
VÌ SAO PHÓ CHỦ TỊCH ĐẢNG DÂN 
CHỦ MỸ ĐÃ CA NGỢI SAI LẦM 
LÃNH TỤ CỘNG ĐẢNG VIỆT NAM 
HỒ CHÍ MINH NHƯ THẾ? 
 
Thiện Ý. 
 
Mới đây, Ông Jeff Le Tourno, Phó Chủ tịch 
đảng Dân Chủ ở California, đã đưa lên trang 
FaceBook cá nhân, một bài viết mô tả và có 
ý ca ngợi lãnh tụ Cộng đảng Việt Nam Hồ 
Chí Minh.  
   (1)-Jeff  Le Tourno mô tả và ca ngợi Hồ 
Chí Minh thế nào? 
   (2)- Công luận phản ứng ra sao? 
   (3)- Vì sao Jeff Le Tourno mô tả và ca 
ngợi Hồ Chí Minh không đúng như thế? 
   (4)- Đánh giá thế nào cho đúng sự thật về 
Hồ Chí Minh? 
 
    Đó là nội dung bài viết và thuyết trình này 
của chúng tôi. 
 



I/- JEFF LE TOURNO MÔ TẢ VÀ CA 
NGỢI HỒ CHÍ MINH THẾ NÀO? 
 
     Rất tiếc vì bài viết trên trang FaceBook 
cá nhân của Phó Chủ tịch đảng Dân Chủ ở 
California đã tự rút xuống quá nhanh, do bị 
áp lực nội bộ đảng dân chủ và phản ứng 
chống đối của công luận, nên chúng tôi 
không thể trích nguyên văn bài viết của tác 
giả.Theo thuật lại của một số cơ quan truyền 
thông Việt ngữ ở hải ngoại,đại ý Jeff Le 
Tourno đã mô tả Hồ Chí Minh một người có 
vóc dáng nhỏ bé, mà đã lãnh đạo hai cuộc 
kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ thành 
công, giải phóng cho nhân dân lao động 
nghèo tại Việt Nam. 
 
II/- VÌ SAO BÀI VIẾT BỊ NỘI BỘ 
ĐẢNG DÂN CHỦ VÀ CÔNG LUẬN 
CHỐNG ĐỐI? 
 
     Bài viết lập tức đã bị phản ứng dữ dội 
ngay trong nội bộ đảng Dân Chủ và trong 



các cộng đồng Việt Nam tỵ nạn cộng sản tại 
Hoa Kỳ. 
 
1.- Phản ứng từ nội bộ đảng Dân Chủ Mỹ 
thì đòi tác giả bài viết phải từ chức, nếu 
không sẽ bị cách chức. Vì nội dung bài viết 
d0a1nh giá sai trái với sự thật về lãnh tụ 
cộng đảng Việt Nam Hồ Chí Minh. Và vì 
việc làm này sẽ có ảnh hưởng bất lợi ít nhiều 
cho các ứng viên đảng Dân Chủ trong cuộc 
bầu cử vào ngày 3-11-2020 tới đây. Nhất là, 
đảng này đang bị đảng Cộng Hòa và các cử 
tri đối lập tố cáo là có chủ trương sẽ thực 
hiện xã hội chủ nghĩa tại Hoa Kỳ.Nhiều cử 
tri có thể cũng nghĩ như vậy, do trong bối 
cảnh hỏa mù tin giả, thật lẫn lộn của mùa 
bầu cử do các bên tung ra, nên không biết 
được có sự khác biệt giữa chủ nghĩa xã hội 
(Socialism) với các chính sách xã hội (Social 
policies) tại các nước dân chủ (như chúng 
tôi đã trình bày trong bài thuyết trình 
chương trình trước). 
 



