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Nữ Thủ tướng Thái Lan 

"hút hồn" nhiều chính khách 

 

Yingluck Shinawatra  

(ảnh của Wikipedia) 

Lời giới thiệu 

Bà Yingluck Shinawatra là em gái út của Thủ Trướng Thaksin 

Shinawartra , trong một gia đình 9 anh em. Ông anh đã làm thủ tướng  bị 

phe quân phiệt và hoàng gia Thái đảo chánh và dùng toà án để  buộc tội 

tham nhũng và cầm tù phiếm diện Thaksin (Thaksin đang sống l ưu vong). 

Vì đa số ngươì dân Thái bỏ phiếu và tín nhiệm đảng Người Thái Yêu 

Người Thái cuả Thaksin và bị phe quân phiệt và hoàng gia loại ra khỏi 

chính trường Thái.  Nên em gaí Yingluck đứng ra thành lập đảng Pheu 

Thai (Pheu Thai party). 

Đảng Pheu Thái đã thắng cữ vẽ vang ngày 3/7/2011 và sau đó Yingluck 

trở thành  nữ thủ tướng đầu tiên cuả nước Thái. 

Yingluck là nhà giàu, đẹp gái và học giỏi đã tốt nghiệp đại học tại tình nhà 
Chieng Mai và tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị ThôngTin (MPA) tại đại học 
Kentucky State University – Hoa Kỳ.. 

Hiện tình tại Thái tạm ổn nhưng phe quân phiệt và hoàng gia không để yên 
cho Yingluck cầm quyền và điều hợp nước Thái một cách dân chủ và cởi 
mở., 

Hãy chờ xem phe quân phiệt và hoàng gia Thái sẽ vì quyền lợi nước Thái và 

dân Thái để cho thể chế dân chủ  sống còn và mạnh tiến hay vì quyền lợi cá 
nhân và bè đảng sẽ tìm cách lật đổ Yingluck bằng nhiều hình thức như đã 
làm với Thaksin.?       Nam Phong  ngày 01/12/2012 
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Yingluck Shinawatra không chỉ là một doanh nhân nổi tiếng mà còn là vị nữ Thủ tướng 
đầu tiên của Thái Lan, bà đã kết hôn và có 1 con. Theo giới truyền thông Trung Quốc, 
tổ tiên của bà Yingluck Shinawatra phát tích từ huyện Phong Thuận thành phố Mai 
Châu tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Yingluck Shinawatra là hậu duệ của người Khách 
Gia, bà sinh năm 1967, ngoài sở hữu một vẻ đẹp ngoại hình thì chính nụ cười và phẩm 
chất khiêm hòa của Yingluck Shinawatra đã khiến nữ Thủ tướng này dành được cảm 
tình của hầu hết các chính khách trên thế giới. 

 

 

Nữ Thủ tướng Thái Lan cười sảng khoái khi gặp Tổng thống Obama 

 

Thủ tướng Yingluck Shinawatra tiếp ông Obama đến thăm Thái Lan hôm 18/11 
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Yingluck Shinawatra luôn dành được thiện cảm từ các chính khách phái mày râu 

 

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bày tỏ vui mừng khi được gặp Thủ tướng Thái 
Lan bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á tại Phnom Penh, Campuchia hôm 19/11 
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Tổng thống Pháp Francois Hollande không chịu nhìn ra ống kính mà chỉ chăm chú vào 
Thủ tướng Thái Lan 
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Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tỏ ra bối rối khi đứng cạnh Yingluck 
Shinawatra ngày 8/11/2012 tại Indonesia 

 

Thủ tướng Đức Angela Merkel vui mừng chào đón người phụ nữ đồng cấp đến từ Thái 
Lan sang thăm nước mình 

 

Yingluck Shinawatra xuất hiện trong sự chào đón nồng nhiệt của các chính khách, bên 
trái là Thủ tướng Nhật Bản Noda, bên phải là Thủ tướng Campuchia Hunsen tại Phnom 

Penh 
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Thủ tướng Anh David Cameron đón người đồng cấp đến từ Thái Lan qua thăm London 

 

Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan cũng tỏ ra bối rối trước Thủ tướng Thái Lan 
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Tổng thống Mông Cổ Tsakhia Elbegdorj dường như đang cố rảo bước theo Thủ tướng 
Thái Lan bên lề hội nghị ASEM 6 tại Lào hôm 6/11/2012 

 

 

Bộ trưởng Kinh tế - thương mại và công nghiệp Nhật Bản Yukio Edano bắt tay với Thủ 

tướng Thái Lan 
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Thủ tướng nước chủ nhà Hunsen cười rất tươi khi đi cạnh người đồng cấp đến từ Thái 
Lan 

 

Ngay một chính khách kỳ cựu như Tổng thống Nga Putin thoáng chốc cũng tỏ ra bối rối 
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Bộ trưởng Kinh tế - thương mại và công nghiệp Nhật Bản Yukio Edano Yukio tiếp kiến 
Thủ tướng Thái Lan 

 

Yingluck Shinawatra đón Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo sang thăm Thái Lan 

 

Chuyển tới: Victor Quách 

 


