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CUỘC ĐẤU CHƯA TỚI PHÚT 90 

 

 

THỨ BA, NGÀY 12 THÁNG 1 NĂM 2016 

Không dễ bưng bít, đe doạ sự thật 
 

 
 

Ban biên tập nhận được bài viết của ông Lê Phước Đại, nguyên cán bộ Ban 

Bảo vệ Chính trị Nội bộ, về cảm nhận của ông cùng số cán bộ lão thành về trang 

mạng "Ý kiến Đảng viên" (KiennghiĐH.org) và việc bưng bít, đe dọa sự thật của 

Ban Tuyên giáo TW theo sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kính 

chuyển độc giả để cùng suy ngẫm. 

Gần đây trên trang mạng xuất hiện trang mạng “Ý kiến đảng viên” đang thu hút sự 

chú ý của dư luận vì qua đó sẽ hiểu được những gì tốt, những gì chưa tốt của Bộ 

Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương. Đồng thời cũng thấy được bản chất của 

con người cụ thể đang nắm giữ cương vị chủ chốt của Đảng. Tôi cho rằng những 

tác giả đưa ra các bài viết phải là những người đã từng nắm giữ những cương vị 

công tác nhất định trong hệ thống chính trị của Đảng và Nhà nước thì mới có thể 

nêu được các vấn đề một cách hệ thống và sâu sắc như thế. 

Mấy ngày gần đây trong các bản tin báo chí, truyền hình đưa tin một số cán 

bộ đã nghỉ hưu như chúng tôi lên tiếng phản đối những bài viết đăng trên trang 

mạng và quy kết đó là sự phá hoại của các thế lực thù địch hoặc quy kết là hành vi 

chia rẽ, phá hoại Đại hội Đảng một cách gay gắt. Vì vậy, khiến tôi tìm đọc lại các 

bài viết này và phân tích cặn kẽ để tìm ra tính chất “phản động và chống Đảng” thể 

http://4.bp.blogspot.com/-MPwBlRklFgw/VpUXhJBj-iI/AAAAAAAAzEw/3Gkx0w9TH_0/s1600/8b.jpg
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hiện ở những điểm nào. Tôi mang chuyện này trao đổi với một số cán bộ lão thành 

mà tôi quen biết thì hầu hết đều thừa nhận nội dung các bài viết nêu trong trang 

mạng “Ý kiến Đảng viên” đã phản ảnh đúng tình hình nội bộ ta hiện nay. Có đồng 

chí còn cho rằng họ đã nói đúng, họ đã nói thay cho mình. Không ai có ý kiến gì về 

các bài viết đăng trên mạng là chia rẽ, phá hoại nội bộ. Trái lại đều có chung một 

nhận xét là: 

- Bộ máy của Đảng hiện nay quá kém, không nắm bắt được diễn biến tư 

tưởng của cán bộ, Đảng viên và nhân dân. Tất cả những bài viết này đã là những 

câu chuyện truyền miệng từ trong Đảng ra ngoài quần chúng, từ Bắc vào Nam, họ 

đều chê bai ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến mức thậm tệ và đều không 

chấp nhận sự tồn tại của ông Trọng trong Đảng vì chính ông đã có nhiều sai lầm 

nghiêm trọng. Chính ông Trọng là người gây ra mất đoàn kết trong Đảng, vi phạm 

nguyên tắc tập trung dân chủ về quyền bầu cử, ứng cử và đề cử. Ông Trọng là 

người bảo thủ giáo điều, kìm hãm sự phát triển của đất nước. Ông Trọng là người 

theo Tàu, sợ Tàu đến mức nhu nhược, không dám nói gì khi Trung Quốc xâm lấn 

chủ quyền. Điều này ai cũng biết, cũng nói, thậm chí họ còn nói ông Trọng là kẻ 

phá hoại Đảng. Được biết Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương lại chọn ông 

Trọng là người tái cử khoá tiếp theo, không hiểu nỗi cái tập thể Bộ Chính trị này đã 

hoạt động như thế nào mà lại làm như vậy. Vì vậy, không có cách nào khác họ phải 

chọn phương pháp đưa ra công khai cho dân biết về việc làm của ông Nguyễn Phú 

Trọng. Họ cho rằng có viết thư cho Bộ Chính trị thì ông Trọng cũng chẳng xem xét 

vì có nhiều người đã gửi thư đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kể cả ông Lê Đức Anh 

mà có thấy Bộ Chính trị tiếp thu gì đâu?! 

 

http://1.bp.blogspot.com/-M9Exh2j10gE/VpUY9tE_abI/AAAAAAAAzE8/NOKCluWjTi8/s1600/8a10.jpg
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Dư luận Đảng viên, Nhân dân đều cho rằng chính ông Nguyễn Phú Trọng  

là người gây ra mất đoàn kết trong Đảng, vi phạm nguyên tắc  

tập trung dân chủ về quyền bầu cử, ứng cử và đề cử,  

là người bảo thủ giáo điều, kìm hãm sự phát triển của đất nước 

-  Còn các nhân sự khác thì sao? Như ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Nguyễn 

Sinh Hùng,… cứ hỏi mấy ông trong Ban Chấp hành Trung ương thì rõ, họ đã được 

các ông này cho gì và họ biết các “đại gia” phải cho các ông ấy cái gì? Nhà ông 

Phúc lúc nào cũng có hàng chục người ông mời đến ăn uống, tiền ở đâu? Xe Lexus 

bọc thép ông Nguyễn Sinh Hùng đang đi, ở đâu mà có? Dân đã điều tra làm rõ hết 

rồi, chỉ có Đảng là không biết hoặc cố tình không biết. Còn nữa: có ai trong Đảng 

nói rằng Bộ Chính trị là đoàn kết nhất trí không? Chỉ có ông Nguyễn Phú Trọng và 

ông Đinh Thế Huynh – Trưởng ban Tuyên giáo là nói có đoàn kết. Còn ai trong 

Đảng cũng biết trong Bộ Chính trị không tin nhau, công kích nói xấu nhau, bôi nhọ 

nhau đủ mọi cách trong dịp chuẩn bị cho nhân sự Đại hội 12 thì đã thấy rõ mất 

đoàn kết cỡ nào. Ông Trọng đã làm gì với các đồng chí của mình? Bằng mọi thủ 

đoạn hứa hẹn, lừa mọi người để ông ở lại tái cử. Ông chọn một lớp êkip mới như 

ông Phúc là điều hiển nhiên, số người này rất ham muốn quyền lực, khéo xu nịnh 

ông Trọng và cùng hợp tác với nhau để loại cho được những người khác. Những 

câu chuyện như thế ai cũng biết và diễn ra rất tự nhiên. Vì vậy không thể đánh giá 

những thông tin họ phản ảnh là phá hoại. Vì nó phản ảnh đúng tình hình thực tế, 

Đảng cần bình tĩnh xem xét, tiếp thu.  

 

Nguồn tin trên Internet:  

http://1.bp.blogspot.com/-J4prlaqPQtA/VpUeCEzqrHI/AAAAAAAAzFY/n_nPRPhlsnE/s1600/8a10p.jpg
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Dự kiến ông Nguyễn Xuân Phúc  

(miệng méo, mắt liếc xéo)  

sẽ làm Thủ tướng nhiệm kỳ ĐH 12 

       Các khoá TW trước không có tình trạng này vì ý kiến Đảng viên đều 

được Đảng tiếp nhận qua các cuộc gặp gỡ tập thể để lấy ý kiến. Khoá này thì 

không! Không có cuộc gặp gỡ nào với các đồng chí đã từng giữ chức vụ lãnh đạo 

Đảng và Nhà nước. Ông Trọng chỉ gặp riêng rẽ một số đồng chí, có người thì 

thẳng thắn nêu ra những vấn đề yếu kém, có người không nói gì vì không ưa gì ông 

Phú Trọng. Họ đều đã biết ngay trong Bộ Chính trị, ông Phú Trọng đã làm mất dân 

chủ rồi. Chúng tôi được biết có một số đồng chí cán bộ lão thành viết thư xin được 

gặp Bộ Chính trị nhiều lần nhưng Bộ Chính trị không gặp và cũng không có thư trả 

lời. Điều này cho thấy Bộ Chính trị khoá này đối xử với những cán bộ có tâm 

huyết với Đảng như thế nào! Khi đối với người chân chính thì như thế, còn đối với 

người thật sự phá hoại nội bộ thì sao? Được biết Bộ Chính trị rất quan tâm khi 

nhận được thư tố cáo với một ai đó trong Bộ Chính trị thì ngay lập tức lập đoàn 

kiểm tra xác minh, kể cả cử những cán bộ là Ủy viên Trung ương sang tận Mỹ gặp 

người tố cáo là địch nguỵ cũ để họ nói về tình hình nội bộ (thật là một việc làm 

nguy hiểm). Đến nay đã kết luận rõ đơn tố cáo của ông Phan Diễn, ông Lê Xuân 

Tùng nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, đơn tố cáo của ông Tư Cẩn và đơn tố cáo của 3 

ông giáo sư ở Học viện Hành chính quốc gia TPHCM là vu khống, xuyên tạc, bội 

nhọ ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Các bài viết của người có tên là Huy Đức, 

Phạm Chí Dũng, Bùi Thanh Hiếu đã xác định rõ là xuyên tạc, bôi nhọ Thủ tướng 

rất công khai, mang tính chất thách đố. Đây mới là bọn phá hoại! Tại sao ông Phú 

Trọng không cho xử lý? 

Chúng tôi tìm nguyên nhân vì sao những tin tức nội bộ lại được nhiều người 

dồn dập đưa lên trang mạng? Nhất là vào thời điểm chuẩn bị nhân sự Đại hội 12. 

Một là ông Nguyễn Phú Trọng đã bưng bít mọi thông tin về việc chỉ đạo chi phối 

hoạt động của Bộ Chính trị và các cơ quan chuyên môn của Đảng, đã cư xử mất 

dân chủ với cán bộ, Đảng viên tâm huyết muốn đóng góp cho đất nước, không tiếp 

thu sự góp ý của Đảng viên, kể cả các đồng chí nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ 

tịch nước và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị. Thứ hai, Đảng viên rất bức xúc khi 

được biết ông Nguyễn Phú Trọng tìm mọi cách gạt bỏ những đồng chí trong Bộ 

Chính trị để một mình ông ta tái cử. Đặc biệt khi ông Trọng lên tiếng chọn nhân sự 

có sự phân biệt Bắc Nam và đưa ra những tiêu chuẩn rất lỗi thời như người làm 

Tổng Bí thư phải là người có lý luận. Thứ ba, những người viết bài đăng trên mạng 

cho rằng các Ủy viên Trung ương không cập nhật được thông tin, nhất là những 

người ở địa phương. Vì vậy những thông tin trên mạng sẽ giúp họ hiểu được phần 
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nào sự thật về tình hình nội bộ Đảng, giúp cho họ có cách nhìn và hành động đúng, 

tránh được những sai lầm và đấu tranh với số cơ hội trong Đảng. 

Để không còn tình trạng cán bộ phải nêu ý kiến của mình trên mạng thì Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư phải tập trung giải quyết tốt 3 nguyên nhân nói trên. 

Tôi mong rằng những tác giả của các bài viết đăng trên trang mạng vì lợi ích 

và danh dự của Đảng cần phải nêu đúng sự thật, không xuyên tạc bóp méo sự thật 

gây tổn thất cho Đảng. Chúng tôi kiến nghị Bộ Chính trị cần có hình thức thích 

hợp để cán bộ, Đảng viên được góp ý kiến có tổ chức. Có như vậy Bộ Chính trị 

mới có đầy đủ thông tin, đồng thời Bộ Chính trị phải thật sự trân trọng, tiếp thu ý 

kiến của cán bộ, Đảng viên. Tuyệt đối không nên chụp mũ những người đã nêu ý 

kiến đúng và càng không nên sử dụng một số cán bộ tuyên giáo vốn đã kém hiểu 

biết về thông tin để lên phương tiện truyền thông phê phán chụp mũ. Làm như vậy, 

chỉ khơi dậy sự tức giận của cán bộ Đảng viên có tâm huyết xây dựng Đảng, trong 

đó có rất nhiều cán bộ cao cấp đã có một thời từng là lãnh đạo của lớp cán bộ đang 

là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương hiện nay.  

Đến đây câu chuyện này có thể kết luận là mọi thông tin đưa trên mạng đều 

nhằm vào cảnh báo cho Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương là tình hình nội 

bộ Đảng đang diễn ra không bình thường, dân chủ đang bị bóp nghẹt, số cơ hội, 

tham nhũng đang hoành hành, phá vỡ kỷ luật của Đảng, đồng thời cũng nhằm lên 

án ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Sinh Hùng và ông Nguyễn Xuân Phúc vì 

ai cũng biết họ là những người bất tài, tham nhũng cần phải loại bỏ, không để tái 

cử vào nhân sự Khoá 12. Nếu những ông này vẫn còn trong danh sách tái cử, chắc 

chắn dư luận sẽ còn phản ứng mạnh mẽ, ngay cả sau khi kết thúc Đại hội 12 không 

biết điều gì sẽ ra nếu như ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư, ông Nguyễn 

Sinh Hùng, ông Nguyễn Xuân Phúc giữ các chức vụ chủ chốt trong Đảng và chính 

quyền. Đây là một tai hoạ của đất nước! Xin Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung 

ương chớ coi thường lời cảnh báo này. 

 

 

Lê Phước Đại  

(nguyên cán bộ Ban Bảo  vệ Chính trị Nội bộ)/kiennghiĐH//TTHN 

Nguồn:http://www.kiennghidaihoi.org/2016/01/khong-de-bung-bit-de-doa-

su-that.html 
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Nguyễn Tấn Dũng có đủ 'lý khí' và lý thuận? 

 

 

Sáng 26/9/2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân  

cùng đoàn Đại biểu cấp cao VN đã tới Washington, bắt đầu chuyến tham dự 

Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hiệp quốc khóa 68 tại Mỹ. 

Khác với vài hội nghị trước, một số tin tức ngoài lề đã cho hay về ngày khai 

mạc và thời gian diễn biến của Hội nghị trung ương 14 đảng Cộng sản Việt Nam 

trước khi hội nghị “tối quan trọng” này diễn ra vào ngày 11/1/2016. 

Sau Hội nghị trung ương 13, có tin cho biết những nhân vật được Ban chấp hành 

trung ương viết phiếu thuận nhiều nhất là Trần Đại Quang, Nguyễn Thị Kim Ngân 

và Nguyễn Xuân Phúc. 

http://bongbvt.blogspot.com/2016/01/nguyen-tan-dung-co-u-ly-khi-va-ly-thuan.html
http://2.bp.blogspot.com/-yp_w5bHWU7U/VpTpwZ8E5YI/AAAAAAAAzEY/_6gtwVuMQZw/s1600/9b24.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-yp_w5bHWU7U/VpTpwZ8E5YI/AAAAAAAAzEY/_6gtwVuMQZw/s1600/9b24.jpg
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Bà Kim Ngân – hiện là Phó chủ tịch quốc hội – xem ra là nhân vật ít biến 

động nhất. Dường như được lòng của cả hai phe đảng và chính phủ, bà Ngân 

nhiều khả năng sẽ giữ cương vị chủ tịch quốc hội sau đại hội 12, sau khi ông 

Nguyễn Sinh Hùng rời cương vị này để đảm trách một chức phận mới: Chủ tịch 

Hội đồng bầu cử quốc gia. 

Tuy nhiên số phận ông Nguyễn Xuân Phúc là khá chao đảo. Dù được coi là 

nhận trực tiếp sự ủng hộ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và những người bên 

đảng, ông Phúc đã phải chịu một số đơn thư tố cáo về tài sản bất minh từ đầu 

năm 2015 và đặc biệt trong khoảng thời gian từ Hội nghị trung ương 13 đến nay. 

Được một số dư luận ngoài lề “cơ cấu” vào vị trí thủ tướng hoặc chủ tịch 

nước, vị thế của ông Nguyễn Xuân Phúc còn phải phụ thuộc vào sự thắng thế hay 

không của phe đảng, và việc tổng bí thư tại đại hội 12 là ai. 

Trong khi đó, ông Trần Đại Quang được một số dư luận đánh giá là “có mặt 

nhiều nhất” trong các phương án nhân sự của đảng, tính đến thời điểm này. 

Ẩn số còn lại của phương trình là cuộc đấu chủ yếu giữa hai ông Nguyễn 

Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng. 

Phương án đến lúc này vẫn là ông Trọng xin tái nhiệm với lý do “tổng bí thư 

phải là người miền Bắc, phải là người có lý luận”, và “muốn bảo vệ sự đoàn kết 

trong đảng”. Nếu được Ban chấp hành trung ương chuẩn y thì ông Trọng có thể 

tiếp tục chức vụ tổng bí thư ít nhất nửa nhiệm kỳ tới. 

Tuy nhiên, ý đồ trên của ông Trọng đã vấp phải phản ứng quyết liệt từ phía 

ông Dũng và các cộng sự. Những người ủng hộ ông Nguyễn Tấn Dũng lên án tính 

độc đoán của quyết định 244 của đảng, mà đã khiến tính dân chủ trong công tác 

giới thiệu, đề cử và bầu cử trong đảng bị bóp nghẹt; đồng thời đòi hỏi quyền lực 

phải thuộc về Ban chấp hành trung ương – địa chỉ mà nhóm ông Nguyễn Tấn 

Dũng còn giữ được một số ghế - thay vì Bộ chính trị quyết định hoàn toàn các kịch 

bản nhân sự. 
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Tình thế ngang ngửa trên đang dẫn đến hai khả năng: hoặc tất cả cùng “ở 

lại”, hoặc tất cả đều “ra đi”. 

