
PHẦN 28 - NGUYỄN MINH TRIẾT: ANH HỀ BÁN NƯỚC 

 

Đặng Chí Hùng (Danlambao)  

I. TIỂU SỬ NGUYỄN MINH TRIẾT 

Theo tin từ Đảng Cộng Sản cho biết tin về tiểu sử Nguyễn Minh Triết như sau: 

 

“Đồng chí Nguyễn Minh Triết Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam: 

Ngày sinh: 08/10/1942 

Quê quán: Xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

Thành phần gia đình xuất thân: Nông dân 

Ngày tham gia cách mạng: 1/1960 

Ngày vào Đảng: 30/3/1965; ngày chính thức: 30/3/1966 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán học 

Lý luận chính trị: Cử nhân 
Khen thưởng: Huân chương Độc lập hạng nhì, Huân chương Kháng chiến hạng nhất 

Tóm tắt quá trình công tác: 
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- Năm 1960 đến tháng 11/1963: Sinh viên Khoa toán Đại học Tổng hợp, tham gia phong trào 

sinh viên, học sinh Sài Gòn; vào Chiến khu công tác ở Khu Sài Gòn - Gia Định. 

 

- Tháng 12/1963 đến năm 1973: Công tác văn thư, kế toán, Cán bộ nghiên cứu tại Trung 

ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng (Ban Thanh vận Trung ương Cục miền Nam); Bí 

thư Đoàn Thanh niên cơ quan; Thường vụ Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền 

Nam; tham gia công tác chiến trường tại tỉnh Mỹ Tho. 

 

- Năm1974 đến tháng 8/1979: Phó Văn phòng Trung ương Đoàn; Phó Ban Thanh niên xung 

phong Trung ương Đoàn. 

 

- Tháng 9/1979 đến tháng 7/1981: Học viên Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc. 

 

- Tháng 7/1981 đến tháng 12/1987: Trưởng Ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn; 

Trưởng Ban Mặt trận Trung ương Đoàn; Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn tại TP. Hồ 

Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt 

Nam. 

 

- Tháng 01/1988 đến tháng 9/1989: Tỉnh Ủy viên tỉnh Sông Bé. 

 

- Tháng 10/1989 đến tháng 12/1991: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tỉnh Sông Bé. Tại Đại 

hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(6/1991). 

 

- Tháng 12/1991 đến tháng 12/1996: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sông Bé; 

tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng (6/1996); Đại biểu Quốc hội khóa IX. 

 

- Tháng 01/1997 đến tháng 12/1997: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

 

- Tháng 12/1997 đến tháng 1/2000: Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 

Trưởng Ban Dân vận Trung ương. 

 

- Tháng 01/2000 đến tháng 6/2006: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

 

- Tháng 5/2002 đến tháng 6/2006: Đại biểu Quốc hội khóa XI. 

 

- Tháng 6/2006: Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI được bầu làm Chủ Tịcch nước Cộng hòa 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

 

(Nguồn: Website Đảng Cộng sản Việt Nam)”. [1] 

 



 

Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Cao Kỳ 

 

Theo thông tin của Đảng Cộng Sản trích từ Website của Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Hàn thì 

Nguyễn Minh Triết là dân Miền Nam gốc. Tuy nhiên trong thời sinh viên được Chính thể Tự do 

VNCH nuôi dạy đã phản bội lại Thể chế Tự do để chống phá Dân chủ, góp phần đem Chủ nghĩa 

Cộng sản vô nhân tính vào Miền Nam. Nói theo cách của người VNCH là “ăn cơm Quốc Gia, 

thờ ma Cộng Sản”. Nguyễn Minh Triết cũng giống như các ông Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận, 

Huỳnh Tấn Mẫm vv… đã có tội rất lớn đối với nhân dân Miền Nam nói riêng và nhân dân Việt 

Nam nói chung. 

 

Nguyễn Minh Triết cũng là kẻ dùng Nghị quyết 36 cùng với Phan Văn Khải để đón Tướng Kỳ 

Râu vào nhằm đánh phá sự đoàn kết chống Cộng Sản của nhân dân Việt Nam trong và ngoài 

nước. 

