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2
H,
Sángg 14.4, Tổng b
bí thư,
Chủ tịch nước Ng
guyễn
Phú Trọng đến làm
việc với cán bộ
ộ chủ
chốt tỉnh Kiên G
Giang;
nghee Bí thư Tỉn
nh ủy
Kiên Giang Ngguyễn
Than
nh Nghị báo
o cáo
tình hình thực hiện
m vụ từ sau Đại
nhiệm
hội Đ
Đảng bộ tỉnh lần
thứ X
X, nhiệm kỳ 2015‐
2020
0, đúng vào ngày
sinh nhật lần th
hứ 76
m hình
của Trọng [Xem
Nguyyễn Phú Trọng
g thăm
mô hình nu
uôi tôm công nghiệp
n
tại huyệện Kiên Lương, Kiên Giang nggày 13.4, ẢNH: TTXVN]

Bất ngờ, ông
ô bị đột qu
uỵ. Sau khi được các bác sĩ bệnh viện đa khoa Kiên
n Giang chẩn đoán, ông b
bị xuất
huyết não
o, Trọng lập tức được cángg lên chuyên cơ đưa về Sàài Gòn trong ttình trạng hôn mê. Ông Ngguyễn
Thanh Nghị có mặt trên chuyến bayy "định mệnh" này.
ựu thủ tướngg Nguyễn Tấn
n Dũng, đã cóó mặt và chờ sẵn từ rất sớ
ớm để cùng vvới bộ
Thân phụ ông Nghị, cự
công an "ttiếp quản" to
oàn bộ bệnh viện
v Chợ Rẫy ‐ nơi dự kiến sẽ là một điểểm nóng tron
ng những ngàyy tới.
Từ sân baay Tân Sơn Nhất,
N
ông Trọ
ọng được đưaa lên xe cứu thương, hộ tống bởi trên
n 30 chiếc xee biển
xanh hú còi
c dẹp đườngg, đưa thẳng đến bệnh việ
ện Chợ Rẫy, vvới đội xe tháp
p tùng hùng h
hậu nối đuôi nhau.
Nó lập tức gây náo động toàn bộ kh
hu vực bệnh viện, khiến m
mọi hoạt độngg khám chữa bệnh bình th
hường
tại Chợ Rẫẫy bị ảnh hưở
ởng. Người nh
hà và bệnh nh
hân đang điề u trị tại đây ttỏ ra khá bất bình khi họ p
phải đi
lòng vòngg mãi mới vào
o được bên trrong. Nhiều cán bộ, nhơn vviên và y bácc sĩ tại bệnh viện cũng đượ
ợc yêu
cầu rời kh
hỏi ca trực để
ể ra về mà khô
ông nêu rõ lý do.
c
an đôngg đảo, gồm cảả thường phụục lẫn sắc phục xuất hiện dày đặc tại n
những
Bên ngoài, lực lượng công

ngả đườn
ng dẫn đến bệ
ệnh viện. Nhữ
ững người đi ngang vô tìnnh mở điện th
hoại lập tức b
bị những kẻ lạ mặt
đến gần kiểm
k
tra, khôn
ng cần biết có
ó chụp ảnh haay không. Hà nh lang bịnh viện đông ngghẹt công an, đứng
đầy
đ cả trongg thang máy lẫn thang bộ
ộ. Đi đâu cũng có
người
n
theo ssát, mặt ai cũ
ũng lộ vẻ căăng thẳng và đằng
đằng
đ
sát khí.. Trong khi đ
đó, một số kh
hu vực trong bệnh
viện
v
thì lại vắắng tanh khô
ông một bón
ng người, ngỡ
ỡ như
lạc
l vào bệnh viện ma. [Xem
m hình công an đứng canh bên
n ngoài
bệnh
b
viện Chợ Rẫy chiều 14 Th
Tháng Tư, nơi ông Nguyễn Phú
ú Trọng
được
đ
đưa vào cấấp cứu. (Hình: Faacebook Huỳnh Phương)]

Không
K
một tờ
ờ báo nào ở Việt Nam dáám đăng tin, dù vụ
việc
v đang là đ
đề tài nóng n
nhất từ đầu n
năm đến nay. Ngay
cả
c những nggười thạo tin
n trong nướcc cũng tỏ ra e dè.
Theo
T
luật bả o vệ bí mật nhà nước vừ
ừa được Quố
ốc hội
CSVN
C
thông qqua, sức khỏe lãnh đạo đ
được xếp vào danh
mục
m "bí mật nhà nước". Thậm chí, đếến cả những bác sĩ
chuyên
c
khoa đầu ngành ccũng bị bắt p
phải giao nộp
p điện
thoại
t
trước k hi tiến hành đ
điều trị.
Đến
Đ 17:30', TTrọng được đ
đưa đi chụp MRI (cộng h
hưởng
từ)
t não tronng tình trạng vẫn còn hô
ôn mê. Bệnh nhân
nhanh
n
chóngg được xác đ
định là bị xuấất huyết não
o, tình
trạng
t
nguy kị ch.
Thông tin này, nếu đư
ược xác nhận,, sẽ là một dấu chấm hết đối với tươn
ng lai chính ttrị của ông Tổ
ổng bí
thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú
P Trọng, nggười mà hầu như vẫn chư
ưa có dấu hiệệu sẽ chuyển
n giao
021.
quyền lựcc tại đại hội 13 vào năm 20
Trước vấn
n nạn này, Blo
ogger Lê Nguyyễn Hương Trà cho biết: TTrọng đang ở Nội B ‐ Bệnh viện Đa Khoa
a Kiên
Giang, nh
hập viện trưa 14.4. Cả Rạch
h Giá đang nó
óng rực, côngg an vây kín B
Bệnh viện. Cácc bác sĩ ở Chợ
ợ Rẫy,
Tp.HCM đang
đ
được điềều xuống! Trọ
ọng xuất viện lúc 15:35 bằằng trực thăngg. Bộ Công An
n được lệnh p
phong
tỏa khu vự
ực BV Chợ Rẫ
ẫy. Lúc 17:30:: Trọng được chụp MRI ở CChợ Rẫy. Tối 14.4: chưa tỉỉnh. Đang còn
n theo
dõi, ổn th
hì đưa về Hà Nội. Diễn biếến là Trọng lúc đầu bình thhường khôngg có gì, nhưng
g khi đang họ
ọp với
lãnh đạo tỉnh Kiên Giang lúc gần ch
hiều Trọng ph
hát biểu chỉ đ
đạo, đến phầnn bí thư Nghị đứng lên tiếp
ếp thu.
Sau đó bỗ
ỗng nhiên Trọng có vẻ choá
áng, xỉu đi. Bác
B sĩ chẩn đooán nhanh thấấy Trọng bị xu
uất huyết não
o, bèn
đưa gấp về Chợ Râỹ. Bí thư Nghị đi
đ cùng máy bay chỉ đạo việc đưa Trọọng về TP HC
CM cùng với b
bí thư
Nguyễn Thiện
T
Nhân. Đoàn
Đ
cán bộ lã
ãnh đạo đượ
ợc Trọng man g theo về Kiêên Giang có M
Mai Văn Chính phó
ban tổ chức trung ươn
ng, người Đứ
ức Hoà, Long An
A (cùng quêê Trương Tấn Sang). Chánh
h văn phòng trung
ương đản
ng Nguyễn Vă
ăn Nên (trướcc là chủ nhiệm
m văn phòng cchính phủ thờ
ời Nguyễn Tấ
ấn Dũng). Khi Trọng
đến bệnh viện chợ Rẫyy thì Ba Dũng
g vào thăm, lú
úc Ba Dũng lạại gần, Trọngg nắm cánh ta
ay 3x ra hiệu là tay
T
không cử động đượ
ợc. Lúc sau Ph
hạm Minh Chhính cũng vàoo đến nơi. Cự
ựu bí thư Haii Nhật
trái của Trọng
muốn vào
o thăm nhưng
g bị từ chối. Đến
Đ 10 giờ tố
ối vẫn chưa thhấy Tư Sang vvào thăm. Ch
hỉ có Nguyễn Thiện
Nhân, Ng
guyễn Văn Nên,
N
Nguyễn Thanh Nghịị, Nguyễn Thhành Phong,, Mai Văn C
Chính, Phạm Minh
Chính... lo
oanh quanh trông
t
nom Trrọng. Dường như Trọng khhông bị hôn m
mê, vẫn tỉnh và nghe đượ
ợc mọi
người nóii.
Trong khii đó, Trọng dự
ự kiến ngày 24
2 tháng 4 sẽẽ đi Trung Quuốc ký 10 vă
ăn kiện hợp tá
ác trong sáng
g kiến
“Vành Đa
ai Con Đường
g” của Tập Cậ
ận Bình; đồng
g thời báo cááo quan điểm
m đối ngoại củ
ủa Việt Nam trong

chuyến gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tới đây. Nhưng Trọng không đi được phải để Nguyễn
Xuân Phúc đi thay; sau chuyến đi Đông Âu tìm sự ủng hộ giúp hiệp định thương mai với EU được sớm ký
kết.
Còn nhớ, đầu năm 2017 Trọng đã nhận lời mời của Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Trung
Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Quốc Tập Cận Bình, nên chiều 12/1/2017, Trọng và Đoàn đại biểu cấp
cao Việt Nam đã đến Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước này. Tham dự Lễ đón, về
phía Trung Quốc, ngoài Tập Cận Bình còn có các ông: Vương Hộ Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm
Văn phòng nghiên cứu chính sách Trung ương; Lưu Kỳ Bảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư,
Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương; Lật Chiến Thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn
phòng Trung ương; Thẩm Dược Dược, Phó Ủy viên Trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc; cùng
nhiều đồng chí Ủy viên Quốc vụ; lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành cơ quan Trung ương và Chính hiệp toàn
quốc Trung Quốc. Tại Đại lễ đường nhân dân, ngay sau khi kết thúc hội đàm, Trọng và Tập Cận Bình đã
chứng kiến Lễ ký kết 15 văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc. Theo TTXVN, đó là:
1. Thỏa thuận hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung
Quốc.
2. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương với Trung tâm Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện
Trung Quốc.
3. Công thư trao đổi về việc hỗ trợ kỹ thuật lập quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai – Hà
Nội – Hải Phòng.
4. Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng
Trung Quốc đến năm 2025.
5. Hiệp định khung hợp tác cửa khẩu biên giới đất liền giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Tổng cục Hải
quan Trung Quốc.
6. Bản ghi nhớ về hợp tác triển khai viện trợ không hoàn lại chuyên về lĩnh vực y tế công cộng giữa Bộ
Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam với Bộ Thương mại Trung Quốc.
7. Bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Tổng cục Giám sát chất lượng, kiểm nghiệm kiểm
dịch quốc gia Trung Quốc về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hàng rào kỹ thuật thương mại.
8. Thỏa thuận hợp tác thả giống nuôi trồng nguồn lợi thủy sinh khu vực Vịnh Bắc Bộ Việt Nam ‐ Trung
Quốc.
9. Kế hoạch hợp tác Du lịch Việt Nam ‐ Trung Quốc giai đoạn 2017‐2019.
10. Thỏa thuận hợp tác giữa Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ‐ Sự thật và Nhà xuất bản Nhân dân Trung
Quốc giai đoạn 2017‐2021.
11. Bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác giai đoạn 2017‐2021 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
và Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc.
12. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Trung ương Hội Chữ thập đỏ
Trung Quốc.
13. Bản ghi nhớ về việc hợp tác làm phim truyền hình chuyên đề “Sức lôi cuốn của Việt Nam ‐ sức lôi
cuốn của Trung Quốc” giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc.
14. Thỏa thuận hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc.
15. Biên bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Trung Quốc
về việc hợp tác tài trợ dự án và cho vay song phương trung dài hạn giai đoạn 2017‐2019.
Truyền thông nhà nước im lặng về tình trạng của Trọng trong hơn 10 ngày, đến 25/4 người phát ngôn
của Bộ Ngoại giao Việt Nam mới lên tiếng nói sức khỏe của Trọng bị "ảnh hưởng do làm việc nhiều và
thời tiết", nhưng sẽ "sớm làm việc lại bình thường."

Mãi đến ngày
n
7/̀05/2019 Bí thư Thàành ủy TP HCM
M Nguyễn Thhiện Nhân mớ
ới được báo TTuổi Trẻ dẫn lời nói
rằng sức khỏe
k
của Trọn
ng đang ngàyy càng tốt lên. Nhân nói "CChúng ta cũngg biết về sức kkhỏe thì mỗi n
người
có một mức
m độ khác nhau,
n
chúng ta
t không thể tự đưa ra m
một thời hạn nnhất định nào
o được. Nhưn
ng tôi
tin rằng cử tri sẽ sớm thấy
t
đồng chíí Tổng bí thư xuất
x
hiện làm
m việc."

Trong kh
hi đó, theo chương
c
trình
h đã định trước, Trọng phải tếp Thượng nghị ssỹ Patrick Leeahy,
Chủ tịch Uỷ ban Tư pháp
p
Thượngg viện Hoa Kỳ.
K Một phụ ttá của một thhượng nghị sĩĩ cho VOA biếết như
vậy giữa lúc có nhiều đồn
đ đoán về tình
t
trạng sứcc khỏe của nhhà lãnh đạo quyền lực nhấất của Việt Naam.
Ông Trọngg đã không được
đ
nhìn thấấy ở nơi công cộng kể từ cchuyến thăm tỉnh Kiên Giaang vào ngày 13 và
14 tháng 4.
4 Kể từ đó tin tức về ông trên truyền thông chính thhống chỉ cho biết như sau:
•

•

Ông được
đ
nói là gử
ửi điện mừngg Indonesia bầu
b cử thành
h công và mừ
ừng các lãnh đ
đạo Triều Tiêên sau
kỳ họp Hội nghị Nh
hân dân Tối cao.
c
Nhưng VOA
V
không thhể kiểm chứng một cách đ
độc lập tin tứcc này.
Một yêu
y cầu bình luận
l
của VOA
A gửi cho Bộ Ngoại
N
giao Việệt Nam khôngg được hồi đááp;
Trongg khi đó một tờ báo thuộ
ộc Bộ Quốc phòng
p
Việt N am cùng nhữ
ững website ủng hộ chính
h phủ
đang đẩy mạnh nỗ
ỗ lực phản bác
b những đồ
ồn đoán tron
ng dư luận vvà đe dọa xử
ử lý nghiêm n
những
người được gọi là “tung tin đồn
n thất thiệt.” Điều này đã khiến cho Trrưởng khoa TTrường Chính Trị bị
cách chức
c
vì nói Ông
Ô Trọng chế
ết, theo tin củ
ủa đài RFA nggày 9/5/20199. Tin này cho
o thấy ảnh ch
hụp lại
trang Facebook củ
ủa Ông Lê Hữ
ữu Thuận [Co
ourtesy Face book] đính kkèm. Nó cho thấy Ông Lêê Hữu
n [Facebook Út
Ú Hữu], trưở
ởng Khoa Lý Luận
L
Mác‐ Lêê Nin, Tư tưở
ởng Hồ Chí Minh, phó bí th
hư chi
Thuận
bộ, trrường Chính Trị Trần Phú tại Hà Tĩnh bị
đình chỉ
c chức vụ và
v hoạt động chuyên môn
n với
lý do viết trên tàii khoản Face
ebook cá nhâân là
ông tổng
t
bí thư kiêm chủ tịcch nước Ngu
uyễn
Phú Trọng
T
đã chế
ết. Truyền th
hông trong nước
n
loan tin
t ngày 9 tháng 5 dẫn ph
hát biểu của Ông
Nguyễ
ễn Trọng Tứ
ứ, phó hiệu trưởng Trư
ường
Chính
h Trị Trần Ph
hú tại Hà Tĩnh về quyết định
đ
vừa nêu.
n
Lý do được đưa ra là ‘việc
‘
làm của ông
Lê Hữ
ữu Thuận làm ảnh hưởng nghiêm
n
trọng đến
danh dự bản thân và uy tín của
a tổ chức đảng và
nhà trường,
t
gây bức xúc tron
ng cán bộ, đảng
đ
viên và
v dư luận xã hội’. Tin cho biết vào tối ngày
n
4 thán
ng 5, trên tài khoản Faceb
book cá nhân của
ông Lê Hữu Thuận với tên Út Hữu có đăng đoạn
đ
với nộ
ội dung ‘mọii người cứ th
hắc mắc sao ông
Nguyễễn Phú Trọng
g không có mặt
m ở lễ tang ông
Lê Đứ
ức Anh?’ Trả lờ
ời cho thắc mắc
m này là ‘ơ hay,
h
ông ấy
ấ đã ngỏm rồi,
r lấy mô mà
m ra nữa’ [X
Xem ảnh đínhh kèm]. Nội d
dung này bị ccho là bịa đặt, xúc
phạm
m đến lãnh đạo đảng và nhà nước. Tin nói
n thêm rằngg, sau đó, Faceebooker Út H
Hữu còn tiếp ttục có
nhữngg bình luận bị
b cho là xuyê
ên tạc sự thậtt. Và Ban Chấấp hành đảngg bộ Trường C
Chính Trị Trần Phú
tiến hành
h
cuộc họ
ọp bất thường để xử lý ôn
ng Lê Hữu Thhuận về việc này. Nó trái ngược với tin “Bộ
Ngoại giao Việt Nam
N
hôm 25 tháng 4 đã chính thức thhừa nhận Tổổng Bí thư kiiêm Chủ tịch nước
g không được khỏe”.
Nguyễễn Phú Trọng

Đồng nhịp
p với tin trên
n, trả lời câu hỏi của các hãng
h
thông ttấn nước ngo
oài tại cuộc h
họp báo thườ
ờng kỳ
chiều ngàày 25/4, ngườ
ời phát ngôn Bộ
B Ngoại giao
o Việt Nam, LLê Thị Thu Hằằng, nói: “Do cường độ làm
m việc

cao, thời tiết thay đổii đã ảnh hưở
ởng đến sức khỏe
k
của Tổn g Bí thư, Chủủ tịch nước N
Nguyễn Phú TTrọng.
Ông sẽ sớ
ớm trở lại làm
m việc bình thư
ường.” Nhưn
ng thông tin từ
ừ facebook N
Người Buôn G
Gió cho biết th
hì ông
đã bị xuất
ất huyết não và
v phải điều trị ở bệnh viện
n Chợ Rẫy rồii sau đó chuyyển ra bệnh viiện quân đội 108 ở
Hà Nội. Tuy nhiên, Đài RFA không thể xác định được thông tin này. Còn nhớ, trước đ
đó, Luật Bảo vệ bí
mật Nhà nước được Quốc
Q
hội Việt Nam thông qua
q hôm 15/ 11/0218, quyy định thông tin cá nhân vvà bảo
vệ sức khỏe lãnh đạo Đảng,
Đ
Nhà nư
ước thuộc bí mật nhà nướ
ớc, vì cho rằngg nếu bị lộ có
ó thể gây ngu
uy hại
đến lợi ích
h quốc gia, dân
d tộc. Nhưn
ng có những chỉ
c dấu về sự vắng mặt bất
ất thường của ông Trọng, ítt nhất
là trong một
m sự kiện cô
ông khai đã được
đ
hoạch địịnh.
Trở lại vớ
ới tin phái đoàn Thược nghị sĩ Mỹ, theo thông cáo của Thượng nghị sĩ Patriick Leahy, công bố
vào ngày 12 tháng 4, cho
c biết phái đoàn chín th
hượng nghị sĩĩ lưỡng đảng do ông dẫn đầu đến Việtt Nam
nhằm thú
úc đẩy quan hệ giữa hai nư
ước, “sẽ hội kiến
k Chủ tịch vvà Tổng bí th
hư, Bộ trưởng
g Quốc phòng
g cùng
các quan chức Việt Na
am khác và sẽẽ thăm Quốc hội.”
h
Một ph ụ tá của ông nói với VOA vào ngày 19 tháng
p của phái đo
oàn với ông TTrọng
4 rrằng cuộc gặp
đãã không diễn
n ra. Không rõ phái đoàn Mỹ
biếết về sự thayy đổi lịch trình
h vào lúc nào
o và lý
doo mà họ đượcc cho biết là g
gì. VOA liên lạạc với
mộột số thượngg nghị sĩ khácc để hỏi về sự
ự thay
đổổi này nhưngg không nhậận được hồi đáp.
Đooàn thượng nghị sĩ Mỹ rrốt cục đượcc đón
tiếếp bởi Ủy viên
n Bộ Chính trịị, Thường trự
ực Ban
Bí thư Trần Q
Quốc Vượng tại trụ sở TTrung
ươ
ơng Đảng vào
o chiều ngày 18 tháng 4, TThông
tấnn xã Việt Nam
m đưa tin. Cáác cuộc gặp vớ
ới các
quuan chức Việệt Nam khác vẫn diễn ra theo
lịc h trình [xem
m hình phái đoàn nghị ssĩ Mỹ
thăm Văn
n miếu].
Một diễn biến quan trrọng khác nữa người ta cũ
ũng không thấấy Trọng xuấất hiện, là lễ ttang đại tướ
ớng Lê
Đức Anh, diễn ra vào hai
h ngày 3 và
à 4 tháng 5/2
2019, mà Trọnng là trưởng ban, theo thông báo đượ
ợc Ban
Chấp hành trung ươngg Đảng, Quốc hội, Chính ph
hủ và Mặt trậận Tổ quốc Việt Nam phátt ra vào chiều
u ngày
277/4. Theo thô
ông báo này, trong 2 ngàyy quốc
ta ng, các công sở, các nơi cô
ông cộng phảải treo
cờ
ờ rủ, mọi hoạtt động vui chơi giải trí phảải tạm
nggưng.
Baan lễ tang bao
o gồm 39 ngư
ười là các lãnh đạo
củủa đảng và ch
hính phủ, bao
o gồm trưởng
g ban
là Tổng Bí th
hư Nguyễn P
Phú Trọng, người
đaang có vấn đềề về sức kho
oẻ theo thông báo
củủa Bộ Ngoại ggiao hôm 25//4 vừa qua, n
nhưng
trư
ước đó, vào ngày 26/4, gia đình cựu
u Chủ
tịcch nước Lê Đức Anh, ccho báo chíí biết
ngguyện vọng của gia đình
h, theo dự ttrù lễ
viếng thi hài ông Lê Đứ
ức Anh sẽ đư
ược thực hiện
n vào sáng nggày 3 tháng 5 tại Hà Nội vvà lễ an táng được
thực hiện
n vào chiều cù
ùng ngày tại Sàigòn.
S

Tin được đài RFA phổ biến ngày 2//5/2019 cho biết
b Tổng Bí tthư kiêm Chủ
ủ tịch nước N
Nguyễn Phú TTrọng
đã không
g có mặt tron
ng buổi sáng ngày 3/5 tại lễ tang đại ttướng Lê Đứ
ức Anh mà ôn
ng làm trường
g ban
lễ tang, theo thông bááo trước đó của
c Ban Chấp
p hành Trungg ương Đảng, Quốc hội và Mặt trận Tổ
ổ quốc
Ô đã khôngg có mặt mà chỉ
c gửi một vvòng hoa đến
n phúng viến
ng, tuy nhiên trong
Việt Nam hôm 27/4. Ông
danh sách
h vẫn giới thiiệu ông Trọng
g là trưởng ban
b tang lễ.
Từ 7 giờ sáng,
s
lễ viếngg đại tướng, cựu
c Chủ tịch nước
n
Lê Đức Anh đã đượcc bắt đầu ở cáác địa phươn
ng. Tại
Hà Nội, cáác đoàn đại diện
d Ban Chấp
p hàng trung ương Đảng, CChính phủ, vàà Quốc hội đãã vào viếng ô
ông Lê
Đức Anh, nhưng trongg tất cả các hìn
nh ảnh và tru
uyền hình trự
ực tiếp đều kh
hông thấy hìn
nh của Tổng B
Bí thư
Nguyễn Phú
P Trọng, nggười đang có vấn
v đề về sứcc khoẻ từ ngàày 14/4 vừa q
qua [xem hình
h].
Điều đư
ược dư luận lưu ý
là ngay giữa quốc tang,
ủ tướng Ng
guyễn
cựu thủ
Tấn Dũn
ng đã bất ng
gờ phì
cười [xeem hình] khi nghe
phó thủ tướng Trrương
Hòa Bình, trong phần giới
thiệu danh sách Ban lễ
tang, đãã đọc chức danh
của bà Nguyễn Thịị Kim
Ngân là
à "Chủ tịch nước
CNXHCN
NVN". Tất cảả mọi
diễn biếến đã được gghi lại
trong ch
hương trình truyền
hình trực tiếp của đài truyền hình VTV. Nụ cườ
ời đầy ẩn ý củủa cựu thủ tư
ướng Nguyễn
n Tấn Dũng đ
đã trở
thành thô
ông điệp man
ng nhiều ẩn ý khiến cho nh
hững lời đồn đãi ngày càngg lan rộng. Xéét cho cùng, người
được hưở
ởng lợi nhiều nhất sau cú ngã
n quỵ của ông
ô Trọng chínnh là Nguyễn
n Tấn Dũng vàà gia đình ôngg ta.
Dù sao đâây cũng là đám
m ma nên nhiều quan chứ
ức đứng cạnh đã phải bấm
m bụng để khô
ông phải cườii theo,
đến nỗi cự
ựu chủ tịch nước
n
Nguyễn Minh Triết dù cố bặm môôi nhịn cười nnhưng cũng kkhông che đư
ược nụ
cười chúm
m chím trên môi,
m đứng bên
n cạnh là cựu chủ tịch nướ
ớc Trương Tấn
n Sang khuôn
n mặt đang tố
ối sầm
mặt lại. Cựuu chủ tịch quố
ốc hội Nguyễn
n Sinh
Hùng sau đó quay sang nói nhỏ gì đ
đó với
ông Dũng, cả hai chúi đầu thì thầm rồi
cùng nhau ccười khoái ch
hí. Đứng hàng đầu
là chủ tịch q
quốc hội Ngu
uyễn Thị Kim Ngân
và thủ tướngg Nguyễn Xuâân Phúc. Ông
g Phúc
cổ vẫn ngoẹẹo đầu sang một bên và
à cười
mỉm, bà Nggân quay san
ng nhìn ông Phúc,
khuôn mặt hhơi khó chịu vvà nói câu gì đ
đó.
OA Tiếng Việệt phổ
Sau đó, tin được đài VO
biến ngày 144/05/2019 ch
ho biết Phó TTrợ lý
Ngoại trư
ưởng Mỹ Sco
ott Busby [xeem hình] đến gặp gỡ giới tranh đấu V
VN trước thềm Đối thoại Nhân
quyền Việệt – Mỹ thường niên dự kiến diễn ra vàào ngày 15/55. [xem hình Phóó Trợ lý Ngoại ttrưởng Mỹ Scottt Busby
gặp gỡ các thành viên Hội đồng
đ
Liên tôn tạ
ại chùa Giác Hoa
a, Tp. HCM, ngàyy 13/5/2019. Phhoto Facebook H
Hội Bảo vệ Quyền
n tự do
Tôn giáo].

