lúc đó mang tên hội “Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên” đã
được cấy trồng ở Thái từ năm 1924. Khi Hồ qua đó thì “ngoài Chi bộ Phichịt ra, còn có thêm các chi bộ ở
Uđon Thani, Sacôn Nakhon, Nakhôn Phanom.”
Hồ Chí Minh làm những gì? Có thể đọc trong cuốn “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ
Tịch,” tác giả là Trần Dân Tiên. Trần Dân Tiên kể về một “một người cán bộ gầy gò,” chính là Bác đi tuyên
truyền với người Việt ở Thái:
“Mỗi ngày, khi xong công việc, họ họp nhau trong sân trường. Đàn ông, đàn bà, trẻ con ngồi thành
vòng tròn, một người cán bộ gầy gò, đứng dậy và nói giọng chậm rãi rõ ràng, đọc cho họ nghe một bài
báo hoặc một chương sách. Mọi người yên lặng nghe. Khi người này đọc xong, anh hỏi mọi người đã
hiểu chưa và giải thích những điểm chưa rõ. Buổi họp xong, họ hát những bài ca yêu nước…”
Bây giờ ai cũng biết chính Hồ Chí Minh đã ký tên Trần Dân Tiên để kể chuyện mình, gọi mình là “Người,” viết
hoa. Cứ như thế, tha hồ nói khoác. Cho nên, Hồ khoe mình học tiếng Thái, mỗi ngày mươi chữ thôi,
nhưng “Chỉ trong 3 tháng, Người đã đọc được báo Xiêm; và trong 4 tháng, Người đã sử dụng thành
thạo tiếng Xiêm.” Xem ra thì các cháu ngoan của Bác bây giờ đã xuống cấp quá! Qua Thái Lan làm nghề
ăn cắp vặt. Lại vụng về để cho chúng nó bắt!



Hồi Tháng Tư năm nay, hai người Việt khác đã bị Cảnh Sát Thái Lan bắt giữ ví móc túi một du khách
tại Công Viên Giải Trí Dream World ở tỉnh Pathum Thani. Năm ngoái,
Tháng Sáu, báo The Bangkok Post cho biết Cảnh Sát Thái đã bắt giữ 15 công dân Việt Nam thuộc một
nhóm móc túi hoạt động tại các địa điểm du lịch nổi tiếng. Một số nghi can từng bị bắt và bị trục xuất
nhưng đã đổi tên và sử dụng hộ chiếu giả để quay lại Thái Lan.

Các cháu không đứa nào noi được gương Bác.
Bác không thèm đi móc túi, nhưng đã tận thu của cải trong thiên hạ vào trong tay một nhóm người. Lại cướp
được chính quyền rồi từ đó dành riêng cho một đảng độc quyền cai trị!
Ông Quán

