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Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sợ bị trả thù phải bám ghế
tới chết. Trọng là tội đồ đã giết hại quá nhiều đảng viên, đồng chí, đã quá thần phục
Trung Cộng, hại nước hại dân; dân chúng Việt Nam coi Trọng là kẻ mãi quốc cho
Bắc Kinh để cầu vi, cầu an. Trong khi đó trong chế độ cộng sản không có chữ thỏa
hiệp, cộng sản giải quyết xung đột, tranh giành quyền hạn, quyền lợi, một mất một
còn, ám hại thịt nhau về sinh mạng chánh trị hay sinh mạng con người.

Chánh trị gia, bình luận gia Âu Mỹ thường sai lầm về cộng sản vì nhìn cộng sản dưới
lăng kính chánh trị tự do, dân chủ. Như khi Trung Cộng và Việt Cộng lụn bại kinh tế
phải chuyển sang kinh tế thị trường cho ngoại quốc vào đầu tư thì Mỹ, Liên Âu hào
phóng giúp hai chế độ cộng sản này. Nào khoa học, kỹ thuật, vốn liếng với hy vọng và
niềm tin khi cộng sản khá lên sẽ chuyển hóa chánh trị sang tự do, dân chủ.

Nhưng thời sự và sự kiện kinh tế, chánh, xã hội Trung Cộng và Việt Cộng cho thấy
khi Trung Cộng, Việt Cộng khá lên, Đảng Nhà Nước đâu có chuyển hóa sang chánh
trị tự do dân chủ một ly nào. Trái lại còn lợi dụng kinh tế khá hơn để chống lại Âu Mỹ.
Đặc biệt là Trung Cộng tranh đấu chống đối Mỹ để giành thế đệ nhứt siêu cường thế
giới. Trung Cộng chống Mỹ trên mọi mặt kinh tế, chánh trị, ngoại giao, quân sự, địa
lý chánh trị và khoa học kỹ thuật nữa.

Còn vụ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư đảng Cộng sản Việt Nam bắt chước quan
thầy Trung Cộng Chủ Tịch Tập Cận Bình dùng trò bá đạo “đả hổ diệt ruồi” tham
nhũng, thì Trọng dùng trò “đốt lò tham nhũng” triệt hạ phe đối thủ cộng sản gốc
Nam Kỳ của Nguyễn Tấn Dũng và số đảng viên quan chức Việt Cộng gốc ăn học bên
Âu Mỹ và hướng về Tây Phương tự do, dân chủ như Phó Thủ Tướng Phạm Bình Minh,
Vũ Đức Đam , Chủ Tich Nước Nguyễn Xuân Phúc.

Một số nhà chánh trị, nhà bình luận không hiểu biết cộng sản, không kinh nghiệm về
cộng sản, “bình loạn” xẻ sợi tóc ra làm đôi làm ba. Nào phỏng đoán, dự đoán, tiên
liệu, tiên tri ai lên thế, ai sẽ bị hạ nữa. Tiêu biểu như một số như sau. Nào là khen
Tổng Trọng chơi cờ rất giỏi, không hề lú lẫn.Tuy sức khỏe kém và nguồn lực mỏng,



nhưng ông ấy đã lần lượt hạ đo ván các đối thủ nặng ký mà vẫn làm chủ bàn cờ. Mấy
thầy bói ấy còn viện dẫn các nhà tiên tri như Nostradamus và Vanga để lý giải và
phỏng đoán. Nào lấy sấm Trạng Trình (Nguyễn Bỉnh Khiêm), viết “Mười phần chết
bảy còn ba/ Chết hai còn một mới ra thái bình” hay “Bỉnh chúc vô minh Quang tự
diệt/Trọng Ngân bạc Phúc, sản tất vong.”

Theo thông tin không bằng cớ, không chỉ Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc có đơn
xin nghỉ (đã được chấp thuận trước Tết), mà Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có
đơn xin nghỉ (đang chờ xem xét sau Tết), vì còn phụ thuộc vào kết cục của vụ AIC.
Sau khi hai phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam trở thành củi gộc “đốt
lò”, thì Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc cũng “nhận thẻ đỏ” rời khỏi sân. Đó là
điều xưa nay hiếm. Thực sự đây là nặc linh từ dịch của Trọng, một thủ tục, một qui
tắc của cộng sản sa thải êm đềm lợi dụng uy thế ra lịnh mật bảo ba vị này từ chức thì
được yên thân, một phương cách cộng sản thường dùng để thịt nhau một cách êm cho
cả hai bên với cây phương trượng bảo kiếm là Đảng Cộng Sản.

Ba đại cán Phúc, Minh, Đam im lặng như cái mồ của người bị tiêu diêu sinh mạng
chánh trị và nhân thân. Trong khi đó một số nhà bình luân Tây Phương và Việt Nam
bị ảnh hưởng Tây Phương, và muốn gài độ cho cộng sản đánh nhau, không tiếc giấy
mực, điện phát thanh, phát hình làm thầy bói chánh trị, bói nào là ông Nguyễn Xuân
Phúc bị mất chức “có thể mở đầu một giai đoạn bất ổn về chính trị.” Nhiều người đặt
câu hỏi liệu đây có phải là chiến dịch chống tham nhũng thực sự hay là tranh giành
quyền lực “kiểu Tập Cận Bình.”