Hòa Thượ
ợng Thích Khô
ông Tánh, Đồ
ồng Chủ tịch Hội
H đồng Liênn tôn Việt Naam, hôm 14/5
5, cho VOA b
biết về
cuộc gặp với nhà ngoạại giao Hoa Kỳỳ: “Ông Scottt Busby, cố vấấn cao cấp củủa Cục Dân ch
hủ, Nhân quyyền và
ao Hoa Kỳ cùn
ng với các vị khác có tới tthăm chùa Giác Hoa và gặ
ặp gỡ
Lao động (DRL) thuộc Bộ Ngoại gia
các thành
h viên của Hộii đồng Liên tô
ôn Việt Nam. Ông có nói lýý do là sắp cóó cuộc đối tho
oại nhân quyềền với
Việt Nam và mong đượ
ợc chia sẻ về tình hình, thự
ực trạng tự doo tôn giáo đểể Bộ Ngoại gia
ao Hoa Kỳ nắm
m.”
Cùng nggày 13/5, TTrợ lý
Ngoại trưởng Busb
by và
Tổng Lãn
nh sự Hoa Kỳ Mary
Tarnowkka cũng có cuộc
gặp với n
nhà hoạt độn
ng dân
chủ Ngu
uyễn Đan Qu
uế và
nhà báo tự do Phạm
m Chí
Dũng [xeem hình]. Faceebook
Phạm Ch
hí Dũng viếtt: “Cả
hai nhà hoạt động nhân
quyền gặ
ặp được pháii đoàn
Hoa Kỳ là Bác sĩ Ng
guyễn
Đan Quếế và nhà báo Phạm
Chí Dũng
g ‐ Chủ tịch Hộ
ội nhà
báo độc lập Việt Nam ‐ đều có chu
ung ý kiến ‘kh
hông thể tin vvà chẳng có ccơ sở nào đểể tin những lờ
ời hứa
hẹn hay cam
c
kết của chính
c
quyền Việt
V Nam về cải thiện nhânn quyền’.” Ông Dũng cũng cho biết rằngg Luật
sư Lê Côn
ng Định và nh
hà hoạt động Phạm Bá Hảải bị chính quuyền ngăn chặặn hôm 13/5
5 nên không tthể có
mặt trongg cuộc gặp vớ
ới phái đoàn ngoại
n
giao Mỹỹ.
Trong khi đó, ngày 25//4/2019, Trọn
ng cử Thủ tư
ướng Nguyễn Xuân Phúc tthay mình đi Bắc Kinh thaam dự
Diễn đàn cấp cao hợp tác “Vành đai
đ và Con đư
ường” lần thứ
ứ hai. Dịp nàyy Phúc đã hộ
ội kiến với Chủ tịch
Trung Quốc Tập Cận Bình.
B
Đáp trả lời Phúc, Nh
hà lãnh đạo TTrung Quốc n
nhờ Thủ tướn
ng Phúc chuyểển lời
“thăm hỏi chân thành”” tới Tổng Bí thư,
t
Chủ tịch nước Việt N am Nguyễn PPhú Trọng, đàài Phát thanh Quốc
tế Trung Quốc
Q
(CRI) ch
ho biết. Theo CRI, Thủ tướ
ớng Phúc đã cchuyển lời “th
hăm hỏi thân thiết” của Tổ
ổng Bí
tthư, Chủ tịch
h nước Việt Nam Nguyễn
n Phú
TTrọng tới Chủ
ủ tịch Tập Cận
n Bình, chúc mừng
nnhững thành
h tựu to lớn
n của Trung Quốc
ggiành được ttrong 70 năm
m thành lập nước
CCộng hòa Nhâân dân Trung Hoa, nhất là trong
440 năm thi hàành cải cách m
mở cửa. Cũngg theo
CCRI, Chủ tịch Tập chỉ rõ rằng “Trung Qu
uốc và
V
Việt Nam là cộng đồng cùng chung
g vận
m
mệnh có ý nghĩa chiến lược.” Ôngg Tập
cchuyển lời hỏ
ỏi thăm của ô
ông đến ông TTrọng
ggiữa lúc có tin đồn ông TTrọng bị bệnh sau
cchuyến công tác đến Kiên
n Giang hôm 14/4.
[xem hình
h Chủ tịch Tru
ung Quốc Tập
p Cận Bình tiếếp Thủ tướngg Việt Nam N
Nguyễn Xuân Phúc tại Bắcc Kinh,
25/4/2019
9. Photo VTC via Chinhphu
u.vn].
Trong thờ
ời gian này cũng không ai thấy
t
Trọng tiiếp phái đoànn nào, khiến d
dư luận nghĩ Trọng đã chếết nên
Phương Vũ
V đã mau lẹ có
c bài “Văn Tế
T Trọng Lú”, nói rằng:

“Hỡi ôi
Trời Kiên Giang sấm va
ang biển động
g
Nghe hun
ng tin Tổng Trrọng thọ tai ương
ư
Đảng đau
u buồn, dân kh
hông chút tiếếc thương
Đầu đảng
g đĩ chết đi cho yên nhà lợii nước”… [Xem
m phụ đính 1 ]
Nhưng Trọng đã không chết như
nhiều n
người mong đ
đợi. Trọng đãã xuất
hiện trrở lại. Hình ảnh Nguyễn
n Phú
Trọng đ
được truyền đ
đi rộng rãi, kh
hi ông
chủ trì cuộc họp vớ
ới một số lãnh
h đạo
cao cấp
p của Đảng vvới hình ảnh
h cuộc
họp ng
gày 14/5 đư
ược Thông tấ
ấn xã
Việt Na
am công bố
ố [xem hình]. Buổi
họp có các ủy viên Bộ Chính trịị: Thủ
tướng C
Chính phủ Ngguyễn Xuân Phúc,
Chủ tịcch Quốc hội Nguyễn Thị Kim
Ngân, TThường trựcc Ban Bí thư
ư Trần
Quốc Vượ
ợng, ông Ngu
uyễn Văn Nên
n ‐ bí thư trun
ng ương Đảngg, chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Phần đài BBC cũng cho
o hay Hội ngh
hị Trung ươngg của Đảng CCộng sản sẽ kh
khai mạc ngàyy 16/5, kéo d
dài ba
ngày. Dư luận đang trô
ông đợi ông Nguyễn
N
Phú Trọng
T
sẽ phátt biểu khai m
mạc hội nghị.
Dư luận hết
h sức quan tâm
t
đến bức ảnh của hãngg AFP mua lạii của Thông TTấn Xã Việt Naam (Vietnam News
Agency) đăng
đ
hôm 14 Tháng Năm 2019 cho thấấy Trọng ngồii ghế có dây an toàn [xem
m hình] khi “cchủ trì
họp lãnh đạo chủ chốtt của đảng và
à nhà nước.” Cuộc họp nàày được tườn
ng thuật tron
ng một bản tin kéo
dài 6 phút 4
47 giây, đượcc phát
trên đài ttruyền hình Việt
Nam (VTV) trong “Ch
hương
trình thời ssự lúc 19 giờ
ờ ngày
14 Tháng N
Năm 2019.” N
Nó có
nội dung y hệt như hầu hết
o khác
các bản tin của các báo
được trích dẫn từ một n
nguồn
là Thông TTấn Xã Việt Nam.
Trong suốt cuộc họp chỉ thấy
ông Trọngg ngồi trên ghế,
không thấ
ấy ông đứng
g lên
hay đi lại.
Xem hình ai cũng thấyy trên
tay trái ôngg, xuất hiện chiếc
đồng hồ đ
điện tử theo
o dõi
nhịp tim, huyết áp và diễn biến thểể trạng của ông,
ô
trên ngự
ực bên trái, dư
ưới lớp áo sơ
ơ mi, người taa thấy
hình một chiếc hộp vu
uông, mà các chuyên gia cho rằng đó làà thiết bị trợ tim, nó giúp giữ cho mạch đập
nhịp tim lúc
l bình thườ
ờng và tạo xu
ung lực kích thích
t
tim đậpp nhân tạo trong trường h
hợp tim ông TTrọng
ngừng độ
ột ngột. Như vậy, chuyện tai biến là có
ó thực. Sưc kkhỏe có thể chưa hoàn to
oàn suy sụp, bằng
chứng là sự
s việc minh mẫn mạch lạc trong bài ph
hát biểu, như
ưng để đi Mỹ thì không biếết có được kh
hông.

Các bản tin trên truyền thông chỉ nói “cuộc họp diễn ra tại Hà Nội” mà không nói rõ hơn là có phải là tại
“trụ sở Trung Ương Đảng” nơi ông Trọng làm việc hay không. Mặt khác, ngoài sợi dây an toàn trên ghế
ngồi, người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam cũng chú ý đến chiếc đồng hồ điện tử trên tay trái ông
Trọng, khác với chiếc đồng hồ ông Trọng đeo cách đây đúng một tháng trong chuyến thăm Kiên Giang
ngày 13 và 14 Tháng Tư.
Dư luận cũng được biết thêm là trong số các “nội dung chỉ đạo” của Trọng, các báo chú ý đến yêu cầu
của Trọng là “Tiếp tục cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, với tinh thần kiên quyết,
kiên trì; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất cao ở các cấp, các ngành, tạo sự đồng thuận trong
nhân dân.” Từ đó, ngay trong buổi tối ngày 14 Tháng Năm, các báo tại Việt Nam đồng loạt loan tin:
•
•

Tại Hà Nội công an đã có lịnh bắt ông Bùi Quang Huy, tổng giám đốc công ty Nhật Cường, và tám
đồng phạm với cáo buộc về tội “Buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia; đã lập, sử dụng hai hệ thống sổ
sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.”
Còn tại Sài Gòn công an khởi tố, bắt tạm giam ông Tề Trí Dũng, cựu tổng giám đốc công ty Tân
Thuận, về hai tội danh “tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây
thất thoát lãng phí.”

Cần biết rõ là Bộ Công an hôm 19/5 phát lệnh truy nã ông Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty TNHH
Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Nhật Cường Mobile). Lệnh truy nã được đưa ra năm ngày
sau khi bộ này khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Huy và tám người khác vì
tội "Buôn lậu và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Truyền thông nhà nước
dẫn lời Bộ Công an nói bị can này đã "bỏ trốn từ ngày 9/5". Cho tới nay Chủ tịch UBND Thành phố Hà
Nội Nguyễn Đức Chung chưa bình luận gì về vụ việc Nhật Cường.
Mạng xã hội tại Việt Nam bình luận việc Trọng tái xuất hiện cho thấy chiếc “lò chống tham nhũng” được
“nóng” lên qua hai vụ này.
Được biết, Hội nghị trung ương 10 đảng cộng sản Việt Nam khai mạc tại Hà Nội hôm nay 16 tháng 5 và
ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, phát biểu khai mạc hội nghị.
Tại cuộc họp với 4 lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam hôm ngày 14 tháng 5, ông Nguyễn Phú Trọng chính
thức cho biết hội nghị trung ương 10 diễn ra từ ngày 16 đến 18 tháng 5. Vào ngày 15 tháng 5, ông này
cũng chủ trì cuộc họp Bộ chính trị. Tại hội nghị trung ương 10, ông Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn khai
mạc nhưng phân công cho ông thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên khai mạc
Nhân dịp này Đài Á Châu Tự Do có cuộc phỏng vấn Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập
Việt Nam, để nhận định về tình hình chính trị Việt Nam trong thời gian tới. Dịp này Tiến sĩ Dũng cho biết:
‘’Trước đây có những kịch bản về mặt sức khỏe cho rằng Nguyễn Phú Trọng đã nằm liệt giường, đã chết,
sống thực vật hay phải mất 6 tháng mới hồi phục… nhưng tôi cho giả thiết bị tai biến nhẹ có vẻ hợp lý.
Theo tôi về sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng là không ổn, vì tất cả các bệnh tai biến đều không ổn và chỉ
tính bằng thời gian. Việc ông Trọng ngay khi vừa tái xuất hiện đã lao ngay vào công việc, và có một
show diễn cùng các lãnh đạo chủ chốt mà lại cho công khai ra ngoài, điều này cho thấy ông Trọng còn
yêu thương công việc lắm, quyến luyến công việc và chưa hề muốn rời bỏ cái ghế lẫn quyền lực và
tham vọng của ông ta…” [xem phụ đinh 2].
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Nam‐ EU (EVFTA), nội dung giống với tờ trình mà ông Nguyễn Phú Trọng đã ký ngày 12/4. Nhà báo tự do
Phạm Chí Dũng bình luận trên Đài VOA Việt Ngữ hôm 29 Tháng Năm rằng: “Với Nguyễn Phú Trọng,
EVFTA có tầm quan trọng rất lớn, nếu không muốn nói là mang tính sống còn đối với nền kinh tế đang bế
tắc và nền ngân sách đang lao nhanh vào hội chứng hộc rỗng ở Việt Nam. Nếu không có được EVFTA,
đảng của Nguyễn Phú Trọng sẽ rơi vào tình cảnh ‘hết tiền hết bạc hết ông tôi’ sớm hơn.” Ông Dũng cũng
viết: “Công Ước 98 mà phía Việt Nam dự kiến sẽ ký và phê chuẩn tại kỳ họp Quốc Hội được xem là công
ước ‘nhẹ’ nhất về những điều kiện cải thiện nhân quyền, trong lúc hai công ước quốc tế còn lại về lao
động vẫn kiên định mất tích. Một trong hai cái là Công Ước 87 là văn bản quan trọng nhất về lợi ích
người lao động và nhân quyền, đề cập đến quyền tự do thành lập công đoàn độc lập của người lao
động”. Cũng vậy, Luật Sư Lê Công Định từ Sài Gòn dẫn link bài về Công Ước 98 và bình luận trên trang
cá nhân: “Vấn đề thành lập các công đoàn độc lập của người lao động sao không thấy nhắc đến? Công
đoàn độc lập là yêu cầu then chốt của các hiệp định thương mại quốc tế.”
Điều cần lưu ý là hôm 19/5, hôm bế mạc Hội nghị, Tuổi Trẻ khi đó có bài viết phát biểu của ông, kèm
theo hình ảnh của Thông Tấn Xã. Nhưng cũng trong ngày 19/5, ông không có mặt trong đoàn lãnh đạo
Đảng và Nhà nước vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến ngày 21/5, Thường trực Ban bí thư, ông
Trần Quốc Vượng thay thế ông Trọng chủ trì một cuộc họp về phòng chống tham nhũng. Hôm 29/5,
ông Vượng tiếp tục ra mặt đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia và "chuyển lời thăm hỏi, lời chúc mừng
của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới các nhà lãnh đạo Campuchia". Cũng trong ngày
29/5, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tiếp đón ông Paul de Jersey, thống
đốc bang Queensland của Úc. Lịch làm việc của bà Đặng Thị Ngọc Thịnh tại Phủ Chủ tịch có vẻ khá bận
rộn, vì cũng trong ngày 29/05, tại trụ sở này bà đã "tiếp đoàn đại biểu nữ là bộ đội Trường Sơn, thanh
niên xung phong, dân công hỏa tuyến" thời kỳ kháng chiến.
Đó là điều khiến tác giả Gió Bấc nêu thắc mắc “chừng như thanh củi Tất Thành Cang tuy nhỏ nhưng có
võ nên lửa lò cụ Tổng chưa đốt nổi”, vì tại Thành Ủy TP.HCM, lực lượng ủng hộ, bảo vệ Cang còn rất
mạnh; và một thông tin khác lan truyền trên mạng với hình ảnh cụ thể sau khi bị kỷ luật Cang vẫn tiệc
tùng đình đám với các quan chức sở ngành, quận huyện của TP. HCM. Nguồn lực này là một tác nhân
cứu mạng Cang. Còn ở cấp Trung ương? Cũng từ Fb Hương Trà cho biết “Hội nghị TW9 chỉ vỏn vẹn trong
2 ngày. Đặc biệt, trước khi kết thúc lúc 15:40 chiều nay 26.12, đã bỏ phiếu thông qua v/v cách chức UV
TW khóa XII và phó Bí thư thường trực Thành ủy Tp. HCM (2015 ‐ 2020) của anh Tất Thành Cang; với tỉ lệ
phiếu 64%...” [Xem phụ đính 5].
Có điều khá lý thú là mới đây tác giả Bùi Quang Vom có gởi đăng trên mạng BauxiteVN một bài viết mà
trước khi đăng, mạng này trân trọng viết: “Xin hãy xem bài viết dưới đây như một vở kịch giả tưởng mà
các nhân vật đều được tác giả rút ra từ thực tế sân khấu chính trường đương đại Việt Nam. Biết đâu sự
xô đẩy của những quan hệ nhân quả không thể ngờ lại làm phát lộ một đôi phần sự thật về cái khả năng
có những đột phá nào đấy. BVN trân trọng đăng nhưng xin không can dự vào lôgic tư duy của tác giả.
Bauxite Việt Nam”.
Sở dĩ BauxiteVN đội cho bài viết của Bùi Quang Vom cái mũ như vậy là vì theo Bùi Quang Vom Nguyễn
Phú Trọng được nhận diện dưới một khía cạnh rất đặc biệt mà chuyến đi Mỹ của Trọng chưa biết có
thực hiện được không, cho dầu Bộ trưởng Công an Tô Lâm có đi trước để dọn cho con đường đi… không
tới của Trọng [xem phụ đính 6].
Qua bài viết của mình Bùi Quang Vom nhận định rằng:
• Không phải là ngẫu nhiên, sự xuất hiện của ông Dũng tăng mật độ một cách khác thường, song song
với cách thức truyền thông ngày càng công khai bộc lộ thái độ quyết liệt hơn với TQ:

•

•

•
•
•

•

•
•

Từ đầu năm 2018, khi nhắc đến các vụ đâm chìm, cướp phá ngư dân VN, truyền thông chính thống
đã không dùng chữ «tàu lạ» mà gọi thẳng là tàu TQ. Đặc biệt gần đây, bà Lê Thị Thu Hằng nêu đích
danh «không phải Hải cảnh TQ cứu ngư dân Quảng Nam mà là do Tuần duyên biển VN cứu và đưa
về Đà Nẵng», đồng thời Bộ Ngoại giao VN gửi công hàm tới Đại sứ TQ, yêu cầu TQ bồi thường thiệt
hại cho ngư dân VN.
Lễ kỷ niệm 112 năm ngày sinh của cố Tổng bí thư Lê Duẩn lần đầu tiên được báo chí rầm rộ đưa tin
như một sự kiện quan trọng, như cố tình nhắc lại sự kiện ông Duẩn kiên quyết đưa vào Hiến pháp
1980 rằng: «Vừa trải qua ba mươi năm chiến tranh giải phóng, đồng bào ta thiết tha mong muốn có
hoà bình để xây dựng Tổ quốc, nhưng lại phải đương đầu với bọn bá quyền Trung Quốc xâm lược
cùng bè lũ tay sai của chúng ở Cam‐pu‐chia», và ông luôn khẳng định: bọn bành trướng bá quyền
TQ là kẻ thù số 1 của nhân dân VN.
Vụ Giàn khoan Đông Phương của Tàu đưa vào khai thác tại trên vùng chồng lấn Vịnh Bắc Bộ, VN đã
gửi công hàm phản đối và khẳng định lại việc TQ vi phạm chủ quyền của VN.
Cảnh sát kiểm ngư VN ngày 08/04, lần đầu tiên ép đuổi hai tàu cá TQ phải cắt lưới bỏ chạy khỏi lãnh
phận biển VN.
Sự xuất hiện của Trương Hòa Bình, một kỹ sư thủy lợi không một ngày hành nghề, tiến thân từ một
cảnh sát điều tra, leo tới Thứ trưởng Bộ Công an, rồi từ Chánh án Tòa án tối cao, trở thành ủy viên
Bộ chính trị và nhảy sang làm Phó thủ tướng thường trực, là một người được dư luận xác nhận là
con rơi của ông cố Tổng bí thư Lê Duẩn với bà Nguyễn thị Một vợ ông Trương Văn Ba, thư ký riêng
của ông Duẩn trong những năm ông Duẩn nằm hầm hoạt động bí mật… Ông Trương Hòa Bình được
chuẩn bị vào ghế Thủ tướng, cho phương án Tổng bí thư là một người miền Bắc. Việc thăng tiến kỳ
lạ của con đẻ kẻ thù số một của Bắc Kinh cho thấy thế áp đảo của phe chống Tàu.
Ông Phạm Bình Minh ngay từ Đại Hội 12 đã vào Bộ chính trị và còn lên Phó thủ tướng dưới thời ông
Dũng là cú vượt mặt Tàu cộng. Ai cũng biết mối thù không đội chung trời của ông Minh với Trung
Nam Hải. Ông này đứng thứ ba trên danh sách kế cận Thủ tướng, sau ông Trương Hòa Bình. Dễ hình
dung một Chính phủ mà ông Trương Hòa Bình hoặc ông Phạm Bình Minh làm Thủ tướng, thì ảnh
hưởng của Tàu Cộng và mối quan hệ Việt – Trung sẽ ra sao? Có cần phải kiện Bắc Kinh ra PCA (Tòa
thường trực quốc tế) mới là công khai đối kháng với Trung Nam Hải không?!
Trong lễ kỷ niệm 40 năm, Cuộc chiến biên giới năm 1979 lần đầu tiên đã được gọi đích danh là «cuộc
chiến tranh xâm lược của quân bành trướng TQ».
Ông Dũng, bị hạ bệ vì yếu kém quản lý kinh tế và dính chuyện tham nhũng, nhưng ông Dũng là người
thứ hai, sau ông Võ Văn Kiệt đại diện khối bí thư các tỉnh miên Nam, những tịnh còn đứng ngoài
vòng kiểm soát của TQ. Người ta còn nhớ, ngay sau đám tang do cái chết đột ngột đầy bí ẩn của ông
Võ Văn Kiệt, các báo Thanh niên, Tuổi trẻ, Pháp luật, Người Lao động đồng loạt dẫn lời ông Dũng:
«phải bằng mọi cách xiết chặt hơn nữa mối quan hệ Việt – Mỹ». Ông Dũng cũng là người VN cao cấp
nhất tuyên bố trước quốc tế tại Singapore, rằng “VN không đổi chủ quyền lấy Tình hữu nghị viển
vông»…

Trong khi, trước đó, ngày 22‐6‐2018, tác giả Trúc Giang MN, có bài viết đăng trên mạng
danlambaovn.blogspot.com chứng minh “Nguyễn phú trọng là tên bán nước số một trong lịch sử
việt nam”. Tác giả nói Nguyễn Phú Trọng “Bán nước một cách rất tinh vi. Bí mật ký những hiệp định
nầy đến những hiệp ước khác dâng đất cho Trung Cộng…” Tác giả dẫn chứng “Mật ước dâng cảng Hải
Phòng cho Trung cộng, ký 15 văn kiện bán nước, đặt Bộ Quốc Phòng và các cơ quan truyền thông dưới
quyền các cơ quan liên hệ của Trung Cộng” [xem phụ đính 6].