Khái niệm “tất cả” trên là dành cho “tứ trụ” cũ, bao gồm các ông Trọng, 

Sang, Hùng, Dũng. 

Nếu tại Hội nghị trung ương 14 xuất hiện nhiều ý kiến phản đối cách thức 

cơ cấu nhân sự theo lối “dân chủ nhưng phải tập trung” của nhóm ông Nguyễn 

Phú Trọng. Có khả năng ông Trọng sẽ phải tính đến việc rút lui tại đại hội 12, kéo 

theo việc những nhân sự được ông “gợi ý” vào chức vụ tổng bí thư như Đinh Thế 

Huynh, Phạm Quang Nghị cũng có thể “rớt đài”. 

Nếu khả năng “tất cả cùng nghỉ”, hoặc chỉ có 1 trong 4 người thuộc “tứ trụ” 

cũ ở lại, dàn nhân sự “tứ trụ” mới sẽ bao gồm đa số khuôn mặt khác. 

Những nhân vật cầu toàn và nổi tiếng có “số may mắn” như ông Nguyễn Thiện 

Nhân – hiện là Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam – cũng bởi thế sẽ có hy vọng 

được bất ngờ “nâng lên một tầm cao mới”. 

Lê Dung/(SBTN) 

*           *           * 

GT - Ông Trọng đưa ra yêu cầu Tổng bí thư “phải là người Bắc, có lý luận”. 

Nhưng Nguyễn Tấn Dũng là người Nam, lại koong có 'lý luận' với bằng Ts. Xây 

dựng đảng, Ts. Mác-Lê, triết học Mác-xít...nhưng 3 Dũng có lý khí, (may ra) trị 

được bệnh đã đi vào ‘lý’ quá nặng.  Trong y học: Những bài thuốc gồm có các vị 

cay, nóng có mùi thơm thường có tác dụng sơ thông khí cơ, điều chỉnh cơ năng 

tạng phủ để trị các bệnh về khí gọi là thuốc lý khí. Những bệnh về khí bao gồm: khí 

hư, khí nghịch, khí trệ... Nếu khí hư thì bổ khí, khí trệ thì hành khí, khí nghịch thì 

giáng khí. Mà, như cựu TBT Lê Khả Phiêu nói ý là: Bệnh của đảng dã trầm trọng, 

ung thư giai đoạn cuối, tức là đã đi vào ‘lý’ qúa lâu  rồi! 

Ông Dũng còn có thêm 'lý thuận', tức là còn có những biểu hiện, động thái, 

phát ngôn thuận lòng người; nhiều người sẵn sàng bỏ qua mọi khuyết điểm, mọi 

đơn thư tố cáo, moi móc chuyện này chuyện kia,  vẫn coi ông Dũng là nhân vật 
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sáng giá nhất trong 16 vị Bộ Chính trị hiện nay, họ ủng hộ ông Dũng. 

*     *     * 

Cách đây mấy tháng, khi thấy có tín hiệu TT Nguyễn Tấn Dũng bị cánh thân 

Tàu vây, có một thầy Tử vi thuộc loại cao thủ bậc nhất ở VN có điện cho tôi nói:” 

Tôi xem TV và xem tướng cho ông Dũng rồi, ông ấy thuộc loại Chân mệnh đế 

vương, không ai đánh được ông Dũng đâu, càng đánh ông ấy càng lên. Cậu nói với 

mấy ông lớn đừng để họ đánh nhau, không đánh đượcđâu, mà tan nát hết!” Tôi 

nói rằng lâu nay tôi không gặp các ông lớn nữa, mà tư vấn gì kiến nghị gì thì viết 

trên FB cho cả xã hội cùng đọc. Sau đó tôi có post một status nói ý của ông. 

Gần đây thấy tiểu khí Tàu ngùn ngụt bốc lên trong chính trường có vẻ 

chiếm thê thượng phong, khiến các cây bút vốn mang danh là dân chủ hay cấp 

tiến cũng bắt đầu làm những việc như thổi ống đu đủ vào lỗ đít đám này, đồng 

thời xông ra đánh hôi ông Nguyễn Tấn Dũng, để dây máu ăn phẩn. Trong khi đó 

thì ông Nguyễn Tấn Dũng được đa số nhân dân coi là “ít xấu hơn” trong đám lãnh 

đạo CS giả hình “hèn với giặc ác với dân” hiện nay. Tình thế đó khiến tôi nghĩ lại 

lời của thầy Tướng Số đã nói với tôi. Tôi nghĩ, vậy không thể có chuyện ông Dũng 

chịu chết? Vậy ông đang nhũn như con chi chi so với cốt cách của mình là dấu 

hiệu gì đây? 

Nghĩ mãi, tôi thấy hình như ông đang dùng kế “Đà đao” giả chạy trốn để bất 

ngờ quay lại chém đầu đối thủ. Một người bạn phát hiện thêm kế “Vườn không 

nhà trống” để đưa đối thủ vào bài toán tài chính nan giải khi trong kho hết sạch 

tiền. Nếu ekip thân Tàu thắng thế trong Đại hội, thì họ chẳng còn tiền tham 

nhũng, mất động lực cầm quyền, chẳng còn tiền trả nợ, ngày càng mất uy tín vì 

thế giới tiến bộ sẽ cô lập không viện trợ tài trợ cho một chế độ tay sai Trung Quốc 

công khai. Ekip thân Tàu sẽ ngã hẳn vào lòng thằng kẻ cướp thô bỉ nhất để xin tiền 

của nó. Và dân tộc sẽ vòng lại thời Bắc Thuộc , dưới hình thức mới và trình độ 

mới. 

Có thể có sự thắng thế của ekip trung gian, nhưng điều đó khó xảy ra, dù là 

đa số trong Đảng CSVN. Đơn giản vi họ không gian manh và không có quan thầy 

hỗ trợ như cánh thân Tàu. 
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          Còn nếu ông Dũng thắng cử, thì chắc chắn ông sẽ có nhiều nguồn tiện của 

trong và ngoài nước giúp cho ông thoát cảnh “vườn không nhà trống” để đưa đất 

nước bay lên như Nhật Bản, Hàn Quốc, ít nhất cũng như Mianma. Mianma đã 

được viện trợ không hoàn lại 3 tỷ đô la sau khi đổi thay chế độ, mà không bị trả 

giá mất nước, mất biển đảo, mất nhân dân như chế độ của đám tay sai Tàu. Điều 

này có thể Đại hội hiểu mà TW không hiểu hoặc không cần hiểu. 

Đỗ Minh Tuấn/(FB. Đỗ Minh Tuấn) 

 

4 nhận xét: 

1.  

Nặc danh19:15 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Hoan nghênh các ý kiến nhiều chiều của các tác giả về nhân sự ĐH Đảng 

sắp tới. Chỉ mong việc bày tỏ ý kiến nên thể hiện rõ đó là ý kiến của mình và 

đừng nhét vào mồm nhân dân hay đa số nhân dân những thứ mà họ chưa bao 

giờ nói hoặc chưa bao giờ có cơ hội nói. 

Trả lời 

2.  

Nặc danh20:42 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Vừa rồi Trung quốc đưa máy bay dân dụng cho ta thử tên lửa,ta không thèm 

thử. 

xét ra không có phe nào thần tàu đâu,chả lẻ nó ngu đến vậy ? 

Đề cử và lá phiếu của các đoàn và đại biểu mới là quyết định. 

Các bạn chống ĐCSVN nên thông cảm,ĐCSVN chỉ độc đảng độc tài mà 

thôi...Chứ ở các nước hiện nay như thấy thì toàn độc đoán cả thôi, 

Nếu Mỹ hay Trung quốc mà bê các bạn lãnh đạo đất nước,chắc chắn là thi 

https://www.facebook.com/artistdominhtuan/posts/1019506774786055?fref=nf
http://1.bp.blogspot.com/-IAukHdlvbyY/VpTqMTlpucI/AAAAAAAAzEg/mwy9mVD1x78/s1600/1a1ab2k1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-IAukHdlvbyY/VpTqMTlpucI/AAAAAAAAzEg/mwy9mVD1x78/s1600/1a1ab2k1.jpg
http://bongbvt.blogspot.com/2016/01/nguyen-tan-dung-co-u-ly-khi-va-ly-thuan.html?showComment=1452600908735#c4773964205155029391
javascript:;
http://bongbvt.blogspot.com/2016/01/nguyen-tan-dung-co-u-ly-khi-va-ly-thuan.html?showComment=1452606174906#c7851184543092943433


11 

 

hành chính sách độc ác,chứ chả vừa đâu. 

Ngẫm lại thử nào,đừng tố diệt cộng thì nay đất nước còn chia hai đấy chứ. 

Nay có vụ già mà vừa ham vừa phá nên diễn đàn tấp nập,bởi vì họ cũng 

mong Việt Nam phát triển và đoàn kết. 

CS 

Trả lời 

3.  

Xứ Hổ20:54 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

TÔI TIN: CÓ THOÁT TRUNG ĐƯỢC THÌ:- VIỆT NAM TA MỚI CÓ 

ĐỘC LẬP, CÓ ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN THÀNH QUỐC GIA GIÀU 

MẠNH, NHÂN DÂN MỚI ĐƯỢC TỰ DO,ẤM NO, HẠNH PHÚC. 

Trả lời 

4.  

Trần Hà Ngọc22:34 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Hôm 11-1, BCHTW của ĐCSVN họp hội nghị 14 để quyết định nốt vấn đề 

nhân sự cho ĐH12 diễn ra 9 ngày nữa. 

Người dân bàn tán, nhất là trên mạng, thậm chí chia ra nhiều “phe” ủng hộ 

ông này, mặt sát ông kia. Còn bản thân các ông ấy thì không trừ thủ đoạn 

bẩn thỉu nào để hạ sát nhau nhằm giữ ghế. Và người dân cũng bị cuốn theo 

và rất tiếc đôi khi cũng mạt sát nhau không kém. 

Theo tôi, 

1) Nếu họ là đảng viên ĐCSVN hay cảm tình viên của ĐCSVN thì họ làm 

thế là phải và chúng ta nên tôn trọng ý kiến “choảng nhau” của họ. 

2) Với người dân không thuộc loại 1) kể trên, thì về cơ bản chúng ta không 

có nhiều tiếng nói đến việc quyết định của những người lãnh đạo ĐCSVN 

javascript:;
http://bongbvt.blogspot.com/2016/01/nguyen-tan-dung-co-u-ly-khi-va-ly-thuan.html?showComment=1452606842630#c7267228926486069303
javascript:;
http://bongbvt.blogspot.com/2016/01/nguyen-tan-dung-co-u-ly-khi-va-ly-thuan.html?showComment=1452612890137#c1887380132414240001
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trừ phi chúng ta có tiếng nói thống nhất của rất rất đông người, một việc 

chưa thật thực tế hôm nay. 

Vậy chúng ta nên tỏ thái độ thế nào? 

a) Chúng ta không thể ủng hộ bất cứ kẻ nào có thái độ và việc làm nhằm duy 

trì chế độ độc tài, làm tay sai bán nước; chúng ta cũng không thể ủng hộ bọn 

tham nhũng, trục lợi (và hai bọn này rất có thể là một). 

b) Nếu chúng ta biết chắc có người tử tế, nên ủng hộ họ, NHƯNG việc đánh 

giá sự tử tế là không đơn giản; hãy làm theo hiểu biết của mình NHƯNG 

đừng bắt người khác cũng làm vậy. Có người bảo trong những cái xấu nên 

ủng hộ cái ít xấu hơn. KHÔNG! Đừng ủng hộ cái xấu, người xấu! 

c) Tích cực nhất nên làm gì và không nên làm gì? 

-c1: KHÔNG NÊN ủng hộ phe nào cả, chúng đều xấu. CÀNG KHÔNG 

NÊN mạt sát lẫn nhau gây chia rẽ. 

-c2: NÊN làm cho người khác (kể cả các đảng viên ĐCSVN và các cảm tình 

viên của họ) thấy rõ sự khốn nạn của các phe và nguyên nhân của hiện tượng 

này: sự độc quyền chính trị của ĐCSVN. 

-c3: NÊN làm những việc (khả thi dù nhỏ nhất) trong tầm tay của mỗi người 

để tăng cường sự đoàn kết trong nhân dân, để thực thi các quyền của mình 

và chuẩn bị tốt để làm những việc trong tương lai mà việc gần nhất, thí dụ là 

bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân sắp tới: 

– Vạch rõ chỉ thị của ông TBT ĐCSVN ấy về bàu cử là sự CƯỚP quyền của 

nhân dân, một việc không thể chấp nhận được. 

– Chuẩn bị ứng cử, giám sát, phê phán, phản đối, chống mọi việc làm cướp 

quyền của nhân dân (như Đảng cử dân bầu; các thủ tục của Mặt trận; đấu tố 

ứng viên độc lập ở tổ dân phố,…) cho đến việc giám sát bầu cử, giám sát 

kiểm phiếu và thậm chí tẩy chay bầu cử (tẩy chay cũng là một quyền con 

người quan trọng);… 

-c4: Và còn rất rất nhiều việc thiết thực, khả thi khác để thúc đẩy sự chuyển 

đổi chế độ độc tài (và ngày càng cảnh sát hóa) này sang chế độ dân chủ thực 

sự một cách ôn hòa. 



13 

 

Tôi mạn phép viết “chúng ta” ở trên mà thực sự phải là “tôi,” tức là tôi đặt ra 

cho chính mình và tôi luôn làm như vậy, nhưng cứ chia sẻ cho bà con biết 

đâu cũng có người nghĩ giống mình.(Nguyễn Quang A) 

Trả lời 

Nguồn://bongbvt.blogspot.com.au/2016/01/nguyen-tan-dung-co-u-ly-khi-va-ly-

thuan.html 

 

THỨ BA, NGÀY 12 THÁNG 1 NĂM 2016 

Ai tham quyền cố vị? 
 

 

Những ngày đầu năm mới 2016, trong không khí náo nhiệt của toàn Đảng, 

toàn quân, toàn dân đang nô nức chuẩn bị các hoạt động đón mừng thành công 

của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chúng tôi, những Đảng viên, tri thức Việt 

Nam lại vô cùng lo lắng trước thông tin một số Lãnh đạo cao nhất của Đảng và 

Quốc hội đang tìm mọi thủ đoạn, mọi giá để tham quyền cố vị, tiếp tục duy trì 

quyền lãnh đạo Đảng trong nhiệm kỳ lần thứ XII tiếp theo. 

Đã đành là “gừng càng già càng cay”, thế hệ lãnh đạo trẻ cần kế thừa và có thế hệ 

đàn anh dẫn dắt. Song, điều gây bàng hoàng, phẫn nộ và cay đắng cho toàn Đảng, 

toàn quân và toàn dân tộc Việt Nam là những người lãnh đạo cao nhất đó quá 

tham vọng, chấp nhận mọi giá để bảo vệ quyền lực chính trị. Họ đã tham vọng 

javascript:;
http://2.bp.blogspot.com/-ysBp9aI89Oo/VpTOjn2vq-I/AAAAAAAAzEA/42YQiFZ3Bno/s1600/8b.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-ysBp9aI89Oo/VpTOjn2vq-I/AAAAAAAAzEA/42YQiFZ3Bno/s1600/8b.jpg
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đến mức lú lẫn, mất bản lĩnh chính trị đến mức hèn hạ cúi đầu lệ thuộc Trung 

Quốc, chấp nhận chà đạp lên lợi ích của Tổ quốc, dân tộc cũng như lợi ích toàn 

Đảng khi nhân danh bảo vệ Đảng để cầu viện ngoại bang Trung Quốc giúp đỡ đảm 

bảo an ninh cho Đại hội Đảng XII, chấp nhận rước quân Trung Quốc dưới danh 

nghĩa “chống khủng bố” sang hỗ trợ Việt Nam để răn đe, tấn công vào người dân 

Việt Nam trong tình huống nguy biến đến thể chế chính trị. 

Dù bộ máy tuyên truyền chính thống của Đảng và Nhà nước hàng ngày 

tuyên truyền ra rả về những thành tựu của Đảng cũng như “đạo đức cách mạng” 

trong sáng của người Đảng viên. Dù rất muốn tin những thông tin đơn thư, đấu đá 

nội bộ nhân sự Đảng cấp cao đang tán phát tràn ngập trên mạng internet là 

những thông tin không đúng sự thật, thông tin bị bóp méo nhằm phá hoại Đại hội 

Đảng XII của các thế lực thù địch. Song, qua một số nguồn tin bí mật của chúng tôi 

cho biết thì hành động yếu hèn, phản bội tổ quốc, dân tộc, phản bội Đảng của 

một số Lãnh đạo cao nhất nói trên là đúng sự thật, dù nó trần trụi đáng buồn, 

phẫn nộ và thất vọng, không khác gì “tấm gương” ô trọc của một số tiên đế, tiên 

vương “rước rắn về cõng gà nhà” như TRẦN ÍCH TẮC, LÊ CHIÊU THỐNG đã bị lịch 

sử dân tộc Việt Nam đời đời nguyền rủa. Thậm chí, trong thời đại ngày nay, do 

tham vọng chính trị làm mờ mắt, việc lệ thuộc ý thức hệ dẫn đến hành động phản 

quốc sẽ gây ra hậu quả nặng nề gấp nhiều lần hơn trước, có thể đưa lịch sử nước 

ta quay lại vòng lệ thuộc Trung Quốc vĩnh viễn. Để rõ hơn thông tin ông Tổng Bí 

thư Nguyễn Phú Trọng và Ông Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng đang làm gì 

cho tổ quốc và nhân dân Việt Nam, chúng tôi xin trả lời một số câu hỏi về việc Ai là 

người tham vọng chính trị nhất?; họ đã làm gì, có cầu viện ngoại bang để tham 

quyền cố vị không?; hậu quả của hành động phản bội Tổ quốc, cầu viện ngoại 

bang đã đến mức nào?; Các ủy viên TW Đảng, Đảng viên cần phải làm gì trong 

những ngày diễn ra Hội nghị TW 14? 

