
Thư Ch

 
Ngày 31 t
 
H, 
 

mô hình nu
 
Bất ngờ, ô
huyết não
Thanh Ng
 
Thân phụ
công an "t
 
Từ sân ba
xanh hú c
Nó lập tứ
tại Chợ Rẫ
lòng vòng
cầu rời kh
 
Bên ngoà

ho Con 

N

háng 5 năm 2

uôi tôm công n

ông bị đột qu
o, Trọng lập t
hị có mặt trê

 ông Nghị, cự
tiếp quản" to

ay Tân Sơn N
còi dẹp đường
c gây náo độ
ẫy bị ảnh hưở
g mãi mới vào
hỏi ca trực để

i, lực lượng c

 

Nhận Diệ

2019 

nghiệp tại huyệ

uỵ. Sau khi đ
ức được cáng
n chuyến bay

ựu thủ tướng
oàn bộ bệnh v

Nhất, ông Trọ
g, đưa thẳng 
ng toàn bộ kh
ởng. Người nh
o được bên tr
ể ra về mà khô

công an đông

ện Thái T

ện Kiên Lương, 

ược các bác 
g lên chuyên 
y "định mệnh

g Nguyễn Tấn
viện Chợ Rẫy 

ọng được đưa
đến bệnh việ
hu vực bệnh 
hà và bệnh nh
rong. Nhiều c
ông nêu rõ lý 

g đảo, gồm cả

Thú Nguy

Kiên Giang ng

sĩ bệnh viện 
cơ đưa về Sà
" này. 

n Dũng, đã có
‐ nơi dự kiến 

a  lên xe cứu 
ện Chợ Rẫy, v
viện, khiến m
hân đang điề
án bộ, nhơn v
do. 

ả thường phụ

(Đ

yễn Phú

gày 13.4, ẢNH: 

đa khoa Kiên
ài Gòn trong t

ó mặt và chờ
sẽ là một điể

thương, hộ
với đội xe tháp
mọi hoạt động
u trị tại đây t
viên và y bác

ục lẫn sắc ph

Đại Gia đình 

ú Trong 

Sáng
Chủ 
Phú 
việc 
chốt 
nghe
Kiên 
Than
tình 
nhiệm
hội  Đ
thứ X
2020
sinh 
của 
Nguy

TTXVN] 

n Giang chẩn 
tình trạng hô

sẵn từ rất sớ
ểm nóng tron

tống bởi  trên
p tùng hùng h
g khám chữa 
tỏ ra khá bất 
c sĩ tại bệnh v

ục xuất hiện 

Giá
Nguyễn Ngọc

g 14.4, Tổng b
tịch nước Ng
Trọng  đến
với  cán  bộ
tỉnh  Kiên  G

e  Bí  thư  Tỉn
Giang  Ng

nh  Nghị  báo
hình  thực 

m  vụ  từ  sa
Đảng  bộ  tỉn
X, nhiệm kỳ
0,  đúng  vào 
nhật  lần  th
Trọng  [Xem

yễn  Phú  Trọng

đoán, ông b
n mê. Ông Ng

ớm để cùng v
ng những ngày

n 30 chiếc xe
hậu nối đuôi 
bệnh bình th
bình khi họ p
iện cũng đượ

dày đặc tại n

áo Già 
c Huy) 

 

bí thư, 
guyễn 
  làm 
ộ  chủ 
Giang; 
nh  ủy 
guyễn 
o  cáo 
hiện 

u  Đại 
h  lần 
2015‐
ngày 

hứ  76 
m  hình 
g  thăm 

bị xuất 
guyễn 

với bộ 
y tới. 

e biển 
nhau. 
hường 
phải đi 
ợc yêu 

những 



ngả đườn
đến gần k

Thông tin
thư kiêm 
quyền lực
 
Trước vấn
Giang, nh
Tp.HCM đ
tỏa khu vự
dõi, ổn th
lãnh đạo 
Sau đó bỗ
đưa gấp 
Nguyễn T
ban tổ ch
ương đản
đến bệnh 
trái của T
muốn vào
Nhân,  Ng
Chính... lo
người nói
 