Trở lại những diễn biến sau khi Trọng gặp nạn, vào ngày 15/5, theo tin đài VOA, Phạm Bình Minh đã
có cuộc gặp với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là Daniel Kritenbrink. “Hôm qua, tôi rất vui khi có dịp gặp Phó

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh để thảo luận về các cách thức giúp tăng cường
hơn nữa Quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ ‐ Việt Nam” ‐ ông Kritenbrink loan báo theo cách mà dễ dàng
hiểu là cuộc gặp Trump ‐ Trọng chắc chắn sẽ diễn ra, nếu không muốn nói là diễn ra với những nội dung
mang tính thực chất hơn hẳn lần hiện diện của Nguyễn Phú Trọng ở Washington vào năm 2015.
Điều này cho thấy Phạm Bình Minh đi Mỹ nhằm thu xếp những công tác ngoại giao cần thiết cho Trọng
gặp Tổng thống Mỹ thay cho chuyến dọn đường ở Mỹ vào tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng công an Tô
Lâm mà có thể đã chẳng mang lại hiệu ứng trực tiếp và khả dĩ nào. Ngoài ra, cũng không thấy có chỉ dấu
nào cho thấy Hà Nội cũng không hề có chỗ cho phương án ‘Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn
đại biểu đi thăm Mỹ thay cho Tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng’, như trường hợp Phúc đi
Trung cộng gặp Tập Cận Bình.
Mặt khác, tin được Phạm Chí Dũng đưa lên đài VOA ngày 21/05/2019 cũng cho thấy Nguyễn Phú Trọng
đã chỉ đạo hoãn trình ‘luật bán nước’? Tác giả Phạm Chí Dũng nói rằng: “Vào sát thời điểm bắt đầu kỳ
họp quốc hội tháng 5 năm 2019, ‘luật bán nước’ ‐ một cái tên bi thảm mà người dân đã gọi để lên án
Luật Đặc khu và vẫn tồn tại cho đến giờ đây, bất chợt bị phía chính phủ của của thủ tướng ‘Cờ Lờ Mờ Vờ’
đề nghị hoãn trình Quốc hội, với lý do là luật này chưa ‘chín’ và “chính phủ đang tiếp tục hoàn chỉnh để
báo cáo và đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh”.
Theo lời Phạm Chí Dũng: “Cho tới nay, dự thảo luật Đặc khu vẫn bị phản ứng dữ dội về nhiều điều khoản
rất bất lợi ‐ có thể vẫn chưa được chỉnh sửa một cách cầu thị thật sự, mà thậm chí chỉ được gia cố hết
sức sơ sài và mang tính đối phó mà vẫn giữ nguyên quan điểm và quy định chi tiết về ‘cho thuê đất đến
99 năm’ hoặc gần như thế; ‘kiến tạo’ những điều kiện cực kỳ dễ dãi để người Trung Quốc có thể ồ ạt di
cư vào các đặc khu, đặc biệt là đặc khu kinh tế Vân Đồn ở Quảng Ninh, một khi luật Đặc khu đực chính
thức thông qua; vẫn giữ nguyên quyền tài phán nếu có tranh chấp và xử lý người di cư hoặc doanh
nghiệp của Trung Quốc không thuộc về Việt Nam mà thuộc về ‘quốc tế’; vẫn không có những điều kiện
chặt chẽ để loại trừ tương lai các đặc khu, nhất là đặc khu Vân Đồn, sẽ trở thành bãi thải công nghiệp
khổng lồ của rác từ Trung Quốc đổ vào; và vẫn không có quy định chặt chẽ để loại trừ tương lai một số
doanh nghiệp cá mập Việt Nam (chẳng hạn như Tập đoàn FLC của Trịnh Văn Quyết ‐ nhân vật không biết
là tỷ phú đô la thực hay giả) trở thành con nợ khổng lồ khi sẵn sàng đi vay của các ngân hàng Trung
Quốc để đầu tư vào đặc khu nhưng lại không thể bảo đảm năng lực thanh toán, để cũng như nhiều phi
vụ vay ODA nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam đẩy toàn bộ hậu quả mất khả năng thanh toán cho
chính phủ… Vậy nguồn cơn nào đã khiến Luật Đặc khu thêm một lần nữa bị hoãn trình quốc hội, sau lần
bị hoãn đầu tiên xảy ra vào tháng 6 năm 2018 do bị hàng trăm ngàn người dân Sài Gòn đổ xuống đường
biểu tình phản đối, lan rộng trên 50% tỉnh thành trong cả nước và lần thứ hai bị hoãn vô thời hạn vào
tháng 10 năm 2018?”
Phạm Chí Dũng viết tiếp: “Sau khi nổ ra cuộc biểu tình phản đối ‘luật bán nước’ ở Sài Gòn vào tháng 6
năm 2018, một tin tức đã lan tràn trong giới cách mạng lão thành ở Hà Nội: Nguyễn Phú Trọng ‐ khi đó
còn là tổng bí thư mà chưa ngồi hẳn vào ghế chủ tịch nước của kẻ quá cố là Trần Đại Quang ‐ đã có một
cuộc gặp riêng kéo dài đến hai giờ đồng hồ với vài cựu quan chức thân tín để nghe báo cáo về thực chất
mất chủ quyền an ninh và bị các nhóm lợi ích lợi dụng đẩy giá bất động sản trong dự luật Đặc khu. Cuối
cuộc gặp này, ông Trọng đã thốt lên ‘Nó lừa mình!’...” …Sau ‘thành tích’ đề xuất ý tưởng và cả kế hoạch
về xây dựng đặc khu Vân Đồn dành nhiều ưu ái cho nhà đầu tư cùng giới tài phiệt Trung Quốc và lại khá
tương thích với ý đồ lấn dần lãnh thổ Việt Nam của Bắc Kinh, Phạm Minh Chính đã lọt vào Bộ Chính trị
kiêm Trưởng ban Tổ chức trung ương tại đại hội 12 của đảng cầm quyền vào đầu năm 2016… Ngay sau
khi dự luật Đặc khu được công bố, rất nhiều người dân và trí thức đã dậy lên một làn sóng phản kháng

phẫn nộ, so sánh Dự luật về đặc khu kinh tế với hình thức nhượng địa mà chỉ đất nước nào nghèo đói lạc
hậu mới cần đến, mặt khác họ cảnh báo nó có thể bị nước láng giềng Trung Quốc lợi dụng để di dân.
Điều đặc biệt được Phạm Chí Dũng ghi nhận là “Trong thời gian dự luật Đặc khu ‘mai phục’ chờ thời cơ
thây ma sống lại, Trưởng ban Tổ chức trung ương Phạm Minh Chính đã ‘chém vè’ mà không một lần nào
xuất hiện cổ vũ cho dự luật này như ông ta đã ồn ào khuếch trương trước đây. Từ đó đến nay, Phạm
Minh Chính cũng bị cho rằng đã ‘thất sủng ‘ trước Nguyễn Phú Trọng. Thậm chí Chính còn có thể bị loại
khỏi danh sách Bộ Chính trị dự kiến cho đại hội 13 vào năm 2021. Cũng từ đó đến nay, người ta không
còn thấy Nguyễn Thị Kim Ngân hiện ra để PR cho luật Đặc khu. Còn vào lúc này và khi ‘luật bán nước’
một lần nữa bị hoãn trình ra quốc hội, phải chăng động thái đó có liên quan trực tiếp đến sự ‘tái xuất’
của Nguyễn Phú Trọng và lời cảm thán ‘Nó lừa mình!’ trước đó của ông ta, để thêm một lần Trọng buộc
phải chỉ đạo ‘trảm’ dự luật phản dân hại nước này?”
Trước vấn nạn này, trong bản tin ngày 29/5/2019 đài RFA đã có ngay bản tin “Sao Ông Nguyễn Phú
Trọng Lại Vắng Mặt?” Nó khiến dư luận tiếp tục thắc mắc về tình hình sức khỏe của ông Trọng và khả
năng tiếp tục nắm cả hai chức vụ đứng đầu đảng và nhà nước Việt Nam. Vấn đề được đặt ra là bịnh tình
sức khỏe của Trọng và khả năng tiếp tục lãnh đạo guồng náy cai trị Việt Nam. Bịnh Trọng có khiến Trọng
chết hay không? Và khả năng lãnh đạo có khiến việc tranh chấp quyền bính có gây thành những biến
động không ai lường trước những hệ quả tốt xấu thế nào, đặc biệt như lời học giả Đỗ Thông Minh từ
Nhựt nhận định: “Theo chúng tôi nghĩ thì với tình trạng này thì ông Trọng khó có thể điều hành trở lại và
nhất là ông đang nắm quá nhiều chức vụ, thật ra không chỉ có Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước đâu, đó
chỉ là hai chức lớn nhất thôi ngoài ra ông còn là Bí thư Quân ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Công An, trưởng ban
phòng chống tham nhũng Trung Ương nữa và chưa kể nhiều chức vụ nhỏ khác nữa. Thành ra với người
có tuổi tác đã cao và ngay chính ông Trọng cũng thừa nhận trình độ có giới hạn mà nắm quá nhiều chức
vụ thì chắc chắn không thể cán đáng được.” Ngoài ra, học giả Đỗ Thông Minh còn cho biết thêm “Nội
tình của Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay rất nguy hiểm và không biết nghiêng ngả như thế nào. Ngay
cả những người đứng sau lưng cũng không dám ra những quyết định quan trọng nữa sợ mốt người khác
nói là vượt thẩm quyền và khi tranh chấp đó trở thành cớ để hạ bệ lẫn nhau”.
Vào năm 2016 Trọng ca ngại những lãnh đạo lão thành can đảm từ chức để lớp trẻ tiến lên, nhưng ngay
chính bản thân ông lại không nhường. Ông nói ông không có tham vọng, trong khi ông nắm hầu như
toàn bộ quyền hành. Nhiều đảng viên chỉ nhắm mắt để phục vụ. Nếu thật sự ông ngã xuống thì nó sẽ
phân chia ra nhiều mãnh. Ngay chính người trong phe cũng sẽ có sự tranh giành chiếc ghế của ông.
Như vậy, sau nhiều biến chuyển, sự hiện diện của Thái thú Nguyễn Phú Trọng trong lòng dân tộc cho
thấy Trọng chỉ là một tội đồ của dân tộc. Cho tới nay chưa ai nghe một lời xin lỗi của Trọng về những tội
phạm của mình, cưa ai thấy Trọng có một hành động cụ thể nào “Chống Tàu Diệt Việt Cộng”. Cái lò của
Trọng chỉ đốt cháy bọn tham nhũng cho tham vọng quyền lực của Trọng và bọn tay sai, nó chỉ đốt cháy
những tội phạm của dân tộc. Cũng chưa ai thấy Trọng có hành động cụ thế nào chống tham vọng bành
trướng của Bắc Kinh, chống nguy cơ “diệt Việt” của Tàu cộng, vinh danh những người tù lương tâm,
vinh danh tuổi trẻ Việt Nam trên đường quang phục đất nước, xây đượng một quốc gia Việt Nam dân
chủ pháp trị, kiến tạo đất nước Việt Nam phồn vinh ngang hàng các cường quốc độc lập, tự do, dân
chủ…
Hẹn con thư sau,
Giáo Già
(Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy)

Phụ đính 1
Văn Tế Trọng Lú
Phuong Vu
Hỡi ôi
Trời Kiên Giang sấm vang biển động
Nghe hung tin Tổng Trọng thọ tai ương
Đảng đau buồn, dân không chút tiếc thương
Đầu đảng đĩ chết đi cho yên nhà lợi nước
Nhớ linh xưa
Đất kinh đô vang danh đệ nhất Lú
Xuất thân bọn trèo me, trèo sấu du côn
Gió Bắc phương mang Kắc Mạn âm hồn
Dụ khị Giác Ngộ nhét vào đầu kẻ lú
Sôn Đố Mì suốt ngày bù khú
Trốn mẹ cha, trốn trường lớp đi rong
Một sớm mai thấy bọn KHỰA vác cờ hồng
Lén gia đình, thấy vui theo, thành cách mạng
Than ôi
Dẹp Dũng phò Tàu hết lòng khuyển mã
Đốt lò phe nó chớ có phe mình
Bọn nịnh thần khen tiếng anh minh
Bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo
Cứ tưởng thiệt, hoá ra trò xạo
Cũng phùng man trợn mắt hiểu thị thần dân
Bày bệ ban, đọc đít‐cua sáng tối rần rần
Vãng tuồng, khỉ lòi đít khỉ
Buồn thay
Số phận bèo tan Kiên Giang tuyệt lộ.
Trời Kiên Giang gầm thét biển nổi ba đào
Cộng đồng mạng xôn xao
Chỉ có chó mới sụt xùi nhỏ lệ
Ngao ngán nỗi
Ngoài miệng im thinh thích
Phe cánh lại lô nhô
Đứa đòi làm Tổng đứa kia giành làm Chủ
Cộng Bắc Nam đánh lộn tùm lum
Dịp hiếm có mạnh thằng nào nấy giựt
Mừng thay
Dân tình sướng ơi là sướng
Chết con nhọn mũi bớt kẻ gian tà
Những tưởng biến Việt Nam thành Tàu Lạ quỉ ma
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m phút sa cơ
c
Chợ Rẩy nằm
n
chờ, “Tao
o có chi mô”
Toàn dân vui mừng xiếết kể.
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h
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Ông N
Nguyễn Phú
ú Trọng trở lại, có ‘lợii hại’
hơn kh
hông?
Trung KKhang, RFA
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Hình: TTổng bí thư kiêêm Chủ tịch n
nước Nguyễn Phú
Trọng pphát biểu khaai mạc Hội nghị Trung ương 10
đảng cộộng sản Việt Nam tại Hà N
Nội vào ngày 16
tháng 5 năm 2019.
Hội nghhị Trung ươn
ng 10 đảng cộng sản Việtt Nam
khai m ạc tại Hà Nộ
ội vào ngày 1
16 tháng 5 và ông
Nguyễn Phú
P Trọng, tổn
ng bí thư kiêm
m chủ tịch nư
ước có bài phhát biểu khai mạc. Nhân d
dịp này Đài Á Châu
Tự Do có cuộc phỏng vấn
v Tiến sĩ Ph
hạm Chí Dũngg, Chủ tịch H ội Nhà báo Đ
Độc lập Việt N
Nam, để nhận
n định
về tình hình chính trị Việt
V Nam tron
ng thời gian tớ
ới.
Trung Kha
ang: Sau khi xuất
x
hiện trở lại đúng mộtt tháng từ ng ày 14 tháng 44, ông Nguyễễn Phú Trọng được
truyền thô
ông trong nư
ước dẫn lời tạii cuộc họp vớ
ới 4 vị dược chho là lãnh đạoo chủ chốt, rằ
ằng Hội Nghị Trung
Ương 10 chính thức diễn
d
ra từ ngà
ày 16 đến 18
8 tháng 5. Sanng ngày 15, Ông Trọng ch
hủ trì cuộc họ
ọp Bộ
Chính Trị và có chỉ thị cho một số công tác sắp
p đến về mặt đảng cũng nnhư quản lý n
nhà nước? Ô
Ông có
những nhận định chính
h nào qua cácc diễn biến nà
ày?
Tiến sĩ Ph
hạm Chí Dũngg: Trước đây,, chưa cơ quan báo chí n ào của đảng thông báo ngày sẽ diễn rra Hội
Nghị Trun
ng Ương 10, mà
m chỉ có trư
ước đây một tuần có thônng tin ngoài lềề trên mạng xã hội là Hội Nghị
Trung Ươ
ơng 10 sẽ diễn
n ra từ ngày 16
1 đến ngày 18/5.
1
Điều nàày cho thấy m
mạng xã hội không chỉ vượ
ợt mặt
báo chí đảảng mà còn vượt
v
mặt các cơ quan đảngg. Mạng xã hộội cũng thôngg tin trước là Nguyễn Phú TTrọng
sẽ dự Hội Nghị Trung Ương
Ư
10, và sẽ
s có một bài khai mạc quaan trọng.
Điều đó đã đúng, chỉ có mộ
ột điểm là về mặt sức khỏỏe cùng xuất hiện tại hai ccuộc họp trướ
ớc Hội
Nghị Trun
ng Ương 10 làà một cuộc họ
ọp lãnh đạo chủ chốt trongg phạm vi rấtt hẹp, và cuộcc họp thứ hai là chỉ
đạo cho Bộ
B Chính Trị, và ông Trọngg đã chính thức trở lại chí nh trường. C
Chính thức tho
oát khỏi vòngg nghi
ngờ là mấất tích hay biế
ến mất. Mặc dù chậm chạạp nhưng tôi cho rằng ông ta đã phục hồi sức khỏee, đặc
biệt là khả năng nói, phát
p
âm, khá lưu loát, ràn
nh mạch, điề u này cho thấy thông tin ông Trọng bị méo
miệng là không đúng. Vì người mớ
ới bị méo miệ
ệng khó có thhể phát âm rrõ ràng như N
Nguyễn Phú TTrọng
trong nhữ
ững ngày vừa qua. Tôi chỉ thắc
t
mắc làm
m sao ông Trọnng có thể vào
o dự Hội Nghị Trung Ương 10, vì
những nggày qua chỉ xuất hiện hình
h ảnh ông Trọng ngồi, kh ông hề thấy ông ta di chuyển. Như vậậy giả
thuyết ôn
ng Trọng bị tai biến làm ản
nh hưởng mộtt phần cơ thểể là có cơ sở, vì vậy ảnh ôn
ng ngồi có dâây đai,
và di chuyyển có lẽ cần người dìu. Cho
C nên báo chí
c hôm nay đ
đưa tin về Hộ
ội Nghị Trungg Ương 10 chỉ thấy
ông Trọngg ngồi chứ không đứng, đi lại bắt tay cáác quan chức như những H
Hội Nghị khácc trước đây.
Ngoài ra Nguyễ
ễn Phú Trọngg trở lại đã ch
hính thức đưaa mọi thứ trở
ở lại quỹ đạo N
Nguyễn Phú TTrọng,
có nghĩa là mọi kế hoạạch, chương trình của ôngg ta trước đâây. Và cũng tạạm thời chấm
m dứt cảnh m
mà dư
r
“Vắng ch
hủ nhà, gà mọc đuôi tôm”” trong nhữngg ngày ông Trrọng nằm trên giường bện
nh. Và
luận cho rằng
ông ta còn
n tái khởi động một cách nhiệt tình hơ
ơn chiến dịchh đốt lò chống
g tham nhũng
g của ông ta.. Bằng
chứng là khi
k ông vừa xuất
x
hiện trở lại đã xuất hiiện việc bắt ccác quan chứcc tham nhũngg, cụ thể là bắắt giữ

2 quan ch
hức kinh doan
nh được coi làà sân sau của hai quan chứ
ức chính trị caao cấp. Điều n
này cho thấy chiến
dịch chốn
ng tham nhũng của ông ta sẽ mạnh mẽ hơn, trải rộngg hơn và nghiệt ngã hơn.
Khi Nguyễn Ph
hú Trọng xuấtt hiện tại Hộii Nghị Trung Ương 10, thìì cán cân quyyền lực trong đảng
o gượng mặt Trần Quốc V
Vượng, chứ kh
hông phải Nguyễn Xuân Ph
húc.
tại Đại hội 13 đã tạm thời an bài cho
Trung Kha
ang: Ngày đầ
ầu tiên của Hội
H nghị Trung
g ương 10 cũũng đã qua, Ô
Ông có những
g nhận định g
gì liên
quan Hội Nghị lần này ạ?
Tiến sĩ Ph
hạm Chí Dũngg: Ngày làm việc
v đầu tiên của Hội Ngh ị Trung Ươngg 10, tức là ngày hôm nayy, mặc
dù cũng chả
c có thông tin gì cả, nhưng tôi cho rằng
r
mọi chuuyện sẽ nằm ở cuối giờ ch
hiều ngày maai như
thông tin nhân sự và kỷ luật.
Về kỷ luật sẽ logic
l
với biểu
u hiện của Ủyy ban Kiểm trra Trung ươn
ng, ngay trong những ngày ông
Trọng đan
ng mất tích vàào đầu thángg 5, thì Ủy ban
n này vẫn họpp một cuộc họp máu lửa, đưa ra nhiều quan
chức hải quân
q
của Bộ quốc
q
phòng, và
v đặc biệt lô
ôi cả cựu phó thủ tưởng Vũ
ũ Văn Ninh. R
Rất nhiều khảả năng
đó là động thái đưa nh
hững nhân vậật này vào Hội Nghị Trung Ương 10 để kkỷ luật có lẽ là rất nghiêm khắc.
Tôi cho rằằng Ủy ban Kiểm tra Trungg ương vẫn ho
oạt động và nnhận chỉ đạo ttừ ông Trọng trên giường bệnh,
điều này cũng logic vớ
ới phát biểu của
c ông Trọngg khi tái xuất hiện ngày 144/5 và đề cập
p đến Ủy ban Kiểm
tra Trung ương rằng kh
hông được nggưng nghỉ màà phải đốt lò l iên tục.
oài Vũ
Trong Hội Nghị Trung Ương 10, ngo
Văn Ninh thì ít nhất 2 quan chức n
nữa sẽ
bị kỷ luậtt là cựu phó
ó bí thư thàn
nh ủy
TPHCM TTất Thành Can
ng đang bị bááo chí
đảng ồn àào trong vụ ccông ty Tân TThuận
và công tty Sadeco, nh
hiều khả năng ông
Tất Thành
h Cang sẽ phảải đi “viết nhậật ký”
(đi tù). N
Người thứ 2 là Nguyễn
n Đức
Chung thì
hì số phận th
heo tôi khôngg đến
nỗi như TTất Thành Can
ng, nhưng mọ
ọi con
đường đư
ược quy hoạcch vào bộ chín
nh trị,
quy hoạch thành bí thư thành ủy H
Hà Nội
đã gặp ph
hải sự tráo trở
ở đối với ông. Điều
này tôi ccho rằng có llẽ là vấn đề nhân
quả, nếu chúng ta nhớ
ớ lại Nguyễn Đức Chung đã
đ tráo trở vvới nhân dân Đồng Tâm n
như thế nào? [xem
Hình: Hộii nghị Trung
g ương 10 đảng
đ
cộng sản Việt Nam
m tại Hà Nộội vào ngày 16 tháng 5 năm
2019. Cou
urtesy chinhph
hu.vn]
Đó là những vấấn đề tôi dự báo
b về Hội Ngghị Trung Ươ ng 10.
ang: Những ‘kịch
‘
bản’ đư
ược một số ng
gười dự báo ttrước khi ôngg Trọng ngã b
bệnh đến nayy có gì
Trung Kha
khác khôn
ng?
Tiến sĩ Ph
hạm Chí Dũngg: Trước đây có những kịcch bản về mặặt sức khỏe rằằng Nguyễn P
Phú Trọng đãã nằm
liệt giườn
ng, đã chết, sống
s
thực vậtt hay phải mấất 6 tháng m
mới hồi phục…
… nhưng tôi ccho giả thiết bị tai
biến nhẹ có vẻ hợp lýý. Theo tôi về
ề sức khỏe củ
ủa Nguyễn Phhú Trọng là kkhông ổn, vì ttất cả các bệnh tai
biến đều không ổn và chỉ tính bằngg thời gian. Việc ông Trọngg ngay khi vừ
ừa tái xuất hiệện đã lao ngaay vào
công việc,, và có một show diễn cùn
ng các lãnh đạo
đ chủ chốt mà lại cho cô
ông khai ra ngoài, điều nàày cho
thấy ông Trọng
T
còn yêu thương côn
ng việc lắm, quyến
q
luyến ccông việc và cchưa hề muốn
n rời bỏ cái gh
hế lẫn
quyền lựcc và tham vọng của ông taa. Nhưng điều đó theo y học là đặc biệt xấu cho bệnh nhân tai biến.

