HỒ LÀ MỘT ÔNG GIÀ ĐỘC TÀI VỚI DÃ TÂM BÔN XÊ VÍCH (Phải chịu trách
nhiệm về những người đã chết trong chiến tranh)
Võ Thị Linh

Ngày 18-3-2022, truyền hình chính thống của Ukraine vổ mặt và chiếu tướng hồ chí
minh, nên hệ thống truyền thông gia nô của nhà nước chxhcnVN, đồng loạt phản
pháo và lên đồng vì đoạn phim ngắn nói về ông "hồ chí minh là một lão độc tài…”.
Đoạn Video được chiếu trên truyền hình hàng đầu của Ukraine (24TV), được cho là
xuất phát từ 1 bài báo, với tiêu đề mang tên: “Hồ Chí Minh - là một “ông già độc tài”
với dã tâm Bolshevik”. Đính kèm bài báo này là phóng sự cùng tên nói về 13 nhà độc

tài (diệt chủng) trên thế giới trong đó có hcm. Nội dung phóng sự này mô tả chủ tịch
hồ chí minh là một người độc tài, phải chịu trách nhiệm cho nhiều người Việt Nam đã
chết trong thời gian mà hcm còn tại thế và cầm quyền tại VN…
....
Đúng là tào lao, hàm hồ! VN có đẳng cấp gì trên thế giới mà xứng đáng để xếp ngang
hàng với Ukraine? Nếu thế giới có xếp hạng thì Ukraine luôn đứng trước và trên
hạng của chxhcnVN rất xa.
* Nếu so đẳng cấp, thì chxhcnVN được Samsung đánh giá là chưa làm được con ốc
vít. Công nghiệp đều là lắp ráp không có nhà máy để sản xuất bằng sức sáng tạo của
mình. Trong khi đó Ukraine đã chế tạo được phi cơ chở hàng hóa lớn và nổi tiếng
nhất thế giới, xe tăng và khí tài đủ loại.
* Tiếng nói của Tổng thống Zelenskyy làm thay đổi được các Quốc Hội Tây Phương
và Mỹ, có giá trị gấp trăm Tổng Bí Đái Trọng Lú của nước chxhcnVN. Nếu nói đến
giúp đỡ, thì chxhcnVN giúp được gì cho Ukraine?
Khi tiếng súng vừa nổ ra ở Kiev thì tên đại sứ chxhcnVN ở Ukraine đã tất tả chui
xuống hầm tránh bom. Ông này còn bỏ đàn con Việt bơ vơ trên xứ người không có kế
hoạch sơ tán. hàng ngàn dân Việt ở Ukraine phải dùng đường bộ để qua Ba Lan và
các nước láng giềng của Ukraine.
Nguồn:https://tuoitre.vn/viet-nam-se-khong-so-tan-cong-dan-o...
Đó là những sự việc cần phải nhắc nhở cho Ban Tuyên Giáo và các ông bà DLV đừng
bốc phét nhiều quá, trong lúc chửa cháy cho hcm bị truyền thông Ukraine chiếu
tướng, để rồi làm trò cười cho dư luận thế giới. hồ chí minh có là vĩ nhân của thế giới
hồi nào đâu? Mà quí vị dương càng to quá vậy? Cái "danh nhân văn hóa" ở đâu mà
ra? sao cứ ôm lấy cái danh hảo, tự phong rồi đi bịp những người dân ngu ở VN.
Nếu được phong là "Danh Nhân Văn Hóa Thế Giới", xin mời đưa ra bằng Tưởng Lục
và Huân Chương chứng nhận của Unesco có hình ông hcm do Unesco cấp, để chứng
tỏ mình không bố láo vơi dân như từ bấy lâu nay. Xin đừng đưa hàng nhái !!
Trở lại vấn đề Nga xâm lăng Ukraine, đó là một cuộc chiến phi nghĩa do Putin phát
động, một sự việc đi ngoài dự liệu và vô tình đưa đến sự đoàn kết của các quốc gia
trong khối NATO và các quốc gia trong Liên Minh Âu Châu EU.
Tình hình đó đã làm thay đổi luôn các chính sách đối ngoại của Đức, Nhật Thụy Sĩ,
Thụy Điển và nhiều quốc gia khác trên thế giới, tất cả đều đồng tình tích cực ũng hộ
sự bảo vệ hòa bình của dân quân Ukraine. Joe Biden cũng lên tiếng tích cực hơn
trong việc viện trơ quân sự cho Ukraine, các dân biểu, nghị sĩ đảng cộng hòa và Joe
Biden cũng đồng loạt lên án Putin là " tên tội phạm chiến tranh diệt chủng".
Truyền thông thế giới đã xem Putin như là một Adolf Hitler thời đại với cái tên là
Adolf Putin.
Ý NGHĨA CỦA TỪ BOLSHEVIK
Những người Bolshevik, ban đầu cũng là những người Bolshevists hoặc Bolsheviki
(tiếng Nga: большевики, большевик (singular), IPA; có nguồn gốc từ bol'shinstvo
(ботшшстствв ,,,,,,,,,,,,,, 1903. RSDLP là một đảng chính trị xã hội chủ nghĩa cách