2.- Phản ứng từ công luận, nhất là khối các 
cử tri người Mỹ gốc Việt, vốn là nạn nhân 
khốn khổ của Hồ Chí Minh và đảng CSVN. 
Vì cho rằng bài viết của Phó chủ tịch đảng 
Dân Chủ ở California đã không đúng sự thật 
lịch sử về con người và hoạt động của Hồ 
Chí Minh. Họ coi Hồ Chí Minh chẳng có 
công mà chỉ có tội với nhân dân, dân tộc và 
đất nước Việt Nam; và từng kết án như một 
“Tội đồ dân tộc”.Chính vì vậy mà đa số khối 
cử tri người Mỹ gốc Việt chống cộng kiên 
định hiện nay, cách này hay cách khác, đã 
bày tỏ sự chống đối quyết liệt đảng Dân 
Chủ. Vì họ cho đảng này có khuynh hướng 
xã hội chủ nghĩa (tức cộng sản). Đồng thời, 
đa số cử tri này đã và đang có các hoạt động 
công khai ủng hộ mạnh mẽ và tuyên bố sẽ 
bàu cho Tổng Thống Donald Trump đắc ử 
nhiệm kỳ II (2020-2024); bất chấp mọi 
khuyết điểm cá nhân và chính sách trong 4 
năm cầm quyền nhiệm kỳ đầu (2016-
2020)do đảng Dân Chủ đối lập đưa ra; cũng 
như nhiều cuốn sách có nội dung tấn công 



Tổng Thống Trump, bất lợi về uy tín và khả 
năng lãnh đạo của Tổng Thống Donal 
Trump.Bởi vì lý do hàng đầu,quan trọng 
nhất dẫn đến quyết định của các cử tri người 
Mỹ gốc Việt ủng hộ Tổng Thốn Trump, là vì 
cho rằng cá nhân Tổng thống Trump có 
quyết tâm và hành động cụ thể chống cộng 
sản (xã hội chủ nghĩa) mạnh mẽ chưa từng 
có. Cụ thể là chủ trương và hành động 
chống Trung Cộng quyết liệt của Tổng 
Thống Trump về kinh tế (chiến tranh mậu 
dịch) và quân sự (công khai chống lại hành 
động xâm lấn, quân sự hóa Biển Đông…của 
Trung Quốc.). Đồng thời, đông đảo khối cử 
tri người Mỹ gốc Việt ủng hô Tổng Thống 
Trump còn là vì trong nhiệm kỳ 4 năm qua, 
Ông đã thực hiện hầu hết các lời hứa thực 
hiện các chủ trương chính sách đối nội cũng 
như đối ngoại đã đem lại lợi ich ít nhiều cho 
dân cho nước.Họ coi những thất bại nếu có 
của Tổng Thống Trump chỉ là ngoài ý 
muốn, do bị đối lập gây khó khăn triền miên 
để ngăn cản. Ví dụ ngăn  cản việc xây bức 



tường biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico để 
ngăn cản xâm nhập của di dân bất hợp pháp; 
hay ngăn chặn hủy bỏ chương trình y tế 
Obamamacare… 
 
3.- Thái độ của Jeff Le Tourno tác giả bài 
viết ca ngợi Hồ Chí Minh thì sao? 
     Trước phản ứng mạnh mẽ từ nội bộ đảng 
Dân Chủ và từ khối cử tri người Mỹ gốc 
Việt chống cộng vì mục tiêu dân chủ hóa 
cho Việt Nam, Jeff Le Tourno đã vội kéo bài 
viết xuống rất nhanh và ngỏ lời xin lỗi công 
luận, nhất là các cử tri người Mỹ gốc Việt. 
Lúc đầu tác giả chỉ xin lỗi, tuyên bố không 
từ chức. Thế nhưng sau đó, đã phải từ chức, 
dưới áp lực cao độ trong nội bộ đảng Dân 
Chủ và công luận, do hành động sai phạm  
nghiêm trọng, sẽ có ảnh hưởng không thuận 
lợi ít nhiều cho các ứng viên đảng Dân Chủ 
trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 3-11-
2020 tới đây. 
 



III/- VÌ SAO JEFF LE TOURNO ĐÃ 
HIỀU VÀ VIẾT SAI VẾ HỒ CHÍ MINH 
NHƯ THẾ? 
 
     Theo nhận định của chúng tôi, là vì mặc 
dầu cuộc chiến Việt Nam đã chấm dứt hơn 
45 năm rồi (1975-2020), nhưng không phải 
chỉ có chính trị gia người Mỹ, mà hầu hết 
nhân dân Mỹ thời chiến tranh cũng như sau 
này,  đã không hiểu rõ thực chất cuộc chiến 
tranh Việt Nam. Họ không hiểu rõ vì sao 
Hoa Kỳ tham chiến, với vai trò và nhằm 
thành đạt lợi ích gì mà đã phải hao tốn hàng 
chục tỷ dollar và xương máu của 58.000 
binh sĩ hy sinh trên chiến trường và hàng 
ngàn thương binh đã mất một phần thân thể 
khi tham chiến. Đó là chưa kể nhiều di hại 
khác gọi chung là “những hội chứng hậu 
chiến tranh Việt Nam”… 
 