Nếu ông ta tiếp tục như vậy thì cơn tai biến lần 2 chẳng sớm thì muộn sẽ xảy ra và thường thường chúng
ta đều biết tai biến lần 2 kinh khủng như thế nào và có thể đi luôn.
Kịch bản của ông Nguyễn Phú Trọng phụ thuộc hoàn toàn vào phần lớn vào sự kềm chế của ông
ta, mặc dù ông ta còn làm thì có thể thúc đẩy được công cuộc chống tham nhũng của ông ta, thanh tẩy
được một số quan chức tham nhũng. Mặc khác ông ta lại tiếp tục bảo thủ, tôi cũng không biết bảo thủ
hay chống tham nhũng cái nào tốt hơn.
Kịch bản sức khỏe kéo theo vấn đề quyền lực, sức khỏe suy giảm kéo theo quyền lực suy giảm,
kéo theo cơ chế tập trung quyền lực cá nhân suy giảm, dẫn đến cơ chế tập trung quyền lực trung ương
suy giảm, kéo theo nạn loạn thần trong tương lai. Tôi tin rằng với tình trạng suy giảm không thể tránh
khỏi của ông Trọng thì tình trạng cát cứ quyền lực, thậm chí kể cả tình trạng loạn sứ quân sẽ xuất hiện
tại Việt Nam không chóng thì chầy.
Trung Khang: Sau khi xuất hiện trở lại, ông Trọng nhắc nhở phải tiếp tục công cuộc chống tham nhũng
‘làm tiếp vụ nào ra vụ nấy…’; ông thấy điều này có hàm ý gì?
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng: Tôi chỉ thấy một hàm ý là ông ta đang quyết tâm đốt lò. Nhưng theo cảm nhận
riêng của tôi, qua lần tái xuất hiện của ông Trọng, tôi cảm giác rằng, ông ta đang thay đổi một cách tự
nhiên. Sau một sang chấn mạnh dẫn đến sang chấn thần kinh não trạng, thì dẫn đến thay đổi lớn đối với
người bệnh không chỉ về mặt cơ thể, mà còn về mặt tâm sinh lý, nhận thức. Không phải vô tình mà trong
những ngày vừa qua khi ông Trọng nằm giường bệnh, đã xuất hiện thông tin đây là kế giả chết bắt quạ.
Trong chính trường Việt Nam đầy rẫy mưu mô xảo quyệt, đầy xảo trá, đội trên đạp dưới, nói xấu… thì
bất kỳ nhân vật nào suy giảm quyền lực thì sẽ thấy hết tiền hết bạn, hết ông tôi… cực kỳ bạc bẽo.
Thì tôi nghĩ Nguyễn Phú Trọng cũng không tránh khỏi quy luật như vậy. Ông ta cũng nằm trong
guồng máy tâm sinh lý chính trị như vậy, để ông ta cảm nhận được những ngày vừa qua, khi ông ta chưa
nằm xuống đã xuất hiện những manh nha quyền lực khác, thậm chí muốn chiếm ghế của ông ta. Điều đó
cho ông ta thấy những gương mặt khác, tấm lòng khác, cuộc đời khác, không ở đâu có sự trung thành
tuyệt đối, huống chi chính trị là con điếm, tất cả chỉ là dậu đổ bìm leo, gần như là lợi dụng nhau. Nguyễn
Phú Trọng đang có sự thay đổi trở nên độc đoán hơn, nghiệt ngã hơn… có nghĩa là ông ta sẽ thẳng tay
trong chiến dịch đốt lò. Sau khi tái xuất chúng ta thấy ông Trọng không dùng từ nhân văn như trước đây,
khẩu khí của ông ta bây giờ cứng rắn hơn, nghiệt ngã hơn.
Trong những ngày tới, chúng ta sẽ chứng kiến nhiều vở kịch hay trong chính trường Việt Nam.
Những quan chức tham nhũng sẽ mất ngủ hơn, đặc biệt là những đối thủ chính trị của ông Trọng.
Trung Khang: Về mặt nhân sự cho thời kỳ sắp đến, trong phát biểu tại cuộc họp Bộ Chính Trị vào ngày 15
tháng 5, ông Trọng nhắc lại quyết tâm không sử dụng những người có biểu hiện chạy chức, chạy quyền;
điều này có ẩn ý gì không?
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng: Theo tôi điều này là cảm tính theo truyền thống chung chung của ông Trọng từ
trước đến giờ. Vì từ trước đến nay chưa ai đưa ra được bằng chứng chạy chức chạy quyền mặc dù đã
nhắc tới điều này từ 2 năm trước. Nó cũng giống như kê khai tài sản quan chức ở Việt Nam, trong 1 triệu
trường hợp chỉ phát hiện 5 hay 7 trường hợp không đúng quy định. Cũng giống như quy định không nịnh
bợ, như thế nào là nịnh bợ? Như thế nào là chạy chức chạy quyền? Người ta không đưa ra được tiêu chí,
nên tôi không nghĩ rằng điều Nguyễn Phú Trọng nói không thể hiện một quyết tâm hay kế hoạch mà ông
ta định làm gì đó.
Trung Khang: Nhân vật Nguyễn Văn Nên có mặt tại cuộc gặp lãnh đạo chủ chốt hôm 14 tháng 5 được
nhiều người chú ý. Theo ông vì sao lại như thế?
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n cho rằng nế
ếu xuất hiện trong nhóm lãnh đạo chủ chốt thì Ngguyễn
Văn Nên sẽ
s được bầu bổ
b sung vào ủy
ủ viên bộ chíính trị trong đ
đại hội 13, đó
ó cũng là mộtt khả năng, vì đã có
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ang: Ông có thể
t đoán định
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Trung Kha
Tiến sĩ Ph
hạm Chí Dũng: Như tôi vừ
ừa nói thì tình hình Việt N
Nam phụ thu
uộc phần lớn vào sức khỏe ông
Trọng. Vì sức khỏe gia giảm sẽ kéo theo gia giảm
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Trrong chính trrường Việt Naam có một quy luật, tôi tạạm cho là qu
uy luật, đó là chính trườngg Việt
Nam vào những năm lẻ thường xu
ung đột nhiều
u hơn những năm chẵn. Đ
Điểm lại từ n
năm 2009, 20
011 và
đặc biệt 2015,
2
2017 xu
ung đột, đấu đá nội bộ ghê
ê gớm hơn n hững năm ch
hẵn. Và năm n
nay 2019 có tthể sẽ
lập lại, vàà là năm đấu đá quyền lực tơi bời, và cũng có dấu hiệu như vậậy trong nhữn
ng ngày ông TTrọng
nằm giườ
ờng.
Ngoài ra nó cò
òn phụ thuộcc một chút vàào vấn đề đốối ngoại trongg quan hệ vớ
ới Mỹ, và kéo
o theo
một sự th
hay đổi khôngg lớn về dân chủ
c và nhân quyền.
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Tề Trí Dũng (phải) ccựu tổng giám
m đốc Công TTy Tân
Thuậnn (IPC) và Hồ TThị Thanh Phú
úc, tổng giám
m đốc
Công TTy Phát Triển Nam Sài Gòn
n (Sadeco), ha
ai
quan cchức ở Sài Gòòn bị bắt vì cá
áo buộc tham
nhũngg trong hai nggày 14 và 15 TTháng Năm, 2
2019,
sau khhi Nguyễn Phúú Trọng tái xu
uất hiện. (Hình:
Thanhh Niên)
Vô tìnnh hay hữu ý,, việc “bậc nhân kiệt thế thiên
hành đạo” Nguyễn Phú Trọng tái xuất hiện vào ngày 14 Thá ng Năm, 2019, tròn một ttháng sau “biiến cố
bạo bệnh” ở Kiên Gian
ng (quê hươn
ng “anh Ba X”), lại trùng vớ
ới việc công aan bắt giam vvà khởi tố hai quan
chức tổngg giám đốc là Tề Trí Dũng ở Sài Gòn và Bùi
B Quang Hu
uy ở Hà Nội.
Cả hai quan ch
hức kinh tế vừ
ừa bị bắt trên
n đều được d ư luận ồn ào cho là sân saau của nhữngg quan
nh trị cao cấp
p. Tề Trí Dũngg móc xích vớ
ới cựu ủy viêên trung ương, cựu phó b
bí thư thườngg trực
chức chín
Thành Ủyy TP.HCM Tất Thành Cang.. Còn Bùi Quaang Huy đượcc cho là sân ssau của đươn
ng kim Chủ Tịch Hà
Nội Nguyễ
ễn Đức Chung, tức Chung “Con.”

Nhưng khác hẳn kẻ “ăn đất” Tất Thành Cang đã bị mất phần lớn chức vụ và đang được cho ngồi
chơi xơi nước để “viết lịch sử đảng bộ TP.HCM,” Chung “Con” lại đang được đồn đoán khá nhiều về khả
năng nhân vật này không những được cơ cấu vào danh sách “cán bộ quy hoạch cấp chiến lược” cho đại
hội 13, mà còn có thể giành trọn một ghế trong Bộ Chính Trị.
Cho tới nay vẫn chưa ló dạng “tác giả” của vụ Bùi Quang Huy‐Nhật Cường‐Chung “Con,” nhưng
hẳn phải là một quan chức hoặc một nhóm quan chức đủ cao cấp thì mới có thể “đánh” nổi Nguyễn Đức
Chung.
Vụ Nguyễn Phú Trọng vừa tái xuất hiện có thể khiến người ta liên tưởng về lần “mất tích” của
ông ta vào khoảng thời gian cuối Tháng Mười Một, đầu Tháng Mười Hai, năm 2017.
Khi đó, Hội Nghị Trung Ương 6 vừa kết thúc với kết quả tẻ nhạt đến mức khiến nhiều người đâm
ra nghi ngờ vào “lò” của Trọng đã bị ai đó dội nước ướt sũng và tắt ngấm. Cũng vào lúc đó, Tổng Bí Thư
Trọng (ông ta chưa được ngồi ghế chủ tịch nước vì Trần Đại Quang vẫn còn sống) đã có một thời gian
vắng bóng trên chính trường đến khoảng nửa tháng khiến phát sinh một số dư luận về khả năng ông ta
bị “tai biến.”
Nhưng đến ngày 8 Tháng Mười Hai, Trọng bất ngờ xuất hiện trong một cuộc họp của Ban Phòng
Chống Tham Nhũng Trung Ương do ông ta chủ trì vào buổi sáng, để ngay chiều hôm đó quan chức vừa
bị tước ghế ủy viên Bộ Chính Trị là Đinh La Thăng bị khởi tố và tống giam, tạo nên một cú chấn động trên
chính trường và đánh dấu một bước ngoặt lớn và chuyển sang giai đoạn máu lửa hơn nhiều trong chiến
dịch được xem là “chống tham nhũng” của Nguyễn Phú Trọng.
Có gì mới ở “bệnh nhân” Nguyễn Phú Trọng?
“Không để chống tham nhũng bị chùng xuống…” và “có khi phải làm mạnh hơn” – “bệnh nhân”
Nguyễn Phú Trọng nhấn nhá và nhắc đi nhắc lại khi chủ trì cuộc họp với một số chóp bu chủ chốt như
Thủ tướng Phúc, Chủ Tịch Quốc Hội Ngân và Thường Trực Ban Bí Thư Vượng, được Đài Truyền Hình Việt
Nam ghi hình và trích xuất đưa lên bản tin tối 14 Tháng Năm.
Động tác này được hiểu như chủ ý của “Tổng tịch” muốn đánh dấu sự trở lại ghế ngồi của ông ta
một cách chính thức và hoành tráng, dù đó chỉ là một cuộc họp hẹp trong nội bộ cao cấp chứ không phải
là một sự kiện chính trị lớn.
Giọng nói và cách phát ngôn vẫn như trước khi Nguyễn Phú Trọng bị “đột quỵ,” nghĩa là vẫn ổn,
và nếu ông ta có bị méo miệng như đồn đoán của dư luận thì cũng đã phục hồi hầu như hoàn toàn.
Nhưng dấu hỏi còn lại vẫn là buổi thu hình đó đã không lần nào cho thấy Trọng di chuyển khỏi cái ghế
mà có vẻ như ông ta đã bị bắt cứng vào đó. Điều này thêm một lần nữa làm dấy lên mối nghi ngờ của dư
luận về khả năng “tập đi” của Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa thể hoàn thiện, và có lẽ còn xa mới đạt đến
trình độ nói năng không mấy bị vấp váp của ông ta.
Tình trạng phục hồi, hoặc tạm phục hồi khá nhanh về sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng như
người ta được chứng kiến ông ta trên truyền hình là khá logic với những tin tức ngoài lề gần nhất: Trọng
đã vượt qua cơn nguy kịch và đang dần phục hồi, với chế độ chăm sóc đặc biệt của đội ngũ bác sĩ hàng
đầu và Ban Bảo Vệ và Chăm Sóc Sức Khỏe Trung Ương.
Nhưng lại hiện ra một sự thay đổi khá rõ trong lần tái xuất của Nguyễn Phú Trọng vào ngày 14
Tháng Năm: ít cười hơn hẳn so với trước đây, cách nói năng và biểu hiện gương mặt của Trọng đượm vẻ
nghiêm khắc, gia trưởng và độc đoán. Trước những cử tọa Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân và
Trần Quốc Vượng cắm cúi ghi chép, giọng nói và cách vung tay của Trọng vẫn bộc lộ cái thế uy quyền sau
khi ông ta đã ngồi vào ghế chủ tịch nước của Trần Đại Quang, nhưng còn hơn thế, vừa riết gióng vừa
nghiệt ngã như một thông điệp ngầm về việc ông ta đã trở lại quyền lực và không còn ở đâu có thể bật
ra cái cảnh “vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm” trong những ngày Trọng phải nằm giường.
Chỉ đạo “đốt lò” từ giường bệnh

Cách nhấn mạnh và lặp đi lặp lại của Nguyễn Phú Trọng về công tác “đốt lò” cùng nhấn mạnh vai trò của
“các đồng chí Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương” đã phần nào giải thích một hành động có vẻ khá bất thường
của ủy ban này. Đó là đầu Tháng Năm 2019, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương của cựu Chủ Nhiệm Trần Quốc
Vượng và của đương kim Chủ Nhiệm Trần Cẩm Tú đã họp về tiếp tục “đốt lò” và còn có vẻ muốn “đốt
lò” nóng hơn.
Trong cuộc họp đó, hàng loạt tướng lĩnh cao cấp thuộc quân chủng Hải Quân‐Bộ Quốc phòng,
đặc biệt trong số là có Đô Đốc Hải Quân Nguyễn Văn Hiến, đã bị lôi ra kỷ luật mà nguồn cơn rất có thể
liên quan đến chuyện “ăn đất.” Đặc biệt là Vũ Văn Ninh, một cựu phó thủ tướng, ủy viên Trung Ương
Đảng thời Nguyễn Tấn Dũng, cũng bị lôi ra “đốt” mà nguyên do rất có thể liên đới đến vụ bán rẻ như cho
cảng Quy Nhơn vào thời Đinh La Thăng còn là bộ trưởng Giao Thông Vận Tải.
Trước cuộc họp trên của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương, nhiều dư luận cho rằng cơn chấn động
bệnh tật đối với “Tổng tịch” Nguyễn Phú Trọng sẽ khiến “lò” của ông ta tắt ngấm, hoặc cùng lắm cũng
chỉ âm ỉ mà không thể duy trì được nhiệt lượng như trước đây.
Bây giờ thì đã rõ. Chính vào lúc đó, từ giường bệnh Nguyễn Phú Trọng đã có sự bàn bạc và chỉ
đạo trực tiếp đối với hai nhân vật là Trần Quốc Vượng và Trần Cẩm Tú về việc duy trì “đốt lò” và còn có
thể gia tăng nhiệt lượng của nó.
Một cú đánh khá mạnh của ủy ban này, vào thời điểm này, có lẽ sẽ khiến át đi phần nào những
dư luận bất lợi về tình hình sức khỏe tồi tệ và thậm chí sắp “tịch” của “Tổng tịch,” qua đó sẽ “lấy lại niềm
tin của đảng viên và nhân dân” dành cho nhân vật mà niềm đam mê “ngồi tiếp” qua Đại Hội 13 có vẻ
không hề suy suyển bất chấp trọng bệnh. Một trong những thủ pháp lấy lại niềm tin như thế là phải tiếp
tục “đốt lò.”
Vụ cựu Phó Thủ Tướng Vũ Văn Ninh bị lôi ra kỷ luật đang khiến người ta nhớ lại trường hợp cựu
Bí Thư Thành Ủy TP.HCM Đinh La Thăng và Bí Thư Thành Ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh. Theo logic đó,
trong thời gian tới “lò” có thể áp sát và đốt một số quan chức, cựu chức và cả đương chức, của khối
chính phủ, nơi mà mật độ tham nhũng diễn ra dày đặc nhất từ trước tới nay.
Sẽ là một Nguyễn Phú Trọng khác hẳn?
Một khả năng khác cũng đang hiện hình dần, sau cơn chấn động thập tử nhất sinh ở Kiên Giang,
Nguyễn Phú Trọng có thể thay đổi, thậm chí đổi khác nhiều về nhận thức đối với thế giới chính trị xung
quanh ông ta, từ đó dẫn đến sự thay đổi về phương pháp và hành động của ông ta trong công cuộc trị
đảng, trị quân theo quan điểm cứng rắn và khắc nghiệt hơn.
Và không loại trừ khả năng sau khi hồi phục sức khỏe, Trọng sẽ tăng mạnh tốc độ “đốt lò” như
một cách chạy đua với thời gian ngắn ngủi còn lại trước Đại Hội 13 và những năm tháng còn lại được
chăng hay chớ của cuộc đời ông ta.
Đó là tin buồn, rất buồn đối với giới cựu quan chức tham nhũng, đương kim quan chức tham
nhũng và với cả những đối thủ chính trị chỉ muốn Trọng “nhắm mắt xuôi tay” càng sớm càng tốt.
“Có khi phải làm mạnh hơn” – Trọng nhấn mạnh ngay vào lần đầu tiên có thể ngồi “chủ trì họp
lãnh đạo cao cấp.”
Chính trường Việt Nam, đã chao đảo bởi công cuộc “đốt lò” từ giữa năm 2017 đến gần đây, lại
sẽ tràn ngập cơ hội chứng kiến một Nguyễn Phú Trọng mà nguy cơ bệnh tật sẽ càng khiến ông ta nung
nấu ý chí phải làm một việc đủ ý nghĩa vào cuối đời và để được “lưu danh sử xanh.”
Trong tâm thế đó, Nguyễn Phú Trọng có thể sẽ còn khuấy đảo “đốt lò” dữ dội hơn nhiều so với
trước đây và đe dọa sinh mạng hàng đàn hàng lũ quan chức đang nơm nớp hình dung ra địa
ngục. (Phạm Chí Dũng)
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hải công khaii xúc xiểm nh ư Tất Thành Cang. Báo ch
hí đồng loạt quy tội
Cang ngayy tên tiêu đề bài báo:
• Viêtnaamnet viết “B
Bóng dáng ôn
ng Tất Thành Cang
C
trong chhuỗi sai phạm
m tại công ty TTân Thuận” {1
1}

•
•
•

VnEpress viết “Ông Tất Thành Cang liên quan thế nào đến sai phạm của Tân Thuận ‐ IPC” {2}
Một thế giới viết “Sai phạm liên quan đến ông Tất Thành Cang, TGĐ công ty Tân Thuận bị bắt {3}
Ngay báo Thanh Niên, tờ báo trung thành mẫu mực với đảng khi đồng loạt miễn nhiệm 13 cán bộ
Trưởng phó phòng không phải đảng viên theo quy định của đảng cũng đặt vấn đề “Ông Tất Thành
Cang có chỉ đạo IPC 'bán rẻ' Sadeco?” {4}
Cách đây hơn 1 tháng, báo điên tử Người Tiêu Dùng đã bị phạt tiền và đình bản ba tháng vì bài viết đặt
vấn đề xử lỳ hai cán bộ hưu trì là Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân. Đảng luôn quan tâm bảo vệ cán bộ nên
không ai được tự ý xúc phạm các tổ chức và đảng viên, nên nếu không có ai đó phất cờ chắc hẳn các báo
không dám liều mình như vậy.
Cho Cang vào lò là nguyện vọng chung của người dân thể hiện rõ trong những lần tiếp xúc cử tri,
trên các diễn đàn. Nhiều lần dư luận đồn đoán Cang bị nhập kho nhưng đến nay Cang vẫn yên vị là con
yêu của Đảng. Lần này, báo chí lề phải đồng loạt kết tội Cang tất nhiên phải có cơ sở nào đó, nói chính
xác, ý đảng đã gặp lòng dân mong đợi từ lâu.
Nhưng việc báo chí đồng loạt quy trách nhiệm cho Cang như là tín hiệu, là áp lực đưa Cang vào
lò qua vụ bắt Tề Trí Dũng làm nhiều người thắc mắc. Trước hết, dù có tiêu cực nhưng IPC của Dũng là
một trong số rất ít doanh nghiệp nhà nước làm ăn có lãi. Sai phạm của Dũng mà Cang có góp phần là bán
giá rẻ cổ phần của Sabeco cho Nguyễn Kim, công ty có tiền vẫn đi vay ngân hàng nộp lãi, …. quá nhỏ bé
so với các sai phạm khác. vụ việc khác của Cang như bán hơn 40ha đất giá bèo cho Quốc Cường Gia lai
hay duyệt chi cho Đại Quang Minh thi công 4 tuyến đường chỉ hơn 10km với giá 12.000 tỉ đồng đặc biệt
là sai phạm nghiêm trong, việc giải tỏa lố và làm biến mất 160 ha đất tái định cư làm hàng ngàn người
dân điêu đứng. Tại sao không cho Cang vào lò ngay từ những sai phạm ấy mà phải mượn con tốt cỏn
con Tề Trí Dũng?
Nhỏ nhưng có võ

Chừng như thanh củi Tất Thành Cang tuy nhỏ nhưng có võ nên lửa lò cụ Tổng chưa đốt nổi. Từ tháng 11‐
2018, kỳ họp thứ 31 của UBKT đã đưa Cang vào danh sách đen với cáo buộc nặng nề như sau: kỳ họp
này, UBKT Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó có việc kiểm tra khi có
dấu hiệu vi phạm đối với ông Tất Thành Cang ‐ Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành
ủy TP HCM.
Theo đó, ông Tất Thành Cang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, vi
phạm thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình xử lý công việc, vi phạm quy định của Thành ủy về quản lý, sử
dụng tài sản tại các doanh nghiệp (DN) thuộc sở hữu Đảng bộ Thành phố và các quy định pháp luật trong
việc quyết định chủ trương hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng
đất của các DN thuộc Thành ủy; chấp thuận chủ trương để người đại diện phần vốn của Thành ủy biểu
quyết phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược tại DN; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ
đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để lĩnh vực được phân công phụ trách có nhiều vi phạm pháp luật, gây
thiệt hại lớn cho ngân sách Đảng bộ Thành phố.
Trong thời gian giữ cương vị Thành ủy viên, Ủy viên UBND TP, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải
TP, ông Tất Thành Cang đã vi phạm quy định pháp luật về đất đai và quản lý đầu tư xây dựng trong việc
ký quyết định phê duyệt dự án và ký tắt hợp đồng dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong
khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Những vi phạm của ông Tất Thành Cang là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, làm ảnh
hưởng lớn đến uy tín của Thành ủy, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.
Theo văn tự của UBKT, sai phạm cùng ở mức “rất nghiêm trọng” Đinh La Thăng, Nguyễn Bắc Son,
Trương Minh Tuấn đã lần lượt vào lò nhưng vì sao Tất Thành Cang vẫn còn giữ chức Thành Ủy Viên?
Theo cơ chế thiếu minh bạch của đảng và chính quyền cộng sản thì tất cả những chuyện xử lý cán bộ
đều trong nội bộ u u minh minh. Người dân chỉ được biết những gì đang cho phép. Có điều dễ thấy rằng,

Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn cắn miếng mồi 9000 tỉ của AVG quá ngon và chỉ chia nhau trong
nhóm liên quan. Đinh La Thăng có thể rộng tay mua chuộc tình cảm bằng việc phân chia quyền lực
nhưng Tất Thành Cang thì khác. Trực tiếp quản lý đất đai Sài Gòn rộng lớn và nhất là đất vàng Thủ
Thiêm, Cang đã khôn khéo rộng tay phân cấp chia chác cho cán bộ hàng ngang, hàng dọc, khéo cúng
kinh cho trên. Dân gian có câu thơ: “Bác Hồ nói với Bác Tôn, Việt Nam chỉ có Sài Gòn là vui”. Vì vui nên
khắp Bắc Trung Nam ai lại chẳng mong có vài thửa đất ở Sài Gòn. Có thể cái ân nghĩa đong đầy đó đã
bảo vệ Cang an toàn đến ngày nay.
Con số 36% đáng ngại
Nguồn thông tin cụ thể duy nhất rò rỉ việc xem xét kỷ luật Tất Thành Cang là từ Fb Lê Nguyễn
Hương Trà. Trên fb ngày 19‐11 Hương Trà đã viết “Thường vụ Thành ủy Tp. HCM hôm nay họp về vụ kỷ
luật Tất Thành Cang. Kết quả có 9 phiếu cảnh cáo, 2 phiếu cách chức và còn lại 4 khiển trách. Chủ yếu do
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ!”
Như vậy tình hình địa phương về các vi phạm của 6C nhẹ hơn nhiều so với kết luận của
UBKTTW!”
Không có nguồn tin nào khác để đối chiếu thông tin này, tuy nhiên thực tế cho thấy những thông tin
khác trong dòng trạng thái của Hương Trà cùng ngày là hoàn toàn chính xác “Tin thêm về Tp.HCM.
Chiều cùng ngày, CQĐT BCA đã triệu tập đồng loạt ông Nguyễn Hữu Tín ‐ nguyên Phó chủ tịch UBND
Tp.HCM, Đào Anh Kiệt ‐ nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM), Lê Văn Thanh ‐ Phó
chánh văn phòng UBND Tp.HCM) và Nguyễn Thanh Chương ‐ Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND
Tp.HCM.
Bốn ông anh này liên quan v/v Vũ Nhôm, đã bị khởi tố hôm 18.9.2018; tội “vi phạm quy định về
quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”
Đã bắt ông Tín và Kiệt, di lý ra T.16 BCA!”
Như vậy, tại Thành Ủy TP.HCM, lực lượng ủng hộ, bảo vệ Cang còn rất mạnh. Một thông tin khác
lan truyền trên mạng với hình ảnh cụ thể sau khi bị kỷ luật Cang vẫn tiệc tùng đình đám với các quan
chức sở ngành, quận huyện của TP. HCM. Nguồn lực này là một tác nhân cứu mạng Cang.
Còn ở cấp Trung ương? Cũng từ Fb Hương Trà cho biết “Hội nghị TW9 chỉ vỏn vẹn trong 2 ngày.
Đặc biệt, trước khi kết thúc lúc 15:40 chiều nay 26.12, đã bỏ phiếu thông qua v/v cách chức UV TW khóa
XII và phó Bí thư thường trực Thành ủy Tp. HCM (2015 ‐ 2020) của anh Tất Thành Cang; với tỉ lệ phiếu
64%. Việc anh Tuấn và Bắc Son Bộ 4T chưa nói tới. Túm lại, Tất Thành Cang vẫn còn là TUV nhưng giờ
không biết... bố trí đâu!”
Với những sai phạm tày trời như vậy, mức kỷ luật cách chức là quá nhẹ nhưng chỉ có 64% đồng
tình, có nghĩa là còn đến 36% ủy viên BCH ủng hộ Cang, cũng có nghĩa là 36% chống lại Lò [xem hình
Phan Văn Anh Vũ, tức "Vũ nhôm" trước tòa tại Hà Nội hôm 30/7/2018.Reuters]
Đốt thật hay mượn lò giữ ghế
Đấu trường Ban Chấp Hành Trung ương là trận địa đầy bất trắc mà Tổng Tịch đã từng bầm gan
ứa nước mắt trong lần bỏ phiếu kỷ luật Nguyễn Tấn Dũng thất bại. Mặc dù đã dùng nhiều chiêu thức
luân chuyển cán bộ, thay máu BCH bằng những cận thần ruột rà nhưng Tổng Trọng chỉ thắng toát mồ
hôi với đồng chí X, nhưng với đối tượng khác dù chỉ là cây củi bé như Tất Thành Cang, Tổng Trọng đã
không đạt được đa số tuyệt dối ủng hộ. Rõ là, trong sự chồng chéo các quan hệ quyền lực, quyền lợi các
phe nhóm trong nội bộ giới lãnh đạo chóp bu nhà đỏ không có ranh giới rõ ràng mà tùy thuộc vào từng
vấn đề, từng mối quan hệ cụ thể. Có thể có những người trung thành với Tổng Trọng do chịu ơn những
đặc quyền chính trị mà Trọng ban cho nhưng đồng thời họ có cộng đồng lợi ích với những thanh củi mà
Trong muốn nhập lò. Đến giờ này vẫn chưa lộ diện những ai đã giúp Trịnh Xuân Thanh, Trần Bắc Hà, Vũ
Nhôm…. trốn ra nước ngoài, vai vế của kẻ ấy chắc chắn không phải nhỏ.
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ng tham nhũn
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thang để Tổng Trọng duy
d trì quyền
n lực đến hếtt nhiệm kỳ thhậm chí là lãn
nh tụ suốt đờ
ời theo gươn
ng của
hững nhà độc tài cộng sản khác như dònng họ Kim ở TTriều tiên.
Mao, Hồ, Stalin hay nh
N
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ước vì
dân, Tổngg Trọng cần ch
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Chỉ cần Tổng Trọng
T
đừng sợ
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Chết?
Bùi Quang Vơm
“Xin hãy xem
x bài viết dưới
d
đây như một vở kịch giả
g tưởng màà các nhân vậật đều được tác giả rút ra ttừ
thực tế sâ
ân khấu chính
h trường đươn
ng đại Việt Nam. Biết đâu sự xô đẩy củủa những qua
an hệ nhân qu
uả
không thểể ngờ lại làm phát lộ một đôi
đ phần sự th
hật về cái khảả năng có nhữ
ững đột phá n
nào đấy. BVN
N trân
trọng đăn
ng nhưng xin không can dự
ự vào lôgic tư
ư duy của tác ggiả. Bauxite V
Việt Nam”.
Đây hình như là
l câu hỏi củaa tất cả nhữngg người quann tâm tới sự kkiện chính trị ccả ở trong nư
ước
lẫn ngoài nước, cả của người Việt lẫẫn những ngư
ười ngoại quốốc.
Nhưn
ng câu trả lời thì
t vẫn chưa có,
c và chắc ch
hắn sẽ không có, vì sau khi tái xuât hiện
n ngày 14/5, m
mặc
dù, ngườii ta thấy rõ rààng là ông chư
ưa chết, nhưn
ng còn sống hhay không thì không ai trả lời được, vì n
nhiều
lý do:

1. Một là: ai cũng thấy trên tay trái ông, xuất hiện chiếc đồng hồ điện tử theo dõi nhịp tim, huyết áp và
diễn biến thể trạng của ông; trên ngực bên trái, dưới lớp áo sơ mi, người ta thấy hình một chiếc hộp
vuông, mà các nhà chuyên gia cho rằng đó là thiết bị trợ tim, nó giúp giữ cho mạch đập nhịp tim lúc
bình thường và tạo xung lực kích thích tim đập nhân tạo trong trường hợp tim ông Trọng ngừng đột
ngột. Điều này xác nhận sự cố tai biến tại Kiên Giang là có thật. Nghĩa là sức khỏe của ông có «vấn
đề», mà «vấn đề» ở cái tuổi 75 với hai chức trách siêu nặng trên người, thì không chết thật, mới là
chuyện lạ. Nghĩa là sống như chết. Giống như chuyện Khổng Minh chết vì ôm quá nhiều chức trách,
dù cố dâng sao giải hạn, ông Trọng có thể «đi» bất cứ lúc nào, không ai biết được.
2. Hai là, dù rõ ràng ông chưa chết, nhưng ông sẽ phải rời bỏ chiến trường, hoặc để chữa bệnh, hoặc
để tránh một cái chết do sự trừng phạt của một bàn tay ác độc nào đấy. Nên ông sống mà cũng
như chết rồi.
Bàn tay ác độc nào?
Người ta nghi chuyện tai biến tại Kiên Giang có bàn tay của cha con ông Dũng! Nhưng không có
chuyện đó!
‐ Vì Kiên Giang là «căn cứ địa» của cha con ông Dũng, người được dư luận khẳng định là kẻ «không
đội chung trời» với ông Trọng.
Có một quy tắc được xem như định luât là: «Không một sự kiện nào không để lại dấu vết, trừ phi sự
kiện đó không diễn ra. Không có một việc làm nào không bị phát hiện, trừ phi việc đó không được làm».
Ông Dũng và ông kĩ sư Nguyễn Thanh Nghị không thể không biết định luật đó.
Không ai đưa kẻ thù đến nhà mình để giết, nếu không muốn sẽ cùng chết, thậm chí với trường hợp
giết Tổng bí thư – Chủ tịch nước, tức là giết một Hoàng đế, thì còn phải chết nhiều kiếp, nhiều đời sau
nữa, vì thành chuyện sẽ được chép lại trong Việt sử.
‐ Vì trên thực tế, đang có chuyện ngược chiều, có vẻ ông Trọng đang tìm cách khôi phục uy tín và
quan hệ với ông Dũng:
Người ta không thể không thấy rẩt rõ rằng gần 1 năm nay, sự xuất hiện của ông Dũng đầy lên trên
mặt báo: ông Dũng dự lễ khánhh thành cầu xuyên biển dài nhất Đông Nam Á ở Hải Phòng; ông Dũng
ngồi cạnh Lê Thanh Hải, Lê Hồng Anh tại lễ kỷ niêm Quân Khu 9; ông Dũng gặp và ôm hôn ông Nguyễn
Thiện Nhân khi nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng; ông Dũng cùng lãnh đạo Thành phố HCM dâng hương
đài Liệt sĩ; ông Dũng đứng hàng đầu trong lễ tang ông Đồng Sĩ Nguyên; ông Dũng đứng hàng đầu trong
tang lễ ông Đỗ Mười; ông Dũng ngồi hàng ghế đầu bên cạnh ông Nông Đức Mạnh trong Hội nghị gặp các
cựu lãnh đạo cao cấp; ông Dũng cười trong Lễ tang ông Lê Đức Anh, có là một hành vi bất kính với vong
linh một vị mà ông luôn bị gọi là «con nuôi» không?
Khi lách mình từ phía sau để cười rất tươi, bắt tay ông Nông Đức Mạnh, người ta biết chắc chắn rằng
sau đó ông Trọng sẽ cũng bắt tay ông Dũng với cùng nụ cười (chả lẽ quay gót đi và làm mặt lạnh?). Dù
báo tránh đưa vì một lý do nào đó, thì cả hội trường cũng sẽ đã chứng kiến, «làm gì có thù oán nào».!
Không phải là ngẫu nhiên, sự xuất hiện của ông Dũng tăng mật độ một cách khác thường, song song
với cách thức truyền thông ngày càng công khai bộc lộ thái độ quyết liệt hơn với TQ:
‐ Từ đầu năm 2018, khi nhắc đến các vụ đâm chìm, cướp phá ngư dân VN, truyền thông chính thống
đã không dùng chữ «tàu lạ» mà gọi thảng tàu TQ. Đặc biệt gần đây, bà Lê Thị Thu Hằng nêu đích danh
«không phải Hải cảnh TQ cứu ngư dân Quảng Nam mà là do Tuần duyên biển VN cứu và đưa về Đà
Nẵng», đồng thời Bộ Ngoại giao VN gửi công hàm tới Đại sứ TQ, yêu cầu TQ bồi thường thiệt hại cho
ngư dân VN.
‐ Lễ kỷ niệm 112 năm ngày sinh của cố Tổng bí thư Lê Duẩn lần đầu tiên được báo chí rầm rộ đưa tin
như một sự kiện quan trọng, như cố tình nhắc lại sự kiện ông Duẩn kiên quyết đưa vào Hiến pháp 1980
rằng: «Vừa trải qua ba mươi năm chiến tranh giải phóng, đồng bào ta thiết tha mong muốn có hoà bình
để xây dựng Tổ quốc, nhưng lại phải đương đầu với bọn bá quyền Trung Quốc xâm lược cùng bè lũ tay

sai của chúng ở Cam‐pu‐chia», và ông luôn khẳng định: bọn bành trướng bá quyền TQ là kẻ thù số 1
của nhân dân VN.
‐ Vụ Giàn khoan Đông Phương của Tàu đưa vào khai thác tại trên vùng chồng lấn Vịnh Bắc Bộ, VN đã
gửi công hàm phản đối và khẳng định lại việc TQ vi phạm chủ quyền của VN.
‐ Cảnh sát kiểm ngư VN ngày 08/04, lần đầu tiên ép đuổi hai tàu cá TQ phải cắt lưới bỏ chạy khỏi
lãnh phận biển VN.
‐ Sự xuất hiện của Trương Hòa Bình, một kỹ sư thủy lợi không một ngày hành nghề, tiến thân từ một
cảnh sát điều tra, leo tới Thứ trưởng Bộ Công an, rồi từ Chánh án Tòa án tối cao, trở thành ủy viên Bộ
chính trị và nhảy sang làm Phó thủ tướng thường trực, là một người được dư luận xác nhận là con rơi
của ông cố Tổng bí thư Lê Duẩn với bà Nguyễn thị Một vợ ông Trương Văn Ba, thư ký riêng của ông
Duẩn trong những năm ông Duẩn nằm hầm hoạt động bí mật… Ông Trương Hòa Bình được chuẩn bị vào
ghế Thủ tướng, cho phương án Tổng bí thư là một người miền Bắc. Việc thăng tiến kỳ lạ của con đẻ kẻ
thù số một của Bắc Kinh cho thấy thế áp đảo của phe chống Tàu.
‐ Ông Phạm Bình Minh ngay từ Đại Hội 12 đã vào Bộ chính trị và còn lên Phó thủ tướng dưới thời
ông Dũng là cú vượt mặt Tàu cộng. Ai cũng biết mối thù không đội chung trời của ông Minh với Trung
Nam Hải. Ông này đứng thứ ba trên danh sách kế cận Thủ tướng, sau ông Trương Hòa Bình. Dễ hình
dung một Chính phủ mà ông Trương Hòa Bình hoặc ông Phạm Bình Minh làm Thủ tướng, thì ảnh hưởng
của Tàu Cộng và mối quan hệ Việt – Trung sẽ ra sao? Có cần phải kiện Bắc Kinh ra PCA (Tòa thường trực
quốc tế) mới là công khai đối kháng với Trung Nam Hải không?!
‐ Trong lễ kỷ niệm 40 năm, Cuộc chiến biên giới năm 1979 lần đầu tiên đã được gọi đích danh là
«cuộc chiến tranh xâm lược của quân bành trướng TQ».
‐ Ông Dũng, bị hạ bệ vì yếu kém quản lý kinh tế và dính chuyện tham nhũng, nhưng ông Dũng là
người thứ hai, sau ông Võ Văn Kiệt đại diện khối bí thư các tỉnh miên Nam, những tịnh còn đứng ngoài
vòng kiểm soát của TQ. Người ta còn nhớ, ngay sau đám tang do cái chết đột ngột đầy bí ẩn của ông Võ
Văn Kiệt, các báo Thanh niên, Tuổi trẻ, Pháp luật, Người Lao động đồng loạt dẫn lời ông Dũng: «phải
bằng mọi cách xiết chặt hơn nữa mối quan hệ Việt – Mỹ». Ông Dũng cũng là người VN cao cấp nhất
tuyên bố trước quốc tế tại Singapore, rằng “VN không đổi chủ quyền lấy Tình hữu nghị viển vông».
‐ Thêm nữa, thông thường, lãnh đạo chỉ chọn địa phương đang có thành tích, đến thăm để tôn vinh,
để đọc đít‐cua khen ngợi, dạo nhạc cho một cú cất nhắc tương lai. Không có Lãnh đạo đi thăm một địa
phương trước khi bắt bỏ tù người lãnh đạo cao nhất của địa phương cùng cha và em gái của anh ta. Một
tuần trước đó, đã có tin vỉa hè: «Nghị sắp ra Hà Nội»! Chuyến thăm của ông Trọng tới Kiên Giang là một
chỉ dấu công khai thái độ thách thức với Bắc Kinh và là một chứng tỏ lập trường dứt khoát của ông
Trọng.
‐ Cũng có một phỏng đoán rằng: «không có tai biến nào cả, tất cả chỉ là một vở diễn đã được lên kế
hoạch để ông Trọng tránh mặt ông Tập”. Nếu đi dự Hội nghị thượng đỉnh «Một vành Đai, một Con
đường» tại Bắc Kinh ngày26/04/2019, ông Trọng tất phải trình ông Tập kế hoạch chuyến đi Mỹ, và, nếu
có chuyện nâng cấp mối quan hệ đối tác toàn diện hiện nay lên «đối tác chiến lược toàn diện», thì ông
Trọng sẽ lĩnh án tử ngay lập tức, nghĩa là tai biến não sẽ xảy ra ngay trên đất TQ. vì đấy là việc phản bội
TQ, phản bội XHCN, mà nói khác đi là lừa dối, thì sau đó cũng sẽ chết. Cái chết vật vã của ông Trần Đại
Quang vừa rồi là việc nhãn tiền. Đó là chưa kể ông chắc chắn bị phải đọc diễn văn hay ký kết gì đấy với
ông Tập cho «Một vành đai…», thì sẽ phải nói gì với Mỹ và chắc chắn bị ông Trump hủy lời mời.
‐ Nguyễn Chí Vịnh, một vị tướng khét tiếng, từng kiểm soát quan hệ quốc tế, như người phát ngôn
của Bộ Quốc phòng, Ủy viên thường trực Hội đồng An ninh quốc gia, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhưng
đột nhiên được giao nhiệm vụ đi Mỹ chủ trì hội nghi tẩy rửa Dioxin cho sân bay Biên Hòa, sau đó, từ
ngày 4‐8/5/2019, dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức và đối thoại chính
sách quốc phòng tại Cuba, một công việc có vẻ lạc lõng giữa lúc bề bộn công việc quan trọng, nước sôi
lửa bỏng tại Biển Đông căng thẳng từng ngày. Một Thứ trưởng đang chỉ làm việc của một Đại tá?!
Nguyễn Chí Vịnh đang bị cách ly, giam lỏng?!

‐ Vụ Formosa đang được nhắc lại, cá lại chết trên biển miền Trung, ông Võ Kim Cự đột nhiên lên
thanh minh trên báo bác bỏ tin đồn ông đã sang định cư tại Canada? Có phải Võ Kim Cự đang bị giám
sát, bị bắt về, và vụ án Formosa sắp được đưa ra xét xử? Nếu vậy, thì số phận của Hoàng Trung Hải đã
kết thúc. Hoàng Trung Hải là người chịu trách nhiệm chính trong việc cấp phép cho Formosa, một công
ty TQ trá hình, đã từng gây ra vụ cá chết suốt chiều dài 2,5km biển miền Trung, ngày 4/6/2016, trước
thềm chuyến thăm VN của Tổng thống Mỹ Barack Obama.
‐ Lê Anh Hùng, người hai lần gửi cho Dương Trung Quốc xin chuyển cho Quốc hội, đơn tố cáo nguồn
gốc Tàu, đầu sỏ một đường dây buôn lậu ma túy của Hoàng Trung Hải, ngườiđã bị bị bắt và xử tù 3 năm,
nhưng lại vừa có lệnh đi khám và được xác nhận của hội đồng bác sĩ là đang bị bệnh tâm thần. Với xác
nhận này, Lê Anh Hùng được tha về nhà. Ai ký lệnh bắt, và ai ra lênh tha bằng xác nhận tâm thần, chỉ
nhìn chữ ký trên lệnh đủ biết ai là người của Tàu, ai là người của phe chống Tàu trong guồng máy!
‐ Phạm Minh Chính, về Hà Nội lên Trưởng ban Tổ chức cán bộ từ bí thư Quảng Ninh, tác giả của đặc
khu Vân Đồn, dù là Trưởng ban Tổ chức cán bộ, chức vụ trước đây từng giúp Lê Đức Thọ thành nhân vật
số hai, một thời khét tiếng, bây giờ chỉ được phân công làm Trưởng Tiểu ban Điều lệ của Đại hội XIII. Ông
Trọng chịu trách nhiệm Trưởng ban văn kiện, nhận kiêm luôn Trưởng ban nhân sự, và tuyên bố, «dứt
khoát không dùng người chạy chức chạy quyền».
‐ Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng,
Phó đô đốc Nguyễn Văn Tình, Chuẩn Đô đốc Lê Văn Đạo phải chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết
điểm của Quân chủng Hải quân và trách nhiệm cá nhân trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng
thời kỳ ông là Tư lệnh Quân chủng Hải quân.
‐ Cha con Phùng Quang Thanh và Phùng Quang Hải từ sau vụ «Đảo chính» đồn đoán, cũng «biệt vô
âm tín».
‐ Những anh hùng trong chiến tranh biên giới năm 1979, đều đã hoặc bị đột tử như Thiếu tướng Lê
Xuân Duy, Trung tướng nổi tiếng Đào Trọng Lịch, hoặc phải rời quân ngũ sang Quốc hội như Đại tướng
Đỗ Bá Tỵ, Quân khu II, có thể là «ổ con chuồn chuồn» gián điệp Tàu.
‐ 16 vị tướng lĩnh trong phái đoàn quân sự VN do ông Phùng Quang Thanh làm trưởng đoàn thăm và
làm việc với Bộ Quốc phòng TQ từ ngày 16 đến 18 tháng 10 năm 2014, đã lần lượt bị thuyên chuyển, bị
kỷ luật, hoặc nghỉ chờ về hưu.
Tất cả các sự kiên trên phản ánh một điều rằng tương quan lực lượng giũa hai phe Thân Tàu và
chống Tàu đã có sự thay đổi, và thay đổi đó là sự áp đảo của phe chống Tàu.
Tuy vậy, sự cố «tai biến» có thể không phải là chuyện vô tình hay ngẫu nhiên.
Có khả năng rằng có «một bàn tay vô hình» đã lợi dụng sự kiện ông Trọng đến lãnh địa nhà Ba X để
gây án mạng, nhằm đánh «một đòn chết hai»??? Nếu cả hai đối thủ cùng là kẻ thù của một người, thì
bàn tay ấy là của ai? Dũng là kẻ thù của Tàu, vì Dũng là người Việt CS cao cấp nhất tuyên bố trước Quốc
tế rằng «VN không đem chủ quyền để đổi lấy Tình hữu nghị viển vông». Nếu đi Mỹ lần này, ông Trọng sẽ
là người Việt CS cao nhất và duy nhất đi Mỹ hai lần, liệu có biến người Việt và chế độ thành bạn với Mỹ,
kẻ không đội chung trời với Tàu cộng không?.
Người ta nhớ lại chuyến đi Mỹ lần trước của ông Trọng, một âm mưu đảo chính của Phùng Quang
Thanh cùng 16 vị tướng tá của Bộ Quốc phòng đã được Bộ Công an dưới quyền ông Trần Đại Quang và
của Tình báo chính trị của quân đội cùng phát hiện. Ông Phùng Quang Thanh được đưa sang Pháp, Tư
lệnh và Chính ủy Bộ tư lệnh Thủ đô bị Ngô Xuân Lịch thay chức cùng trong một buổi sáng.
Lần đi thứ hai sắp tới, theo logic, sẽ phải bằng mọi cách để không được thực hiện và một Hiệp định
An ninh Mỹ – Việt, nếu có khả năng ra đời, sẽ phải đổi bằng mạng của chính ông Trọng trước khi có thể
ký. Có nghĩa rằng dù bằng cách nào, Trọng đều sẽ nhận án tử hình, giống trường hợp Trần Đại Quang,
chết vào lúc nào là do Tập ấn nút.
Một tuần sau khi ông Trọng nhập Quân y viện 108, ngày 22/4/19, ông Tô Lâm bay sang Mỹ theo lời
mời của Cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, một cơ quan bao gồm Tòa án, Cảnh sát Liên bang FBI và Cảnh
sát Pháp lý. Chỉ thấy báo chí đưa tin ông Tô Lâm gặp và làm việc với Ủy ban chống khủng bố của Liên

Hợp Quốc, nhưng có phỏng đoán ông Tô Lâm báo cho Sứ quán VN và Bộ Ngoại giao Mỹ chuyện xảy ra tại
Kiên Giang (có bằng chứng do bàn tay của Bắc Kinh) và xin hoãn tuyên bố ngày thăm, chờ khôi phục sức
khỏe của ông Trọng.
Ông Phúc là Lê Lai bất đắc dĩ.
Nếu vụ «tai biến Kiên Giang» giúp ông Trọng thoát hiểm, thì cái hiểm ấy tất phải tìm tới kẻ có vai trò
thế mạng.
Vai trò này rơi vào tay ông Nguyễn Xuân Phúc, người đang choáng ngợp với vận may được đóng vai
Nguyên thủ Quốc gia cùng một cái mộng sẽ hóa thành thật không xa, nếu người đứng đầu, từ nay buộc
phải rời bỏ chính trường.
Ông Phúc có lẽ chưa ý thức được nguy hiểm đã bám ông và có thể sẽ không rời ông nữa.
Nguyên thủ của một quốc gia đồng minh, ông Phúc tất yếu phải bày tỏ ủng hộ hết mình, sẵn sàng ký
mọi văn bản phục vụ lợi ích của ông Tập.
Nhưng là nhân vật thứ hai, ông sẽ phải báo cáo Tập Cận Bình về kế hoạch và nội dung chuyến đi Mỹ
của ông Trọng. Việc này chắc chắn không ngoài dự đoán của Bộ chính trị VN. Ông Phúc sẽ phải trả lời:
«Đây là việc của ông Trọng và Ban Bí thư, Bộ chính trị VN chưa đưa ra bàn cụ thể, và ngày đi cũng chưa
xác định.»
Với cách trả lời như vậy, có thể ông Phúc không bị chất vấn, nhưng chắc chắn ông phải nhận một
bảo đảm, ông Tập có thể công khai, rằng «ông sẽ được sống, nếu điều ông nói là thật. Ngược lại, ông sẽ
chết nếu sự thật được xác định là không phải như vậy. Cái chết đã được đưa vào người ông, ngay khi
ông bước vào căn phòng này. Ông chỉ có thể được giải thoát nếu đồng ý hợp tác với chúng tôi, chắc ông
hiểu từ cái chết của ông Quang vừa rồi?!».
Nếu sự việc diễn ra theo kịch bản tưởng tượng này, thì ông Phúc đã làm Lê Lai một cách vô thức.
Nhưng khi nhận được ra, ông Phúc liệu có nhận «hợp tác» với bạn không?! Liệu có chuyện lặp lại lịch sử
của Lê Chiêu Thống?!
Ông Trọng có đi Mỹ không?
Có thể khẳng định 100% rằng quyết tâm đi Mỹ của ông Trọng là không gì lay chuyển nổi. Tại sao? Vì
chuyến đi quá quan trọng và là cơ hội cuối cùng để ông Trọng «làm nên lịch sử» và «trở thành bất tử», vì
ông Trọng là người thèm khát danh tiếng và danh vọng, và vì nếu vụ tai biến này do bàn tay thâm độc
của TQ gây ra, thì chuyến đi Mỹ và Ký bằng được Hiệp định An ninh Viêt – Mỹ là cách trả thù xứng đáng
nhất.
Ông Trọng là người thèm khát danh tiếng.
Ông Trọng từng ôm mộng tiếp bước ông Nguyễn Văn Linh khôi phục lại phong trào cộng sản quốc tế,
đưa VN vào hàng lãnh đạo phong trào CS quốc tế.
Ông Linh thăm và dự đại hội Đảng Cộng sản Rumania tháng 11‐1989. Mặc dù Liên xô sụp đổ, XHCN
Đông Âu tan rã, Đại hội Đảng Cộng sản Romania XIV vẫn bầu Ceausescu làm Tổng bí thư một nhiệm kỳ
thứ 5 năm và trong bài phát biểu bế mạc Đại hội, Ceausescu tuyên bố Romania đã trở thành «Thành trì
xã hội chủ nghĩa». Nguyễn Văn Linh đã đích thân trình bày sáng kiến đề nghị cùng Rumania tổ chức Quốc
tế cộng sản 5 nhằm khôi phục lại phe XHCN và chủ nghĩa cộng sản.
Khủng hoảng lý luận về con đường đi lên sau cách mạng dân tộc đã bế tắc sau cái chết của NEF
(chính sách đổi mới kinh tế tạm thời) cùng với V. I. Lenin năm 1924, đã cho ông Trọng một ảo tưởng: lý
luận về Đổi mới do ông phát triển là một phát kiến sáng tạo về lý luận của giai đoạn «quá độ tiến lên
XHCN», một đóng góp cho kho tàng lý luận của chủ nghĩa cộng sản mang tầm quốc tế.