Thứ nhất: Ai tham vọng chính trị và tham vọng đến mức nào? 

Sáng ngày 8/1/2016, để chuẩn bị ‘chu đáo’ cho việc bàn nhân sự thượng 

đỉnh tại Hội nghị TW 14, Bộ Chính trị đã có hội nghị họp bàn, chuẩn bị sắp xếp 

nhân sự “Tứ trụ” để trình Hội nghị TW 14. Ngay từ buổi sáng, hội nghị đã đi vào 



15 

 

bế tắc khi bàn đến những trường hợp đặc biệt quá tuổi tiếp tục tái cử do có tới 04 

ông là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch 

Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh tự đề đạt 

nguyện vọng được tái cử. 

Do hội nghị bế tắc từ sáng, nên phải đến tối cùng ngày 8/1, Bộ Chính trị mới tiếp 

tục tổ chức họp để thống nhất việc đề cử vị trí “Tứ trụ”. Tại buổi họp này ông Thủ 

tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc lại một số nội dung Nghị quyết 244 của BCT quy 

định về việc đề cử, ứng cử, giới thiệu nhân sự Đại hội Đảng, trong đó có việc Bộ 

Chính trị đề cử nhân sự “Tứ trụ” trình Hội nghị TW phải theo quy trình từ dưới 

lên. Ông Nguyễn Thiện Nhân có nêu ý kiến về việc nếu Bộ Chính trị thông qua 

danh sách đề cử nhân sự “Tứ trụ” trình Hội nghị TW là không đúng với quy định 

và vi phạm Nghị quyết TW 244 do chính tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và BCT đặt 

ra, là không tôn trọng TW vì thế nên bỏ luôn Quy định 244 đi vì BCT đặt ra xong lại 

chính BCT vi phạm thì nên bỏ đi luôn để cho HNTW quyết định. Trong khi đó ông 

Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến ngược lại, đề nghị Bộ Chính trị tiếp tục thông qua 

danh sách cho dù có trái với quy định 244 của BCT và sẽ đưa ra xin ý kiến tại Hội 

nghị TW về việc trái quy định này. Ông Phùng Quang Thanh có ý kiến chung dung 

và cuối cùng là bảo vệ ý kiến của Ông Trọng là để BCT tiếp tục thực hiện việc đề cử 

4 vị trí Tứ Trụ mặc dù có vi phạm Nghị Quyết 244. 

Theo trình tự từ cao xuống thấp (mỗi người không được bỏ phiếu cho chính 

mình), kết quả bỏ phiếu như sau: Bà Kim Ngân do ông Sinh Hùng giới thiệu chức 

danh Chủ tịch Quốc hội với 15/16 phiếu tín nhiệm; Ông Trần Đại Quang do ông 

Sang giới thiệu chức danh Chủ tịch nước với 14/16 phiếu; ông Nguyễn Xuân Phúc 

do ông Trọng giới thiệu chức danh Thủ tướng Chính phủ với 10/16 phiếu; Ông 

Nguyễn Phú Trọng do ông Tô Huy Rứa giới thiệu với 12/16 phiếu tín nhiệm. Thủ 

tướng Nguyễn Tấn Dũng không ứng cử và cũng không đồng ý cho ai đề cử Ông (có 

lẽ vì Ông nhận thấy việc ứng cử là vi phạm Nghị Quyết 244 nên không tham gia) 

. 

Như vậy, ngay từ đầu hội nghị này, chúng ta đã có thể thấy rõ Ai tham vọng 

chính trị, Ai đủ và không đủ tiêu chuẩn “không tham vọng chính trị” do TW Đảng 
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đặt ra đối với nhân sự tham gia vào Ban chấp hành TW và Bộ Chính trị khóa XII 

tới. chỉ có một mình ông Trọng thuộc diện trường hợp đặc biệt tái cử và bỏ phiếu 

tín nhiệm danh sách “Tứ trụ” trình Hội nghị TW 14 (dù cả Ông Trọng và 15 UVBCT 

còn lại đều biết rằng việc đề cử các vị trí Tứ Trụ này là vi phạm nghiêm trọng 

quy trình bầu cử mà Nghị quyết 244 của TW đã đặt ra) 

Đến đây, cuối buổi họp, chúng ta đã thấy rõ hơn Ai là người tham vọng 

chính trị nhiều nhất, Ai tỏ rõ thái độ quyết tâm duy trì quyền lực chính trị, tự cho 

mình được quyền đứng trên và trái với nghị quyết của TW Đảng đề ra. 

Thứ hai: Chuyến thăm Trung Quốc cuối nhiệm kỳ của ông Chủ tịch Quốc 

hội Nguyễn Sinh Hùng có gì bất thường? 

Chuyến thăm này có thể đã được ngành Ngoại giao và Ủy ban Đối ngoại của 

Quốc hội hai nước chuẩn bị từ lâu và kỹ lưỡng. Song, một chuyến công du đối 

ngoại của một vị lãnh đạo cấp cao, dù ở bất kỳ nước nào, nếu thực hiện vào cuối 

nhiệm kỳ, nhất là vào những ngày cuối của năm cùng, tháng tận, thông thường có 

lẽ không phải là một lựa chọn hay, thậm chí còn phải tránh nếu vị lãnh đạo đó kỹ 

tính. Do vậy, chuyến đi của ông Chủ tịch Quốc hội đến một nước lớn Trung Quốc 

làm cho dư luận có cảm giác có cái gì đó bất thường, vội vàng. Nghi vấn đó càng 

có tính hợp lý, lô gích hơn khi hàng ngũ lãnh đạo cấp cao Việt Nam vừa trải qua 

hội nghị TW 13, trong khi Đại hội Đảng XII đang kề cận chỉ còn chưa đầy một 

tháng mà cuộc chạy đua “Tứ Trụ” vẫn chưa rõ ràng. Thông tin trên mạng internet 

rò rỉ rằng ông Hùng đã thoát được vụ đại án của đàn em Hà Văn Thắm, thậm chí 

thời gian gần đây còn hồi sức trở lại với những phát biểu hùng hồn, tự tin, “đá 

xoáy” mạnh mẽ Chính phủ. Với tài thao lược, mưu trí, ông Hùng đã thể hiện được 

bản lĩnh “cùng hội, cùng thuyền” để hợp sức hạ bệ ông Thủ tướng Dũng, do đó đã 

có vốn liếng để mặc cả và được ông Trọng đánh tiếng có thể tiếp tục tái cử, thậm 

chí làm Tổng Bí thư trong trường hợp ông Trọng không đủ tín nhiệm. Chính vì vậy, 

dư luận cho rằng chuyến đi Trung Quốc vội vã cuối năm của ông Hùng là còn có 

thêm mục đích cầu viện đàn anh Trung Quốc ủng hộ, trợ giúp cho vị thế chính trị 

của mình. 
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Nếu chỉ dừng lại mục đích như vậy thì cũng không bất thường lắm, song 

qua nguồn tin bí mật của chúng tôi được biết, điều bất thường ở chuyến đi này 

là ông   Hùng đã nhận chỉ thị từ ông Trọng chuyền lời đề nghị của Đảng Cộng 

sản Việt Nam nhờ Trung Quốc giúp đỡ, hỗ trợ Việt Nam đảm bảo an ninh, bảo 

vệ Đại hội Đảng XII trong tình huống nguy biến (tức là nếu có đảo chính). Nội 

dung đề nghị giúp đỡ này đã được ông Trọng tiếp tục tái nhắc lại qua việc cử Đặc 

phái viên đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội vào sáng ngày 06/1 để chuyển 

đề nghị chính thức với Trung Quốc. Chúng tôi xin được bảo vệ uy tín ông Đặc 

phái viên này, không đưa ảnh và danh tính do ông này chỉ là người thừa hành 

nhiệm vụ. Điều đáng chú ý là nội dung cầu viện ngoại bang này được nhân danh 

Đảng Cộng sản Việt Nam, song lại do cá nhân 02 ông lãnh đạo Đảng là Nguyễn Phú 

Trọng và lãnh đạo Quốc hội là Nguyễn Sinh Hùng tự ý đề nghị Trung Quốc hỗ trợ 

và giúp đỡ mà không đưa ra bàn bạc, thảo luận công khai trong Bộ Chính trị. Cho 

đến nay, khi đang diễn ra Hội nghị TW 14, chỉ một số ông ủy viên Bộ chính trị đã 

nắm được, còn đa phần ủy viên TW đảng đều không biết nội dung cầu viện ngoại 

bang, “đưa voi về xéo mả tổ” nói trên. 

Hành động cầu viện ngoại bang, phản bội tổ quốc, phản bội dân tộc và lợi 

ích chung của Đảng đã gây nên hậu quả đến đâu sẽ được chúng tôi thông tin làm 

rõ trong phần thứ ba. 

Thứ ba: Trung Quốc ủng hộ ông Tổng Trọng, Ông Hùng và “giúp đỡ”, gây 

sức ép, áp lực với Việt Nam như thế nào? 

Nhìn lại chuyến thăm Việt Nam của Tập Cận Bình đầu tháng 11/2015, nhiều 

người lầm tưởng rằng Tập có lời mời ông Thủ tướng Dũng thăm chính thức Trung 

Quốc là đồng nghĩa với việc ủng hộ ông làm Tổng Bí thư. Nhưng đó chỉ là hư chiêu 

của người Tầu, thực tế Tập nhận thấy sự hèn nhát, yếu nhược và lệ thuộc tư 

tưởng chính trị ở ông đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tập cũng thấy rõ 

ủng hộ ông này tiếp tục làm Tổng Bí thư sẽ có lợi hơn cho Trung Quốc trong thực 

hiện “mưu đồ độc chiếm Biển Đông” và dễ dàng áp đặt, chèn ép Việt Nam. Chính 

vì vậy, Trung Quốc đã dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho ông Trọng qua việc tiếp đón 

rất trọng thể trong chuyến thăm Trung Quốc giữa năm 2015. Đồng thời, Trung 
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Quốc cũng đón tiếp rất trang trọng “người cùng phe” ông Trọng là ông Nguyễn 

Sinh Hùng trong chuyến thăm Trung Quốc vừa qua. Sự toan tính của Trung Quốc 

đã không sai và bước đầu gặt được hái được thành công với lời cầu viện ngoại 

bang như đã đề cập ở trên. 

“Được lời như cởi tấm lòng”, Trung Quốc đã nhanh chóng đáp ứng lời cầu viện 

của 02 ông đứng đầu lãnh đạo Đảng và Quốc hội Việt Nam qua một số động thái 

sau: 

Ngay hôm sau ông Nguyễn Sinh Hùng về nước, Quốc vụ viện Trung Quốc lập tức 

thông quađạo luật chống khủng bố ngang ngược, cho phép lực lượng phòng 

chống khủng bố của Trung Quốc được hoạt động tại nước ngoài nếu được nước 

ngoài đồng ý, trong đó đáng chú ý là hoạt động này đặt dưới quyền quyết định 

của Quân ủy Trung ương Trung Quốc, không cần xin ý kiến của Quốc vụ viện. Đạo 

luật trên, cùng với lời cầu viện ngoại bang của 02 ông Trọng và Sinh Hùng đã 

dọn hành lang pháp lý, mở đường cho Trung Quốc có thể nhanh chóng, ngay lật 

tức đưa quân đội sang can thiệp vào Việt Nam bất cứ lúc nào trong tình huống 

có biến đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Trong những ngày đầu năm 2016, trong khi nội bộ cấp cao trong Đảng đang 

“đấu đá những phút cuối”, được sự “bật đèn xanh” qua các hành động lệ thuộc, 

hèn yếu của lãnh đạo cao nhất trong Đảng (Nguyễn Phú Trọng), Quốc hội Việt 

Nam (Nguyễn Sinh Hùng), Trung Quốc đã chớp cơ hội, tận dụng thời cơ thúc đẩy 

nhanh, mạnh mẽ các hoạt động khẳng định chủ quyền tại Biển Đông như: đưa 

Dàn khoan HD 981 vào Biển Đông gần sát thềm lục địa Việt Nam; chèn ép ngư dân 

Việt Nam; liên tục đưa máy bay dân sự ra thử nghiệm sân bay trên các đảo bồi 

đắp nhân tạo ở Biển Đông…. Chúng tôi được biết, theo kế hoạch dự kiến, phải 

đến quý II/2016, sau khi củng cố, giải quyết bài toán kinh tế, tài chính từ cú sốc 

phá giá đồng Nhân dân tệ, Trung Quốc mới đưa máy bay dân sự ra các đảo nhân 

tạo. 

Mức độ “ủng hộ, giúp đỡ” của Trung Quốc trước Đại hội Đảng XII đã gia 

tăng đáng kể . Đặc biệt sau khi Đặc phái viên của ông Trọng gửi lời đề nghị chính 

thức lên Đại sứ Quán Trung Quốc, trong những ngày gần đây, Trung Quốc đã 
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đẩy mạnh sự “giúp đỡ” lên mức áp sát, răn đe quân sự trên không, đặt Việt 

Nam vào tình trạng nguy hiểm cho an toàn bay với hàng loạt vụ việc máy bay 

Trung Quốc xâm phạm vùng an toàn bay Việt Nam, buộc nhiều chuyến bay dân 

sự nội địa Việt Nam phải hủy chuyến, lỡ chuyến (thông tin trên đã được kiểm 

chứng tại các sân bay và các hãng hàng không của VN). Đáng chú ý, ông Trọng đã 

có ý kiến chỉ đạo bưng bít thông tin, yêu cầu báo chí, truyền thông trong nước chỉ 

được đưa tin liên quan theo định hướng của Thông Tấn xã Việt Nam tại Hội nghị 

giao ban báo chí thứ ba ngày 5/1/2016. Vì vậy dư luận chỉ biết có một vụ việc máy 

bay lạ xâm nhập vùng an toàn bay Việt Nam trên bầu trời Biển Đông. 

Thực tế tại một báo cáo Tuyệt mật của Quân chủng Phòng không, không 

quân xin ý kiến chỉ đạo về việc xử lý máy bay Trung Quốc xâm phạm không phận, 

từ 1-8/1/2016, đã có tới 46 vụ máy bay Trung Quốc bay ở cao độ 12.000 – 

14.000m xâm phạm vùng an toàn bay quốc tế do Việt Nam quản lý để đến các 

đảo nhân tạo trên Bãi đá Chữ Thập, trong đó có cả máy bay quân sự hoạt động 

trên bầu trời Miền Bắc Việt Nam (Hà nội và toàn bộ các tỉnh phía bắc). Trên biển, 

máy bay của TQ có lúc hạ thấp độ cao xuống còn 2000 m để phá hoại các chuyến 

bay dân sự VN không thể cất cánh. Và như vậy, hiện tại, TQ đã kiểm soát toàn bộ 

bầu trời của VN từ HN đến TPHCM. 

Hiện nay, các tướng lĩnh quân đội, nhất là Quân chủng phòng không, 

không quân đang vô cùng bức xúc với chỉ đạo của ông Trọng do chỉ được theo 

dõi mà không được đưa máy bay chiến đấu áp sát máy bay quân sự Trung Quốc 

xâm phạm không phận trên toàn lãnh thổ VN . Rất may cho Đảng và nhân dân 

Việt Nam, trong lúc “nước sôi lửa bỏng”, Chính phủ đã kịp thời phản ứng thể hiện 

bản lĩnh, sáng suốt và kịp thời có các giải pháp ứng xử linh hoạt, phản ứng vừa 

cứng rắn vừa mềm dẻo, nhanh chóng chỉ đạo Cục quản lý bay dân sự có văn bản 

kiến nghị lên Tổ chức hàng không quốc tế tố cáo đối Trung Quốc xâm phạm vùng 

an toàn bay do Việt Nam quản lý; đồng thời có hành động kiên quyết, mãnh mẽ 

khi quyết định đưa toàn bộ số tầu ngầm Kilo rời cảng Cam Ranh thực hiện nhiệm 

vụ tuần tra bảo vệ chủ quyền trên Biển. 

Thứ tư: Các ủy viên Trung ương Đảng phải làm gì? 
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Trên đây mới chỉ là một phần nhỏ thông tin mà chúng tôi được biết về 

tham vọng quyền lực, hành động cầu viện ngoại bang và một số hậu qủa của hành 

động phản bội tổ quốc, nhân nhân và phản bội Đảng của các ông lãnh đạo cao 

nhất trong Đảng, Quốc hội ta. Sự thật này không thể giấu kín mãi được, bạn đọc 

đều có thể tự kiểm chứng thông tin máy bay Trung Quốc hàng ngày cố tình vi 

phạm vùng an toàn bay Việt Nam quản lý qua các quan hệ đang công tác trong 

Quân chủng Phòng không, không quân. Do vậy, những Đảng viên chúng ta cần 

phải cùng góp tiếng nói, cùng lên án và đưa hành động phản quốc, cầu viện ngoại 

bang của các ông Trọng và Hùng ra công luận, ánh sáng. 