Trong khi 
“Vành Đa

ng dẫn đến bệ
kiểm tra, khôn

 này, nếu đư
Chủ  tịch nư

c tại đại hội 1

n nạn này, Blo
hập viện trưa 
đang được điề
ực BV Chợ Rẫ
hì đưa về Hà 
tỉnh Kiên Gia
ỗng nhiên Trọ
về Chợ Râỹ. 
Thiện Nhân. Đ
ức trung ươn
ng Nguyễn Vă
viện chợ Rẫy

Trọng  không 
o thăm nhưng
guyễn  Văn  N
oanh quanh t
i. 

i đó, Trọng dự
ai Con Đường

ệnh viện. Nhữ
ng cần biết có

ược xác nhận,
ớc Nguyễn P
3 vào năm 20

ogger Lê Nguy
14.4. Cả Rạch
ều xuống! Trọ
ẫy. Lúc 17:30:
Nội. Diễn biế
ng lúc gần ch
ng có vẻ choá
Bí thư Nghị đ

Đoàn cán bộ lã
ng, người Đứ
ăn Nên (trước
y thì Ba Dũng
cử động đượ
g bị từ chối. Đ
Nên,  Nguyễn 
trông nom Tr

ự kiến ngày 2
g” của Tập Cậ

ững người đi 
ó chụp ảnh ha

đ
n
đ
v
l
b
đ

K
v
c
T
C
m
c
t

Đ
t
n
t

, sẽ  là một d
Phú Trọng, ng
021. 

yễn Hương T
h Giá đang nó
ọng xuất viện
: Trọng được
ến là Trọng lú
hiều Trọng ph
áng, xỉu đi.  B
đi cùng máy 
ãnh đạo đượ

ức Hoà, Long A
c là chủ nhiệm
g vào thăm, lú
ợc. Lúc sau Ph
Đến 10 giờ tố
Thanh  Nghị

rọng. Dường 

24 tháng 4 sẽ
ận Bình; đồng

ngang vô tìn
ay không. Hà
đầy  cả  trong
người  theo  s
đằng sát khí.
viện  thì  lại vắ
lạc vào bệnh 
bệnh  viện  Chợ 
được đưa vào cấ

Không một tờ
việc đang là đ
cả  những  ng
Theo  luật bả
CSVN thông q
mục "bí mật 
chuyên khoa 
thoại trước k

Đến 17:30', T
từ)  não  tron
nhanh  chóng
trạng nguy kị

ấu chấm hết 
gười mà hầu 

rà cho biết: T
óng rực, công
 lúc 15:35 bằ
chụp MRI ở C
c đầu bình th
hát biểu chỉ đ
Bác sĩ chẩn đo
bay chỉ đạo 

ợc Trọng man
An (cùng quê
m văn phòng c
úc Ba Dũng lạ
hạm Minh Ch
ối vẫn chưa th
ị,  Nguyễn  Th
như Trọng kh

ẽ đi Trung Qu
g thời báo cá

nh mở điện th
nh lang bịnh 
g  thang máy 
sát, mặt  ai  cũ
. Trong khi đ
ắng  tanh khô
viện ma. [Xem
Rẫy  chiều  14  Th
ấp cứu. (Hình: Fa

ờ báo nào ở
đề tài nóng n
gười  thạo  tin
o vệ bí mật 
qua, sức khỏ
nhà nước". 
đầu ngành c
hi tiến hành đ

Trọng  được  đ
ng  tình  trạng 
g  được  xác  đ
ch.  

 đối với tươn
như vẫn chư

Trọng đang ở
g an vây kín B
ằng trực thăng
Chợ Rẫy. Tối 
hường không
đạo, đến phần
oán nhanh thấ
việc đưa Trọ
g theo về Kiê
ê Trương Tấn 
chính phủ thờ
ại gần, Trọng
hính cũng vào
hấy Tư Sang v
hành  Phong,
hông bị hôn m

uốc ký 10 vă
áo quan điểm

hoại lập tức b
viện đông ng
lẫn  thang  bộ
ũng  lộ  vẻ  că
đó, một số kh
ông một bón
m hình công an 
Tháng  Tư,  nơi  ô
acebook Huỳnh 

Việt Nam dá
nhất từ đầu n
n  trong  nước
nhà nước vừ
e  lãnh đạo đ
Thậm chí, đế
cũng bị bắt p
điều trị. 

