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THƯ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. 
 
Thiện Ý 
 
     Tin tổng hợp giới truyền thông trong và  ngoài Việt Nam cho hay Đại 
Tướng Phùng Quang Thanh, Bộ Trưởng Quốc Phòng Việt Nam đã đến tham 
dự  chương trình “khát vọng Đoàn Tụ” được tổ chức tại Hội Trường Bộ 
Quốc Phòng nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27-7-2015. Chương trình 
này đã được trực tiếp truyền hình, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo hàng 
đầu đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam (CSVN). 
     Như vậy, đây là lần đầu tiên sau ngày vắng mặt kể từ 19-6-2015, Đại 
Tướng Phùng Quang Thanh Bộ Trưởng Quốc Phòng Việt Nam đã xuất hiện 
trước công chúng. Vì sự vắng mặt kéo dài hơn một tháng của một nhân vật 
đứng đầu quân đội có tiếng là thân Trung Quốc, lại xẩy ra trước và sau 
chuyến đi Hoa Kỳ của người đứng đầu đảng CSVN cũng được coi là có 
khuynh hướng thân Trung Quốc, nên đã có những thông tin đồn đoán rằng 
Đại Tướng Phùng Quang Thanh đã bị ám sát chết hay chết vì căn bệnh giả 
tạo, với lý do là bị thanh trừng nội bộ do nặng tình với đồng chí Trung Quốc 
Trong khi đó, đảng và nhà nước CSVN đã  chỉ đưa ra những lời cải chính 
mập mờ, ngay cả khi loan tin Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh 
đã từ Pháp chữa bệnh về nước nói rõ chuyến bay, ngày giờ về đến sân bay, 
cũng không công bố hình ảnh rõ ràng khiến nhiều người vẫn cho rằng có sự 
cố tình che dấu cái chết của Tướng Thanh.  
     Thế nhưng nay Tướng Thanh xuất hiện với thời gian địa điểm và hình 
ảnh sống động rõ ràng, phải chăng Đảng và nhà nước CSVN đã cố tình thực 
hiện kịch bản cho Bộ trưởng quốc phòng lánh mặt trước chuyến đi Hoa Kỳ 
của Tổng Bí Thư đảng CSVN, nhằm lợi ích và ý đồ gì? 
     Theo nhận định của chúng tôi, sự lánh mặt đưa đến tin đồn đoán về cái 
chết vì bị  ám sát hay vì bệnh tật đối với Bộ Trưởng Quốc Phòng  Phùng 
Quang Thanh nổi tiếng thân Trung Quốc, xẩy ra trước và kéo dài cả tháng 
sau chuyến đi Hoa Kỳ của Tổng Bí Thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, 
một người cũng được coi là thân Trung quốc, là nhằm các lợi ích và ý đồ sau 
đây: 
   1.- Tạo thế thuận lợi nhằm thành đạt các mục đích trong chuyến đi 
cầu viện Hoa Kỳ của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. 



      Với tin đồn đoán về cái chết của người đứng đầu quân đội (công cụ chủ 
yếu bảo vệ chế độ độc tài toàn trị) có tiếng thân Trung quốc, được suy đoán 
như là cuộc thanh trừng nội bộ, là dấu hiệu phe thân Mỹ thắng thế, Nguyễn 
Phú Trọng thân Tầu đã  “phản tỉnh” nay “đầu hàng” phe thân Mỹ,  được cử 
cầm đầu phái đoàn đi Mỹ….đã tạo niềm tin và thuận lợi trong giới cầm 
quyền Hoa Kỳ (Hành pháp và lập pháp), nhân dân Mỹ và người Việt Nam 
trong và ngoài nước quan tâm đến chuyến đi, có chung ước muốn Việt Nam 
cần chọn Hoa Kỳ là đồng minh để được bảo vệ, thoát khỏi sự kềm kẹp kẹp, 
lấn áp bao lâu nay của đồng chí Trung quốc. 
     Thực tế quả chuyến đi Hoa Kỳ vừa qua của Tổng Bí Thư đảng CSVN 
Nguyễn Phú Trọng đã được đánh giá là khá thành công. Ông Tổng Bí Thư 
đảng CSVN đã được Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama và nhiều nhân vật  
hàng đầu chính phủ, quốc hội Hoa kỳ đón tiếp trọng thể như một nguyên thủ 
quốc gia, dù chỉ là người đứng đầu đảng cầm quyền trong chế độ độc tài 
đảng trị hay toàn trị.Kết quả của chuyến đi được thể hiện trong Thông cáo về 
tầm nhìn chung Việt- Mỹ đầy lạc quan, hứa hẹn tốt đẹp về quan hệ đối tác 
toàn diện trong đó có cả an ninh quốc phòng, mặc dầu kết quả cụ thể vẫn 
còn ở phía trước, sẽ hiện thực trong tương lai với một số điều kiện ắt 
có.Chẳng hạn, hai mục đích quan trọng mà Việt Nam muốn thành đạt qua 
chuyến đi là được Mỹ hổ trợ tham gia Hiệp Định TPP và giải tỏa toàn diện 
lệnh bán vũ khí sát thương  cho Việt Nam với điều kiện ắt có là Việt Nam 
phải cải thiện về nhân quyền. Điều kiện này có hội đủ hay không là tùy 
thuộc sự thực hiện những lời hứa còn mơ hồ của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú 
Trọng và sự đánh giá chủ quan vì lợi ích chiến lược chuyển trục về Châu Á 
của Hoa Kỳ. 
    