   Tựu chung, không phải chỉ có Jeff Le 
Tourno, Phó Chủ tịch đảng Dân Chủ ở 
California, đã hiểu và viết sai sự thật về Hồ 



Chí Minh. Trên thực thế nhiều chính trị gia 
người Mỹ và dân chúng Mỹ cũng hiểu sai sự 
thật về Hồ Chí Minh. Vì sao?-  
 
     Câu trả lời tổng quát: tất cả là vì họ đều 
ít quan tâm, và lại ít xem được những tài 
liệu, phim ảnh khách quan về cuộc chiến 
Việt Nam.Nếu có xem hay đọc thì thường 
xem hay đọc những tài liệu phim ảnh tuyên 
truyền một chiều của bên phía Việt Cộng; 
thường là ngụy tạo, ngụy biện, đánh tráo sự 
kiện, bóp méo lịch sử của đảng và các nhà 
cầm quyền CSVN.Trong chiến tranh cũng 
như sau chiến tranh, tất cả nỗ lực tuyên 
truyền một chiều này của CSVN đều có 
động cơ chính trị, nhằm thành đạt các mục 
tiêu trước mắt cũng như lâu dài.Khách quan 
mà nói Việt Cộng đã thành công phần nào 
trong chủ trương, chính sách tuyên truyền 
lừa bịp này. 
     Thành ra, không chỉ có chính giới và 
nhân dân Hoa Kỳ, mà chính phủ cũng như 
nhiều người dân các nước khác trong thời 



Chiến tranh Lạnh, đã ăn phải bả tuyên 
truyền lừa bịp của cộng sản Việt Nam. Tất 
cả đã hiểu sai thực chất cũng như thực tế của 
cuộc chiến tranh Việt Nam. Ngay cả nhân 
dân Việt Nam trong nước thời chiến tranh và 
sau chiến tranh, cho đến bây giờ, vẫn còn 
nhiều người tin cả hai cuộc chiến tranh do 
đảng CSVN, dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí 
Minh phát động, tiến hành, trước là chống 
thực dân Pháp (1946-1954), sau là chống 
Mỹ (1954-1975) đều là kháng chiến chống 
ngoại xâm, giành độc lập dân tộc.Trong khi 
thực chất cũng như thực tế, cả hai cuộc 
chiến tranh này, đảng CSVN đã ngụy dân 
chủ, ngụy dân tộc, để cướp chính quyền, 
không phải giành độc lập cho dân tộc; mà là 
cướp chính quyền để thực hiện chủ nghĩa xã 
hội (giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng 
sản).Cả hai cuộc chiến tranh này đều nằm 
trong khung cảnh cuộc chiến tranh ý thức hệ 
toàn cầu hình thành sau Thế chiến II, giữa 
cộng sản chủ nghĩa đứng đầu là Liên Xô, 
với tư bản chủ nghĩa, đứng đầu là Hoa Kỳ. 



Vì thế cả hai cuộc hiến tranh trước sau này 
ông Hồ và đảng CSVN chỉ làm nghĩa vụ 
công cụ thực hiện tham vọng cộng sản hóa 
toàn cầu của các tân đế quốc cộng sản Nga-
Tàu. Một tham vọng mà chúng tôi gọi chủ 
nghĩa cộng sản như là chủ nghĩa thực dân 
kiểu mới của các tân đế quốc đỏ Nga-Tàu. 
Bởi vì, các tân đế quốc CS Nga-Tàu không 
cần đem quân đi xâm chiếm các nước nghèo 
yếu, đặt ách thống trị,cai trị trực tiếp để khai 
thác trực tiếp các lợi ích kinh tế, chính trị, 
quân sự, văn hoa, xã hội… như các đế quốc 
cũ Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha… 
thực hiện chủ nghĩa thực dân cũ. Nay các đế 
quốc CS Nga-Tàu chỉ cần sử dụng công 
cụ là các đảng cộng sản bản xứ như đảng 
CSVN là thành đạt tất cả lợi ích cho 
chính quốc.Chính lãnh tụ cộng đảng Việt 
Nam Hồ Chí Minh đã từng nhiều lần khẳng 
định “cách mạng cộng sản tại Việt Nam là 
một bộ phận không thể tách rời của cách 
mạng cộng sản quốc tế”. Còn người kế tục 
lãnh đạo đảng CSVN ngay sau khi Hồ Chí 