Đặc biệt, ngay tại Hội nghị TW 14 này, mỗi ủy viên TW cần phải dùng cái 

tâm trong sáng, hết lòng vì tổ quốc, dân tộc, phát huy trí tuệ, đầy đủ dũng khí và 

bản lĩnh chính trị, nhanh nhạy nắm bắt đầy đủ thông tin đa chiều.v.v… để sáng 

suốt thể hiện quan điểm của mình trong lá phiếu tín nhiệm đối với 4 chức danh 

cao nhất của lãnh đạo Đảng, nhà nước. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang 

mong chờ một đất nước Việt Nam phát triển, độc lập tự chủ, tự cường, sánh vai 

cùng các cường quốc năm châu, chứ không ai muốn một Việt Nam đi theo con 

đường nghèo hèn, “không chịu phát triển”, lệ thuộc và tự hủy hoại dân tộc mình 

đến mức phải cầu viện ngoại bang Trung Quốc để đảm bảo an ninh cho Đại hội 

Đảng.(anhbasam) 

  

------------ 

Được đăng bởi Bùi Văn Bồng vào lúc 17:01  

Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên TwitterChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên 

Pinterest 

Nhãn: Chính trị, Thời sự 

16 nhận xét: 

1.  
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https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8684811555254451939&postID=9152365197755659996&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8684811555254451939&postID=9152365197755659996&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8684811555254451939&postID=9152365197755659996&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8684811555254451939&postID=9152365197755659996&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8684811555254451939&postID=9152365197755659996&target=pinterest
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8684811555254451939&postID=9152365197755659996&target=pinterest
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Nặc danh17:16 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Trong báo cáo chính trị trinh ĐHĐ sắp tới nên bổ sung ....tình hình trên biển 

đông thì ngoài máy bay của bạn bay thử vài chuyến,còn không có gì mới... 

Trả lời 

Trả lời 

1.  

Nặc danh18:55 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Thử đọc TIN TỨC CƯỜI này cho đỡ nhức đầu với phe phái chính trị 

12: 

Công an Đồng Nai có 900 người không nhận hối lộ 

Trong 10 năm qua có gần 900 lượt cán bộ, chiến sỹ công an không 

nhận hối lộ với tổng số tiền 550 triệu đồng. 

Tức là mỗi ông côn an không nhận hối lộ khoảng 600 ngàn đồng. Số 

tiền này thì đúng là có cho tụi côn an cũng chẳng thèm lấy, TỨC 

CƯỜI THẬT! 

Trả lời 

2.  

Nặc danh17:40 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Kiềm toả Việt nam là mưu đồ chiến lược từ bao đời nay của Đại Hán. Mỗi 

triều đại sẽ thực hiện khác nhau về mức độ tuỳ thuộc vào các vị vua chua và 

người đứng đầu đất nước Việt Nam. Nếu vị nào yếu đuối thì bị chèn ép 

nhiều, vị nào mạnh mẽ cứng rắn thì Trung Quốc phải mềm dẻo nhẹ nhàng 

hơn. 

Trả lời 

http://bongbvt.blogspot.com/2016/01/ai-tham-quyen-co-vi.html?showComment=1452593776547#c3528034466863218985
javascript:;
javascript:;
http://bongbvt.blogspot.com/2016/01/ai-tham-quyen-co-vi.html?showComment=1452599714417#c3245773358775245590
javascript:;
http://bongbvt.blogspot.com/2016/01/ai-tham-quyen-co-vi.html?showComment=1452595256657#c833960428102412640
javascript:;


22 

 

3.  

Nặc danh17:41 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Cách mạng Dân chủ 1990 tại Mông Cổ (tiếng Mông Cổ: Ардчилсан 

хувьсгал, Ardchilsan Khuvĭsgal, Cách mạng Dân chủ) bắt đầu bằng những 

cuộc tuần hành và tuyệt thực nhằm lật đổ nước Cộng hòa Nhân dân Mông 

Cổ và cuối cùng là chuyển dịch hướng đến dân chủ và soạn thảo hiến pháp 

mới. Lực lượng xung kích của cách mạng chủ yếu là những thanh niên thị uy 

tại quảng trường Sükhbaatar tại thủ đô Ulaanbaatar. 

Đây là sự khởi đầu của quá trình chấm dứt thời kỳ xã hội chủ nghĩa kéo dài 

70 năm tại Mông Cổ. Mặc dù một hệ thống đa đảng được thiết lập, song 

Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ trên thực tế vẫn nắm quyền cho đến 

năm 1996. Tuy thế, các cải cách được thi hành và một quá trình chuyển đổi 

sang kinh tế thị trường được bắt đầu. Cách mạng lấy cảm hứng từ những cải 

cách tại Liên Xô, và từ các cuộc cách mạng tương tự tại Đông Âu vào cuối 

năm 1989. 

Cách mạng Dân chủ năm 1990 là một cuộc cách mạng không đổ máu. Sau 

Cách mạng Dân chủ năm 1990 tại Mông Cổ, cuộc bầu cử quốc hội đa đảng 

được tổ chức vào ngày 29 tháng 7 năm 1990. 

Trong cuộc bầu cử tổng thống Mông Cổ năm 2009, ứng cử viên Đảng Dân 

chủ Mông Cổ, một trong những lãnh tụ cách mạng dân chủ Tsakhiagiin 

Elbegdorj đánh bại tổng thống đang nắm quyền Nambaryn Enkhbayar. Tiếp 

theo chiến thắng này, trong cuộc bầu cử quốc hội Mông cổ năm 2012, Đảng 

Dân chủ Mông Cổ lại tiếp tục thắng. Trong các cuộc bầu cử địa phương ở 

thủ đô và các vùng năm 2012, Đảng Dân chủ Mông Cổ thắng lần đầu tiên 

trong lịch sử quốc gia này. Trong cuộc bầu cử tổng thống Mông Cổ 2013, 

ứng cử viên Đảng Dân chủ Mông Cổ là tổng thống lâm thời Tsakhiagiin 

Elbegdorj lại thắng cử. Như vậy Đảng Dân chủ Mông Cổ dựa vào Khối Liên 

http://bongbvt.blogspot.com/2016/01/ai-tham-quyen-co-vi.html?showComment=1452595289335#c6485667374757918600
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minh của những người hoạt động dân chủ đã nắm quyền tổng thống, có đa 

số ở quốc hội, và lãnh đạo chính quyền kể từ năm 2012. 

Trả lời 

4.  

Nặc danh17:53 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Nước Việt Nam hiện nay đang gặp nhiều khó khăn: Kinh tế còn lạc hậu, nợ 

nần tứ tung, đồng bào lầm than! Chính trị thì tranh giành quyền lực đến lúc 

quyết liệt giữa các nhân vật chủ chốt của hai phe trong Đảng Cộng sản Việt 

Nam, đứng đầu ông Nguyễn Phú Trọng mong mỏi quy Tàu và ông Nguyễn 

Tấn Dũng mong muốn tham nhũng, cả hai mặc kệ đồng bào điêu đứng! Văn 

hóa thì nhà nước muốn bỏ môn lịch sử để tiêu diệt ý chí quật cường của 

người Việt chống quân xâm lược Tàu. Xã hội bất công, vì nhà cầm quyền 

đàn áp đồng bào, từ đấy sinh ra “Dân oan” ai oán khắp ba miền đất nước! 

 

Do những u uất xốn xang ấy mà có nhiều người Việt ngẫm nghĩ một cách 

bất đắc dĩ là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ noi gương Gorbachyov vùng 

vẫy “Thoát Cộng thoát Tàu”, để dân tộc ra khỏi vũng bùn lầy, mà trọng điểm 

là Đại hội Đảng lần thứ XII kể từ ngày 20-1-2016 đến 28-1-2016 tại Hà Nội, 

để bầu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nhà nước nhằm đề ra 

mục tiêu cho 5 năm tới. Vậy không biết ông Dũng có muốn làm như vậy 

không??? 

Rất khó vì quân sự nằm trong tay PQT là một tay thân Tàu, còn côn an thì 

do TDQ chỉ huy mà tay này lại đang ngấp nghé chức chủ tịch nước, tôi gì 

theo ông Dũng để bỏ đảng. 

Không có quân đội và côn an thì ông Dũng sẽ bó tay. 

Trả lời 

5.  
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Nặc danh17:53 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Bài viết này đã phơi bày ra ánh sáng nhiều mưu đồ đen tối, chứng minh rằng 

việc huy động 5200 lính (quân đội và CS dã chiến) cùng lực lượng vũ khí 

khí tài khủng và vô số CS chìm và An Nnh mặc thường phục tham gia đại 

hội đảng 12 là mục đích chống bạo loạn và đảo chính quân sự. 

Trả lời 

6.  

Nặc danh17:56 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Muốn “Thoát Cộng, thoát Trung” chỉ khi nào toàn dân Việt Nam cùng lật đổ 

chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam với sự ủng hộ của nhân dân yêu chuộng 

tự do, dân chủ trên thế giới. Dù ai/phe nào thắng thì người dân Việt Nam vẫn 

bị đau thương, chỉ khi nào người dân thật sự làm chủ đất nước/giải ách đảng 

cộng sản thì khi đấy mới có tự do, dân chủ và sự toàn vẹn cương thổ thật 

sự!!! 

Trả lời 

7.  

Nặc danh18:27 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Tôi không biết ai trong sạch bây giờ, nhưng nếu có sạch sẽ không tham 

nhũng mà chơi thân với Tàu thì thuộc hạng bán nước thôi. Hỡi những người 

có vinh hạnh Tổ quốc giao cho lá phiếu hãy nghĩ kỹ, không vì bất cứ cá 

nhân nào , mà đây là vì nghĩa lớn ,vì dân tộc vì trường tồn Tổ quốc trong đó 

có bản thân ,gia đình các vị.Đất nước này không của ai khác ngoài những 

người yêu nước và các vị đang cầm lá phiếu trong tay, đừng đem dân tộc ra 

thực hành cho CNXH nữa,Hãy yêu Tổ quốc mình, thương dân tộc nghèo 

khổ này, hãy học CU ba,Lào, Cam bốt,Các vị hãy xứng đáng là người cầm 

http://bongbvt.blogspot.com/2016/01/ai-tham-quyen-co-vi.html?showComment=1452596020411#c649055495338729105
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lái vững chắc trong tương lai mù mịt chưa có lối đi này cho một VN.Xin 

ngàn lần đa tạ 

CCB chống Tàu 

Trả lời 

8.  

Xứ Hổ18:28 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

ĐCS VN từng nhiều pha 'tiếm quyền' trắng trơn. Nên sinh ra toàn 'cướp ghế' 

mà trong đó Trọng là tên SIÊU CƯỚP. 

Đó là "Quy luật biện chứng tất yếu khách quan)!. 

Trả lời 

9.  

Người biết xỉ nhục19:00 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Tác giả đã nói hết, không cần bình luận thêm 

Chỉ có điều đáng tiếc là ông Tổng này mang tiếng là dân kinh ky nhưng 

bieestxir nhục 

Trả lời 

10.  

Nặc danh19:12 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Khi họ Tập không thèm bắt máy, xấu hổ quá Tổng Trọng liền chạy sang Mỹ 

bắt tay Ôbama(công sắp xếp là TT NTD). Vậy mà vừa rồi ông Trọng ngửa 

tay cầm 1 tỉ NDT của Tập Cận Bình. Đám ăn mày có khi còn tự trọng hơn. 

Nỗi nhục Quốc thể đấy! 

Trả lời 
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11.  

Nặc danh19:24 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Tổ quốc Việt Nam ơi ! Trầm luân biết đến bao giờ ?! 

Trả lời 

Trả lời 

1.  

Nặc danh20:10 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Bạn cũng như tôi,thở than chẳng ích gì,biểu tình phản đối thì bị đàn 

áp,chỉ có một cách mà người dân thấp cổ bé họng như chúng ta có thể 

làm được là tẩy chay không đi bầu cử QH sắp tới,không cần ồn ào,phô 

trương,phản đối mà bị đàn áp,chỉ lẳng lặng bảo nhau không đi bầu 

Trả lời 

12.  

Nặc danh19:25 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Siêu mãi quốc cầu vinh. 

Trả lời 

13.  

Nặc danh20:08 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Nghe có hội nghị 14,mình thấy các vị căng thẻng rồi. 

Nói thiệt,các ngài này lại học lối bầu bán,tham quyền cố vị giống như thời 

đệ nhị VNCH rồi.Học cái lối đó thì chỉ giải tán và mang gói ra đi thôi. 
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Ai đời bảy hai tuổi mà còn bày phá đám. 

Lần này các đoàn đại biểu miền Nam sẽ ra trị thẳng tay,không cho phép phá 

phách rồi chia hai đất nước để miền Nam lại lãnh đủ như xưa 

Gây mất đoàn kết như anh Trọng đang làm là ngiêm trọng.Không thể tha thứ 

được. 

Các anh quá đát rồi nên lui,hãy để đại hội quyết định.Thò thọc chỉ gây ra tội 

lỗi với chính Bác Hồ đang nằm đó. 

Hãy nhớ rằng, 

Bác HỒ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta, 

Các dại biểu dự đại hội đảng sẽ chỉ tuân theo mệnh lệnh này. 

Trung quốc dám đem quân qua can thiệp,miền Nam sẽ nhảy dù mà đạp cho 

dập ruột,miền Bắc cứ yên tâm. 

Thời đại ngày nay không cần bù nhìn đuổi chim muôn nữa. 

Các bạn chống cộng nên dân chủ chứ,chưa gì mà đòi nào là xoá,là giải tán 

ĐCSVN,vậy thì dân chủ cái gì ? 

Cả đống của Mỹ mang qua,hè nhau ăn sạch nay tay trắng,tóc lưa thưa mà 

đòi quá lắm thế. 

Bọn mình đã tính cho vài ghế trong chính phủ vài chục ghế thật trong quốc 

hội...cho vui nước nhà.Về đảng thì cho lập vài đảng,hỗ trợ ít ngân sách cho 

đủ ra tờ báo.... 

Chưa gì làm tới,Mỹ sắp thanh lý Việt Tân rồi đừng có mơ viễn vông. 

Tay trắng chớ nên làm cao các bạn nhé. 

Khi về già mà hư hỏng cũng loại hiếm đấy,nhưng đừng hòng phá ĐCSVN 

được đâu. 

Công Sơn 

Trả lời 

14.  

Nặc danh21:52 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

javascript:;
http://bongbvt.blogspot.com/2016/01/ai-tham-quyen-co-vi.html?showComment=1452610326790#c722450022859501887


28 

 

Ai tham quyền cố vị hả ? dễ ẹt,ai không trả lời được chứ ! - này nhé,mình 

quá già rồi,hết nhựa sống rồi,và cũng đã quá tuổi làm việc (công chức bình 

thường 60 tuổi,mình đã trên 70 tuổi),làm việc dở ẹt,nhiều khi nói bậy bạ như 

thằng khùng,nhưng quá sức đam mê quyền lực,tìm đủ mọi cách để ở lại ghế 

cũ ! như vậy,không ham quyền cố vị là gì đây ? 

Trả lời 

Nguồn:http://bongbvt.blogspot.com.au/2016/01/ai-tham-quyen-co-vi.html 

 

 

 

THỨ BA, NGÀY 12 THÁNG 1 NĂM 2016 

 

Lãnh đạo nào cũng bị tố cáo, khiếu nại 

 

 

Trả lời báo chí về làn sóng đơn tố cáo lãnh đạo lan ra trước Đại hội Đảng 

Cộng sản lần thứ 12, một cựu bộ trưởng ở Việt Nam nói "lãnh đạo nào cũng bị tố 

cáo, khiếu nại" nên cần "phản bác thông tin sai, nói xấu lãnh đạo". 

javascript:;
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Ông Lê Doãn Hợp, người từng giữ chức Bộ trưởng Thông tin Truyền thông, được 

trang Tuổi Trẻ hôm 11/1 trích lời nói: "Đã là lãnh đạo thì không anh nào không bị 

khiếu nại hay tố cáo cả, chỉ có ít hay nhiều, đúng hay sai mà thôi. Vì đã làm lãnh 

đạo là phải có đụng chạm. Một người lãnh đạo là một người vì số đông chứ không 

phải vì tất cả bởi anh phải bảo vệ người tốt và nghiêm khắc với người xấu." 

Dù ý của ông Hợp là "các đơn tố cáo, khiếu nại" đến vì công tác lãnh đạo tất 

gây ra va chạm, phát biểu của ông thừa nhận một thực tế là lãnh đạo các cấp ở 

Việt Nam bị khiếu nại, tố cáo. 

 

Theo ông Hợp, trước các đơn thư này, thái độ đúng nhất là: "Nếu đúng thì 

tiếp thu, sai thì phải phản bác, đấu tranh lại để tự bảo vệ mình". 

Ông cũng nói về trường hợp bản thân từng bị đơn thư khiếu nại, tố 

cáo: "Khi tôi nhận đơn thư liên quan đến mình, tôi tận dụng các diễn đàn để tiếp 

thu ý kiến đúng và phản bác lại những thông tin sai." 

Ông cũng tự kể lại: "Ngay cả Bộ Thông tin - truyền thông hồi tôi còn làm 

lãnh đạo có một bộ phận bám mạng xã hội mỗi ngày. Giao ban báo chí hằng tuần, 

chúng tôi cũng bàn về dư luận trên mạng xã hội. Đối với những thông tin đăng sai 

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160111/phan-bac-nhung-thong-tin-sai-noi-xau-lanh-dao-dang-nha-nuoc/1036270.html
http://1.bp.blogspot.com/-iJyO2h10_N4/VpSw3ZJndpI/AAAAAAAAzDo/ZZgRNrrHd2M/s1600/9b23a1.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-iJyO2h10_N4/VpSw3ZJndpI/AAAAAAAAzDo/ZZgRNrrHd2M/s1600/9b23a1.JPG
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sự thật, mang tính vu khống, bôi nhọ cá nhân thì nhất quyết phải xử lý theo pháp 

luật." 