đưa  đi  chụp 
vẫn  còn  hô

định  là  bị  xuấ

ng  lai chính t
ưa có dấu hiệ

Nội B ‐ Bệnh 
Bệnh viện. Các
g. Bộ Công An
14.4: chưa tỉ

g có gì, nhưng
n bí thư Nghị 
ấy Trọng bị xu
ọng về TP HC
ên Giang có M
Sang). Chánh
ời Nguyễn Tấ
g nắm cánh ta
o đến nơi. Cự
vào thăm. Ch
, Mai  Văn  C
mê, vẫn tỉnh 

ăn kiện hợp tá
m đối ngoại củ

bị những kẻ l
ghẹt công an, 
ộ.  Đi  đâu  cũ
ăng  thẳng  và 
hu vực  trong 
ng người, ngỡ
 đứng canh bên
ng Nguyễn  Phú
Phương)] 

ám đăng tin, 
năm đến nay.
c  cũng  tỏ  ra 
ừa  được Quố
được xếp vào 
ến cả những 
phải giao nộp

MRI  (cộng h
ôn mê.  Bệnh 
ất huyết não

trị của ông Tổ
ệu sẽ chuyển

viện Đa Khoa
c bác sĩ ở Chợ
n được lệnh p
ỉnh. Đang còn
g khi đang họ
đứng lên tiếp
uất huyết não
CM cùng với b
Mai Văn Chín
h văn phòng 
ấn Dũng). Khi 
ay 3x ra hiệu 
ựu bí thư Hai
hỉ có Nguyễn 
Chính,  Phạm 
và nghe đượ

ác trong sáng
ủa Việt Nam 

ạ mặt 
đứng 
ng  có 
đằng 
bệnh 

ỡ như 
n ngoài 
ú  Trọng 

dù vụ 
 Ngay 
e  dè. 
ốc hội 
 danh 
bác sĩ 
p điện 

hưởng 
nhân 

o,  tình 

ổng bí 
n giao 

a Kiên 
ợ Rẫy, 
phong 
n theo 
ọp với 
ếp thu. 
o, bèn 
bí thư 
h phó 
trung 
Trọng 
là tay 
i Nhật 
Thiện 
Minh 

ợc mọi 

g kiến 
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." 
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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) 
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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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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) 

 
Phụ đính 4 



 

hai thanh
‐ đương n
 

Ti
 

D
trước đám
cho đến h

C
chương tr
hạng lâu d

Đ
nhiều củi 
trống ghế

Tạ
đúng một
vụ cho ra
cả. Có khi
 

Th
 

R
mà gặp, c
phạm phá

Dù bị 
là Thành 
chức đang
Cang ngay
• Viêtna

Tất T

củi to hơn là
nhiệm Chủ tịc

iếp tục đốt lò

ư  luận đồn đ
m cận thần đa
hết nhiệm kỳ v
hương  trình 
rình hội nghị 
dài.  
ể bù đắp cho
gộc vào lò. C

ế như Đinh Th
ại cuộc họp lã
t tháng vắng 
. Các đồng ch
i phải làm mạ

ha Thủ Thiêm

iêng vụ bắt T
các tờ báo lề 
áp luật của cô
kỷ luật cách 
ủy viên, Phó 
g tại vị nào b
y tên tiêu đề 
amnet viết “B

Thành Ca

à Tất Thành C
h UBND TP, H

ò để duy trì q

đoán cho rằn
ang lăm le đò
và có thể cả đ
làm việc  sắp
trung ương 1

o sụt giảm sứ
ũng không lo
hế Huynh. 
ãnh đạo chủ c
bóng, Tổng T
hí không đượ
ạnh hơn nữa t

m sao lại giết 

Tề Trí Dũng ch
phải đã đồng
ông ty Tân Th
chức Ủy viên
trưởng ban T
ị báo chí lề ph
bài báo:  
Bóng dáng ôn

ang: Phé

2

Cang ‐ nguyên
Hà Nội 

uyền lực? 