Minh qua đời năm 1969 là cố Tổng Bí thư 
Lê Duẩn, sau khi cướp được chính quyền 
chính thống quốc gia Việt Nam Cộng Hòa ở 
Miền Nam, đã uất ức tuyên bố rằng “Ta 
đánh Mỹ đây là ta đánh cho Trung Quốc, 
đánh cho Liên Xô…”  .Lê Duẩn uất ức là vì 
vì bị Trung Quốc bức bách chỉ vì giám chọn 
đế quốc đỏ Liên Xô là Tổ quốc XHCN. Do 
đó Việt cộng đã bị Bắc Kinh trừng phạt “kẻ 
tham phú phụ bận”, vô ơn của mình,.(Vì 
Trung Quốc đã tài trợ đến ¾ chiến phí cho 
cuộc chiến cộng sản hóa Miền Nam.) Do đó 
Trung Quốc đã đòi nợ khẩn cấp, rút chuyên 
gia về nước, bỏ dỡ công trình, dạy cho VN 
một bài học, gài thế cho Việt cộng sa lây 
vào chiến trường Kampuchia hơn 10 năm…. 
 
IV/- VẬY ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO CHO 
ĐÚNG SỰ THẬT VỀ LÃNH TỤ CSVN 
HỒ CHÍ MINH? 
 
     Sự thật lãnh tụ cộng đảng Việt Nam 
Hồ Chí Minh đúng là người lãnh đạo đảng 



CSVN thực hiện cả hai cuộc chiến tranh 
chống Pháp (1946-1954) và chiến trang 
Quốc-Cộng (1954-1975); với Hoa Kỳ trong 
vai trò đồng minh của chính quyền chính 
thống quốc gia Việt Nam Cộng Hòa.Cả hai 
cuộc chiến tranh này, ông Hồ và đảng 
CSVN đã ngụy dân tộc, dưới chiêu bài 
“chống ngoại xâm”,tiến hành chiến tranh và 
đã thành công là cướp được chính quyền 
cộng sản hóa nửa nước Miền Bắc (trên vĩ 
tuyến 17) sau Hệp Định Genève 1954 (1954-
1975); rồi cộng sản hóa cả nước Việt Nam 
sau khi cướp được chính quyền chính thống 
quốc gia VNCH ở Miền Nam, thiết lập chế 
độ độc tài toàn trị XHCN (1975-2020).  
     Thế nhưng cả hai cuộc chiến tranh 
này, không phải để “giải phóng cho nhân 
dân lao động nghèo tại Việt Nam” như Jeff 
Le Tourno Phó Chủ tịch đảng Dân Chủ Mỹ 
lầm tưởng ca ngợi. Sự thật là Hồ Chí Minh 
đã lãnh đạo đảng CSVN, đã lợi dụng xương 
máu của mọi tầng lớp nhân dân, mà hàng 
đầu là nhân dân lao động nghèo. Nhờ đó đã 



cướp được chính quyền, thực hiện chủ nghĩa 
cộng sản, xích hóa nhân dân Việt Nam vào 
vòng cương tỏa của cộng sản quốc tế, đứng 
đầu là cộng sản Nga-Tàu. Trong đó, cái gọi 
là “Giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động nghèo” hay  còn gọi là “Liên minh 
công nông”, từng được đảng CSVN xưng 
tụng là giai cấp tiên phong, là lực lượng 
nòng cốt của “cách mạng vô sản (CS)”, đã 
góp máu xương nhiều nhất cho đảng CSVN 
cướp được chính quyền. Thế nhưng thực tế 
sau đó, trong thời kỳ xây dựng xã hội chủ 
nghĩa thất bại hoàn toàn và vĩnh viễn (1975-
1995), đã lại là giai cấp bị bóc lột, thiệt thòi 
quyền lợi nhất. Họ đã chỉ là giai cấp lót 
đường cho giai cấp cán bộ đảng viên CS có 
chức, có quyền gặt hái “thành quả cách 
mạng” trên lưng họ. 
     Chính vì không biết thực tế tàn hại bất 
công này, Jeff Le Tourno mới đánh giá và ca 
ngợi sai lầm, rằng lãnh tụ cộng đảng Việt 
Nam Hồ Minh như là người có công lãnh 
đạo hai cuộc kháng chiến chống Pháp, 