‐ Đầu tháng Hai năm 2018, sau ngày nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng, ông cho xuất bản trước tác :
«VỮNG BƯỚC ĐỔI MỚI»
Nội dung các bài viêt tóm tắt trong 8 điều:
1.
2.
3.
4.
5.

kiên định học thuyết Mác‐Lê;
kiên định chủ nghĩa xã hội mác xít;
kiên định chế độ độc đảng;
kiên định nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN;
kiên định 3 quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp đặt dưới sự lãnh đạo tập trung, duy nhất, thường
xuyên liên tục của đảng;
6. kiên định phương châm «đất đai thuộc Sở hữu toàn dân do Nhà nước thay mặt quản lý»;
7. kiên định coi sở hữu Quốc doanh là chủ đạo trong nền kinh tế;
8. kiên định đường lối đối ngoại «bề ngoài là làm bạn với mọi nước, thực chất là ngả hẳn về phía ông
bạn “4 tốt, 16 chữ vàng», theo nguyên tắc 3 không: không liên minh quân sự với nước ngoài, không
có quân đội và căn cứ quân sự nước ngoài, không dựa vào nước này để chống nước khác.

Có lẽ ông Trọng xuất bản nó trong hy vọng sau này có kẻ gọi nó là tư tưởng Nguyễn Phú Trọng.
Ngày 9/4/2012, xách cặp đi Cuba với lời mời thuyết giảng cải cách kinh tế tại Trường đảng cao
cấp Nico Lopez, nơi đào tạo cán bộ chủ chốt của Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, ông Trọng ngây ngất
với tham vọng trở thành lý thuyết gia cộng sản và có tên trong danh sách những nhà lãnh đạo của phong
trào cộng sản quốc tế.
Ông ta không biết rằng, người Cuba và thế giới Mỹ Latin đã thay đổi. Người ta muốn ông giúp
cho Mỹ Latin thoát khỏi XHCN lạc hậu bởi những cải cách của VN, thoát ra ngoài Castrisme. Bài thuyết
giảng của ông cuối cùng gây thêm bế tắc, và thất vọng.
Brazil hủy chuyến thăm đột ngột. Thông tấn xã Việt Nam nói nguyên nhân hủy chuyến thăm 13‐
14/4/18 vào phút chót là ‘do khó khăn đột xuất của phía Brazil’ nhưng không nói rõ đây là khó khăn gì.
Nhưng người ta cho rằng, sau khi nghe lại bài thuyết giảng của ông Trọng tại Cuba, bà Tổng thống Brazile
đã tránh mặt. Chuyến bay đáng lẽ sang Brazil đã phải quay về VN giống như một thất bại ê chề.
Ông Trọng lờ mờ nhận ra sự thay đổi nhận thức của thế giới về ông và về «Đổi mới»!
Những gì Tô Lâm phải làm?
Tô Lâm đi Mỹ ngày 22/04/19, nhiệm vụ mà ông phải làm là dọn đường cho chuyến đi của ông Trọng.
Nhưng để được giao cho nhiệm vụ dọn đường, Tô Lâm phải chứng minh được lòng trung thành tuyệt
đối với đảng, với ông Trọng.
Ông Tô Lâm lên Bộ trưởng nhưng ba năm sau, ngày 29/01/2019, mới được ông Trọng phong
hàm Đại tướng, khác với ông Trần Đại Quang, chỉ sau 4 tháng.
Ông Tô Lâm được giao Bí thư Đảng ủy Bộ Công an theo chức năng, tháng 5/2016, nhưng sau 4
tháng, ngày 24/09/2016, ông Trọng phải đưa cả ông Trần Đại Quang cùng nhảy xuống trực tiếp tham gia
Thường vụ Đảng ủy Bộ Công an, là có lý do.
Sự trung thành đó là gì? Là lập trường «còn đảng còn mình», nghĩa là sẵn sàng hy sinh khi đảng
bị đe dọa tiêu diệt, bất kể kẻ tiêu diệt đảng là ai!
Hội nghi Công an nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngành công an, ông Tô Lâm đã nhắc lại lời thề của
toàn ngành «còn đảng còn mình» trước sự chứng kiến tham dự của ông Trọng.
Ngày 27/11/2017, Tô Lâm cho phát tán video bài nói chuyện của Thiếu tướng Tổng cục phó Tổng
cục Chính trị Bộ Công an Trương Giang Long nói rõ thái độ và lập trường chống TQ của ông, và một đề
nghi thay đổi thái độ của Mỹ với Đảng CS VN.

Lâm sang Mỹ làm công việc dọn đường, lót ổ cài người, giao cho Sứ quán kích hoạt mạng lưới
ngầm chống biểu tình, chống ám sát từ cộng đồng người Viêt, và đăc biệt là gặp gỡ FBI, CIA bàn chuyện
chống phá hoại của Bắc Kinh, kể cả phương án nổ bom, hay bắn tỉa từ xa…
Nhiệm vụ chính của Tô Lâm là bảo toàn tính mạng cho ông Trọng, và bảo đảm Hiệp định được ký
kết. Khác với Trần Đại Quang ngăn chặn cuộc đảo chính quân sự của Phùng Quang Thanh, Lâm có nhiệm
vụ chống âm mưu ám sát và phá hoại ngầm cho Hiệp định không được ký kết, không có được Tuyên bố
chung. Tô Lâm đi theo lời mời của cơ quan thực thi Pháp luật, một cơ quan thuộc Bộ Tư pháp Mỹ bao
gồm cảnh sát pháp lý, Công tố và Tòa án.
Nhưng dù đã sang Mỹ ngày 22/04, ông Tô Lâm đã phải quay về khi chưa làm được gì. Chuyến
đi, về khó hiểu này của ông Bộ trưởng Công an đưa ra giả thuyết, ông Tô Lâm đã được báo chuyến đi
chưa được quyết định và chưa biết được quyết định khi nào. Phụ thuộc diễn biến sức khỏe của ông
Trọng. Nhận được quyết định hoãn chuyến đi của ông Trọng còn tùy thuộc vào sự tiến triển của sưc
khỏe ông Trọng.
Theo lời Trương Giang Long thì chính ông Kiệt nói: «khi nào đảng ta thật sự độc lập được về
dường lối, thì bấy giờ đất nước mới có sự chuyển biến tích cực».
Ông Trương Giang Long sau đó bị nhận quyết định về hưu trước hạn, nhưng lại được ông
Trần Đại Quang trao quyết định danh vị Giáo sư nhân dân và lặng lẽ bố trí về Hội đồng Lý luận trung
ương. Điều này cho thấy đảng vẫn nhẫn nhịn áp lực Trung Cộng, nhưng thế lực đã không phải là khuất
phục.
Cái gương Kim Jong Un.
Ý thức được thực tế cay đắng của sự lệ thuộc chính trị vào TQ đã làm ông Trọng có lẽ đã «sám
hối», nhất là qua gương Kim Jong Un.
Tại sao cả Mỹ, TQ và Nga đều có cùng một thái độ trọng vọng ngang hàng với Kim Jong Un, một
lãnh đạo quốc gia bị coi là nổi tiếng độc tài, một quốc gia nghèo đói, một lãnh đạo chỉ bằng tuổi con
cháu?
Tại sao Tập phải mời Kim tới thăm Thanh Đảo, tặng quà và gợi ý Un chọn Thanh Đảo cho cuộc
gặp Thượng đỉnh Mỹ Triều, không một phút ngạo mạn như với lãnh đạo VN?
Tại sao sau cả hai kỳ đàm phán với Mỹ, Kim ngừng thử tên lửa xuyên lục địa tầm xa trên 10,000
Km chạm tới đất Mỹ, nhưng vẫn tiếp tục thử tên lửa tầm ngắn 300‐400 km? Và Tổng thống Trump vẫn
cam đoan rằng an ninh của Mỹ được đảm bảo và Kim vẫn là một lãnh đạo xuất sắc?
Tại sao Kim yêu cầu Mỹ và Nam Hàn hủy bỏ tập trận chung với mục tiêu tấn công miền Bắc,
nhưng không yêu cầu Mỹ dỡ bỏ THAAD và rút 28,000 quân khỏi Nam Hàn? Để chống ai và bảo vệ ai?
Tại sao ngay sau khi cầm quyền, Kim Nhật Thành kiên quyết Triết lý: «Chủ quyền trên hết» và
«chủ quyền chỉ có được bằng sức mạnh quân sự», « quân sự hàng đầu»? Tại sao chủ quyền trở thành
quyết tâm xương máu đến vậy với người Triều Tiên?
Người ta không quên rằng khi Kim chỉ còn 10,000 quân và bị Mỹ ép tới sát sông Áp Lục, năm
1951, chính TQCS đã đưa sang gần 3 triệu quân đẩy quân Đồng minh Mỹ trở ngược và phải ký tạm
ngưng chiến tranh năm 1953.
Chế độ và chính quyền Bắc Triều được thiết lập dưới sự bảo trợ của Đảng CS TQ.
Nền kinh tế của Triều Tiên phụ thuộc 98% vào sự cung cấp của CSTQ, và món nợ 1 triệu mạng
chí nguyên quân TQ là món nợ không thể trả, khiến Chính phủ của Kim chỉ là bù nhìn trong tay Đảng CS
TQ. Đó là lý do chủ quyền là nhu cầu xương tủy!
Tại sao Kim khi đi sang Sigapore phải bay bằng máy bay TQ nhưng cả hai chiều di và về đêu
không hạ cánh xuống Bắc Kinh mà quay đầu, đổi tên hiệu chuyến bay rồi bay thẳng sang Singapore hoặc
quay ngay về Bình Nhưỡng? Kim sợ áp lực của Tập, sợ sự giám sát và chi phối của Tập?

Tại sao khi qua TQ, Kim mang theo đầy đủ thực phẩm, từ chối mọi thứ do TQ cung cấp. Kim
mang theo cả buồng vệ sinh tránh việc phân tích trộm phân của ông ta? Kim sợ bị đầu độc và kế hoạch
của một âm mưu?
Tại sao Kim và Đảng nhân dân cách mạng Triều Tiên xử phanh thây ông chú dượng vì tội gián
điệp cho TQ?
Tại sao Kim và Đảng Lao động Triều Tiên quyết định xử tử bằng được người anh khác mẹ của Kim là
Kim Jong Nam trong khi Jong Nam được chính cơ quan tình báo TQ bảo vệ nhiều lớp từ xa tới vệ sĩ?
Kim hủy diệt một âm mưu nuôi dưỡng phương án thay đổi chế độ đến từ Bắc Kinh?
• Chu Vĩnh Khang, người được coi là tổ chức đảo chính Triều Tiên, khi vụ án bại lộ, ông chú dượng bị
xử phanh thây thì Chu Vĩnh Khang bị Tập ra lệnh bắt vì tội tham nhũng. Bây giờ Chu Vinh Khang liệu
còn trong tù hay đang an dưỡng?
• TQ sợ Triều Tiên có vũ khí hạt nhân, nhưng TQ còn sợ hơn gấp nhiều lần, nếu Triều Tiên cùng với
Nam Hàn thành đồng minh của Mỹ.
• Tại sao Kim có vẻ vừa sợ, nhưng vừa căm ghét TQ đến như vậy?
• Tại sao tất cả những ai lệ thuộc vào TQ đều mất chủ quyền và bị kiểm soát?
• Taị sao trên thế giới, TQ không có đồng minh?
• Tại sao, Nhật Bản, Nam Hàn, và hầu như tất cả các quốc gia đồng minh của Mỹ đều độc lập, có
quyền tự chủ, tự do và phát triển?
• Tại sao TQ độc tài, trong khi Mỹ, Tổng thống bị Quốc hội giám sát, khống chế và có thể bị buộc tội và
phế truất?
Nhân tiện chuyện của Ủn, xin được nhắc laị một chuyện cũ. Trước đây, trong bài viết “Ai là thủ
phạm vụ giết Kim Jong Nam», tôi đã nghĩ rằng TQ đã giết Jong Nam để đổ lên đầu Kim Jong Un, đe dọa
và áp lực Ủn phục tùng, nhưng thực tế diễn ra đã chứng minh điều ngược lại.
Sau vụ án gián điệp và đảo chính do Chu Vĩnh Khang tổ chức và chỉ đạo, bị tình báo Triều Tiên phát
hiện, ông chú dượng của Ủn và ông anh trai cùng cha khác mẹ của Ủn bị kết án tử hình vì tội phản quốc.
Ông chú dượng bị xử phanh thây. Và sau đó, Kim Jong Nam bị đầu độc bằng VX.
Đây là cú đòn vỗ mặt Trung Nam Hải. Ông Tập cho bắt Chu Vĩnh Khang, đánh tín hiệu Khang vi phạm
quy tắc của CS TQ, nhưng Ủn biết rõ bản chất nham hiểm và bần tiện của lãnh đạo CS Bắc Kinh.
Ông Trọng và Bộ chính trị không thể không hiểu những điều đó. Vì vậy, mới đây đã ra đời hai quyết
dịnh sinh tử: phát triển hạt nhân với Nga và Hiệp định an ninh với Mỹ.
1‐VN đã quyết định phát triển hạt nhân với sự cộng tác trợ giúp của Nga. «Ngay từ 28/6 đến
1/7/2017 Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký với Putin Bản ghi nhớ giữa Bộ KH&CN và Tập đoàn
“Rosatom” về Kế hoạch hợp tác triển khai dự án xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân
trên lãnh thổ Việt Nam».
‐Ngày 19/11/18 hai Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Mevedev đã cam kết khẳng định quyết tâm
triển khai dự án Trung tâm Khoa học Công nghệ hạt nhân tại Việt Nam trị giá 350 triệu USD thay cho lò
phản ứng hạt nhân Đà Lạt.
2‐VN phải tìm sự liên kết đồng minh với Mỹ. Quan hệ Viêt Mỹ sẽ được nâng lên cấp chiến lược toàn
diện.
Sân bay biên Hòa sẽ được tẩy rửa và dọn sạch bom mìn để nhanh chóng tiếp nhận quân đội Mỹ như
một căn cứ quân sự đã có trước đây.
Nếu chiến tranh Trung Quốc và Đài Loan nổ ra (theo một thông tin không chính thức, có thể trước
tháng 10/2019), VN có thể tranh thủ sức mạnh Mỹ tái chiếm lại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường sa.
Chuyến thăm VN lần thứ hai của Hàng không mẫu hạm Willson đã được lên kế hoạch tới Cam Ranh
vào tháng 9/2019.
Vừa có tin kín rằng 10,000 lính Mỹ đã được điều đến Biên Hòa tham gia chiến dịch «tháo gỡ bom
mìn và tẩy rửa dioxin».

Điều làm nên lịch sử của ông Trọng.
Trong hai năm 1945 – 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có 8 thư và điện gửi Tổng thống Hoa Kỳ Harry
Truman.
Trong một thư, ông Hồ viết: “An ninh và tự do chỉ có thể được bảo đảm bằng sự độc lập của chúng
ta đối với bất kỳ một cường quốc thực dân nào, và bằng sự hợp tác tự nguyện của chúng ta với tất cả
các cường quốc khác. Chính là với niềm tin vững chắc này mà chúng tôi yêu cầu Hợp chủng quốc Hoa Kỳ,
với tư cách là những người bảo vệ và những người bênh vực Công lý thế giới, thực hiện một bước quyết
định trong sự ủng hộ nền độc lập của chúng tôi. Điều mà chúng tôi đề nghị đã được trao cho Philippines
một cách quý báu. Cũng như Philippines, mục tiêu của chúng tôi là độc lập hoàn toàn và hợp tác toàn
diện với Mỹ. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để làm cho nền độc lập và sự hợp tác này trở nên có lợi cho
toàn thế giới”.
Nếu chuyến đi của ông Trọng có thể thực hiện, nếu ông Trọng trực tiếp gặp Tổng thống Mỹ, nếu
Hiệp định An ninh Quốc gia được ký kết, thì ông Trọng sẽ là người thực hiện được điều mơ ước của Hồ
Chí Minh.
Vinh quang của ông Trọng sẽ vượt lên trên mọi thế hệ lãnh đạo của cộng sản VN.
Nếu thoát được ra khỏi sự trói buộc của Trung Nam Hải, ông Trọng còn làm được những điều mà
không một lãnh đạo cộng sản VN nào làm được.
Đó là vinh quang tột đỉnh. Ông Trọng đã 75 tuổi, ông Trọng đang có nguy cơ bạo bệnh? Chuyến đi là
cơ hội cuối cùng của đời ông.
Cái chết của ông Võ Văn Kiệt và ông Trần Đại Quang.
Dư luận cho ông Trọng là thủ phạm gây ra cái chết dần mòn của ông Quang. Đây có lẽ là một sự lầm
lẫn. Thời gian đã làm sáng dần những phỏng đoán đã xuất hiện nhiều năm trước đấy.
Ông Quang lên Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an dưới thời ông Dũng, dính vào các phi vụ tham
nhũng, nhưng cũng như Dũng, ông Quang căm ghét Tàu Cộng và dứt khoát chủ trương độc lập chính trị
của Đảng CS VN. Ông Quang là người phát hiện và chỉ đạo chiến dịch phá chặn âm mưu đảo chính của
Phùng Quang Thanh cùng lũ 16 tướng lĩnh, do Bắc Kinh giật dây, nhân chuyến đi Mỹ lần đầu, tháng
7/2015, của ông Trọng. Ông Quang có hành vi bị kết tội coi là phản bội XHCN theo Hiệp định an ninh
Trung – Việt do Đỗ Mười và Giang Trạch Dân ký năm 1991.
Với chiến tích này ông Quang lên Chủ tịch nước, nhưng cũng từ việc này mà ông nhiễm một thứ
bệnh không thể chữa được. Người gieo cho ông thứ bệnh ấy đương nhiên là Bắc Kinh, không phải ông
Trọng. Những người trong Bộ chính trị biết rõ ông Quang vì sao mà nhiễm «một loại virus lạ, chưa có
thuốc chữa» và loại virus đó từ đâu đến.
Đó là sự cay cú đau đớn cùng với sự bất lực. Ông Quang chết tức tưởi và nhanh chóng khác thường,
trong khi, hai ông Đỗ Mười và Lê Đức Anh, một ông 102 tuổi, một ông 98 tuổi vẫn dai dẳng sống như
kiểu không được phép chết. Người ta biết hai ông này, ông Đỗ Mười là người cùng với Võ Văn Kiệt ký
Hiệp định an ninh Trung – Việt nhưng núp dưới cái tên «Hiệp Định Thương mại» năm 1991. Đây là một
thứ Hiệp định Đồng minh ràng buộc số phận của hai chế độ lại với nhau, mà ông Nguyễn Cơ Thạch gọi là
Thời kỳ Bắc thuộc lần thứ hai. Còn cái ông thứ hai, ông Lê Đức Anh, chính là cha đẻ của thứ Hiệp định
đó. Ông Võ Văn Kiệt chết đột tử vì câu phát biểu: «Chỉ khi nào đảng ta độc lập về chính trị, khi đó mới có
thể thay đổi». Ông là người cùng ký nhưng ông bị ép buộc.
Cứ theo suy luận thì một nửa Ban bảo vệ sức khỏe TƯ và một nửa Hội đồng y khoa của Quân y viện
108 là người của TQ.
Ông Dũng là người hàm ơn đỡ đầu của ông Anh, nhưng ông Dũng chỉ cố gắng trả ơn thông qua việc
dìu dắt ông Lê Thanh Hà, nhưng ông Dũng, sau khi nghe nhóm bác sĩ điều tra cái chết của ông Kiệt theo

lệnh của ông, thì được báo cáo rằng: «Ông Kiệt chết do một thứ độc tố, cần phải mổ tử thi để xác định»,
nhưng kiến nghị mổ tử thi ông Kiệt bị bác bỏ. Có một thông tin tiết lộ rằng khi sang tới Singapore, ông
Kiêt đã rơi vào hôn mê, nhưng ông Kiệt đã cố viết một điều gì đó vào lòng bàn tay. Điều đó là gì? Đó là
một thứ tuyệt mật. Nhưng chắc chắn ông Dũng đã được nhóm điều tra tử thi báo cáo lại, trước khi đến
tai cấp cao hơn. Có thể ông Dũng biết được người giết ông Kiệt là ai, ít nhất cũng do chủ trương của ai.
Khi được tin ông Quang chết, cùng một lúc, có tin đồn ông Mười vừa chết, rồi tiếp là tin «tình trạng rất
xấu của ông Lê Đức Anh». Người ta xì xào rằng, trong Bộ chính trị, người cao nhất là ông Trọng gần như
phát điên, đòi quyết định rút ống ô xy để hai ông kia cùng chết. Nhưng sau một hồi phân tích, việc thông
báo ba cái quốc tang một lúc là không thể.
Nhưng đến 22/04/19, khi ông Trọng tạm tỉnh sau «tai biến», thì lập tức, ông Lê Đức Anh «mặc
dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc,
nhưng do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần». Ông Trọng đã vắng mặt, mặc dù đứng tên Trưởng ban
lễ tang, và ông Dũng là người bật cười to nhất khi ông Trương Hòa Bình không biết lú lẫn hay cố tình giới
thiệu bà Ngân là Chủ tịch nước.
Và chắc chắn rằng, với cái chết của ông Mười và ông Anh, cái «Hiệp định Hữu nghị Viêt – Trung»
mà người ta vẫn nhầm với Hiệp ước Thành Đô, cũng được coi là đã «bị chết», mà không có đám tang.
Từ nay, cửa trận đã được mở, đường cống đã được khai thông, ước mơ của ông Hồ có cơ hội
thực hiện .
Ông Trọng sẽ đem gì sang Mỹ?
Nếu những suy đoán từ nhũng phân tích trên là đúng, thì một quyết tâm vô bờ bến mà ông Trọng mang
theo sang Mỹ là thực hiện bằng được điều mong ước của Hồ Chí Minh trong 8 bức thư gửi Tổng thống
Mỹ Truman nhưng không được Mỹ trả lời.
Đó là nâng cấp mối quan hệ từ đối tác toàn diện lên Đối tác chiến lược toàn diện, nghĩa là về
mặt quân sự, mối quan hệ an ninh giữa hai quốc gia là quan hệ đồng minh, một Hiệp định an ninh tương
tự Hiệp định an ninh mà Mỹ «đã trao cho Phillipines một cách quý báu» từ năm 1951.
Nếu không gặp trở ngại gì từ phía Mỹ, nếu ông Trump có đủ sự hiểu biết về VN, đủ sự tin cậy
vào ông Trọng, và đặc biệt là, nếu thoát được sự phá hoại của Tàu Cộng, thì những mơ ước của ông Hồ
có cơ hội trở thành sự thật.
Và nếu như vậy, Sân bay Biên Hòa tái trở lại thành căn cứ quân sự của Mỹ. Cảng Cam Ranh sẽ
được dùng làm nơi lưu trú thường trực của hàng không mẫu hạm Mỹ. Hoàng Sa và Trường Sa sẽ về với
Tổ quốc, Biển Đông sẽ hoàn toàn sạch bóng quân Tàu. Lưu thông hàng hải quốc tế sẽ hoàn toàn tự do.
Những gì có dưới lòng biển Đông sẽ thuộc về VN.
Nhưng liệu ông Trọng có đi Mỹ không?
Ngày tái xuất hiện, người ta thấy ông Trọng ngồi trên chiếc ghế có trang bị thêm thắt lưng an toàn,
tay trái đeo đồng hồ điện tử theo dõi sức khỏe, ngực trái đeo thiết bị trợ tim. Như vậy, sự cố tai biến là
có thực. Sưc khỏe có thể chưa hoàn toàn suy sụp, bằng chứng là sự minh mẫn mạch lạc trong bài phát
biểu, nhưng để đi Mỹ thì không biết có được không.
Có nhiều kịch bản có thể xảy ra:
1. Ông Trọng sẽ phải tạm nghỉ việc, tĩnh dưỡng hoàn toàn nhằm khôi phục nhanh nhất với những điều
kiện tốt nhât cho sưc khỏe của ông. Thời gian nhanh nhất cũng phải kể tới hàng tháng.
2. Ông Trọng sẽ phải trốn khỏi bàn tay độc bằng việc cách ly hoàn toàn, được bảo vệ 24/24h. Ông sẽ
kết hợp việc cách ly để khôi phục sức khỏe (cùng với cái chết của Lê Đức Anh, mạng lưới kia chắc
chắn hoặc tan rã, hoặc giữ nguyên thế thủ).