mạng được thành lập năm 1898 tại Minsk ở Belarus để hợp nhất các tổ chức cách
mạng khác nhau của Đế quốc Nga thành một đảng.
Trong cuộc bỏ phiếu của Đại hội Đảng lần thứ hai, những người Bolshevik đã giành
chiến thắng trong phần lớn các vấn đề quan trọng. Cuối cùng những người Bolshevik
đã thành lập Đảng Cộng sản Liên Xô.
Những người Bolshevik, lên nắm quyền ở Nga trong giai đoạn Cách mạng Tháng
Mười của Cách mạng Nga năm 1917, và thành lập Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Liên
Xô Nga (RSFSR), gồm một số quốc gia bị Nga Hoàng chiếm để thành lập Đế quốc
Nga trước đó và một số các nước khác sau này.
Với việc Nga đánh bại người da trắng và những người khác trong cuộc Nội chiến Nga
năm 1917-1919-1922, RSFSR trở thành thành phần chính của Liên Xô (Liên Xô) vào
tháng 12 năm 1922.
Những người Bolshevik theo Lenin chủ trương sử dụng bạo lực để đạt được mục tiêu
của họ. Liên Bang Xô Viết, gồm 15 nước hình thành từ việc xử dụng bạo lực mà ra,
những nước trong LBXV là: Armenia, Azerbaijan, Byelorussia, Estonia, Gruzia,
Kazakhstan, Kirghizia, Latvia, Litva, Moldavia, Cộng hòa Liên bang Nga, Tajikistan,
Turkmenia, Ukraine, Uzbekistan.)
*-* Truyền thông Ukraine xem "hồ" chính là một thứ tay sai của Lenin, Stalin, người
học trò xuất sắc của những tay đồ tể lừng danh trong thế kỷ 20, mà thế giới đã xếp
hạng hcm có mặt trong số 13 người hàng đầu. Dưới đây là một số chứng minh cụ thể:
1.13 Bloody Dictators of the 20th Century
13 tên độc tài vấy máu người của thế kỷ 20
Nguồn: http://oddstuffmagazine.com/13-bloody-dictators-of-the...
2.13 Deadliest Dictators
13 Tên Độc Tài Khát Máu Nhất
Nguồn: http://www.thedailybeast.com/.../the-20th-century-s...
3.25 of History’s Deadliest Dictators
25 Tên Độc Tài Khát Máu Nhất Trong Lịch Sử
Nguồn: http://list25.com/25-of-historys-deadliest-dictators/
4.From Stalin to Hitler, the most murderous regimes in the worl
Từ Stalin tới Hitler, các chế độ giết người nhiều nhất trên thế giới
Nguồn:http://www.dailymail.co.uk/.../Hitler-Stalin-The...
5.History's greatest monsters
Những quái vật vĩ đại nhất lịch sử
Nguồn: http://www.jjmccullough.com/monsters.htm
6.List of dictators
Danh sách các tên độc tài
This page was last modified on 21 March 2014, at 21:55.
Nguồn: http://conservapedia.com/List_of_dictators
Còn nhiều nửa, nhưng người viết không thể đưa hết lên trang này.
Như vậy rỏ ràng truyền thông Ukraine đã chiếu tướng hô chí minh và đảng csbV, nên
một ngày qua trên YouTube, người ta thấy có rất nhiều nick, là cái loa cho đảng và
tuyên giáo để phản bác và thóa mạ không tiếc lời chính quyền Zelenskyy của Ukraine.

Nhìn nội dung phản bác của hàng chục nick, đều có nội dung giống nhau, chứng tỏ
được, đó là bài vở do Tuyên Giáo viết.
Trong các clip Video trên YouTube, người có kiến thức sẽ nhận thấy được phong cách
phản bác thiếu tầm vóc, khi đề cao bốc phét quá độ vê nhân vật hcm , điều này dẩn
đến phản tác dụng trong thời @. Khi cần biết sự thật về hcm, người ta chỉ cần mấy
giây đồng hồ lướt trên Google là nó sẽ hiện ra trước mắt.
Truyền thông Ukraine không phải lần đầu lật con bài tẩy của đảng csbV, trước đây,
vào những năm vào năm 2017, cũng đã từng tung con bài tẩy hcm lên truyền thông
chính thống của nhà nước Ukraine.
Nay, chỉ là một sự lập lại có chủ đích của nhà nước dân chủ tự do dưới sự lãnh đạo
sáng suốt của Tổng Thống Zelenskyy, một nhân vật đang được đề nghị là ứng viên
cho giải Nobel 2022
Một người chinh phục được hầu hết cảm tình của thế giới, luôn cả những nước khó
tính nhất như Đức, ông đã xoay chiều được thế trung lập của nhà nước Thụy Sĩ, Thụy
Điển, kéo luôn anh chàng số một của châu Á tự do là Nhật, đứng về phía ũng hộ
Ukraine... trừ những người theo đạo Putin, tất cả đều kính trong và ngưỡng mộ anh
chàng 44 tuổi, đương kim lãnh đạo của dân tộc Ukraine. Chính nghĩa của dân tộc
Ukraine đã tỏa sáng khắp bốn phương, chỉ có chxhcnVN, tc và 3 nước thân cộng khác
đang ra sức kéo mây để che bầu trời sự thật này.
Với sự giúp đở của nhiều quốc gia tự do trên thế giới, dân tộc Ukraine chắc chắn sẽ
chôn xác được quân xâm lược Putin để tái lập hòa bình cho đất nước mình. Một quốc
gia Ukraine hậu chiến tranh, là một quốc gia cực thịnh trong tương lai về kinh tế và
quốc phòng, quốc gia Ukraine rồi đây sẽ vươn để bắt kịp bước tiến của khối thịnh
vượng chung của thế giới văn minh ngày nay.
PRAY FOR UKRAINE! STOP ADOLF PUTIN!!
*** Bình luận thời sự từ Hậu Duệ VNCH, Võ Thị Linh 20.3.2022