chống Mỹ thành công, “giải phóng cho 
nhân dân lao động nghèo tại Việt Nam”. 
Sự lầm lạc này có lẽ là vì Phó Chủ tịch đảng 
Dân Chủ Mỹ Jeff Le Tourno đã ít hay chưa 
đọc xem được những tài liệu, phim ảnh 
khách quan về cuộc chiến Việt Nam để biết 
thực chất cuộc chiến cũng như vai trò của 
ông Hồ và đảng CSVN trong hai cuộc chiến 
tàn hại cho nhân dân, dân tộc và đất nước 
Việt Nam thế nào, do họ gây ra. Dường như 
Jeff Le Tourno chỉ đọc và xem tài liệu phim 
ảnh tuyên truyền một chiều bên phía CSVN; 
thường là của đảng và các nhà cầm quyền 
CSVN ngụy tạo, ngụy biện, đánh tráo sự 
kiện, bóp méo lịch sử.Trong chiến tranh 
cũng như sau chiến tranh, tất cả nỗ lực tuyên 
truyền một chiều này của CSVN đều có 
động cơ chính trị, nhằm thành đạt các mục 
tiêu trước mắt cũng như lâu dài.Và do đó, 
Jeff Le Tourno mới đánh giá quá sai sự thật 
về Hồ Chí Minh; chỉ là sự ngai lại cách đánh 
giá có chủ đích tuyên truyền lừa bịp của 
đảng và các nhà cầm quyền CSVN. 



     Sự thật, ông Hồ Chí Minh chỉ là người 
theo chủ nghĩa yêu nước trước khi tiếp cận 
với chủ nghĩa cộng sản. Nhưng Hồ Chí 
Minh không còn yêu nước, mà trở thành 
người yêu chủ nghĩa cộng sản, sau khi đến 
Pháp năm 1917, gia nhập đảng Xã hội Pháp 
năm 1919 và “ tại Đại hội Đảng Xã hội 
Pháp (tháng 12/1920), Nguyễn Ái Quốc 
(tức HCM) bỏ phiếu tán thành Quốc tế III 
(Quốc tế Cộng sản do Lênin sáng lập) và 
tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp, 
trở thành người Cộng sản đầu tiên của 
Việt Nam…”. 

     Như thế, Hồ Chí Minh từ một người Việt 
Nam theo chủ nghĩa yêu nước, đã trở thành 
người cộng sản, yêu chủ nghĩa xã hội. Ông 
đã trở thành môn đồ nhiệt thành của Đệ tam 
quốc tế cộng sản. Và cũng từ đó mọi hoạt 
động của Hồ Chi Minh đều vì lợi ích của 
cộng sản quốc tế. Lợi ích tối thượng của Tổ 
quốc Việt Nam được thay thế bằng lợi ích 



của Tổ quốc XHCN Liên Xô đối với cá nhân 
ông Hồ cũng như các đảng viên CSVN. 
      Thật vậy,  Năm 1930 trở về Hương Cảng 
thay mặt đệ tam quốc cộng sản, ông Hồ đã  
thống nhất các đảng Marxist-Leninnist ở ba 
Miền Việt Nam thành đảng CSVN.Từ đó, 
Hồ Chí Minh đã gián tiếp lãnh đạo đảng 
CSVN từ bên ngoài hay trực tiếp lãnh đạo 
đảng CSVN khi ở trong nước, thực hiện hai 
cuộc chiến tranh “ngụy dân chủ, ngụy 
cộng hòa, ngụy dân tộc” để cướp chính 
quyền, không phải giành độc lập dân tộc, 
cướp chính quyền, để thực hiện xã hội chủ 
nghĩa (giai đoạn đầu của chủ nghĩ cộng 
sản). 
     
     Vì vậy sự thật lịch sử cũng như thực tế, là 
lãnh tụ CSVN Hồ Chí Minh, đã không phải 
là người đã “giải phóng cho nhân dân lao 
động nghèo” như Phó Chủ tịch đảng Dân 
Chủ Mỹ Jeff Le Tourno đã viết trên trang 
FaceBook cá nhân, chỉ là nhai lại theo cách 
tuyên truyền lừa bịp của cộng đảng Việt 



Nam bao lâu nay; hoàn toàn trái với sự thật 
được ghi nhận của chính sử Việt Nam hiện 
tại cũng như sau này. 
 
Thiện Ý 
Houston, ngày 14-9-2020. 
 
** Xin mời Bạn đọc lên YouTube, search: “Diễn đàn 
Thien Ý” hay lên FaceBook search “Thiện Ý 
Nguyễn” để nghe  nhìn tác giả trình bày. 
 