3. Nếu sự thật ông Trọng nhiễm độc bởi bàn tay vô hình, thì không thể chữa. Bệnh tình ông Trọng chỉ
yếu đi với thời gian.
Như vậy, lạc quan nhất cũng phải tối thiểu hai tháng, ngày đi Mỹ mới được xác định, chuyến thăm
có thể vào tháng 8/2019 là sớm.
Trường hợp xấu nhất, tình trạng ông Trọng nhanh chóng xấu đi, Bộ chính trị sẽ phải gấp rút soạn
thảo trước các Hiệp định sẽ ký với Mỹ, thỏa thuận ký tắt với phía Mỹ, Quốc hội phê chuẩn và thảo sẵn
sắc lệnh phê chuẩn. Ông Trọng sẽ ký hết các văn kiện, từ nghị quyết Bộ chính trị trong vai Tổng bí thư,
bản thảo các Hiệp định sẽ ký với Mỹ, Sắc lệnh phê chuẩn Hiệp định… trong vai Chủ tịch nước. Có nghĩa
là, tất cả là do ông Trọng, của ông Trọng.
Ông Phúc (hay bà Ngân) sẽ được ủy quyền tư cách nguyên thủ để đi Mỹ và ký kết các hiệp định tại
chỗ. Trường hợp Mỹ không đồng ý ký thay, thì Quốc hội phải họp phiên bất thường đặc biệt bầu ông
Phúc (hay bà Ngân?!) làm Chủ tịch nước.
Chuyến đi của ông Tô Lâm sang Mỹ ngày 22/04 chỉ gặp LHQ, rồi rời Mỹ chỉ sau 3 ngày, không một lời
hứa hẹn, chắc chắn thời điểm chuyến đi đã để lửng không biết tới khi nào.
Đại hội 13 của những ai?
Nếu ông Trọng đi Mỹ nhưng quan hệ Việt – Mỹ không được nâng lên thành chiến lược toàn diện, thì
mọi việc sẽ vẫn như cũ.
Ông Trọng nghỉ hưu, Tổng bí thư mới là ông Trần Quốc Vượng, hoặc ông Đinh thế Huynh, vì ông
Đinh thế Huynh từng được Bộ chính trị quy hoạch Tổng bí thư ngay từ 04/2016, chắc chắn cũng bị
nhiễm bệnh lạ sau chuyến đi Mỹ tháng 10/2016, nhưng đã gần 3 năm vẫn chưa chết và vẫn chưa ra khỏi
Bộ chính trị. Tồn tại một khả năng, sau khi phe thân Tàu tan rã, ông Huynh đột nhiên khỏe lại và thay lại
chức thường trực Ban bí thư của ông Vượng, vì ông chưa hề từ chức và không phải bỏ chức vì kỷ luật.
Ông bị cách ly chỉ để tránh bị «bàn tay ác độc» sờ tới! Bộ chính trị, sau gần 3 năm vẫn không gạt ông ra
khỏi danh sách.
Như vậy, ở phương án này, ông Huynh hoặc ông Vượng làm Tổng bí thư.
Thủ tướng là ông Trương Hòa Bình. Bà Ngân vẫn giữ ghế Chủ tịch Quốc hội. Ông Vũ Đức Đam vào Bộ
chính trị và giữ Phó thủ tướng thường trực. Ông Phạm Bình Minh làm Chủ tịch nước.
Phương án khác, nếu ông Phúc không nhiễm loại bệnh không có thuốc chữa, ông Phúc có thể giữ
ghế Tổng bí thư, khi đó, ông Phạm Bình Minh lên Thủ tướng, ông Trương Hòa Bình làm Chủ tịch Quốc
hội, bà Ngân làm Chủ tịch nước.
Nếu ông Trọng đi Mỹ và Hiệp định an ninh Việt – Mỹ được ký kết, thì Cam Ranh sẽ cho Mỹ thuê, sân
bay Biên Hòa thành căn cứ quân sự của Mỹ. Quốc hội sẽ tách thành Hạ viện và Thượng viện. Đại hội 13
sẽ chia đảng thành 3, hai đối lập, một trung gian, và con số 13 là con số cuối cùng của chế độ cộng sản
tại Viêt Nam.
Tất nhiên, những điều trên đây chỉ là đoán cho vui, mặc dù cũng dựa phần nào trên cảm nhận từ các
diễn biến.
Người ta biết chắc rằng mọi chế độ đều được vận hành chỉ bằng và chỉ bởi các âm mưu, nên những
gì nhìn thấy, những gì được công bố chỉ là cái không thể giấu của diễn biến từ các âm mưu. Để hiểu
được thực chất của xã hội, không thể không cậy nhờ tới các phân tích hay đoán nhận thông qua thuyết
âm mưu.
Chuyện đúng hay không, bài viết này không thể và không tự đặt ra.
H.P. ngày 19/05/2019
B.Q.V.
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Chứng Minh Nguyễn Phú Trọng Là Tên Bán Nước Số Một Trong Lịch Sử Việt Nam
Trúc Giang MN (Danlambao)

I. Mở bài
Nguyễn Phú Trrọng là tên báán nước số một
m trong lịch sử Việt Nam. Bán nước m
một cách rất tiinh vi.
Bí mật ký những hiệp định
đ nầy đến những hiệp ước
ư khác dânng đất cho Tru
ung Cộng.
Mật
M ước dângg cảng Hải Ph
hòng cho quaan thầy Tàu khựa. Đã ký 15 văn kiện bán nước, đ
đặt Bộ
Quốc Phò
òng và các cơ
ơ quan truyền thông dướ
ới quyền các cơ quan liên
n hệ của Trun
ng Quốc. Điều nầy
chứng minh rằng VN đã
đ lệ thuộc vào Trung Cộngg.
Dự luật ba Đặcc Khu Kinh Tế
ế là một luật bán
b nước rất tinh vi. Điều 32 của dự luật cho thuê đ
đất 99
ng Cộng.
năm, tuy không nêu đíích danh Trun
ng Cộng nhưn
ng ai ai cũng bbiết đó là Trun
ợc tổ quốc lâm nguy, hàngg vạn người ddân trong nước và ở nhiều
u nước ngoài đồng
Nhận thức đượ
loạt đứngg lên chống luật bán nước và đả đảo bọn bán nước.
Lããnh đạo các tôn
t giáo nhập cuộc. Kêu gọi
g tín đồ hãyy can đảm đứ
ứng lên làm nghĩa vụ công dân
yêu nước, lên tiếng bảo vệ chủ quyề
ền quốc gia và
v dân tộc.
Nguyễn Phú Trọng đang ở thế yếu vì đảảng của ông tta đang chia năm xẻ bảy đ
đấu đá nhau tranh
giành quyyền lực chưa đến hồi kết cuộc.
c
Nguyễn Phú Trọng thhú nhận. “Lòn
ng yêu nước đã bị kích độ
ộng để
làm chuyệ
ện khác. Kể cả
c nước ngoài”. Câu nầy ch
ho thấy, có h ai thành phần kích động. Người trong nước
kích độngg lòng yêu nướ
ớc “để làm ch
huyện khác”. Kể cả nước nngoài. Kể cả làà cộng thêm vvào.
Do đó, lần biể
ểu tình nầy công an chưa ra tay tàn bbạo đánh đập
p người dân như trước kia. Vụ
Đồng Tâm
m, (Mỹ Đức, Hà
H Nội), ngườ
ời dân bắt giữ
ữ công an làm
m con tin đòi thả những người bị bắt đ
đã mở
màn thứcc tỉnh người dân.
d
Giọt nước tràn
n ly. Tức nước vỡ bờ. Khí thế
t bừng bừnng sôi sục ở PPhan Rí, ngườ
ời dân tràn vàào tấn
công cơ quan nhà nướ
ớc, đốt xe.
Ba Khu Kinh Tế
ế trong dự lu
uật vô cùng quan trọng về chiến lược ccủa Trung Cộn
ng. Chừng nàào còn
Nguyễn Phú
P Trọng, còn đảng CSVN
N bán nước, thì ba khu nầyy thế nào cũn
ng lọt vào tayy Trung Cộngg bằng
cách nầy hay
h cách khácc.
II. Nguyễn Phú
ú Trọng bán nước
n
số một trong lịch sử
ử Việt Nam
1. Mang cờ 6 ngô
ôi sao
tiếp đó
ón Tập Cận B
Bình
2. Bí m
mật dâng cản
ng Hải
Phòngg cho Trung Cộng.
1). Cộ
ộng Sản Việt Nam
cho Trrung Cộng sử
ử dụng
cảng Hải Phòng.
P
Ngày 8‐4‐‐2015, tờ nhậật báo Nhật Bản
B Nikkei Asia Review đư
ưa tin, Nguyễn Phú Trọng đã thỏa thuậận đặt
cảng Hải Phòng vào mắc xích đầu tiên
t
trong kế hoạch xây Coon Đường Tơ
ơ Lụa thế kỷ 2
21 của Trung Cộng.
Việc cho Trung
T
Cộng sử
s dụng cảng Hải Phòng rấất tai hại choo dân tộc Việtt Nam vì bản chất bành trrướng
bá quyền của Hán tộc.
hế mà Đảng và Nhà nước Việt Nam giấu
g
giếm rấtt kỹ. Truyền thông và người dân Việtt Nam
Th
không biế
ết gì cả, để cho báo Nhật lo
oan tin như th
hế.
Cảng Hải Phòn
ng sẽ được Trung Cộng nân
ng cấp để choo tàu lớn chở
ở container cậập bến. Một lô nhà
kho “vĩ đạại” sẽ được dựng
d
lên ở một
m khu biệt lập. Một đội bảo vệ canh
h gác các nhàà kho. Cũng ccó văn
phòng, nơ
ơi ăn chỗ ở củ
ủa bảo vệ ngư
ười Tàu.
Cụ thể trước mắt
m là tàu bè Trung Cộng đổ hàng lên bờ, cho vào kkho rồi từ đó
ó hàng hóa cáác loại
sẽ được chuyển
c
vào lãnh thổ Trun
ng Cộng bằngg đường bộ, cung cấp cho các tỉnh ph
hía tây nam TTrung
Quốc như
ư Vân Nam, Quý
Q Châu…
Cảng Hải Phòn
ng giúp cho Trung
T
Cộng tiện
t
nghi và ít tốn kém h
hơn con đườ
ờng vận chuyển từ
Hongkongg hay Thượngg Hải vào nhữ
ững tỉnh nầy.
2)). Nói thêm về
v Con Đườngg Tơ Lụa Thế
ế Kỷ 21

Con đường
g trên biển màu
m xanh. Conn đường bộ m
màu đỏ

Con Đường Tơ
ơ Lụa Thế Kỷ 21
2 là một kháái niệm do Tậpp Cận Bình đềề xướng để th
hực hiện “Khu Vực
u Á‐Thái Bình Dương. (FTA
AAP=Free Tra de Area of th
he Asia‐Pacifiic). Chống lạii vành
Tự Do Mậậu Dịch Châu
đai “Đối Tác
T Kinh Tế Xuyên
X
Thái Bình
B
Dương. (TPP=Trans‐PPacific Partneership) mà Tổ
ổng Thống O
Obama
dùng để bao
b vây kinh tế
t Trung Quốc”. Tổng Thốn
ng Donald Truump tuyên bố
ố Mỹ rút tên ra khỏi TPP.
Con Đường Tơ
ơ Lụa thế kỷ 21 của TQ có hai
h tuyến đườ
ờng: đường b
bộ và đường tthủy.
Đường
Đ
bộ. Là hệ thống đư
ường cao tốc và
v đường sắtt nối liền các quốc gia, từ TTrung Quốc đ
đi qua
Trung Á, tiến
t vào Iran, Iraq, Syria, Thổ Nhỉ Kỳ và chấm dứt ở tthành phố Veenice (Ý), Châu
u Âu.
Co
on đường trrên biển bắt đầu từ cảngg Tuyền Châuu (Phúc Kiến
n) qua Quảngg Đông, xuốn
ng Hải
Phòng, xu
uống eo biển Malacca quaa Ấn Độ Dươ
ơng, sang Kennya, Somalia (Châu Phi) q
qua Biển Đỏ ((Hồng
Hải), vào Địa
Đ Trung Hải (Mediterran
nean Sea) cuố
ối cùng cũng đ
đến thành phố Venice (Ý). Châu Âu.
Giấc mơ của Tập
T Cận Bình không biết đời
đ nào mới thành hiện tthực, vì phải có nhiều quố
ốc gia
n
trước hết
h Trung Cộn
ng được quyề
ền sử dụng cảảng Hải Phòngg.
hợp tác, nhưng
Trrung Cộng có rất nhiều mư
ưu mẹo để lấấn lướt, kể cả dùng thủ đoạạn thô bỉ để cchèn ép “khu tự trị
sắc tộc th
hiểu số Việt Nam
N
thuộc chính quyền TW
W ở Bắc Kinh.. Vì lý do nhu
u cầu, Trung C
Cộng sẽ độc q
quyền
làm chủ cảng Hải Phòn
ng.
3. Nguyễn Phú
ú Trọng ký 15
5 văn kiện bán
n nước
1)). 15 văn kiện
n bán nước
Ngày 12‐1‐201
17, khi vừa đặt
đ chân đến
n Bắc Kinh, N
Nguyễn Phú TTrọng chạy n
ngay đến Đại Sảnh
Đường kýý ngay 15 văn
n kiện đã soạạn sẵn, nội du
ung là đặt cáác cơ quan ch
hính phủ VN trực thuộc ccác cơ
quan của Trung Cộng. Nói chung là 15 văn kiện bán
b nước.
Th
hỏa thuận 1. (Nguyên văn
n)
“Thỏa
“
thuận hợp
h tác đào tạo cán bộ cao
o cấp giữa đảảng CSVN và đ
đảng CSTQ”.
Cán bộ cao cấp
p đang và sẽ lãnh đạo VN mà được Truung Cộng đào
o tạo chứng tỏ
ỏ rằng VN là thuộc
địa của Trrung Cộng.
Th
hỏa thuận 2.
“Bản
“
ghi nhớ “hợp tác” giữ
ữa Ban Kinh Tế
T Trung Ươnng VN với Tru
ung Tâm Nghiiên Cứu Phát Triển
Quốc Vụ Viện
V (Chính phủ)
p
Trung Qu
uốc”.
Kinh tế VN phảải theo đúng đường
đ
lối kin
nh tế của Trunng Quốc
Th
hỏa thuận 3.
“Tuyên
“
bố về tầm nhìn chu
ung giữa Bộ QP/VN
Q
với Bộ QP/TQ”
Bộ QP/VN phải tuân theo đường
đ
lối, quaan điểm về chhính sách, chiến lược của B
Bộ QP/TQ.
Trrực thuộc Tru
ung Cộng.
Th
hỏa thuận 4.
“Hiệp
“
định hợ
ợp tác các cửaa khẩu biên giiới giữa Bộ Q P/VN với Tổn
ng Cục Hải Qu
uan Trung Quố
ốc”
Một
M bộ quốc phòng
p
mà phảải “hợp tác” với
v một tổng cục là một điiều quái gở chưa từng thấấy. Chỉ
rõ VN trực thuộc Trungg Cộng.
Th
hỏa thuận 5.

“Bộ
“ Công Thư
ương VN hợp tác
t với Tổng Cục
C giám sát chất lượng kiểm dịch của Trung Quốc””.
Một
M bộ của ch
hính phủ mà phải hợp tác với một tổngg cục cũng là điều quái đảản chưa từngg thấy.
Chỉ có Nguyễn Phú Trọ
ọng của đảng CSVN mới dáám thực hiện những hành vi bán nước đ
độc đáo như thế.
1 thỏa thuận
n khác do chín
nh tay Nguyễễn Phú Trọng ký, đặt các bộ máy hành cchánh
Ngoài ra còn 10
của VN dư
ưới sự quản lýý của chính quyền trung ương
ư
ở Bắc Ki nh. Những th
hỏa thuận về sự hợp tác củ
ủa các
cơ quan truyền
t
thông VN dưới cơ quan
q
liên hệ của
c mẫu quốốc. Đài truyền
n hình, đài phát thanh, nhàà xuất
bản… cũng lệ thuộc các cơ quan liên
n hệ ở Bắc Kin
nh.
2)). Bí ẩn về nh
hững con số
Hội Nghị Thành Đô năm 19
990, Giang Trạạch Dân đồngg ý thu nhận Việt Nam làm
m một khu sắắc tộc
tự trị thuộc chính quyền TW ở Bắcc Kinh. Và cho
o VN thời hạnn 30 năm chu
uẩn bị mọi th
hứ để đủ điều
u kiện
sát nhập. 30 năm từ 19
990 sẽ là năm
m 2020.
Nguyễn Phú Trrọng ký 15 văăn kiện cùng một
m ngày 12‐ 1‐2017 nhưng thời gian hợ
ợp tác của 15
5 thỏa
thuận lại ghi
g những con số khác nhaau. Tránh con
n số 2020.
Th
hỏa thuận về tầm nhìn chu
ung quốc phò
òng đến năm 2025. Thỏa tthuận về nhà xuất bản đến
n năm
2021. Thỏ
ỏa thuận hợp tác du lịch đến năm 2019
9. Cái âm mưuu nầy của Nguyễn Phú Trọ
ọng rất tinh vi. Nếu
không chú
ú ý kỹ lưỡng thì
t không thấấy cái gian trá nầy.
Nếu nêu ra tấtt cả những th
hủ đoạn gian manh bán nư
ước của Nguyyễn Phú Trọngg thì không có
ó giấy
mực nào kể ra cho xiếtt.
Nguyễn
N
Phú Trọng đúng là “Number On
ne Water Sellling Man”
Nhà nghiên cứ
ứu Nguyễn Khắc Mai cho rằằng: “Đấy là nnhững văn kiệện không min
nh bạch, mang tính
tiêu cực. Ông Trọng đãã làm một việ
ệc trái luật. Chúng tôi đán h giá là đại tiiêu cực. Chún
ng tôi yêu cầu
u phải
công khai từng văn kiệ
ện, từng câu, từng chữ cho
o rõ ràng”. Ô ng Nguyễn Khắc Mai kết luận: “Đó là n
những
văn kiện phi pháp. Ôn
ng Trọng đã phạm
p
pháp. Riêng
R
cá nhânn tôi, đây là một tai họa chứ không p
phải là
một mối lo nữa”.
Trrước những lời kết tội của ông Nguyễn Khắc Mai, saao mà Nguyễn
n Phú Trọng, Bộ Chính Trị, Quốc
Hội lại im thin thít? Im
m lặng là nhận
n tội. Bán nướ
ớc là một trọ ng tội, bị lịch
h sử nguyền rrủa muôn đờii. Ít ra
cũng phảii nói rằng nhàà nghiên cứu Nguyễn Khắcc Mai đã bị cáác thế lực thù địch mua chuộc, giật dâây làm
ô nhục lãn
nh đạo anh minh
m
vĩ đại củaa đảng CSVN..
III. Làm luật Đặ
ặc khu Kinh tế
t để che đậyy và hợp thứcc hóa hành vii bán nước
Lu
uật đầu tư ch
hưa ban hành thế mà dự án đầu tư của Trung Cộng ở Vân Đồn sắắp hoàn thành
h. Vậy
luật nầy chỉ
c để hợp thứ
ức hóa hành vi
v bán nước của
c Nguyễn PPhú Trọng mà thôi.
1. Lộ tội bán nước
n
của Ngu
uyễn Phú Trọn
ng ở Vân Đồn
n, Quảng Nin
nh
V Đồn
1)). Tóm tắt về huyện đảo Vân
Vân Đồnn là một huyệện đảo thuộcc tỉnh Quảng Ninh.
Là một qquần đảo gồm
m 600 đảo lớ
ớn nhỏ trong đó 20
đảo có nngười ở. Diện tích 551km
m2. Dân số 4
41,000
người. TTừ đất liền đ
đến huyện đảảo qua 3 câyy cầu,
đường ddài 40km. Dân số sống vềề nghề cá và “nuôi
trồng” tthủy sản. Lao
o động chân tay. Mô hình đặc
khu kinhh tế Vân Đồn
22). Bị trời hạại. Âm mưu bí mật bán nước
của Ngu yễn Phú Trọn
ng bị lộ tẩy
Trrang Soha Ne
ews dẫn nguồ
ồn tin của Tân
n Hoa Xã (TQ ) cho biết, ch
hủ đầu tư ở đ
đặc khu Vân Đ
Đồn là
Tập đoàn Sun Group của
c Trung Qu
uốc, đã hoàn tất đường băăng dài nhất Việt Nam, củ
ủa sân bay qu
uốc tế
tại Vân Đồ
ồn, và sẽ tiếp nhận chuyến
n bay đầu tiên
n vào tháng 112 năm 2018 nầy.
Tộ
ội bán nước của Nguyễn Phú Trọng đãã bị Tân Hoa Xã lật tẩy. C
Cụ thể nhất làà Dự Luật Đặc Khu
Kinh Tế ch
hưa được quốc hội biểu quyết
q
thông qua
q và chưa đ
được hành ph
háp ban hành
h thành luật. Chưa
phổ biến về những qui định theo lu
uật pháp như
ư: hồ sơ xin d ự thầu, hồ sơ
ơ tài chánh, kkinh doanh… và rất

nhiều điều kiện được qui định ở 104
1 điều của bộ luật. Chư
ưa có luật đầu
u tư mà đã ccó dự án sắp hoàn
thành củaa Trung Cộng chứng tỏ rằn
ng Nguyễn Phú Trọng đã bíí mật dâng đấất cho quan thầy Trung Cộ
ộng.
Đó là âm mưu
u bí mật bán nước bị trời hại. Đó là ng ười dân đã n
nhìn thấy rõ ââm mưu bán nước
nên đã biểu tình phản
n đối dự luậtt, cũng có ngghĩa là lột m ặt nạ bán nư
ước của tập đoàn Nguyễn
n Phú
Trọng, Ngguyễn Thị Kim
m Ngân.
Một
M bộ trưởngg cà khịa. Bộ trưởng Kế ho
oạch‐Đầu tư Nguyễn Chí D
Dũng trả lời p
phỏng vấn của báo
chí, cho biết:
b
"Trong Dự
D thảo Luật không có mộ
ột chữ nào vềề Trung Quốc cả. Chỉ có nh
hững người cố
ố tình
hiểu theo chiều hướng
g đó và đẩy vấ
ấn đề lên để chia
c rẽ quan hhệ ta và Trungg Quốc".
k
biết mắc cỡ miệng. Đúng là tron
ng dự luật không có chữ “TTrung
Cha nội nầy nggụy biện mà không
Group sắp ho
Quốc” nào, nhưng trên thực tế nhàà đầu tư Trun
ng Quốc là tậập đoàn Sun G
oàn thành dự
ự án ở
Vân Đồn.
3)). Hiểm họa của
c Vân Đồn đối với Việt Nam
N
Nhà đầu tư Trung Cộng đã quy hoạch xo
ong dự án, baao gồm: sân b
bay, bến cảngg, khách sạn 5 sao,
d
khu vui
v chơi gồm có
c sòng bạc casino, “khu đ
đèn đỏ” mà nôm na gọi là động mại dâm
m cao
khu nghỉ dưỡng,
cấp để các thiếu nữ xin
nh đẹp người Việt phục vụ
ụ cho du khácch. Cũng còn ccó cá độ, sân golf…
Bên cạnh nhữn
ng cơ sở “hoàành tráng” củ
ủa chủ đầu tư
ư người Tàu ccòn có nhữngg tụ điểm bình dân
như quán
n bar, karaoke
e, massage, càà phê đè mờ, cà phê ôm… phục vụ cho dân nghèo.
Nh
hững chuyên gia
nggành nghề, công
nh
hân tay nghềề cao
vàà cả lao độngg phổ
th
hông Tàu khựa
cũ
ũng sang Vân
n Đồn.
Ch
hính phủ Tàu trợ
cấấp di dân. Có
ó đàn
ông, có đààn bà thì có trẻ con, có trư
ường học, chợ
ợ búa, nhà bảảo sanh, bịnh viện…
Một
M số người Việt ở Vân Đồn
Đ nhận đượ
ợc một số tiềền bồi thườngg và phải rời bỏ nơi chôn nhau
cắt rún mấy đời của họ
ọ ở huyện đảo
o nầy.
Chừng hơn mộ
ột thế hệ nữaa thì người Việt
V Nam ở đâây sẽ trở thà nh một sắc tộc thiểu số, vvà bài
học của Ukraina
U
có thể
ể được tái diễ
ễn ở Vân Đồn
n, Việt Nam. Đ
Đó cũng là ch
hủ trương bành trướng củ
ủa Tàu
Cộng.
4)). Hiểm họa “đặc
“
khu kinh
h tế Bắc Vân Phong”
P
Vịnh Vân Phon
ng, một trong 3 trong đặc khu
k kinh tế
Trung Cộn
ng không đứng tên mình làm chủ đầu
u tư mà ở phhía sau nhữngg công ty kháác như Đài Lo
oan ở
Formosa chẳng
c
hạn.
“Dự
“ án mà Tập đoàn Đài Lo
oan, (vốn luô
ôn chịu sự chi phối và kiểm
m soát từ Trun
ng Quốc), đã trúng
thầu đầu tư vào Việt Nam
N
nhưng saau đó lần lượ
ợt giao lại phầ n lớn cho cácc nhà thầu Trung Quốc, to
oàn bộ
nhân côngg sử dụng là lao động Tru
ung Quốc. Có thể khẳng đ ịnh là Formosa Hà Tĩnh kh
hông còn là d
doanh
nghiệp nư
ước ngoài 100
0% vốn Đài Lo
oan như đã đăng ký”.
Bắắc Vân Phongg là khu vực có địa thế “n
núi thò chân ra biển”, tứcc là một bên là núi, một b
bên là
biển. Quố
ốc lộ 1A là tuyến đường duy
d nhất nối liền
l
giao thônng Bắc ‐ Nam
m chạy qua đâây. Vì thế, kh
hi hữu
sự, chỉ cần một lực lượ
ợng tại chỗ vừ
ừa phải, là đủ sức khiến giaao thông Bắc ‐ Nam bị cắt đứt.
Từ
ừ Bắc Vân Ph
hong chạy th
heo quốc lộ 26
2 chỉ chừng 130km là đãã tới Tây Ngu
uyên, nóc nh
hà của
Đông Dươ
ơng. Tại đây, một loạt “quảả bom bùn đỏ
ỏ” của hai dự
ự án khai thácc Bauxite ở Nh
hân Cơ (Đak N
Nông)
và Tân Raai (Lâm Đồng) đều do nhà thầu Trung Quốc
Q
làm tổngg thầu đang ssẵn sàng chờ Bắc Kinh pháát lịnh
kích hoạt.. Cả vùng Đôn
ng Nam Bộ có
ó thể bị nhấn chìm trong b iển bùn đỏ.