Nào là Phan Văn Giang với cơ chế “tập trung dân chủ” và “lãnh đạo tập thể.” Nào
là Tô Lâm, Bộ Trưởng Cộng An sẽ lên thế Phúc rồi thế Tổng Trọng sẽ về hưu.

Có thầy bói chánh trị Tây Phương còn tiên tri sâu xa hơn, cho rằng Vương Đình Huệ
được dự báo thay thế Nguyễn Phú Trọng ngồi vào ghế tổng bí thư. Một khi chỉ còn lại
“trụ thứ tư” là Vương Đình Huệ để thay thế Nguyễn Phú Trọng. Nếu vẫn chưa có
người thay thế, chắc ông Trọng vẫn phải làm Tổng Bí Thư, và có thể một lần nữa
phải kiêm nhiệm Chủ Tịch Nước như trước đây.

Theo Alexander Vuving (APCSS, Honolulu), “Có nhiều khả năng là Trọng sẽ tiếp tục
nắm quyền cho đến khi tình trạng sức khỏe không cho phép. Mặc dù ông ta có thể đã
tạo ra nhiều kẻ thù, nhưng không có lãnh đạo nào khác được sự ủng hộ của đa số ủy
viên Trung Ương. Với tình hình đó, ông Trọng vẫn là sự lựa chọn mặc định.”

Theo Carl Thayer (New South Wales University), ông Trọng đã không đưa được
người của mình là Trần Quốc Vượng lên thay tại Đại Hội 13 (năm 2021). Sau khi tiếp
tục làm Tổng Bí Thư thêm nhiệm kỳ thứ ba (chưa có tiền lệ), Trọng đã lặng lẽ vận
động Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư và các quan chức cấp cao khác về người kế nhiệm.
Trong khi chờ đợi, ông ta tiếp tục chiến dịch “đốt lò” vì tham nhũng đe dọa tính
chính danh của đảng.

Dân chúng Việt Nam sống trong chế độ cộng sản không nghĩ như mấy ông Tây, Việt
Mỹ. Họ có nhiều kinh nghiệm vì sống chung với cộng sản, nghĩ cộng sản đấu đá vì
quyền lợi cá nhân và đảng cộng sản của họ. Chết một con nhòn một mủi tham nhũng,
bớt một tay bóc lột dân, một đòn đàn áp dân, thằng cộng sản nào lên, cũng thế thôi.



Tổng Trọng đang hai tròng áp bức không thể cưỡng được, đó là của Trung Cộng qua
Tập Cận Bình, phải giết đồng chí bằng lưỡi kiếm trị tham nhũng của Tập Cận Bình
làm ra. Giết quá nhiều qua việc đốt lò và diệt phe cộng sản Nam kỳ.

Trọng cũng như Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh đều cố gắng bám chức, bám quyền
đến chết. Vì giết hại đảng viên quá nhiều, quá sợ bị trả thù nếu người khác lên nắm
quyền. Trong lịch sử đảng Cộng Sản Việt Nam, chỉ có Trọng là người hạ Chủ Tịch
Nước, kỳ thị cộng sản gốc Miền Nam nhứt.

Trọng mới đây đã tổ chức cuộc họp để dằn mặt nhũng đảng viên đã bị nặc linh tư
dịch của Trọng và của những đảng viên có thể bị trong tương lai để biến họ và Đảng
Cộng Sản Việt Nam phải im lặng như cái mồ.

Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Đảng Cộng Sản Việt Nam, đã có buổi họp các
cựu lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà Nước Việt Nam, để thông báo và trao đổi về
tình hình đất nước. Cuộc họp này, do Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư tổ chức, diễn ra
hôm 3 tháng 2.

Đáng chú ý là trong thành phần tham dự có những ủy viên Bộ Chính Trị đã bị kỷ luật
hay phải từ chức vì dính líu đến bê bối như cựu Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc,
cựu phó Thủ Tướng Phạm Bình Minh, cựu Trưởng Ban Kinh tế Trung Ương Nguyễn
Văn Bình.

Ngoài ra còn có cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, người được xem là “đối thủ” một
thời của ông Trọng, và Lê Thanh Hải, cựu bí thư TP HCM trong một nhiệm kỳ mà
nhiều cán bộ cấp dưới của ông đã vướng vòng lao lý vì tham nhũng.

Cựu Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh, các cựu Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An và
Nguyễn Thị Kim Ngân, cựu Thường Trực Ban Bí Thư Trần Quốc Vượng, cựu Thường
Vụ Thường Trực Bộ Chính Trị Phạm Thế Duyệt cũng có mặt trong cuộc họp dằn mặt
này.

Các báo Việt Nam không cho biết liệu những vụ tai tiếng trong thời gian vừa qua như
các đại án tham nhũng Việt Á và chuyến bay giải cứu cùng với sự ra đi của các lãnh
đạo cấp cao như ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Phạm Bình Minh có được nêu ra
trong báo cáo của ông Thưởng hay không.


