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Báo Life phát hành 5/8/1957 có đăng tin với tựa The Kissingest Communist – Người Cộng Sản Hôn Nhiều
Nhất- để nói về Hồ Chí Minh(HCM).
Trong dịp viếng các nước cộng sản ở Âu Châu, tại Poland HCM đã làm nhiều người chú ý đến báo chí phải
đăng tin về hành động xem ra kém văn hóa này của người lãnh tụ cộng sản Việt Nam. Bản tin ngắn diễn tả
khá trọn vẹn mỗi lần Hồ làm hành động ôm hôn.
Khi Hồ Chí Minh, chủ tịch của nước cộng sản miền Bắc, đến thăm xứ Poland tuần rồi trong dịp đi viếng 9 quốc
gia cộng sản, ông ta bất ngờ thay đổi tư cách từ một người Á Châu trầm tĩnh trở thành người du khách xung
tính. Cách phô trương của ông ta bày tỏ lối hôn giữa những đồng chí với nhau, nhưng điều này không được
người ta đánh giá như vậy, ngay cả những người Nga uống rượu Vodka cũng không làm như thế. Đây là lần
viếng thăm vinh quang của Hồ Chi Minh tại Âu Châu, nơi mà một lần ông ta đã lang thang như một bồi nhà
hàng, một phụ tá chụp hình, và một người làm cách mạng được cộng sản bí mật huấn luyện. Như một nhà
cách mạng đã thắng Bắc Việt Nam cho Cộng Sản, ông ta được tiếp đón bởi những thành viên của Đảng
Polish với nhiệt tình.
Một Hồ Chí Minh với dáng dấp yếu ớt mạnh bạo chọn những người ông ta hy vọng nhắm vào. Ông ta dùng
những ngón tay bám vào đầu, vào cổ hoặc lưng , rồi ông ép sát người tới để hôn người đó với những sợi râu
dê nhám xù xì. Với cô Lisa Larson của tờ báo Life, ông ta vui vẻ nói “Nếu tôi là người đàn ông trẻ, tôi rất có
thể yêu cô.” Cách diễn tả của bài báo trên, người đọc cũng cảm thấy khá rợn người, huống chi còn phải nhìn
hình.

Hình dưới với câu ghi: Miếng giấy gói hoa bị hỏng vì HCM cố tình ôm hôn người phụ nữ
Polish hâm mộ, và ông ta vùi cái mũi vào bó hoa của bà ta.

Hành động sàm sỡ đó của HCM được lập lại ở Indonesia khoảng 2 năm sau. Báo chí Indonesia đăng vào
8/3/1959 khi ông thăm viếng quốc gia này. President Ho is told to stop kissing girls…- Chủ tịch Ho được báo là
phải ngưng hôn những em bé gái. Khoảng hơn tuần sau, 17/3/1959, cũng trên tờ báo Straits Times, lần này
trên trang 1 đăng tin về vấn đề ôm hôn của Hồ đã làm ra những làn sóng dư luận bàn tán…

Báo Life diễn tả 10 ngón tay của Hồ bao bám vào đầu người nhắm vào để hôn, rồi ông ta sát tới hơn ép chặt
người vào bên hàm râu mà nhà báo gọi là những sợi râu lồm xồm của con dê. Thật là một tả chân sống động
có thể dùng cho nhiều hình ảnh nữa, HCM ôm hôn trẻ em gái, phụ nữ, đàn ông…Chưa thấy trẻ em trai?

Có lẽ Lê Duẩn đứng gần bên cũng tỏ vẻ hơi ngượng ngùng, trong khi các đồng chí khác của Hồ thì vỗ tay
cười giống như đi xem trò khỉ?

HCM đã được thế giới biết là người cộng sản hôn nhiều nhất, nhưng không phải vì hôn nhiều mà nổi tiếng mà
là nhân cách nham nhở sỗ sàng không tôn trọng người đối diện. Có người phụ nữ nào muốn tóc mình bị hư
rối, hay cổ mình bị nhột khó chịu khi 10 ngón tay thô bạo bám vào rồi ghì chặt thân người ta bên những cọng
râu dê xồm (stringy goatee).
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