2.- Một cách xoa dịu làm an lòng Trung Quốc khi một người lãnh đạo 
hàng đầu thân Trung Quốc, Tổng Bí Thư Trọng đi Hoa Kỳ , một người 
thân Trung quốc, Bộ Trưởng Quốc Phòng Thanh cần lánh mặt để có 
đường tiến thối. 
    Có lẽ nhờ con chủ bài này Trung Quốc đã biết trước,nên tỏ ra bình thản 
trước và sau chuyến đi Hoa Kỳ của Tổng Bí Thư đảng CSVN, ngoài một số 
phê phán, tố cáo chiếu lệ của  những cơ quan truyền thông bán chính thức 
của Trung quốc, có tính phụ họa cho sự vắng mặt của Bộ Trưởng Quốc 
Phòng Phùng Quang Thanh theo chiều hướng phe thân Mỹ đang tìm cách 
loại trừ phe thân Trung Quốc. Nay  thì Phùng Quang Thanh đã không chết, 
đã xuất hiện trở lại sau hơn một tháng lánh mặt,vẫn trong ngôi vị Bộ Trưởng 
Quốc Phòng Việt Nam. Trong khi chẳng bao lâu sau chuyến đi Hoa Kỳ của 
Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Thủ Tướng Trung Quốc đã đến thăm 
Việt Nam gặp gỡ  hầu hết các nhà lãnh đạo hàng đầu đảng và nhà nước Việt 



Nam như Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Nước Trương Tấn 
Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng… qua hình ảnh tất cả đôi bên đều tỏ ra  
“hồ hởi phấn khởi”. Trong chuyến đi này, Bắc Kinh cùng Hà Nội cam kết 
thúc đẩy mối quan hệ truyền thống do hai lãnh đạo của hai nước là Mao 
Trạch Đông và Hồ Chí Minh từng nuôi dưỡng, coi đó như là “một tài sản 
quý giá của hai đảng và nhân dân hai nước”. 
     Theo Tân Hoa Xã,  Phó Thủ tướng Trung Quốc nói “Vì quyền lợi cơ bản 
của hai nước, cần phải thắt chặt mối quan hệ truyền thống này”.Trong khi 
đó,Chủ tịch Sang cho biết chuyến thăm của Phó Thủ tướng Trung Quốc có 
tầm quan trọng lớn nhằm “củng cố lòng tin chính trị và thúc đẩy hợp tác 
thực tiễn giữa hai nước”. 
 
3.-Một cách thăm dò phản ứng trọng nội bộ đảng CSVN và công luận 
trong và ngoài nước nói chung, nhân dân trong nước nói riêng. 
     Thực tế cho thấy, sự vắng mặt trước sau hơn một tháng của Bộ Trưởng 
Quốc Phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã tạo ra sự đồn đoán  không 
đúng: Tướng Thanh không chết, hiện tại không bị thanh trừng, vì Ông đã 
xuất hiện trở lại vẫn trong ngôi vị Bộ Trưởng Quốc Phòng, nhưng tương lai 
có bị thanh trừng không chưa biết. Có hai sự suy đoán dựa trên hai tiền đề: 
     - Một là nếu quả thực nội bộ đảng CSVN khuynh hướng thân Mỹ  đã 
thắng thế và đảng CSVN thực tâm muốn chọn Mỹ là đồng minh đế có 
thế thoát khỏi sự kềm kẹp, trấn áp bao lâu nay của đồng chí Trung quốc, thì 
sự  vắng mặt một thời gian trước và sau chuyến đi của Bộ Trưởng Quốc 
Phòng Phùng Quang Thanh với lý do chữa bệnh là giả tạo và là đòn cảnh 
cáo Tướng Thanh và những đảng viên cao cấp nào còn muốn trung thành với 
Bắc Kinh. Sự xuất hiện trở lại vẫn trong ngôi vị Bộ Trưởng Quốc Phòng, có 
thể là cho đến lúc này Tướng Phùng Quang Thanh chưa bị thanh 
trừng,nhưng nếu tiếp tục ngoan cố trung thành với đồng chí Trung Quốc, thì 
trong tương lai mới bị thanh trừng (như là án treo). Sự suy đoán này được 
củng cố qua nét mặt vô cảm và nụ cười gượng ép của Tướng Thanh khi xuất 
hiện trở lại. Vì lý do sức khỏe? Không, vì khi trao đổi với phóng viên Thanh 
Niên Online chiều nay 27.7, thiếu tướng Ngô Quang Liên, Trợ lý của Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng đã xác nhận, sau khi trở về từ Pháp, đại tướng Phùng 
Quang Thanh khỏe mạnh, mọi sinh hoạt và làm việc điều diễn ra bình 
thường.Thế nhưng, vẫn theo thiếu tướng Ngô Quang Liên, để hạn chế việc 
tiếp khách nhiều, đại tướng Phùng Quang Thanh sẽ ở lại trụ sở Bộ Quốc 
phòng chứ không về nhà riêng.Phải chăng đây là hình thức giam lỏng, không 
phài vì lý do sức khỏe, vì Thiếu Tướng Liên đã xác nhận như trên, rằng “đại 
tướng Phùng Quang Thanh khỏe mạnh, mọi sinh hoạt và làm việc điều diễn 
ra bình thường” cơ mà? 