 

Vậy cuộc đời của Nguyễn Minh Triết có những tội ác gì nổi bật đối với nhân dân Việt Nam. Tất 

cả điều đó sẽ được thể hiện thông qua bài viết này của tôi. 

 

II. VÌ SAO GỌI TRIẾT LÀ MỘT TÊN HỀ ? 

Nguyễn Minh Triết vốn được người dân Việt Nam và những người quan chức ngoại giao Quốc 

Tế đánh giá là một tên Hề. Vì sao lại gọi Triết là một tên Hề? Xin được trình bày về sự thật 

này. 
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Anh hề Nguyễn Minh Triết 

 

Thứ nhất, Hãy nghe những phát ngôn Nguyễn Minh Triết tự vì mình là “Thánh Gióng” về vui 

thú điền viên. Việc “Cu ba thức, Việt Nam ngủ”, Việc “Tham nhũng” tại Việt Nam, Việc “gái 

Việt Nam rất đẹp” và “phân hóa nội bộ” của Mỹ để thấy điều đó. 

 

- Nguyễn Minh Triết ví mình là Thánh Gióng: 

http://www.youtube.com/watch?v=azJ2d6kmPuQ 

 

- Nguyễn Minh Triết nói về “Cu Ba thức, Việt Nam ngủ…”, canh giữ Hòa Bình thế giới: 

http://www.youtube.com/watch?v=gGhS2HceriU 

 

- Nguyễn Minh Triết nói về việc “Tham nhũng” tại Việt Nam: “Bí quá mượn một chút” 

http://www.youtube.com/watch?v=LmBl2GwlZpg 

 

- Nguyễn Minh Triết nói việc “gái Việt Nam rất đẹp”: 

http://www.youtube.com/watch?v=B7Tma16jiVM 

 

- Nguyễn Minh Triết “phân hóa nội bộ nước Mỹ”: 

http://www.youtube.com/watch?v=sYlztYM72NQ 

 

Thứ hai, Mặc dù nghe tên của Nguyễn Minh Triết là “minh triết” nhưng thật sự những phát 

biểu của ông thật sự đó là một tên hề không hơn không kém. Trước hết về Điều 4 Hiến Pháp, 

mà Nguyễn Minh Triết nói “Xóa điều 4 đồng nghĩa với tự sát”. 

 

Điều 4 trong Hiến Pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia 

2005, bản sửa đổi, có đoạn viết: “Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước 

và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Như 
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vậy quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam bao trùm tất cả. Nhà nước do Đảng lập ra, là của 

Đảng, vì Đảng, một đội ngũ chỉ có 3 triệu/80 triệu dân Việt Nam. Điều này hoàn toàn trái với 

Điều 2 của Hiến pháp, khẳng định: “Nhà nước CHXHCN Việt Nam, là Nhà nước pháp quyền 

XHCN của dân, do dân, vì dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân”. 

 

Điều 83 của Hiến Pháp Cộng Sản cũng giống như 

Điều 2, khẳng định Nhà nước của dân, vì dân và 

dân có quyền quyết định tối thượng. Điều 4 đứng 

sau Điều 2, sửa đổi lại nội dung trái với Điều 2 

và Điều 83 trong một bản Hiến Pháp, là vi hiến, 

nói cách khác, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chiếm 

quyền làm chủ đất nước của nhân dân. Vậy bỏ 

Điểu 4, là đúng Pháp luật, hợp Đạo lý, tôn trọng 

Lịch sử. Vậy mà Nguyễn Minh Triết đã nói “bỏ 

điều 4 là tự sát” chứng tỏ Triết thực sự là một 

tên Hề. Phải chăng, theo suy nghĩ của Nguyễn 

Minh Triết, nếu Đảng Cộng sản Việt Nam xóa bỏ 

điều 4, là buông cái ghế ấy ra, Đảng sẽ tiêu vong, 

là tự sát? Thực ra, Nguyễn Minh Triết không dám 

nói thẳng ra, mà dùng cách nói lập lờ, muốn gộp 

tất cả nhân dân vào cái khái niệm tự sát của mình 

chính là một câu nói hết sức lố bịch. Nó thể hiện 

đúng “tài năng” của Triết. 

