
NGUYỄN ÁI QUỐC - HỒ CHÍ MINH LÀ HAI HAY LÀ MỘT
Nguyễn Trọng Mai

Mấy ngày nay trên mạng fb
râm ran đặt câu hỏi HCM là ai,
người V hay người Tàu?
Tôi là người xứ Nghệ xin nói
leo như sau.
Năm 1945 Hồ Chí Minh là
chủ tịch VNDCCH. Vì Hồ Chí
Minh được cho là Nguyễn Tất
Thành (Tức là Nguyễn Ái
Quốc) người Nghệ An, là con
phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, là
em của bà Nguyễn Thị Thanh
và ông cả Khiêm. Vì vậy nên
chắc chắn bà Thanh nóng

ruột ra thăm em. Cuối năm 1946 bà Thanh đã toại nguyện.
Sau bà Thanh thì ông cả Khiêm cũng ra thăm em.
Cả hai cuộc gặp đều vội vội vàng vàng, khi thì ông Hồ nói bận tiếp khách Nam Bộ ra, khi
thì nói bận tiếp khách nước ngoài. Ông Hồ cứ chạy nhặng cả lên thì bà Thanh và ông cả
Khiêm làm sao soi tìm các dấu vết thời thơ ấu.
Sau thăm thì bà Thanh và ông Khiêm đều lần lượt ra đi. Bà Thanh mất 1954. Ông cả
Khiêm mất 1950. Lẽ ra gặp em thì sống lâu chứ. Cả bà Thanh và ông Khiêm khi lâm
bệnh tử đều không có mặt ông Hồ với lí do việc nước. Tại sao em kg về hương khói, ngủ
tại căn nhà chào đời một đêm cho có lễ. Ông Hồ sao không cho xe rước anh chị ra Hà Nội
chơi lại để hai người già tự lặn lội ra thăm mình? Như vậy có ruột thịt kg? Điều này rất
hiếm, cực hiếm trong văn hóa cội nguồn gia đình người VN trong thời bình. Đấy là chưa
kể lên chủ tịch nuôc sau 34 năm xa cách mà thậm chí không về vinh quy bái tổ.Khi đó
chưa đánh đồng bào miền Nam.Hà Nội vào Nghệ An chừng ba trăm cây số chứ mấy.
Sáng đi ô tô trưa tới, chiều đi tối tới, có nửa ngày thôi.
Đặc biệt cả hai lần về thăm quê (1957, 1961) không có lần nào ổng viếng mộ thân mẫu
Nguyễn Ái Quốc. Thêm sơ hở nghiệp vụ gián điệp.
Nguyễn Tất Thành rời VN ngày 5/6/1911 tại cảng Nhà Rồng.
Sau lên chủ tịch nước đến 11 năm sau ((là năm 1957) ông Hồ mới về thăm quê. Lúc này
chỉ còn con nít mới lớn không à. Hỏi có ai bới lông tìm vết được.
Điều lạ là anh và chị lâm bệnh tử ông không về nhưng lại về quê đến hai lần liên tiếp sau
khi ông cả Khiêm và bà Thanh đã chết. Một lần là 1957 như nói trên và lần 1961 sau này.
Hai điểm vô cùng đặc biệt nữa là tôi thấy ông Hồ làm thơ theo thể thơ Đường luật bằng
chữ Hán cực giỏi. Nguyên cuốn NGỤC TRUNG NHẬT KÝ tuyệt không có một chữ quốc
ngữ Việt Nam, toàn chữ Hán kg à. Ông làm thơ tiếng Việt quá nôm na mách qué và số bài
thơ lên sàn chỉ đếm trên MỘT bàn tay vào dịp tết cuối đời mà thôi.



Đặc biệt trong bài thơ tiễn cố chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ sang thăm Hà Nội về nước ngày
16/5/1963 có từ "cố quốc". Đây có thể nói là sơ hở nghiêm trọng trong nghiệp vụ tình
báo.
Tiễn đưa, chẳng muốn chia tay,
Bạn về cố quốc nước mây nghìn trùng.
Cầm tay, lòng lại dặn lòng:
Cùng nhau giương ngọn cờ hồng Mác – Lê.
Về trang phục tôi thấy cả đời làm chủ tịch ông toàn mặc áo đại cán, không bao giờ mặc
áo vetong thắt cavat như Nguyễn Ái Quốc ở Pháp.Đó là chưa so với ông N Đ Diệm
thường mặc áo dài đen, khăn đóng, khuy bấm dân tộc như các nhà nho xưa.
Tôi hệ thống tóm tắt cực ngắn gọn. Phần còn lại do bạn đọc suy nghĩ.
Câu hỏi Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh là hai hay là một xin để đó.
P/S Dưới là ảnh ông Hồ về thăm quê và đang đi với dân làng. Nhìn ông cao hơn dân làng
một cái đầu. Thật là dị biệt.
Nguyễn Trọng Mai
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