Ông diễn giải về cách dùng thông tin mạng để "phản bác tin xấu": "Có bốn 

cách quản lý thông tin trên mạng xã hội. Một là, luật pháp phải chặt để bảo vệ 

người tốt và ngăn chặn người xấu. Hai là, phải cải thiện thể chế sao cho người tốt 

luôn có chỗ dựa và người xấu không dám lộng hành. Thứ ba là phải nâng dân trí, 

làm sao để người dân có thể tự phòng vệ trước luồng thông tin tiếp nhận, biết 

đâu là thông tin độc hại và thông tin hữu ích. Thứ tư, phải đấu tranh, phản bác 

trước những thông tin sai. Cái gì không đúng phải nói lại một cách có lý, có tình, 

chặt chẽ và thuyết phục." 

Ông cũng nói rằng dù vậy, "một xã hội minh bạch là một xã hội mà ai làm gì thì 

người đó phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình". 

Vấn đề ông Lê Doãn Hợp chưa đề cập đến là các đơn thư nêu ra những cáo 

buộc nghiêm trọng về đường lối chính sách và thái độ của lãnh đạo, như "thân 

Trung Quốc", "im lặng để mất biển đảo", chứ không phải là tố cáo tham nhũng 

bình thường. 

Ngoài ra, một làn sóng "tài liệu tiết lộ" về thân nhân, gia đình, chuyện làm ăn 

riêng của một số lãnh đạo của các cựu quan chức cao cấp khác cũng lọt ra dư 

luận. 

Chưa kể có những trang web chuyên nhắm vào cá nhân một số nhà lãnh 

đạo Việt Nam từ vài ba năm qua để công kích họ mà không bị chặn. 

Làn sóng đơn thư tố cáo lãnh đạo cao cấp rộ lên trước các đợt hội nghị trung 

ương chuẩn bị cho Đại hội Đảng 12. 

Tiến sỹ Nguyễn Quang A cảnh báo về các luồng thông tin trên mạng hiện 

nay. TrênFacebook cá nhân, ông Quang A viết: "Người dân bàn tán, nhất là trên 

mạng, thậm chí chia ra nhiều "phe" ủng hộ ông này, mặt sát ông kia. Còn bản 

thân các ông ấy thì không trừ thủ đoạn bẩn thỉu nào để hạ sát nhau nhằm giữ 

https://www.facebook.com/a.nguyenquang.16/posts/1751714818389886?fref=nf&pnref=story
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ghế. Và người dân cũng bị cuốn theo và rất tiếc đôi khi cũng mạt sát nhau không 

kém”. 

Theo nhà hoạt động này thì "không nên ủng hộ phe nào cả, chúng đều xấu 

và càng không nên mạt sát lẫn nhau gây chia rẽ." 

“Theo tôi, nếu họ là đảng viên ĐCSVN hay cảm tình viên của ĐCSVN thì họ 

làm thế là phải và chúng ta nên tôn trọng ý kiến "choảng nhau" của họ. 

“Không thể ủng hộ bất cứ kẻ nào có thái độ và việc làm nhằm duy trì chế độ 

độc tài, làm tay sai bán nước; chúng ta cũng không thể ủng hộ bọn tham nhũng, 

trục lợi (và hai bọn này rất có thể là một)," Tiến sỹ Nguyễn Quang A bình 

luận.(BBC) 

 

----------- 

Được đăng bởi Bùi Văn Bồng vào lúc 14:54  

Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên TwitterChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên 

Pinterest 

Nhãn: Chính trị, Pháp luật 

4 nhận xét: 

1.  

Nặc danh16:02 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Theo tôi, đợt đấu đá nào cũng vậy, từ thấp đến cao luôn có 3 phe: 

1, Phe lý thuyết: Phe này bảo thủ giáo điều, chẳng làm gì mà chỉ ngồi lấy lý 

thuyết ra soi mói. Dân gian gọi là"nói như rồng leo" 

2, Phe thực tiễn: Phe này luôn phải lo "cơm áo gạo tiền", phe này vất vả trăm 

bề nhưng "ăn" cũng lắm. Khi làm ăn thất bại thì dân gian bảo là"làm như 

http://2.bp.blogspot.com/-7SVb3RdIVr0/VpSxCQEhSpI/AAAAAAAAzDw/j6Ap4ELhKJg/s1600/1a1ab2D4.jpg
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http://bongbvt.blogspot.com/2016/01/lanh-ao-nao-cung-bi-to-ao-khieu-nai.html
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8684811555254451939&postID=4135546550824956332&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8684811555254451939&postID=4135546550824956332&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8684811555254451939&postID=4135546550824956332&target=twitter
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https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8684811555254451939&postID=4135546550824956332&target=pinterest
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8684811555254451939&postID=4135546550824956332&target=pinterest
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mèo mửa" 

3, Phe im ỉm (cơ hội): Phe này chẳng bao giờ nói đúng nói sai, chẳng khen 

chê ai và kết quả cuối cùng, bao giờ phe này cũng thắng. Dân gian gọi là 

"bọn đục nước béo cò". 

Thường thì phe 1,2 phải thỏa hiệp đẻ win win, phe 3 thì theo mỗi bên một ít. 

Cũng có khi họ "đánh trận giả" để che mắt thiên hạ. Dù thế nào thì đâu lại 

hoàn đó. Chẳng thay đổi được gì! 

Trả lời 

2.  

Lệ Thuỷ16:14 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Nguồn:http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/01/160111_ong_l

e_doan_hop_bao_ve_lanh_dao 

 

THỨ BA, NGÀY 12 THÁNG 1 NĂM 2016 

The Diplomat dự báo năm 2016: 

'Nguyễn Tấn Dũng sẽ nắm chức Tổng bí thư' 
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The Diplomat - một tạp chí tin tức về chính trị, xã hội và văn hóa trong 

khu vực châu Á-Thái Bình Dương, có trụ sở tại Tokyo đã đưa ra 8 dự báo đối với 

khu vực Đông Nam Á. Tại dự báo số 8, trang tin này cho biết, "Thủ tướng 

Nguyễn Tấn Dũng sẽ nắm chức vụ Tổng Bí thư". 

Trang tin này trích dẫn thông tin từ Asia Sentinel cho biết, quá trình lựa chọn lãnh 

đạo chủ chốt tại Việt Nam kỳ đại hội này căng thẳng hơn bình thường. Và “theo 

nhiều nhà phân tích ViệtNam”, một nhóm người bảo thủ trong Đảng đã “tức giận” 

về việc ông Nguyễn Tấn Dũng “chỉ đạo” Việt Nam vào TPP, buộc Hà Nội phải tự do 

hóa một số doanh nghiệp và cấp quyền nhiều hơn cho người lao động. Lực lượng 

này tìm cách ngăn cản ông Thủ tướng chạm tay vào chức Tổng Bí thư Đảng Cộng 

sản.  

Tuy nhiên, The Diplomat cho rằng, ông Thủ tướng “dường như tin rằng, 

mình có thể giành lấy sự ủng hộ lớn từ trong Đảng, mặc dù ông không vận động 

một cách công khai”. 

Trang tin này dùng cụm từ “kỳ vọng” về việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 

có thể được gọi dưới tên khác trong ĐH Đảng lần thứ 12 – Tổng bí thư Nguyễn 

Tấn Dũng. 

Bảy dự báo khác bao gồm: 

1. Najib Razak tun sẽ giữ chức vụ Thủ tướng Malaysia đến cuối năm 2016 

Hầu hết chính trị gia và nhà quan sát vào năm 2015 đều cho rằng, ông Najib 

sẽ ra đi vì liên quan đến vụ bê bối xung quanh quỹ nhà nước 1MDB, và những lời 

chỉ trích của cựu Thủ tướng Mahathir. Nhưng họ đã sai. Trong thực tế, ông Thủ 

tướng đương nhiệm sống sót qua tháng mười hai với sự ủng hộ của các lãnh đạo 

đảng cầm quyền (UMNO). Và có thể, ông sẽ giữ chức vụ đến cuối năm 2016. 

2. Bầu cử Thái Lan trở lại bàn hội nghị  

Thủ tướng kiêm thủ lĩnh chính quyền quân đội Thái Lan, Tướng Prayuth 

Chan-ocha, đã hứa hẹn về một cuộc bầu cử vào năm 2017, nhưng Prayuth cũng 

cho thấy rằng ông đang củng cố quyền lực của mình. Trong năm vừa qua, quân 
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đội Thái Lan đang tìm cách tẩy rửa hàng ngũ – loại bỏ những người chống đối ông 

Prayuth và tăng cường đàn áp giới bất đồng chính kiến sau tháng 5 năm 2014.  

3. Jokowi sẽ có một năm tốt hơn 

2015 là một năm khó khăn đối với Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Khi 

năm đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống chưa thể giúp ông định hình rõ chính sách 

ngoại giao, kinh tế của mình. Các quyết định của ông dựa trên vài cố vấn gần gũi 

tỏ ra không khả thi trong việc quản lý một quốc gia rộng lớn và đa dạng như 

Indonesia, bao gồm cả vấn đề nội các tham nhũng, dù ông đã thẳng tay cải tổ nội 

các, sa thải 4 bộ trưởng và luân chuyển 2 bộ trưởng khác đến vị trí kém quan 

trọng hơn vì liên đến tình hình yếu kém của nền kinh tế.. 

Cuối năm 2015, Tổng thống Joko Widoko tiếp tục dính dáng đến việc Chủ 

tịch Hạ viện Indonesia Setya Novanto – một người thân cận với Tổng thống, bị cáo 

buộc vòi vĩnh cổ phần trị giá 1,8 tỉ USD Mỹ từ một công ty con của tập đoàn khai 

khoáng Mỹ Freeport McMoran ở nước này.  

Dù thế, một chương trình đầy hứa hẹn và tham vọng về cải cách kinh tế của 

ông cuối năm 2015 có thể sẽ đưa đến năm 2016 đầy hứa hẹn cho cả nhà đầu tư 

trong và ngoài nước.  

4. Lào sẽ khó điều hành hiệu quả trong vai trò Chủ tịch ASEAN  

Năm 2015, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, được chủ trì bởi Malaysia, 

một đất nước với vô số các nhà ngoại giao và quan chức có trình độ cao, tổ chức 

hàng trăm cuộc họp liên quan đến vấn đề khu vực, mặc dù chính phủ nước này bị 

vấy bẩn bởi scandal 1MDB và sự đấu đá nội bộ của đảng cầm quyền (UMNO), 

nhưng Malaysia vẫn là một chủ tịch ASEAN đầy hiệu quả. Trong khi đó, Lào có quá 

ít kinh nghiệm, ngoại giao yếu kém và năng lực quốc gia chưa đủ để nước này lấp 

đầy khoảng trống về các vấn đề chia rẽ trong khu vực. Lào cũng là quốc gia độc 

nhất trong khu vực Đông Nam Á, cho thấy họ “không thoải mái” đối với yếu tố phi 

chính phủ, điều này khiến Lào sẽ lung túng khi nhóm xã hội dân sự Asean sẽ tổ 

chức một cuộc họp vào năm tới tại Lào. 
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5. Trung Quốc cung cấp cây gậy và củ cà rốt cho Đông Nam Á 

Chính sách của Trung Quốc trong năm 2016 là gì? Bắc Kinh có thể sẽ tiếp 

tục cách tiếp cận kép đối khu vực Đông Nam Á. Bằng cách tiếp tục mở rộng quân 

sự hóa, cải tạo đảo ở vùng Biển Đông, đe dọa tàu của Việt Nam và Philiphines. 

Nhưng đồng thời, “bắt tay thân thiện” vớiThái Lan, Myanmar và Lào (là chủ tịch 

ASEAN vào năm 2016).  

6. Trong số tất cả các vấn đề Đông Nam Á, Myanmar và TPP sẽ được ưu 

tiên trong chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ 

Mặc dù có rất nhiều ứng cử viên đảng Cộng hòa và Dân chủ với kinh nghiệm 

ngoại giao, Nhưng Đông Nam Á sẽ không được đề cập trong quá trình bầu cử sơ 

bộ tổng thống Mỹ và cuộc bầu cử nước này trừ hai trường hợp ngoại lệ: Myanmar 

và thỏa thuận TPP, trong đó bao gồm Brunei, Việt Nam, Singapore, Malaysia, và 

có thể trong tương lai bao gồm Philippines và Indonesia. Mặc dù thỏa thuận TPP 

gần như được hoàn thành vào năm 2015, nhưng vào cuối năm nay, giới Quốc hội 

Mỹ đã kêu gọi hoãn lại cho đến sau cuộc bầu cử năm 2016. Do đó, TPP chắc chắn 

sẽ được thảo luận trong chiến dịch tranh cử.Ngoài ra, ứng cử viên Hillary Clinton 

sẽ sử dụng Myanmar như là một con bài nhấn mạnh yếu tố “thắng lợi của nước 

Mỹ” dưới thời kỳ bà làm Ngoại trưởng Mỹ.  

7. Chính trị Campuchia tiếp tục xấu đi  

Thỏa thuận ngừng bắn chính trị mong manh giữa Campuchia và phe đối lập 

có khả năng tiếp tục bị phá vỡ vào năm 2015, khi đảng cầm quyền một lần đe dọa 

các đảng phái đối lập, bao gồm việc truy tố hình sự lãnh đạo đối lập Sam Rainsy, 

người đang sống lưu vong ở nước ngoài. Thủ tướng Hun Sen tuyên bố, ông sẽ 

không đứng sang một bên trong cuộc bầu cử Quốc Hội vào năm 2018.  

Thạch Lam Trần/ (VNTB) 

-Nguồn: http://www.ijavn.org/2016/01/vntb-diplomat-du-bao-nam-2016-

nguyen.html 
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Được đăng bởi Bùi Văn Bồng vào lúc 14:37  

Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên TwitterChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên 

Pinterest 

Nhãn: Chính trị, Thế giới 

13 nhận xét: 

1.  

Gà Tồ14:59 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Mới từ sáng tới giờ mà tin tức cứ lộn tùng phèo, nghe tá hỏa tam tinh, chẳng 

khác gì cuộc tử chiến giành và giữ chốt cao điểm trong chiến tranh! 

Trả lời 

2.  

Nặc danh15:36 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Trọng giữ 1 nhiệm kì chủ tẹch quốc hội, dân chết ngoài biển thì lão để lại 

mấy câu để đời cho dân Việt roài. Lên tổng bí 1 nhiệm kì thì TQ nó sắp lấy 

trọn biển đông. Trọng ở 1 nhiệm kì nữa thì chắc chúng ta làm nô lệ cho tàu, 

hay may mắn hơn thì khựa nó chiếm trọn mặt tiền sinh kế (biển đông) của 

dân tộc thoai. 

Trả lời 

3.  

Nặc danh15:57 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Căn cứ diễn biến thực tế theo tôi tự tin 100% thì chức Tổng bí thư cho ĐH 

12 chắc chắn không thể là thủ tướng hiện tại. 
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Trả lời 

4.  

Nặc danh16:37 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Vậy thì đã thấy TTg VC sắp tới chắc là người "Ít xấu hơn" rồi? 

Trả lời 

5.  

Vũ Đình Viên16:52 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Sáng ngày 8/1/2016, chuẩn bị cho Hội nghi TW 14 được 'suôn sẻ, đúng ý 

định, Bộ Chính trị đã có hội nghị họp bàn, chuẩn bị sắp xếp nhân sự “Tứ 

trụ” để trình Hội nghị TW 14.  

Ngay từ buổi sáng, hội nghị đã đi vào bế tắc khi bàn đến những trường hợp 

đặc biệt quá tuổi tiếp tục tái cử do có tới 04 ông là Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh 

Hùng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh tự đề đạt nguyện vọng được tái 

cử. 

Do hội nghị bế tắc từ sáng, nên phải đến tối cùng ngày 8/1, Bộ Chính trị mới 

tiếp tục tổ chức họp để thống nhất việc đề cử vị trí “Tứ trụ”.  

Tại buổi họp này ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc lại một số nội dung 

Nghị quyết 244 của BCT quy định về việc đề cử, ứng cử, giới thiệu nhân sự 

Đại hội Đảng, trong đó có việc Bộ Chính trị đề cử nhân sự “Tứ trụ” trình 

Hội nghị TW phải theo quy trình từ dưới lên. 

Ông Nguyễn Thiện Nhân có nêu ý kiến về việc nếu Bộ Chính trị thông qua 

danh sách đề cử nhân sự “Tứ trụ” trình Hội nghị TW là không đúng với quy 

định và vi phạm Nghị quyết TW 244 do chính tổng bí thư Nguyễn Phú 

Trọng và BCT đặt ra, là không tôn trọng TW vì thế nên bỏ luôn Quy định 

244 đi vì BCT đặt ra xong lại chính BCT vi phạm thì nên bỏ đi luôn để cho 
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HNTW quyết định. Trong khi đó ông Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến ngược 

lại, đề nghị Bộ Chính trị tiếp tục thông qua danh sách cho dù có trái với quy 

định 244 của BCT và sẽ đưa ra xin ý kiến tại Hội nghị TW về việc trái quy 

định này.  