 

Thứ ba, Năm 2009, trong chuyến thăm Cu Ba, 

Nguyễn Minh Triết nói thế này: “Có người ví von 

Việt Nam, Cu Ba như là trời đất sinh ra. Một anh 

ở phía Đông, một anh ở phía Tây. Chúng ta thay 

nhau canh giữ cho hòa bình thế giới. Cu Ba thức      

Đồng chí” Hề Nguyễn Minh Triết đang chém gió           thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cu Ba nghỉ”. 

 

 

Anh Hề: Bỏ điều 4 là “tự sát” 
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Khi Nguyễn Minh Tiết huyênh hoang như vậy, nhưng Triết và Đảng Cộng sản Việt Nam và Cu 

Ba đã ở đâu và làm gì để “giữ hòa bình thế giới”? Có lẽ chỉ có trời mới biết Triết “giữ hòa bình” 

như thế giới thế nào. Hơn 44 năm trước, Việt Nam và Cu Ba được Liên xô khoác cho cái danh: 

“Tiền đồn của phe Xã hội Chủ nghĩa”, Hồ Chí Minh đã ví Việt Nam, Cu Ba là hai anh em thay 

nhau canh giữ tiền đồn ấy. Bây giờ phe xã hội chủ nghĩa đã tiêu vong rồi, nhưng Nguyễn Minh 

Triết vẫn bắt chước một câu nói sáo rỗng, thật vô duyên và dốt nát. 

 

Giữa một đám đông cử tọa đủ mọi trình độ, rất nhiều khác biệt về quan điểm chính trị của 

đông đảo Việt Kiều mà Nguyễn Minh Triết vẫn nổ tưng bừng. Triết kể lại cuộc nói chuyện vối 

Tổng thống Mỹ một cách ngây thơ đến tội nghiệp như sau: “Tôi hoan nghênh ông Obama. 

Ông ấy tuyên bồ đóng cửa nhà tù Guantanamo mà. Nhưng mà tôi nói rằng, vấn đề này là khó 

lắm đó. Tôi chúc ông phải nỗ lực để thực hiện cho bằng được cái này. Tôi nói mà tôi nhìn 

Obama, mà tôi thấy ông ấy cũng chăm lắm đó, lắng nghe lắm. Như thế là mình vừa động viên 

ông Obama nhưng mình vừa phân hóa cái nội bộ của ông ấy.” 

 

Đảng Cộng Sản vẫn từng lên án nước ngoài can thiệp vào nội bộ Việt Nam, giờ nhân danh 

một Chủ Tịch nước, công khai khoe “phân hóa nội bộ” người ta, khác gì tự vả vào miệng 

mình?. Hơn thế nữa, Cộng Sản đã chết trên khắp thế giới và phải đi ăn xin, cúi mặt bị đồng 

bào biểu tình trên khắp thế giới, bị LHQ và các tổ chức Nhân quyền lên án vậy mà Triết “hề” 

vẫn nổ tưng bừng về việc “phân hóa” nước Mỹ thì thật là lố bịch. Triết tưởng câu nói ngô nghê 

của ông phân hóa được nội bộ của Obama chăng? Có lẽ Triết nghĩ Tổng thống Mỹ là đứa con 

nít hay sao mà nở mũi nghe ông động viên? Thật đáng xấu hổ cho một người mang danh 

“Chủ Tịch nước” của Cộng Sản. 

 

 

Nguyễn Minh Triết tại LHQ 

 

Nguyễn Minh Triết cũng tỏ ra tự phu, nói cách khác là “nổ tưng bừng” khi được tham gia nhóm 

Thành viên không thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, trong khi 10 nguyên thủ quốc 
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gia khác họ rất khiêm nhường thì Triết nói: “Tôi muốn nói với các đồng chí và quý vị rằng cái 

vai trò, cái vị thế của mình bây giờ cũng ngang hàng với người ta, cũng nói năng, cũng đúng 

mực đàng hoàng lắm đó!”. Có lẽ khi đang nổ như vậy, Nguyễn Minh Triết không biết rằng, 

Việt Nam đang ở vị trí có vị 194 trên 197 nước về tự do báo chí, là nước thu nhập thấp nhất 

khu vực, thua Lào, Campuchia và là nước xếp tứ 4 về tham nhũng. Thậm chí đến cả Giáo Dục 

thì Việt Nam Cộng Sản cũng đã để Campuchia vượt qua. 