   - Hai là nếu nội bộ đảng CSVN khuynh hướng thân Mỹ  vẫn chưa 
thắng thế và đảng CSVN không thực tâm muốn chọn Mỹ là đồng minh 
mà vẫn duy trì chính sách ngoại giao đi giây giữa Hoa Kỳ và Trung quốc, thì 
sự  vắng mặt một thời gian trước và sau chuyến đi của Bộ Trưởng Quốc 
Phòng Phùng Quang Thanh với lý do chữa bệnh là giả hay thật chỉ là sự thỏa 
hiệp tạm thời làm ra vẻ phe thân Mỹ thắng thế, với sự  “nhất trí” giai đoạn 
để thực hiện chiến thuật “rút ván qua cầu”, đánh lừa Hoa Kỳ và công luận để 
có thế thuận lợi cho việc thành đạt các mục đích trong chuyến đi Hoa Kỳ của 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nếu thế chiến thuật này đã được Ông 
Trọng trình cho Trung cộng thông qua trong chuyến đi Bắc Kinh ba tháng 
trước chuyến đi Hoa Kỳ. Và nếu suy luận này là đúng, thực tế Bộ Trường 
Quốc Phòng Phùng Quang Thanh thân Tầu tương lai sẽ vẫn tồn tại, không bị 
sự thanh trừng gì hết. 
      Ngoài ra, phải chăng đảng CSVN đã cố tình dàn dựng lên kịch bản, 
ngoài các ý đồ trên, cũng là tương kế tựu kế để thăm dò phản ứng nhiều 
chiều để có đối sách ? Đối sách gì, có lợi cho dân cho nước, hay chỉ có lợi 
cho đảng CSVN? Câu trả lời xin giành cho những người lãnh đạo có trách 
nhiệm của đảng CSVN 
 
     Tựu trung, trước chuyến đi Hoa Kỳ của Tổng Bí Thư đảng CSVN, khởi 
đi từ tin đồn về  Bộ Trưởng Quốc Phòng Việt Nam thân Trung Quốc chết vì 
bị ám sát hay vì bệnh tật không qua khỏi khi điều trị ở Pháp, đã đưa đến suy 
đoán về một cuộc thanh từng nội bộ và phe thân Mỹ đã thắng thế.  
     Nay thì trái với lời đốn đoán, Bộ Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang 
Thanh đã xuất hiện trong một chương trình kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 
27-7-2015 vừa qua, đã xóa tan những đồn đoán. Sự kiện này, cùng với thái 
độ thông tin và cải chính lập lờ của những cơ quan Việt Nam có trách nhiệm 
trước đây đã khiến nhiều người nghi ngờ rằng, đây là kịch bản do đảng và 
nhà nước CSVN dàn dựng lên để đạt những ý đồ và  lợi ích như chúng tôi 
thử đưa ra như  trên.  
     Nếu đúng như sự suy đoán trên, thì một lần nữa đảng và nhà nước  
CSVN đã tạo bầu không khí hoang mang trong nhân dân, làm giảm niềm tin 
và lạc quan về một cơ hội thuận lợi để Việt Nam thoạt khỏi sự kềm kẹp, lấn 
áp của Trung Quốc để cứu dân, cứu nước và cứu ngay đảng CSVN. Vì kịch 
bản Phùng Quang Thanh lánh mặt mang tính xảo trá, lừa bịp, cho thấy  đảng 
CSVN dường như đã không thực tâm trong chuyên đi Hoa kỳ của Tổng Bí 
Thư  đảng CSVN vừa qua,để xây dựng mối quan hệ đồng minh có thực chất, 
đôi bên cùng có lợi, qua đó  tìm kiếm những lợi ích cho đất nước và dân 
tộc./. 
Thiện Ý  



Houston, ngày 29 tháng 7 năm 2015 
 