Ông Phùng Quang Thanh có ý kiến chung dung và cuối cùng là bảo vệ ý 

kiến của Ông Trọng là để BCT tiếp tục thực hiện việc đề cử 4 vị trí Tứ Trụ 

mặc dù có vi phạm Nghị Quyết 244. 

Theo trình tự từ cao xuống thấp (mỗi người không được bỏ phiếu cho chính 

mình), kết quả bỏ phiếu như sau: Bà Kim Ngân do ông Sinh Hùng giới thiệu 

chức danh Chủ tịch Quốc hội với 15/16 phiếu tín nhiệm; Ông Trần Đại 

Quang do ông Sang giới thiệu chức danh Chủ tịch nước với 14/16 phiếu; 

ông Nguyễn Xuân Phúc do ông Trọng giới thiệu chức danh Thủ tướng 

Chính phủ với 10/16 phiếu; Ông Nguyễn Phú Trọng do ông Tô Huy Rứa 

giới thiệu với 12/16 phiếu tín nhiệm.  

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không ứng cử và cũng không đồng ý cho ai đề 

cử Ông (có lẽ vì Ông nhận thấy việc ứng cử là vi phạm Nghị Quyết 244 nên 

không tham gia). 

 

Như vậy, ngay từ đầu hội nghị này, chúng ta đã có thể thấy rõ Ai tham vọng 

chính trị, Ai đủ và không đủ tiêu chuẩn “không tham vọng chính trị” do TW 

Đảng đặt ra đối với nhân sự tham gia vào Ban chấp hành TW và Bộ Chính 

trị khóa XII tới. chỉ có một mình ông Trọng thuộc diện trường hợp đặc biệt 

tái cử và bỏ phiếu tín nhiệm danh sách “Tứ trụ” trình Hội nghị TW 14 (dù cả 

Ông Trọng và 15 UVBCT còn lại đều biết rằng việc đề cử các vị trí Tứ Trụ 

này là vi phạm nghiêm trọng quy trình bầu cử mà Nghị quyết 244 của TW 

đã đặt ra) 

 

Đến đây, cuối buổi họp, chúng ta đã thấy rõ hơn Ai là người tham vọng 

chính trị nhiều nhất, Ai tỏ rõ thái độ quyết tâm duy trì quyền lực chính trị, tự 

cho mình được quyền đứng trên và trái với nghị quyết của TW Đảng đề ra. 
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Trả lời 

6.  

Nặc danh16:58 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Đèn cù tít mù nó lại vòng quanh. Có lẽ 30 chưa phải tết. Trận đấu gay cấn, 

hồi hộp đến phút cuối cùng đây. 

Trả lời 

7.  

Nặc danh17:26 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Tôi không theo "phe" nào. Nhưng theo dõi từ "lề phải" và "lề trái thì thấy: có 

một số khi chê ông Trọng chỉ nhằm vào sự trì trệ và mất biển đảo là do ông 

ta. Nhưng khi nói tội tham nhũng làm khánh kiệt đất nước , làm phân hóa 

giàu nghèo, chia rẽ trong nội bộ nhân dân vì tham nhũng, mở cửa cho người 

TQ ào ào vào VN thì họ không lên án ông Dũng.Như vậy có thể thấy số này 

là đám ăn theo, cánh hẩu của ông Dũng mà thôi. chính số này chê và chửi 

HĐ, nhưng thực ra HĐ ít nhiều còn chê cả hai "phe". Số này dù viết bài dù 

được khen nhưng xem kỹ vẫn dưới ngòi bút HĐ rất xa hoặc mang tính 

nghiệp dư. 

Còn tôi, thì thế này: kiên quyết tiêu diệt bọn bán nước (nếu có). Hai là tiêu 

diệt bọn gặm xương máu của hàng triệu người hi sinh trong các cuộc chiến 

tranh vì mơ ước độc lập tự do và tương lai cơm áo cho con em họ. còm đến 

đây tôi thấy gần như quan điểm của Nhà thơ BVB sao ấy nhỉ."Nếu nước 

được độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập không 

có ý nghĩa gì". 

Chính trường mấy hôm sau dù ai nắm quyền thì tôi cũng khuyên : GIỮ 

TRỌN VẸN NON SÔNG GẤM VÓC DO TỔ TIÊN ĐỂ LẠI DÙ " ĐỐT 

CHÁY CẢ DÃY TRƯỜNG SƠN". HAI LÀ LOẠI TRỪ PHE NHÓM 
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CÁNH HẨU NÊN TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI, TRÍ THỨC, TẬP NGHE 

NHỮNG ĐIỀU "NGHỊCH NHĨ" NHẰM ĐEM LẠI TỰ DO DÂN CHỦ VÀ 

BÌNH ĐẲNG CHO MỌI NGƯỜI DÂN. ĐỪNG VÌ KÉM DỐT NGHE 

BỌN THAM MƯU ĐÀN ÁP TÙ ĐÀY NGƯỜI THẲNG THẮN ĐẤU 

TRANH VÌ LẼ CÔNG./. 

Trả lời 

8.  

Nặc danh18:10 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

"The Diplomat" đã tiên doán trật lất về thủ Dũng.Đó cũng là điểu 

không đáng ngạc nhiên gì vì họ chỉ đứng ngoài nhìn vào tình hình  

chính trị VN.như một kẻ bang quan rồi luận bàn dựa vào những gì  

xảy ra ở bên ngoài mà họ thấy được,chứ không thể nào hiểu VN.đang 

ở trong thế bị giặc Tàu cộng lũng đoạn về mặt tình báo. 

Có thể nói Trung Quốc là nước đầu tiên trên địa cầu này sáng tạo 

những hoạt động tình báo - gián điệp với Binh pháp Tôn Tử và 36 

kế (Tam thập lục kế) còn Tây phương đi sau rất xa với Machievelli 

nhưng ông ta cũng chưa đi sâu vào lãnh vực này mà chỉ nói chung 

chung về thủ thuật thống trị cho những lãnh chuá phong kiến ! 

Căn cứ vào việc mới đây ông Hùng hói qua chầu Tập Cận Bình ở Bắc  

Kinh và khi trở về,tổng bí Trọng đã ra tay quyết liệt để hạ ông 

X thì chúng ta đã thấy rõ "yếu tố" Tàu cộng ghê gớm như thế nào 

trong việc đảng CsVN.triệt hạ lẫn nhau để giành phần thắng. 

Trả lời 

Trả lời 

1.  

Lâm Thế Bảo18:33 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 
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Đó là tiên đoán theo xu thế, dư luận chung và lẽ thường. Còn khi ra 

đại hội, Trọng áp chặt QĐ 244 thì Dũng đành im như thóc. Và cũng 

không ai dám nói,đề xuất đến 3D. 

Trả lời 

9.  

Nặc danh19:25 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Cho dù đàn em ở Việt Nam có dùng bạo lực, quyền lực hay mưu ma chước 

quỷ gì thì thiên hạ cũng thấy thời vận Trung Quốc đã tận thì đàn em tay sai ở 

Việt Nam cũng hưởng phước luôn cái khí tận này theo đàn anh thôi. 

Trả lời 

10.  

Nặc danh19:29 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Cho dù đàn em tay sai ở Việt Nam có dùng bạo lực hay đòn ngón mưu ma 

chước quỷ gì thì nay thiên hạ đều thấy vận khí Trung Quốc đã tận thì các 

đàn em tay sai ở Việt Nam ở trong bộ tứ trụ cũng chỉ được hưởng phước cái 

khí tận này mà thôi. 

Trả lời 

11.  

Nặc danh21:11 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Dự báo "Ngày có thể mưa, đêm không nắng..." 

Trả lời 

12.  
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Nặc danh21:32 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Trọng Lú đã được hội nghị TU 14 giới thiệu là TBT khóa mới. 

Trả lời 

 

THỨ BA, NGÀY 12 THÁNG 1 NĂM 2016 

Ba Dũng phục hồi vai trò Nhà nước 
 

 

 Thực tế cho thấy cộng sản cai trị theo công thức: độc tài đảng trị toàn diện, 

cho dù vẫn tuyên truyền: Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.  

Nhưng trên phương diện thực tế thi hành, Đảng CS dời cái phết qua hai chữ, biến 

vai trò của Đảng trong guồng máy công quyền cai trị thành vai trò độc quyền 

thống trị tối cao, trên Nhà Nước và Nhân dân, với công thức cai trị thực chất như 

sau đây: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý. Nhân dân làm chủ Đất Nước. Nhưng 

nhờ mở cửa ngoại giao và cho đầu tư ngoại quốc vào, nhờ thế nước lòng dân VN 

tiến bộ theo thời đại tin học, do TC xâm lấn giang sơn gấm vóc VN, có thế nói suốt 

gần 70 năm Đảng CSVN độc quyền đảng trị toàn diện trên xã hội VN, mới có một 

thủ tướng âm thầm phục hồi vai trò chính thống của Nhà Nước. Và trong khi làm 

việc đó vị thủ tướng này làm tê liệt đảng quyền của Đảng CSVN. Người Thủ tướng 

đó là Nguyễn Tấn Dũng. 
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Thực vậy, trước thềm đại hội Đảng CSVN thứ 12 vào tháng 1/2016, tin VOA 

tiếng nói chánh thức của chánh quyền Mỹ ngày 01.01.2016 cho biết “Trang về Thủ 

tướng Dũng làm mưa làm gió trên mạng”. Trang nguyentandung.org ủng hộ TT 

Dũng làm tổng bí Thư Đảng CS hồi tháng 9 lọt vào top 10, hiện đứng thứ 21, đã có 

tới hơn 2 tỷ lượt người xem. Trước đây hồi thượng tuần tháng 1, năm 2015, trang 

web Chân dung Quyền lực ủng hộ Nguyễn tấn Dũng, đánh phá phe bảo thủ, Thủ 

Tướng Dũng được Hội nghị BCH/TU bỏ phiếu tín nhiệm cao nhứt. Hai kỳ hai trang 

web tuyên truyền đen và xám vận động cho TT Dũng là một người duy nhứt của 

tứ trụ triều đình CS, nắm Nhà Nước chủ trương đi với Mỹ để ngăn chận TC xâm 

lấn biển đảo của VN. TT Dũng cũng là người duy nhứt trong tứ trụ triều đình đỏ 

công khai chống lại quân Tàu xâm lấn biển đảo VN, được dân chúng mến mộ. Tiêu 

biểu như năm 2014, khi TC đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền 

kinh tế của VN, TT Dũng là người lãnh đạo đầu tiên lên tiếng phản đối. Ông bay 

sang Miến điện họp ASEAN, sang Phi gặp TT Aquino vận động liên minh chống TC. 

Ông tuyên bố không đánh đổi chủ quyền lấy hữu nghị viễn vông đối vơi TC, 

“không có chuyện nhà anh cũng là nhà tôi.” 

Như đã biết trong lịch sử cận đại nhiều quốc gia, dân tộc chịu cảnh dân 

nghèo, nước mạt vì CS áp đặt thể chế chánh trị phản tiến hoá lên quốc gia dân 

tộc, áp đặt đảng CS trên đất nước nhân dân, đảng quyền CS trên và cao hơn 

quyền hành nhà nước. Trong bối cảnh đầy mâu thuẫn nhơn sinh quan và thế giới 

quan đó trong thời CSVN, ở ngoài Bắc gần 70 năm, ở trong Nam gần 40 năm, mới 

thấy một thủ tướng như Nguyễn tấn Dũng âm thầm làm liệt đảng quyền của Đảng 

CSVN và đưa Nhà Nước VNCS đúng chỗ theo truyền thông trong guồng máy công 

quyền. Tức nhà nước là đại diện cho nhà cầm quyền trên phương diện nội trị hay 

ngoại giao. 

Nguyễn tấn Dũng là thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Đảng Nhà Nước VNCS 

đã phát huy quyền của Nhà Nước mạnh hơn quyền của Đảng CSVN. TT Dũng đã 

dùng gậy ông Đảng CSVN, đập lưng ông Đảng CSVN, làm suy yếu quyền tuyệt đối 

truyền thống của Bộ Chánh Trị mà Tổng Bí Thư là người nắm đảng quyền thống trị 

toàn diện trên đất nước và nhân dân VN. Chánh phủ hay Nhà Nước, Quốc Hội hay 
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Lập pháp, Toà án Tối cao hay tư pháp chỉ là tay chân bộ hạ làm theo lãnh đạo chỉ 

huy của Đảng CS, mà Bộ Chánh Trị là bộ óc, là bàn tay, là hiện thân. 

TT Dũng lợi dụng cơ cấu của Đảng CSVN bố trí các uỷ viên trung ương, đô 

tỉnh thị kiêm nhiệm các chức vụ trong chánh phủ, quân uỷ, nhà cầm quyền địa 

phương, chủ tịch uỷ ban, bí thư đô tỉnh thị, mà mục tiêu là để Đảng kiểm soát nhà 

nước, quân đội từ trung ương đến địa phương. Thời chiến tranh, thời bao cấp 

đâu có bao nhiêu quyền lợi vật chất, Đảng có thể dùng kiểu bắt cá hai tay này để 

đặt đất nước và nhân dân vào hoàn cảnh một cổ hai tròng của Đảng. 

Nhưng qua thời chuyển sang kinh tế thị trường, cho đầu tư ngoại quốc vào, 

tình hình lại khác. Đảng chỉ lãnh đạo, Nhà Nước mới là cơ quan thi hành, mà 

nguyên tắc kinh tế chánh trị là “có làm mới có ăn.” 

Thủ Tướng Dũng là một người gốc gác Miền Nam, tánh hay ăn xài rộng rãi, 

ăn đồng chia đủ, bánh ích đi thì bánh qui lại. Ngoài ra trong thời Chiến Tranh VN, 

Ông sống và chiến đấu trong nền kinh tế VNCH, Ông là một người biết làm tiền, 

biết chia chác, biết thoả hiệp trong nền kinh tế thị trường. 

Nên hầu hết trung ương uỷ viên đảng đã ơn đền nghĩa trả, cứu bồ, cứu 

“Đông chí X” khi Tổng bí Thư Nguyễn phú Trọng dùng đại hội Đảng định “thịt” Ba 

Dũng. Chẳng những thế những đại biểu từng “cùng ăn, cùng ở” trong hệ thống 

Nhà Nước còn ủng hộ việc tăng phe ta, dồn phiếu cho người của phe ta do Ba 

Dũng giới thiệu vào Bộ Chánh trị và loại một cách phủ phàng hai ứng viên của 

Tổng bí Thư Trọng, trong Hội nghị BCH – TU 7 hồi tháng Năm năm 2013. Tổng Bí 

thư Trọng đích thân đứng ra giới thiệu Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ vào 

Bộ Chính trị; cả hai rớt một cách thê thảm. Còn hai ứng cử viên do TT Dũng giới 

thiệu Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Kim Ngân đắc cử vẻ vang. 

Và sau đó hồi thượng tuần tháng 1 năm 2015, Thủ Tưởng Dũng được Hội 

nghị BCH/TU bỏ phiếu tín nhiệm cao nhứt. Trong khi đó Tổng Trọng chỉ đứng hạng 

8 và con gà Tổng Trọng dự trù đưa ra tranh chức Tổng Bí Thư năm 2016, là Bí Thư 

Thành Uỷ Hà nội Phạm quang Nghị, hạng 19, áp chót trên 20. 
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Kỳ bỏ phiếu tín nhiệm này cho thấy thế của Nhà Nước tăng một cách đáng 

ngạc nhiên, một tiến trình khó đảo ngược lại. Nó mở đường cho Thủ Tướng Dũng 

dù không muốn ra làm Tổng bí Thư thì phe ủng hộ Ông trong Đảng vì quyền lợi 

chung phe cánh cũng thuyết phục, cũng kéo Ông lên làm Tổng bí Thứ trước đã. 

Rồi… chấm chấm, cờ vào tay sao không phất, sao không thừa thắng xông lên. 

Ba Dũng không là tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân của các đại học thiệt hay đại học 

giả, nhưng cách ăn nói, hành động của Ông là do cuộc đời từ dứơi đi lên, từ cái 

dày dặn bình dân, nguyện vọng của nhân dân mà ra. Nên nó không có vẻ “trịch 

thượng, “giáo điều, giáo dục quần chúng, bá cáo chánh trị” nói dai, nói dài, vừa 

nói vừa vỗ tay của các lãnh tụ CS. 

Nhờ nắm Nhà Nước, nên TT Dũng làm việc trực tiếp với các nước. Tập tục 

ngoại giao quốc tế, các nước tương quan với nhau qua chánh phủ, chớ không phải 

đảng cầm quyền. Chủ Tịch Nước VN nghe danh xưng tưởng lớn, nhưng thực chất 

chỉ là đại diện nghi thức, trị vì thôi. Thủ Tướng mới là người thực hiện, người cai 

trị. 

Nhờ vậy Chánh phủ do TT Dũng cầm đầu có nhiều cơ hội làm việc thẳng với 

Mỹ, Pháp, Nhựt, Ấn, Úc, v.v... hơn. Còn Tổng Bí Thư VNCS, Nguyễn phú Trọng thì 

làm việc với lãnh đạo Đảng của TC nhiều hơn vì đó là qui luật ngoại giao của CS. 

Làm việc cùng nhau, công tác với nhau, đối thoại, đối tác trực tiếp với nhau 

là phương cách hiểu biết, thông cảm, đồng cảm với nhau, trong sinh hoạt ở đời 

cũng như bang giao. 