Vịnh Vân Phong là vùng biển có độ sâu trung bình từ 20‐27m, đủ sức đón mọi loại tàu bè lớn
nhỏ. Đặc biệt, nhờ sự che chắn của các đảo và bán đảo, nên đây là một vịnh kín gió, có giá trị như một
Cam Ranh thứ hai. Diện tích mặt biển vịnh Vân Phong thậm chí còn lớn gấp 3 lần vịnh Cam Ranh.
Khi hữu sự, đội quân nằm vùng tại Bắc Vân Phong sẽ kết hợp với lực lượng từ ngoài biển hình
lưỡi bò, ồ ạt đánh vào.
Việt Nam sẽ bị chia cắt và mất kiểm soát từ Tây Nguyên xuống Vân Phong.
Kiểm soát được vịnh Vân Phong, Trung Quốc có thể uy hiếp được tàu bè ra vào vịnh Cam Ranh,
đồng thời đe dọa và vô hiệu hoá các cơ sở quân sự của Việt Nam tại Cam Ranh.
5). Hiểm họa “đặc khu kinh tế Phú Quốc”
Trung Cộng thuê bờ biển Campuchia 99 năm để xây căn cứ quân sự.
Phú Quốc cách bờ biển Kiên Giang 46km thì nó lại chỉ cách bờ biển Campuchia vỏn vẹn 26km.
Từ năm 2016, Phnom Penh đã cho Trung Quốc thuê 20% chiều dài bờ biển (90km) trong 99 năm
để xây dựng căn cứ quân sự. Theo ông Geoff Wade, một chuyên gia về châu Á từ Đại học Quốc gia
Australia, thì cảng nước sâu mà Bắc Kinh đang xây dựng tại Campuchia có thể chứa hầu hết các tàu khu
trục và chiến hạm khác của hải quân Trung Quốc.
Trung Cộng xây Angkor Wat trên biển
Công ty Union Group Thiên Tân của Trung Cộng đã thuê 45,000 hecta đất ở Botum Sakor thời
gian 99 năm để mở một thành phố du lịch mang tên là “Angkor Wat trên biển”. Khu giải trí nầy bao gồm
một hệ thống xa lộ, sân bay quốc tế, hải cảng cho tàu bè cỡ lớn đủ loại. Khách sạn 5 sao, sân golf, bịnh
viện, sòng bạc…
Angkor Wat trên biển là một vị trí chiến lược vì nó nằm trong Vịnh Thái Lan, sát với đảo Phú
Quốc nên dễ dàng phối hợp hai vị trí chiến lược của Trung Cộng, trong trường hợp Trung Cộng trúng
thầu đặc khu Phú Quốc.
Hai vị trí chiến lược nầy cùng với hải cảng Sihanoukville đều nằm trên vành đai chiến lược của
“Chuỗi Ngọc Trai” (Nhất xuyến trân châu‐String of Pearls) của Trung Cộng.
Khi thời cơ đến, sân bay Vân Đồn và sân bay Hải Nam sẽ giúp Trung Quốc khống chế toàn bộ
vùng trời vùng biển Đông Bắc Việt Nam. Sân bay Phú Quốc cùng sân bay Hải Nam, sân bay Phú Lâm
(Hoàng Sa) và sân bay Gạc Ma (Trường Sa) sẽ giúp họ kiểm soát nốt vùng trời vùng biển còn lại của Việt
Nam.
Tóm lại ba đặc khu kinh tế Vân đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc sẽ là đại họa cho Việt Nam
khiến Việt Nam phải luôn luôn nằm trong bàn tay của Trung Cộng. Xem như bị đội chiếc vòng kim cô
hoặc bị cấy “sinh tử phù” của láng giềng hữu hảo là quan thầy của đảng CSVN, chính là Trung Cộng. Chỉ
cần vài thế hệ trôi qua, thanh niên trên đất nước hình chữ S nầy nhận quê cha đất tổ của họ là Trung
Quốc, và hãnh diện là công dân của một cường quốc trên thế giới. Trung Quốc.
2. Nhận xét về Dự Luật Đặc Khu Kinh Tế
1). Nhận xét của kinh tế gia kỳ cựu Phạm Chi Lan
Bà Phạm Chi Lan nêu những nhận xét như sau: “Tôi nghĩ dự luật nầy phải dừng lại để hỏi ý kiến
của những chuyên gia về nhiều lĩnh vực khác nhau. Không phải chỉ là kinh tế, mà còn xã hội, an ninh,
quốc phòng. Cần hỏi ý kiến của người dân.
Trong những ngày qua, tôi đi khắp nơi gặp những người bình thường, ai ai cũng bức xúc. Ngồi
trên xe taxi thì người lái xe cũng nêu ra những lo lắng và bức xúc của họ về dự luật nầy.
Đứng về góc độ chuyên gia kinh tế, tôi thấy trong thời đại công nghiệp 4.0 toàn cầu hóa hiện
nay, trong bối cảnh VN tham gia FTA (Free Trade Agreement), Hiệp Định Thương Mại Tự Do với các quốc
gia khác trên thế giới, Việt Nam đã cam kết mở rộng cửa thị trường, tạo điều kiện thuận lợi và bình đẳng
cho các nước đến làm ăn, thì mô hình đặc khu kinh tế không cần thiết nữa vì nó mâu thuẫn.
Việt Nam đã cam kết với các tổ chức kinh tế, như FTA, là sẽ tạo môi trường bình đẳng cho tất cả
các nước tham gia đầu tư trên toàn cõi Việt Nam, trong khi đó lại ưu đãi đặc biệt cho nhà đầu tư vào
đặc khu. Tóm lại, không cần đặc khu kinh tế nữa”. (Bà Phạm Chi Lan)

Ví dụ như nướ
ớc ngoài nào
o muốn đầu tư “dịch vụ đèn đỏ” thì quy định cho
o họ mở cửaa kinh
doanh tro
ong khu vực Quảng
Q
Trường Ba Đình. Dịch vụ casino thì qui định ccho mở cửa ggần Bộ Công A
An để
hai vị tướ
ớng Phan Văn Vĩnh và Thiế
ếu tướng Ngu
uyễn Thanh H
Hóa được mờ
ời tham gia qu
uản lý, vì ngành cờ
bạc thì haai vị tướng công an nầy là xếp
x sòng.
Srri Lanka hợp tác với Trun
ng Cộng là bàài học cụ thể trước mắt m
mà lãnh đạo đảng CSVN kkhông
cảnh giác,, hoặc bị ép buộc
b
phải dân
ng đất cho quan thầy.
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V. Chứng min
nh đảng Cộngg Sản Việt Nam
m bán nước
1. Truyền thốn
ng bán nước của đảng Cộn
ng Sản Việt N
Nam
hứng cụ thể, rõ ràng không ai có thể phhủ nhận đượcc cả.
Những bằng ch
1)). Hồ Chí Min
nh, Phạm Văn Đồng bán nước có văn tự. Đó là cô
ông hàm ngày 14‐9‐1958, công
nhận hai quần
q
đảo Hoààng Sa và Trư
ường Sa thuộcc về Trung Cộộng.
2)). Nguyễn Văăn Linh, Phạm
m Văn Đồng và
v Đỗ Mười phải lặn lội q
qua tận Thàn
nh Đô ngày 3 và 4
tháng 9 năm 1990 để thỉnh nguyện
n xin Trung Cộ
ộng nhận Việệt Nam làm m
một khu sắc tộ
ộc tự trị như Mãn,
l nguyên nhân xuất phátt cờ Trung Cộộng là có 6 n
ngôi sao, tượng trưng cho
o Mãn
Tạng, Hồi, Mông. Đó là
Châu, Tâyy Tạng, Tân Cương (Hồi), Nội
N Mông và Việt Nam. Cờ
ờ 6 ngôi sao xxuất hiện côn
ng khai trên truyền
hình ngàyy 14‐10‐2011,, và dùng cờ 6 sao để tiếp
p đón quan thhầy Tập Cận Bình ngày 21
1‐12‐2011. Ngguyễn
Phú Trọngg ôm hun Tập
p Cận Bình trư
ước rừng cờ 6 sao do nhữnng bé gái vẫy chào ông Tập
p.
3)). Ra trận cấm
m nổ súng để dâng 6 đảo Trường
T
Sa choo Trung Cộngg. Đó là sự kiệện gọi là “Hải chiến
Trường Saa” ngày 14‐3‐‐1988. Thiếu tướng
t
Lê Mã Lương chỉ đícch danh Lê Đức Anh ra lịnh
h cấm nổ sún
ng.
https://www.youtube..com/watch?v=XWFSL1Q3
3T1o
4)). Hiệp định biên giới ngàày 30‐12‐1999 nhượng chho Trung Cộn
ng 720km2 ở thác Bản Giiốc và
11,000km
m2 trên vùng biển
b vịnh Bắcc Bộ. Lý do báán nước là doo Tổng Bí Thư
ư Lê Khả Phiêu
u bị trúng mỹỹ nhân
kế với gáii Tàu tên Trư
ương Mỹ Vân (Cheng Mei Wang) gọi là “Sướng con koo mù con mắt” là thế. Chúa
đảng Cộng Sản vì gái Tàu mà dâng giang
g
sơn gấm
m vóc của tổ ttiên chỉ vì cái đó.
5)). 10 tỉnh biên
n giới phía bắắc cho Tàu kh
hựa thuê 50 nnăm với 306,0000 hecta, ch
hiếm hầu hết các vị
trí chiến lược phía bắc VN.
6)). Từ năm 20
008, miễn chiế
ếu khán nhập
p cảnh (Visa) cho phép nggười Tàu đượ
ợc đi lại tự do
o trên
toàn cõi Việt
V Nam như
ư ở lãnh thổ trrung ương củ
ủa họ.
7)). Ở những khu công nghiệp chế xuất,, công nhân TTàu thành lập
p những khu vực riêng củ
ủa họ,
luật pháp Việt Nam ph
hải ở ngoài cáác khu đó. Ngay cả nghĩa trrang người H
Hoa cũng khôn
ng được có m
mồ mả
nào của người
n
VN cả. Họ
H gọi là “Lãn
nh sự quán âm
m phủ của Bắ c Kinh” ở Bìn
nh Dương.
8)). Ngày 1‐10‐2010, tổ chức ăn mừng quốc khánh Trrung Cộng suố
ốt 10 ngày, lấấy tiếng là kỷỷ niệm
ngàn năm
m Thăng Longg. Trong lịch sử
s VN không có ngày lễ nàào gọi là kỷ n
niệm Thăng LLong cả. Sự vviệc Lý
Thái Tổ, Lý
L Công Uẩn dời
d đô từ Hoaa Lư ra thành Đại La và đổổi tên Đại La rra thành Thăn
ng Long. Do sự tích
kh
hi thuyền mớ
ới đến đậu ở dưới
th
hành, thấy ccó con rồng vàng
hiện ra, nhân
n thể đặt tên là
hăng Long. Sự kiện lịch sử nầy
Th
kh
hông có ngàyy nào, thángg nào,
năăm nào trùn
ng với ngày quốc
kh
hánh 1 thán
ng 10 (1949) của
Trrung Cộng cả..
9)). Xây Cung Hữu
H Nghị Việtt‐Trung, lập Viện
V
Khổng T ử, cử cán bộ cao cấp qua thụ huấn ở TTrung
Cộng. Cun
ng Hữu Nghị Việt‐Trung tổ
ổng phí 800 tỷ đồng (36 triệu USD). B
Bà Ngân và ô
ông Tập tại Lễễ khai
trương Trrung tâm Văn hóa TQ, Hà Nội
N
10
0). Các nhà th
hầu Trung Cộ
ộng luôn luôn
n trúng thầu ggọi là “thầu ttrọn gói” hay là “chìa khóaa trao
tay” tiếngg Anh viết tắtt là EPC. (EPC
C=Engineeringg‐Procuremennt and Consttruction). Là loại thầu do người
trúng thầu thực hiện toàn
t
bộ côngg tác, từ việc thiết kế kỹ thhuật, cung ứn
ng vật liệu, xxây dựng, chạạy thử

rồi bàn giao. Chìa khóa trao tay. Rất khổ sở vì các nhà máy điện dùng động cơ phế thải, vật liệu hạ cấp
nên vừa chạy thử vài tháng thì chết ngắt.
Tóm lại, đảng CSVN đã đặt đất nước và dân tộc VN vào thời kỳ Bắc thuộc lần thứ năm như hiện
nay.
2. Ngụy biện để chạy tội bán nước
Bà Ngân tuyên bố: "Tranh chấp giữa hai nhà với nhau nếu không ưa nhau thì có thể bán nhà đi
chỗ khác ở được. Còn đây là quốc gia. Đất nước này là của chúng ta, chúng ta không đi đâu được, đời
đời kiếp kiếp phải sống chung với “người hàng xóm” như vậy. Chúng ta phải chấp nhận ba anh láng
giềng dù họ có đối xử tốt hay không. Nhưng nếu ai đánh mình thì mình phải đánh lại, không cam chịu,
không cúi đầu… Chủ quyền là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Việt Nam muốn hòa bình để phát triển
đất nước”. Nguyễn Phú Trọng vẫn kiên định lập trường: “Tôi đã nhiều lần nói ta với Trung Quốc là láng
giềng, phải ăn đời ở kiếp với nhau, xúc đất đổ đi được không?"
Ngụy biện, không biết mắc cỡ miệng
Trung Quốc hiện có 14 nước láng giềng, bao gồm: Triều Tiên, Nga, Mông
Cổ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, ẤnĐộ, Nepal, Bhutan, Myanma, Lào và Việt
Nam. Và cả Đài Loan nữa.
Thế nhưng tại sao không có nước láng giềng nào giống như VN đối xử với Trung Cộng vậy? Trả
lời như sau:
1). Đó là lãnh đạo của 13 láng giềng kia của Trung Cộng, không có ai ôm hôn, bợ đít lãnh đạo
Trung Cộng như Hồ Chí Minh đã làm cả.
2). Không có láng giềng nào nhận “Bên nây biên giới là nhà. Bên kia biên giới cũng là quê cha”
3). Không có ai xin cán bộ Trung Cộng về nước để chỉ đạo Cải Cách Ruộng Đất giết hại dân mình.
4). Không có ai đi phải thưa về trình như lãnh đạo VN đã làm đối với quan thầy Trung Cộng cả.
5) Không có ai nhận 880 tỷ USD về viện trợ vũ khí và kinh tế của Trung Cộng để vượt Trường Sơn
vào bắn giết đồng bào miền Nam cả.
6). Không có ai thờ Mao Chủ Tịch như Hồ Chí Minh đã thờ:
“Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,
Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,
Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít‐ta‐lin bất diệt” (Văn nô Tố Hữu)
Rõ ràng là từ Nguyễn Phú Trọng tới Nguyễn Thị Kim Ngân đều là ngụy biện đề bịp nhân dân mà
thôi. Đứt dây thần kinh ngượng số 7 rồi.
Nguyễn Phú Trọng tuyên hứa với Dương Khiết Trì: “Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán
của Đảng, Nhà nước và nhân dân VN, luôn luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc,
mong giữ gìn, củng cố và không ngừng làm cho quan hệ Việt‐Trung phát triển mạnh mẽ, ổn định và lợi
ích lâu dài của nhân dân hai nước dựa trên căn bản 16 chữ vàng và 4 tốt”.
16 chữ vàng và 4 tốt là chương trình 30 năm để hoàn tất cho Việt Nam thành một khu tự trị
thuộc chính quyền trung ương ở Bắc Kinh. Xuất phát từ Hội Nghị Thành Đô ngày 3‐9‐1990.
V. Biểu tình chống bán nước bùng nổ tại nhiều nơi
1. Biểu tình khắp nơi
Trong suốt tháng qua, đồng bào ở nhiều tỉnh, hàng ngàn hàng vạn người phẫn nộ, khí thế sôi
nổi, mang biểu ngữ đi biểu tình chống Việt Cộng bán nước 99 năm cho Tàu Cộng.
Trên các trang mạng xã hội, facebook, tràn lan những lời phản đối, lên án bọn tay sai Hán ngụy,
thậm chí còn chửi rủa thậm tệ bọn bán nước. Người ta đọc được những cái tên bị nêu ra là Nguyễn Phú
Trọng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Xuân Phúc…
Nhiều lãnh đạo tôn giáo kêu gọi tín đồ của mình hãy can đảm nổi dậy làm nghĩa vụ công dân yêu
nước, bảo vệ chủ quyền của quốc gia dân tộc.

Ngay cả nhữngg cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng lên tiếng phản đối và lên án bọn bán
nước cho Trung Cộng, đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng. Ngườ
ời Việt ở Đài Loan, Nhật B
Bản và Hoa Kỳỳ và ở
nhiều nướcc khác cũng đ
đã trương biểu ngữ
kêu gọi đồ
ồng bào tron
ng nước hãy vượt
qua sự sợ hãi, vô cảm, đứng lên làm
m lịch
sử truyền tthống, chốngg ngoại xâm vvà nội
xâm của dâân tộc Việt Naam.
Sự phát động rrầm rộ chỉ làà một
giọt nước làm tràn ly. Tức nước vỡ bờ.
Chứ thật ra bán nước ccho Trung Cộ
ộng là
sở trường, là truyền thố
ống mà đảng CSVN
làm từ lâu rồi.
Bắtt đầu bán nư
ước có văn tự của
Hồ Chí Min
nh‐Phạm Văn Đồng ký ngàày 14‐
9‐1958.
2. Hình ảnh củ
ủa những cuộ
ộc biểu tình
Giáo dân ggiáo hạt Văn Hạnh, thuộcc giáo
phận Vinhh, Hà Tĩnh biểu tình ngày
17/06/20188 phản đối d
dự Luật Đặc kkhu và
Luật An ninnh mạng Hàn
ng vạn ngườ
ời biểu
tình trước D
Dinh Độc Lập Sài Gòn
3. G
GS Tạ Văn Tàài: “Đừng dồn dân
vào chân ttường” GS Tạạ Văn Tài đã từng
giảng dạy tại Trường Luật của Đại Học
Harvard nó
ói, các cuộc b
biểu tình tự phát là
một dấu h
hiệu khiến ch
ho nhà cầm q
quyền
phải giải qu
uyết những vvấn đề gây bứ
ức xúc
cho công cchúng. Đừng đẩy dân vào
o chân
tường. Tô
ôi thấy các cuộc biểu tình là triệu chứng rõ rệt để chho nhà cầm q
quyền tỉnh nggộ. Con chó b
bị dồn
đến chân tường thì nó sẽ cắn lại”.
4. Vận mạng dân tộc Việt Nam tùy thuộcc vào thế hệ tthanh niên Việt Nam ngày nay ở trong nước.
Những cuộc biểu
b
tình lớn lao chưa từn
ng có vừa quua, người ta tthấy một số lớn thanh niên và
người bìn
nh dân. Tuổi trẻ
t trong nướ
ớc đã kiên cư
ường, bất khuuất bạo lực, đ
đã vượt ra kh
hỏi sự sợ hãi và vô
cảm, can đảm đứng lên thể hiện ý chí
c của người dân về việc bbảo vệ chủ qu
uyền quốc giaa, dân tộc.
Tương lai của dân tộc tùy thuộc vào
o thế hệ than
nh niên hiện nnay, tiêu biểu
u là Nguyễn P
Phương Uyên,, Đinh
Nguyên Kha, Việt Khan
ng, Phạm Thanh Nghiên, caa sĩ Nguyễn TTín, sinh viên Trương Thu H
Hà và các bạn
n. Còn
nhiều nữaa.
Tu
uổi trẻ hải nggoại như Đoààn Thanh Niên Cờ Vàng cũũng đã lên tiếếng ủng hộ các bạn, cùng nhau
góp tiếng nói chung để
ể phản đối nh
hững âm mư
ưu bán nước ccủa đảng CSV
VN. Đặc biệt llà thanh niên
n công
dân Mỹ gố
ốc Việt, anh Will
W Nguyễn, cũng
c
đã về VN chung lòngg với thanh niêên và đồng bào trong nướ
ớc, lên
tiếng phản đối bán nướ
ớc của đảng CSVN.
C
ớc đoàn kết lại thực hiện lời kêu gọi củ
ủa Bác
Người Việt hảii ngoại mong ước thanh niên trong nướ
sĩ Nguyễn
n Đan Quế: “Hãy
“
đứng thẳ
ẳng người, hiên ngang tuyyên bố: Tự doo hay sống nh
hục! Xuống đ
đường
dứt điểm độc tài nhũn
ng lạm quyền thế. Bộ CT đả
ảng CSVN và con đẻ đã phhá sản đất nư
ước, thiểu số
ố tham
quan quá giàu, đa số quần
q
chúng sống
s
trong ng
ghèo khổ. Chóóp bu Nguyễnn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng
triển khaii tối đa công an trị, đàn áp
á những ngư
ười yêu nướcc, là bọn phảản dân hại nư
ước. Toàn dâ
ân hãy

vùng lên. Xuống đường, giáng liên tiếp những đòn sấm sét ngay vào đầu Bộ Chính Trị đảng CSVN, buộc
chúng phải trả quyền lực lại cho nhân dân. Quét sạch Cộng Sản!" (BS Nguyễn Đan Quế)
Hãy nắm lấy thời cơ. Đảng CSVN đang chia năm xẻ bảy đấu đá nhau tranh giành quyền lực chưa
đến hồi kết cuộc. Họ đang yếu. Đó là thời cơ tốt nhất để toàn dân vùng dậy đòi dân chủ, tự do, nhân
quyền và chống bọn Hán ngụy.
VI. Ngàn đời nguyền rủa những tên bán nước
Những tên bán nước như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đại Quang, Lê Đức Anh, Lê
Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng và toàn bộ lãnh đạo đảng
CSVN, sẽ đi vào lịch sử dân tộc tiếp theo sau Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc…để ngàn đời nguyền rủa.
Những thế hệ sau hãnh diện về Bà Trưng, Bà Triệu thì sẽ xấu hổ với những cái tên Nguyễn Thị
Kim Ngân, Tòng Thị Phóng… Một cô bé “bức xúc” bảo bà Ngân: “Bà nên về Bến Tre chăn vịt thì tốt hơn a
tòng bán nước”.
VII. Kết luận
Qua những bằng chứng cụ thể nêu trên, đảng CSVN có truyền thống dâng đất nước cho Trung
Cộng. Trong đó, Nguyễn Phú Trọng là tên bán nước số một trong lịch sử bán nước của Đảng. Nổi bật
nhất là những âm mưu, thủ đoạn gian manh, xảo trá rất tinh vi, đặt bộ máy nhà nước VN dưới sự cai trị
của quan thầy Trung Cộng với những cái tên gọi là “Hợp Tác”, tức là trực thuộc.
Cha nội nầy là “Number One Water Selling Man” đã bí mật ký kết hết hiệp định nầy đến hiệp
ước khác, từng bước đặt VN dưới sự đô hộ của Tàu khựa.
Di chúc của Hoàng Đế Trần Nhân Tông như sau: “Cái họa lâu đời của ta là họa Trung Hoa. Họ
không tôn trọng biên giới qui ước, cứ luôn luôn đặt ra cái cớ tranh chấp. Họ gậm nhấm đất đai của ta,
lâu dần họ sẽ biến giang san của ta, từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chít.” Phải nhớ lời dặn của ta:
“Một tấc đất của tổ tiên để lại cũng không được để lọt vào tay kẻ khác”. Ta để lời nhắn nhủ nầy như một
lời di chúc cho muôn đời con cháu.”
Muốn diệt Trung Cộng, thì trước hết phải diệt Việt Cộng. Muốn diệt Việt Cộng thì trước hết phải
diệt Việt gian. Đó là công thức bảo vệ đất nước.
Minnesota ngày 22‐6‐2018
Trúc Giang / danlambaovn.blogspot.com