g đây cách đ
òi chia quyền 
đến nhiệm kỳ
p  tới  của Tổn
10 quy hoạch

ức khỏe vì  th
oại trừ những 

chốt do Tổng
Trọng chủ độn
ợc nghỉ ngơi, 
thì mới tốt".

vì Tân Thuân

ho thấy chừn
g loạt đưa tin 
uận. 
n Trung ương
Thường trực 
hải công khai

ng Tất Thành C

ép Thử C
Gió Bấc 
019‐05‐17 

n Phó bí thư t

đáp trả “tao c
thừa kế và th

ỳ sau. 
ng Tịch  từ việ
h đội ngũ cán 

hời  tiết vừa  r
công thần hi

 Bí thư kiêm 
ng công khai 
không được 

n 

g như lửa lò 
theo cách qu

g đảng và Phó
Ban Chỉ đạo 
i xúc xiểm nh

Cang trong ch

Cho Ngư

Hình: Cựu
Thành ph
Cang. Cou
 

S
người  đố
trường  v
đầu  thàn
thủ  tướn
tướng lĩn

Đ
khởi tố b
Trí Dũng
là cửa m

thành ủy Hồ C

có chi mô” bằ
hể hiện ý chí 

ệc  trình  Luật 
bô chiến lượ

rồi, chắc chắn
iện vây quanh

Chủ tịch nướ
thể hiện ý ch
có cái gì ngư

đã phả đến g
uy trách nhiệ

ó bí thư Thàn
công trình "L
ư Tất Thành 

huỗi sai phạm

ười Đốt 

u Phó bí thư t
hố Hồ Chí Min
urtesy of than

Sau  một  th
ốt  lò  đã  tái  x
với  ngọn  lửa
nh  Hồ  và  Hà 
ng  Vũ  Văn  N
nh bị hài danh
Đáng  chú  ý 
bắt giam hai T
và Bùi Quan
ở,  là bậc  tha
Chí Minh và N

ằng hành độn
quyết tâm bá

trước Quốc 
ợc, càng cho t

n,  lò sẽ  tăng 
h Tổng tịch cũ

ớc Nguyễn Ph
hí đốt lò: "Phả
ười ta cảm th

gáy Tất Thành
m Tất Thành 

h ủy, Tất Thà
Lịch sử TP HC
Cang. Báo ch

m tại công ty T

Lò 

thường trực 
nh, ông Tất Th
nhtra.com.vn

háng  vắng 
xuất  hiện  ở
a  nóng  rực  c
Nội. Nguyên

Ninh  và  hàng
h chờ kỷ luật.
là  việc  đồng
Tổng Giám d
ng Huy có thể
ang để hướng
Nguyễn Đức C

ng của Tổng T
ám trụ ngôi v

Hội  đến nội 
thấy quyết tâ

nhiệt, sẽ có 
ũng có thể bấ

ú Trọng chủ t
ải làm tiếp m
ấy là chùng x

h Cang. Khôn
Cang trong c

ành Cang vẫn
CM". Hiếm có
hí đồng loạt q

Tân Thuận” {1

hành 
n 

bóng, 
chính 
cả  hai 
n  Phó 
g  loạt 

g  loạt 
dốc Tề 
ể xem 
g đến 
Chung 

Trọng 
vương 

dung 
âm trụ 

thêm 
ất ngờ 

trì sau 
ột vài 
xuống 

g hẹn 
các sai 

 đang 
 quan 
uy tội 

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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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. kiên định học thuyết Mác‐Lê;  
2. kiên định chủ nghĩa xã hội mác xít;  
3. kiên định chế độ độc đảng;  
4. kiên định nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN;  
5. 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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Trúc Giang MN (Danlambao) 
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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) 
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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. 
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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 