Cái ghế tổng bí thư đại hội Đảng sẽ bầu vào hạ tuần tháng 1 năm 2016, 

chưa thấy một người nào có triển vọng hơn Ô Nguyễn tấn Dũng. Nếu phe CSVN 

bảo thủ, thân TC có đòn độc gì “đảo chánh” chánh phủ, lật đổ Nhà Nước do Ông 

Dũng đứng đầu, coi chừng với thế lực Đảng bên Nhà Nước, với những dây mơ rễ 

má, ăn chia của thủ tướng với quân đội, công an cảnh sát cả gần 6 năm rồi, Ba 

Dũng có thể làm một cuộc phản đảo chánh, được ăn cả ngã về không. Ba Dũng sẽ 

triệt phe cánh đối thủ, và tóm thâu tam đầu chế vào tay mình, trở thành Chủ Tịch 
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Đảng, Chủ Tịch Nước, Chủ Tịch Quân Uỷ Trung Ương theo mô thức đang thịnh 

hành của 4 nước CS còn sót lại trên thế giới bây giờ. 

Vi Anh/(Việt Báo) 

Nguồn: https://vietbao.com/.../dung-phuc-hoi-vai-tro-nha-nuo. 

 

--------------- 

Được đăng bởi Bùi Văn Bồng vào lúc 14:30  

Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên TwitterChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên 

Pinterest 

Nhãn: Chính trị, Trao đổi 

9 nhận xét: 

1.  

Người biết xỉ nhục14:51 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Tác giả Vị Anh bạo mồm nói mạnh nhưng không đơn giản vậy đấu. Ông 

Tổng Trọng có rất nhiều mưu mô xảo quyệt nên sẵn sàng "quật lại đủ kiểu. 

Hãy cảnh giác. 

Và quan trọng hơn cả ông TT hãy làm hết sức mình để chứng minh ông thực 

tâm muốn quay về với Tổ quốc nhân dân 

Trả lời 

2.  

Dân lương thiện15:28 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Trên Ba Sàm đăng tải FB Trương Nhân Tuấn nghi ngờ ông 3D và cho rằng 

nếu ông 3D lên làm TBT thì ĐCSVN sẽ biến thành Đảng X và đó sẽ là một 
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tai họa cho dân tộc Việt Nam vì chế độ ĐỘC TÀI CÁ NHÂN. 

Điều đó nói lên một điều rất quan trọng là ông 3D phải thật tâm chứng minh 

ông là người muốn thay đất nước theo hướng dân chủ tiến bộ. 

Bản thân chúng tôi khát khao dân chủ nhân quyền và trước tiên ông 3D phải 

tích cưkc trong việc thả tù nhân LT, đặc biệt là những người chống TQ, như 

LS Nguyễn Văn Đài vừa bị bắt chẳng hạn.  

Ngoài ra ông phải tích cực trong việc chống TQ xâm lược, còm nột ngày 

làm thủ tướng ông cũng phải làm việc đó 

Trả lời 

Trả lời 

1.  

Nặc danh16:39 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Tôi tin 3D sẽ thay đổi đất nước vì: Nếu lập đảng 3D thì trước sau 

cũng tàn nhanh, NHân dân sẽ lên án cả dòng họ, còn thay đổi vận 

mệnh đất nước sẽ lưu danh vào sử và được thế giới ủng hộ thì Việt 

Nam sẽ không sợ TQ như hiện nay. 

Trả lời 

3.  

Nặc danh16:42 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Khách quan mà nói, kỳ này X lành ít dữ nhiều... Dân đã ghét, đồng bọn cũng 

căm vì "goằm" nhiều quá! 

Trả lời 

4.  
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Nặc danh17:11 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Ngày 3D mới tiếp nhận chức vụ Thủ tường từ ông Phan Văn Khải, người 

dân hy vọng ông sẽ là chính khách năng động, hành động vì nước, vì dân. 

Nhưng đến giờ này, điểm lại thành quả kinh tế của ông được bao nhiêu 

ngoài phá sản, mất vốn, lỗ lã của các tập đoàn kinh tế quan trọng, tài nguyên 

bị khai thác phung phí, thất thu ngân sách. Cái "được" nhất của ông là vinh 

được người thân, phì được gia đình ông với con cái trở nên giàu sụ và các 

quý tử thì thăng quan tiến chức liên tục. 

Trả lời 

5.  

Nặc danh17:41 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

ôNG DŨNG CHẢ LẼ KHÔNG BIẾT ÔNG kIM NGỌC, TRẦN XUÂN 

BÁCH, TRẦN ĐỘ Ư? 

Nếu ông Dũng thấy chế độ bất công lạc hậu cần thay đổi sao ông đưa họ 

hàng con cái vào các cấp chính quyền nhiều thế? Qua đây có thể thấy chính 

quyền mà ông đang làm thủ tướng là mỹ mãn, là ước mơ, là mục đích của 

đời ông, gia đình, dòng họ ông.Như thế ông chỉ cần nắm chính quyền là 

được chứ ông đâu cần thay đổi hỡi các cái đầu... 

Trả lời 

6.  

Qhung19:36 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Trong lúc này chỉ có thể chọn ông Dũng. Chọn ông Dũng mới có cơ hội đổi 

mới, chọn ông dũng mới có thể chống TQ, bảo vệ đất nước 

Trả lời 
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Trả lời 

1.  

Nặc danh21:04 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

qua ngay tho hoac co tinh ko hieu biet. nguoi dung dau ma doc tai 

tham nhung thi ko thgiu duoc nuoc chu ng noi chong duoc tau 

Trả lời 

7.  

Nặc danh21:02 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Kẻ tàn phá đất nước, khủng bố mọi ý kiến đối lập, mở toang đất nước cho 

giặc 4 tốt (90%thầu TQ thắng) tran vào... Chính là NTD. Hãy thức tỉnh khi 

còn chưa muộn. 

Nguồn: https://vietbao.com/.../dung-phuc-hoi-vai-tro-nha-nuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:;
http://bongbvt.blogspot.com/2016/01/ba-dung-phuc-hoi-vai-tro-nha-nuoc.html?showComment=1452607485313#c7944869959708209115
javascript:;
http://bongbvt.blogspot.com/2016/01/ba-dung-phuc-hoi-vai-tro-nha-nuoc.html?showComment=1452607369194#c15370782991422191
https://vietbao.com/.../dung-phuc-hoi-vai-tro-nha-nuo


50 

 

THỨ BA, NGÀY 12 THÁNG 1 NĂM 2016 

 

Thấy gì từ thông tin ông Nguyễn Phú Trọng  

sẽ tiếp tục giữ chức Tổng BT? 

 

- À! Ừm...Các đồng chí cứ bàn đi, còn tôi sẽ nghỉ khi tôi không thích làm nữa! 

* KA MI 

Tại các Hội nghị Trung ương 12 và Hội nghị Trung ương 13 (khóa XI), vấn đề 

nhân sự là công tác phức tạp nhất, nguyên do là sự thiếu thống nhất giữa Bộ 

Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Vì thế cho đến nay, việc biểu quyết 

trường hợp "đặc biệt", trong số tứ trụ của khóa XI đã quá tuổi, tái cử, để đảm 

nhiệm chức danh Tổng Bí thư là phức tạp và rắc rối nhất, đến Hội nghị Trung 

ương 14 lần này không biết sẽ được giải quyết ngã ngũ hay không hay phải treo lại 

đến Đại hội 12? 

 

Theo quy định, các Ủy viên Bộ Chính trị tái cử không được quá 65 tuổi, do 

vậy "tứ trụ" gồm các ông Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, 

Nguyễn Sinh Hùng, tất cả đều đã quá tuổi quy định. Và sẽ không có chuyện gì xảy 

http://3.bp.blogspot.com/-nK32JPWZ-9E/VpSKAU9FyfI/AAAAAAAAzDA/KJvH9lE4zWI/s1600/9b22.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-nK32JPWZ-9E/VpSKAU9FyfI/AAAAAAAAzDA/KJvH9lE4zWI/s1600/9b22.jpg
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ra và một ban lãnh đạo mới sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sẽ kế nhiệm 

tiếp tục lãnh đạo đất nước, nếu như các ông không đòi ở lại. 

Sự tham quyền cố vị của một số Ủy viên Bộ Chính trị dưới chiêu bài để đảm 

bảo tính kế thừa, nên mới đẻ ra việc Bộ Chính trị đã có quyết định bổ xung trường 

hợp "đặc biệt", để đảm trách chức vụ Tổng Bí thư của Đại hội XII. Tuy vậy, khi 

quyết định này đã được đưa ra thì lúc đó Bộ Chính trị mới giật mình là đã vô tình 

tạo điều kiện cho một người "có tham vọng chính trị"ở lại tiếp khóa XII, đó là Thủ 

tướng Nguyễn Tấn Dũng - một người lâu nay dư luận vẫn đồn đoán rằng sẽ giữ 

chức vụ Tổng Bí thư sau Đại hội XII, thậm chí là kiêm cả chức vụ Chủ tịch Nước. 

Các nhà nhà quan sát chính trị Việt nam lúc này đều cho rằng, từ trước đến 

nay chưa có kỳ đại hội Đảng lần nào lại có nhiều diễn biến bất ngờ, đầy kịch tính 

như Đại hội XII. Những diễn biến gần ngày Đại hội Đảng XII chính thức khai mạc đã 

cho thấy nội tình chính trị ViệtNam có thể xảy ra những điều bất ngờ hơn các dự 

đoán trước đây. Nhất là khi trên các trang mạng liên tục xuất hiện những tài liệu 

được xem mật, thậm chí là tuyệt mật được tiết lộ một cách có chủ ý từ bên trong 

nội bộ đảng. Tuy vậy, không ai có thể xác nhận độ hư thực của những thông tin 

trên. Điều đó chứng tỏ nội bộ ban lãnh đạo đảng đã mất đoàn kết một cách trầm 

trọng, từ đó cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt chưa từng có trong nền chính chính 

trị độc đảng ở Việt Nam từ trước đến nay. 

Mới nhất là các thông tin từ BBC, RFA dẫn theo nguồn tin được cho là từ 

trong nước về "các vị trí lãnh đạo chủ chốt", cả 2 bản tin nói trên đều có một nhận 

định chung khi cho biết "Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sẽ ở lại thêm 1 năm - 

hoặc nửa nhiệm kỳ trong lúc chờ đợi Đại Hội XII chọn người thay thế". Thông tin 

này hầu như trái ngược hoàn toàn với những đánh giá mới nhất của các nhà bình 

luận chính trị, các chuyên gia quốc tế hàng đầu về Việt nam, khi cho rằng"Thủ 

tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam sẽ lên làm tổng bí thư Đảng". Điều đó 

khiến dư luận ở Việt nam xôn xao và khiến cho nhiều người bất ngờ và thất vọng. 

Vây thực chất của vấn đề này là gì và thông tin nói trên có cơ sở đến mức 

nào? 

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/01/160111_hoi_nghi_14_khai_mac
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/the-14-plenum-of-vns-communist-party-launches-today-01112016083020.html
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52 

 

Trước hết thông tin ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư 

Đại hội 12, cũng như việc "Chức Chủ Tịch Nước được trao cho người đang nắm 

giữ Bộ Công An Đại Tướng Trần Đại Quang. Vai trò thủ tướng sẽ do ông Nguyễn 

Xuân Phúc đảm nhiệm, và bà Nguyễn Thị Kim Ngân lãnh trách nhiệm của chủ tịch 

quốc hội." là những thông tin có thật. Thông tin này dựa trên báo cáo ĐỀ XUẤT 

của của Bộ Chính trị, trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được ông Tô Huy 

Rứa - UV Bộ CT, Trưởng Ban Tổ chức TW thông báo trong ngày làm việc đầu tiên 

của Hội nghị Trung ương lần thứ 14. 

Nếu biết rằng, trong Thông báo của Hội nghị TƯ 13 phiên bế mạc có viết 

rằng: "Đồng thời (Ban Chấp hành Trung ương Đảng) giao Bộ Chính trị tiếp tục 

chuẩn bị nhân sự trường hợp đặc biệt là ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư TƯ Đảng 

khoá 11 quá tuổi, tái cử, để đảm nhiệm chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và 

Nhà nước, trình hội nghị TƯ 14 xem xét, quyết định.". Điều đó đã cho thấy, Hội 

nghị Trung ương lần thứ 13 đã diễn ra không theo ý chí của Bộ Chính Trị cũng như 

sự sắp xếp của ông Nguyễn Phú Trọng. Nghĩa là, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 

13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bác bỏ giới thiệu của Bộ Chính trị khi giới 

thiệu duy nhất 1 trường hợp nhân sự đặc biệt, đó là TBT Nguyễn Phú Trọng. Và kể 

từ sau Hội nghị Trung ương lần thứ 13, Bộ Chính trị đã phải bốn lần họp về chủ đề 

nhân sự và đã buộc phải đồng thuận với yếu cầu của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng. 

Và đến Hội nghị lần thứ 14, theo website Chính phủ cho biết: “Tiểu ban 

Nhân sự và Bộ Chính trị cũng đã nghiên cứu, xem xét, cân nhắc và đề nghị giới 

thiệu thêm một số đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XI thuộc trường hợp “đặc 

biệt” tái cử khóa XII." thì càng chứng tỏ nhận định vừa nêu trên là đúng. 

Điều đó cho thấy rằng, trong các Hội nghị Trung ương gần đây, nghị quyết 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng luôn luôn áp đảo ý kiến của Bộ Chính trị, 

trên cơ sở buộc Bộ Chính trị phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc bầu cử dân 

chủ trong đảng. Đó chính là lý do vì sao đã xuất hiện lá thư của nguyên Chủ tịch 

nước, Đại tướng Lê Đức Anh gửi cho ông Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị và Ban 

Chấp hành Trung ương đảng CSVN. Trong lá thư của mình, ông Lê Đức Anh nhắc 

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/280142/chuan-bi-nhan-su-qua-tuoi-tai-cu-lam-lanh-dao.html
http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Hoi-nghi-Trung-uong-14-Tiep-tuc-hoan-thien-cong-tac-nhan-su/245740.vgp
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lại cho ông Nguyễn Phú Trọng về nguyên tắc đảng, trong đó có nói đến quyền đề 

cử, quyền ứng cử và quyền bầu cử. Điều đó cho thấy, ông Lê Đức Anh đã ngấm 

ngầm bắn tín hiệu cho Ban Chấp hành Trung ương phải ủng hộ cho ông Nguyễn 

Tấn Dũng trở thành Tổng Bí thư. Đây là một sự tác động tương đối có ý nghĩa về 

mặt tình thế. 

Đó là lý do vì sao trong thông báo khai mạc Hội nghị Trung ương 14 cho 

biết, "Tổng Bí thư đề nghị Trung ương nghiên cứu Tờ trình của Bộ Chính trị một 

cách kỹ lưỡng, thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh Báo cáo công tác nhân 

sự". Phải chăng, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã linh cảm được rằng đề 

xuất của Bộ Chính trị lần này, một lần nữa sẽ bị Ban Chấp hành Trung ương bác 

bỏ. Không chỉ thế, chắc chắn sẽ có ý kiến đề cử ông Nguyễn Tấn Dũng trong danh 

sách bầu Tổng Bí thư khóa XII trong việc biểu quyết nhân sự "đặc biệt" tại Hội 

nghị Trung ương 14. Nếu như thế thì khả năng ông ông Nguyễn Tấn Dũng trở 

thành Tổng Bí thư là hoàn toàn có thể. 

Trở lại các thông tin của BBC, RFA về "các vị trí lãnh đạo chủ chốt", thì thấy 

rằng các thông tin này nếu hiểu đúng sẽ có tác dụng "giết" phe ông Nguyễn Phú 

Trọng trong cuộc lấy biểu quyết của Ban Chấp hành Trung ương sẽ diễn ra vào 

chiều mai, ngày 13/01/2016. Điều đó cho thấy, nguồn tin từ trong nước không là 

ai khác, chỉ là người thuộc phe ông Dũng đưa các tin đó có chủ ý. 

Tuy nhiên, việc ông Nguyễn Tấn Dũng trở thành Tổng Bí thư đã không được 

đa số thành viên Bộ Chính trị ủng hộ, vì họ lấy lý do rằng sau khi nắm trọn các 

chức vụ này, ông Dũng sẽ cải cách thể chế chính trị và trở thành một vị tổng 

thống. Điều đó sẽ ảnh hưởng tới sự tồn vong của Đảng CSVN. Đây là một điểm 

yếu nhất của ông Nguyễn Tấn Dũng trong lúc này, điều này cũng đã ảnh hưởng 

đến số lượng các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương cơ hội khi bỏ lá phiếu quyết 

định chọn ai làm Tổng Bí thư. Vì chế độ hiện tại được độc trị bởi Đảng CSVN đang 

mang lại cho cá nhân họ quá nhiều quyền lợi, nếu ủng hộ ông Nguyễn Tấn Dũng 

trở thành Tổng Bí thư, phần nào cũng ảnh hưởng đến túi tiền của họ. 

Hiện nay, nhiều người thường đánh giá quá thấp các Ủy viên Trung ương 

Đảng CSVN, khi cho rằng họ là những người không có tư duy độc lập, thường bị lệ 

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/01/160111_hoi_nghi_14_khai_mac
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thuộc. Song số các Ủy viên Trung ương Đảng CSVN như thế hoặc không có trình 

độ thì hiện nay chỉ chiếm khoảng 20%, phần lớn đó là các đối tượng trưởng thành 

từ công tác đoàn thanh niên và làm công tác tuyên giáo. Thực tế cho thấy, đa số 

các Ủy viên Trung ương Đảng CSVN hiện nay là những người có trình độ, có viễn 

kiến, đặc biệt là tư duy. Chính điều đó sẽ giúp cho họ có các quyết định chính xác 

khi lựa chọn người lãnh đạo của mình. 

Có nguồn tin cho rằng, trong cuộc đấu này ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ buộc 

phải chơi sát ván, vì nếu không, khi ông Nguyễn Tấn Dũng đã "về vườn" và 

Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Tổng Bí thư thì lấy gì đảm bảo phe của ông Trọng 

sẽ không phát động chiến dịch "đả Hổ, diệt Ruồi" như Trung Quốc? Đó không chỉ 

là những tin đồn thổi khi cho rằng ông Dũng sẽ chi các khoản tiền rất lớn để giải 

quyết tình thế. Đồng thời, sự vắng mặt bất thường của một số tướng lĩnh quân sự 

cao cấp thuộc phe ông Dũng, được cho là đang thăm và động viên các đơn vị tác 

chiến mà báo chí không đưa tin sẽ là một ẩn số lớn. Điều đó cho thấy vì sao phe 

đảng của ông Nguyễn Phú Trọng luôn bị ám ảnh bởi một cuộc đảo chính quân sự. 

(!?) 

Do vậy, để giảm khả năng và để tránh một cuộc chiến đối đầu một mất một 

còn, sẽ buộc các phe trong đảng phải đi đến một sự thỏa hiệp để tránh đổ vỡ. Vì 

thế, việc ông Nguyễn Phú Trọng sẽ nắm vị trí Tổng Bí Thư đến năm 2018 và thì đổi 

lại ông Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục giữ chức vụ Thủ tướng. Đến Đại hội giữa kỳ, cả 2 

cùng nghỉ và để lại cho lực lượng kết cận tiếp thu. Điều đó sẽ có lợi cho tát cả mọi 

bên, và đất nước cũng được lợi. 

Trong một bản tin mới nhất của RFA về nhân sự chủ chốt có cho biết "... 

chúng tôi ghi nhận được trong những tuần lễ vừa qua, cho rằng trong 4 nhân vật 

lãnh đạo chủ chốt hiện nay, Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng nhận 

được phần lớn sự ủng hộ của người dân, nếu ông Dũng được đề cử trong danh 

sách nhân sự ra tái cử trong khóa XII.". Điều này sẽ hoàn toàn đúng nếu hiểu rằng, 

từ trước đến nay Đảng CSVN không bao giờ hành động để đáp ứng mọi đòi hỏi và 

mong muốn của nhân dân cả. 

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/the-14-plenum-of-vns-communist-party-launches-today-01112016083020.html


55 

 

Tuy vậy, vấn đề của chính trị của Việt Nam là vấn đề thể chế chính trị, đây là 

vấn đề cần được giải quyết. Vấn đề nhân sự lãnh đạo chủ chốt ai đi ai ở cũng chỉ 

là chuyện tạm bợ. 

Ngày 12/01/2015 

Kami/TTHN 
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Trả lời 

Trả lời 
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đảng bắt đầu dở trò lưu manh ra: 

bắt tất cả các "thủ lĩnh" của phong trào dân oan, nhân quyền, .... để 
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mạc. 

http://xuandienhannom.blogspot.com/2016/01/tin-khan-cong-ha-noi-

bat-au-ap-va-bat.html 

càng hung hăng đàn áp thì sụp trước tết. 

2.  

Nặc danh15:00 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Đề nghị tìm cho ra AI là người đã đặt cho ông Trọng biệt danh 

LÚ.Người đó xứng đáng được phong NGHỆ SỸ NHÂN DÂN,quả là 

chính xác đến tuyệt vời 

Trả lời 

2.  

Nặc danh13:00 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Dũng mà lên TBT thì sẽ độc tài vì ko còn đối thủ nào có thể hạ bệ, sẽ tiếp 

tục tham nhũng, tàn phá đất và nắm hết quyền rồi thì Dũng sẽ chẳng ngu gì 

chuyển đổi thể chế. Nhân dân Việt Nam yêu nước chân chính chẳng ai muốn 

Dũng lên, các UVTƯ ủng hộ Dũng cũng chỉ vì phe cánh, Dũng còn thì họ 

còn được hưởng lợi, chia chác, họ cũng sợ bị đả hổ diệt ruồi nên sẽ bảo vệ 

Dũng đến cùng. 

Dũng nghỉ, ông khác lên cũng thế. 

Trả lời 

3.  

Dân lương thiện13:01 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Một đảng cầm quyền đang thống trị một đất nước đang có những dấu hiệu 

nguy cấp của một cuộc chiến tranh đang đe dọa hàng ngày mà không coi đó 
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là nhiệm vụ hàng đầu mà chỉ nghí đến chiếc ghế thì đảng đó đáng bị lật đổ 

rồi.  

Bởi vậy đúng vào lúc sắp diễn ra đại hội lần thứ 12 này, đại đa số nhân dân 

mong mỏi ông Nguyễn Tấn Dũng đắc cử chức Tổng bí thư không có mục 

tiêu nào khác ngoài việc ông Dũng có nhiều khả năng nhất trong giới lãnh 

đạo chóp bu hiện nay có thể sát cánh cùng quân đội NDVN mở rộng mối 

quan hệ quân sự với các nước đồng minh giải quyết tốt vấn đề tranh chấp 

Biển Đông. Nhiều người từng bình luận và nghi ngờ ông Dũng vì 10 năm 

qua với cương vị là Thủ tướng mà ông chỉ nói nhưng chưa làm được gì, mặc 

dù điều khiển Bộ quốc phòng là việc trực tiếp của Thủ tướng. 

Đúng vậy, 10 năm qua ông TT Dũng chưa làm được việc gì, chính bởi vì 

Chủ tịch quân ủy trung ương chính là ông Nguyễn Phú Trọng, người đã áp 

đảo ông TT Dũng và những ai yêu nước phải mở cửa đưa TQ vào "chiếm" 

VN khắp từ Bắc chí Nam và ngoài Biển Đông. 

Tất nhiên Đại hội 12 sẽ có những biến động bất ngờ và cho dù kết quả ra 

sao, thì những người dân yêu nước sẽ tôn vinh những người yêu nước làm 

thủ lĩnh cho mình để kiên quyết dẹp loạn ngoại xâm. 

Khẩu hiệu TỔ QUỐC TRÊN HẾT sẽ âm vang trong những ngày sắp tới. 

Cám ơn Đại tá Bùi Văn Bồng. 

Dù kết Đại hội 12 ra sao thì trang BLOG BUIVANBONG sẽ vẫn là nơi cho 

những con yêu nước chia sẻ 

Trả lời 

4.  

Nặc danh13:02 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã quyết tâm "phục vụ Đảng đến hơi thở cuối 

cùng". "Đạo đức cách mạng" mà. 

Trả lời 
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Trả lời 

1.  

Nguyễn Đông Hội13:57 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Các cậu cứ bàn cho thật thoái mái, cứ dân chủ tối đa vào, tờ còn thích 

thì tớ cứ ứng cử tiếp nhiệm kỳ sau, tớ còn thích làm thì tớ làm, hoặc 

trừ khi không may đang làm mà...đột quỵ! 

2.  

Nặc danh19:44 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Quyết tâm phục vụ thiên triều, đảng bạn đến hơi thở kui kung. 

Trả lời 

5.  

Nặc danh13:16 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Vì Nguyễn Phú trong chưa làm xong nhiệm vụ của TQ giao cho. Ông ta phải 

ở lại để đảm bảo việc thực hiện và kết thúc ''sứ mạng Thành Đô''. 

Trả lời 

6.  

Nặc danh13:16 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Chủ thuyết Mác-Lê quái gở sẽ cùng với Nguyễn Phú Trọng tiếp tục phát tác 

những thảm họa tư tưởng cho đất nước và dân tộc Việt Nam ! Tấn bi kịch 

mới của Việt Nam-mang tên:Nguyễn Phú Trọng ! 

Thực ra, Nguyễn Phú Trọng không hề "LÚ", Một kẻ trùm giáo điều, bảo thủ, 

nham hiểm và ma giáo về chính trị ! 
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Xin biết ơn Bác Bùi Văn Bồng ! 

Trả lời 

7.  

Nặc danh14:03 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Một trò hề lớn mà tốn bao nhiêu tiền của nhân dân,chỉ nêu một thí dụ đã 

thấy là trò hề ,đó là SẮP XẾP bà Ngân làm chủ tịch QH sắp tới,có nghĩa giả 

sử dân không bẩu bà vẫn trúng cử ĐBQH sao.Thử hỏi trên thế giới này có ở 

đâu có gánh xiếc lắm trò hề như thế này không?Thế mà bà Doan vẩu vẫn 

còn gân cổ lên nói DÂN CHỦ Ở VN GẤP TRĂM LẦN CÁC NƯỚC TƯ 

BẢN 

Trả lời 

Trả lời 

1.  

Nặc danh14:57 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Một trò hề không hơn không kém có một không hai chỉ có ở VN . 

2.  

Nặc danh15:26 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Thì phải "sắp xếp" tiếp để Bà Ngân được bầu..!!! 

Trả lời 

8.  

Nặc danh14:26 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 
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Thế mới gọi là độc tài đảng trị, ĐMCS 

Trả lời 

9.  

Xứ Hổ15:40 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Không có sự chuyển dạ nào mà không đau đớn. Cách mạng cũng vậy (!). 

Nhưng có lẽ không có cuộc cách mạng nào của Nhân dân ta lại bị phản bội 

như cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 của dân tộc. Tại đó đã hơn 70 năm 

cầm quyền (Độc quyền)của ĐCS VN (Có hơn 40 năm Đất nước thống nhất) 

mà Đất nước ngày càng nghèo nàn, lạc hậu so với các nước trên thế giới & 

khu vực, các nước lân bang láng giềng...Đảng, quan chức chính quyền ngày 

càng sa đọa, chỉ lo tranh giành quyền lực, vinh thân phì gia... Tôi nghĩ rằng: 

ĐCS VN (Hiện thân là Đảng của Tàu). Theo Tàu thì dân thành NÔ LỆ (Xin 

đừng nguy biện không lệ thuộc). Việt nam cần tiến theo trào lwu văn minh, 

tiến bộ của các dân tộc trên thế giới. Độc đảng, độc quyền là cách quản lý 

XH hoang dã, lạc hậu cần phải được lên án. 

Trả lời 

10.  

Nặc danh15:42 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Hồi Trung ương họp ra nghị quyết 4 xong,trên chuyên tàu nhanh từ Hà Nội 

về Nam trong khoang hành khách có một chi phụ nữ nói môt câu làm tôi nhơ 

mãi:'ông Tổng Bí thư Nguyên Phú Trngj già rôi,lẩm câm rồi,trong Bộ chinh 

trị chi có 14 người{hồi ấy BCT mới co14 người} mà ông ấy không còn nhớ 

đươc tên nữa mà phải gọi Đồng chí X,sang năm nay cũng 72 tuổi,Trung 

ương nên cho ông nghỉ,cái tuổi"xưa nay hiếm" giữ ông lại làm đay tớ Dân 

cung khổ lăm chứ. 
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Trả lời 

11.  

Ngàn Phố15:44 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

"Trận đánh lớn"của ông Trọng bày ra từ mấy năm nay. Nếu thất bại thì 

không thể chấp nhận được. 

Trận thứ nhất vào năm 2012, ông Trọng đã “lái” BCT và "đòi"kỷ luật một 

đồng chí Ủy viên BCT. Kết quả là trong diễn văn bế mạc, ông Trọng “mếu 

máo” nói BCT đề nghị TƯ kỷ luật một đ/c UVBCT, nhưng bị BCHTƯ bác 

bỏ. Sau đó,trong một buổi tiếp xúc cử tri tại TP.HCM, khi cử tri đề nghị đ/c 

Chủ tịch nước cho biết, đ/c UVBCT mà BCT đề nghị kỷ luật, đã bị BCHTƯ 

bác bỏ là ai? Ông Tư Sang nói đó là đ/c X.. 

Trận thứ hai là ông Trọng tổ chức bầu thêm UVBCT vào năm 2013 để tăng 

cán cân số lượng người phe mình. Kết quả ông Trọng thua đau đớn. Hai 

người ông Trong đề cử vào BCT là Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ 

đã bị BCHTƯ gạt ra, thay vào đó là hai “ chiến hữu” của đ/c X, là Nguyễn 

Thiện Nhân và Nguyễn Thị Kim ngân. 

Trận thứ ba là chiêu bài "lấy phiếu tín nhiệm" vào đầu năm 2015. Ông Trọng 

nghĩ rằng, bằng phương pháp này sẽ loại bỏ được đ/c X.Nhưng kết quả "gậy 

ông đập lưng ông".Đ/c X lại có số phiếu tín nhiệm cao nhất. 

Tổng kết sau ba trận trên, ông Trọng mất hai viên tướng mà ông đặt niềm tin 

rất lớn vào họ. 

Nhưng trận đánh thứ tư lần này lại khác. Ngạn ngữ có câu:" Ba đánh một 

không chột cũng què". Lần này ông Trọng huy động thêm bộ sậu rất đông. 

Kể cả những người đã "vui thú điền viên", già lụ khụ chống gậy không bén 

đất rồi, nhưng cũng được trang bị "giáo mác" và lôi ra làm tướng tiên phong. 

Lần nay ngoài việc đánh trực diện vào đ/c X, tay chân ông Trọng không từ 

một thủ đoạn nào, kể cả việc “ đánh dưới thắt lưng”, ấy là tố cáo con gái đ/c 

X có quốc tịch Mỹ. Nào là lôi họ hàng anh em nội ngoại và con cái vào tầm 
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ngắm, vu khống đủ loại “tội”. Ông con huy động thêm một số bồi bút mà lâu 

nay mọi người cứ tưởng là thành phần “lề dân”, nhưng khi những tay bồi bút 

này vào cuộc thì lộ nguyên hình là những tên “cs nằm vùng”. 

Để xem bộ ba (Sang-Trọng-Hùng) và bộ sậu lâu la cùng bọn bồi bút có hạ 

bệ được đ/c X không? 

Trả lời 

12.  

Nặc danh16:51 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Cá nhân tôi thấy chức danh chủ tịch Quốc hội nếu bà Nguyễn thị kim Ngân 

đảm nhiệm đó là đúng đắn nhất . Nguyễn thị kim Ngân xứng đáng với chức 

vụ CT Quốc hội , còn ngoài ra , những khuôn mặt " mốc " trong cái ban lãnh 

đạo đảng CSVN hiện nay tôi chẳng thấy kẻ nào xứng đáng với vai trò lãnh 

đạo đất nước , vì lũ người này không đủ TÂM - TÀI ( nếu không nói rằng 

chúng chỉ là đám lưu manh chính trị mà thôi ) ! 

Trả lời 

13.  

QL17:28 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Ôi, đảng ơi là đảng.Có gì đâu mà các ông họp hành nhiều thế. Có NQ rồi thì 

cứ thế mà thực hiện, hết tuổi rồi thì về mà nghỉ đi cho thế hệ trẻ nó lên, nó 

làm. Tham quyền cố vị mà chi, cố níu kéo lại mà chi. Biết bao nhiêu cho vừa 

túi mà còn luyến tiếc.Không nhìn thấy Nga-Xô đó sao các vị? Có hai ông 

Putin và Medvedev cứ thay nhau làm Tổng thống và Thủ tướng hoài có sao 

đâu, thế mà đất nước vẫn hùng cường , kinh tế vần phát triển đó thôi.Nhìn 

thấy lực lượng 5 ngàn quân, trực thăng, xe bọc thép chuẩn bị vây ĐH 12 mà 
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thấy ớn. Lạy các cụ đừng oánh nhau nha, hãy để dân được an lành. Đừng để 

ĐH này thành mô hình thử nghiệm cách cai trị mới đó nghen. 

Trả lời 

Trả lời 

1.  

Nặc danh21:33 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

ban nay ko hieu ji ve nuoc nga hien tai roi, che do cua nuoc ng la da 

nguyen dan chu nhung putin la ten doc tai ban ko thay nhung nguoi co 

kha nang la doi thu chinh tri cua putin nguoi thi bi tu nguoi thi bi giet 

hai day a. that kho cho dan nga 

Trả lời 

14.  

Nặc danh20:34 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Ngu dốt cộng nhiệt tình thành phá hoại. 

Khi nào nhân dân VN biết đứng dậy thì lúc đó đãng mới chịu ngồi xuống. 

Đề nghị nhà văn Nguyên Ngọc viết tác phẩm "Đất nước đứng lên" phiên bản 

2.0 

Trả lời 

3.  

Nặc danh16:43 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Thực tế, NDVN đang bị đục vào xương tủy nuôi sống thoi thóp chế độ... 

Trả lời 
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4.  

Vũ Ngọc Huyên17:02 Ngày 12 tháng 01 năm 2016 

Ông Lê Doãn Hợp nói "Nếu đúng thì tiếp thu, sai thì phải phản bác, đấu 

tranh lại để tự bảo vệ mình." 

 

HOÁ RA 

 

Dân sai ông bắt bỏ tù. 

Lãnh đạo sai chỉ tiếp thu thôi à? 

 

Đúng là Lãnh đạo nước ta 

 

Sướng nhất thế giới ai mà chẳng ham 

 

Quá tuổi vẫn cố rốn làm. 

 

Đứng trên thiên hạ ông càng oai phong 

 

Quyết tâm dốc sức dốc lòng 

 

Xin làm Lãnh đạo tới cùng chưa thôi. 

 

 

Chuyển đến:  ANVI  LE 

Ngày 13/1/2016 
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