 

Thứ tư, Cũng như khi nói về Điều 4 Hiến Pháp, nói về tham nhũng Nguyễn Minh Triết lại gộp 

hết người Việt Nam vào một rọ, để thanh minh rằng người Việt Nam không tham nhũng, nên 

một một tờ báo ở Califonia đã viết: “Đừng vơ đũa cả nắm, người ta nói Chính quyền Cộng Sàn 

Việt Nam tham nhũng nhất thế giới chứ không nói chung người Việt Nam tham nhũng”. Hay 

Nguyễn Minh Triết cảnh tỉnh nhân dân: “Đừng có nghe những lời xuyên tạc, những cái bịa 

đặt, nó gây mất đoàn kết trong nội bộ chúng ta, nó gây giảm niềm tin với Đảng và Nhà nước, 

thậm chí chống lại chủ trương của Đảng và Nhà nước!” cho thấy Triết thật sự là một tên Hề 

không hơn không kém. 

 

 

Anh Hề của đảng 

 

Trước khi về hưu không lâu, Nguyễn Minh Triết còn nổ: - “Thánh Gióng là phi thường điều đó 

có vẻ là huyền thoại nhưng mà thưa quý vị tôi nghĩ không phải là huyền thoại đâu, đây là sức 

mạnh của hồn thiêng sông núi, đây là sức mạnh của toàn Dân tộc Việt Nam, đây là sức mạnh 

của ý chí quật cường, của sức mạnh không có gì quý hơn Độc lập Tự do nó hội tụ vào Thánh 

Gióng. Thánh Gióng công lao là như thế, tài năng là như thế, nhưng mà không màng chức vụ 

danh lợi không đòi hỏi ai cám ơn không đòi hỏi phong tước phong chức gì cả đánh giặc xong 

là thanh thản về trời để sống một cuộc đời vui thú điền viên”. Nguyễn Minh Triết thậm chí 

biết cả cõi trên có “điền viên” cho Thánh Gióng thì thật là tài quá thiên tài. 

 

Bất chấp lịch sử về huyền thoại Thánh Gióng, Nguyễn Minh Triết cho rằng Thánh Gióng là có 

thật, được đúc kết bằng sức mạnh chứng tỏ Triết chẳng biết gì về lịch sử. Hoàn toàn dốt nát! 
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III. KẺ THÙ CỦA DÂN CHỦ 

Việc Nguyễn Minh Triết tuyên bố “bỏ điều 4 Hiến Pháp” không những cho thấy Triết là một 

tên Hề không hơn không kém. Nhưng điều quan trọng hơn là nó thể hiện Triết là con người 

bảo thù và là kẻ thù của dân chủ. Điều đó được thể hiện rõ hơn qua một số dẫn chứng sau 

đây. 

 

Thứ nhất, Ngày 27/8/2007 tại Tổng Cục Chính Trị CSVN Hà Nội, Nguyễn Minh Triết, Chủ Tịch 

nước CHXHCN Việt Nam tuyên bố rằng: “Tôi khằng định trước sau như một là chúng ta vẫn 

tiến lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải xây dựng Đảng của chúng ta. Dù ai nói ngả nói 

nghiêng, dù ai có muốn bỏ Điều 4 Hiến Pháp thì không có chuyện đó. Bỏ cái đó đồng nghĩa 

với chúng ta tuyên bố tự sát, cho nên phải củng cố công tác tư tưởng, củng cố vai trò của 

đảng”. (trích bản tổng hợp 220 sự kiện về nhân quyền và chính trị tại Việt Nam năm 2007). 

 

 

Tên độc tài Nguyễn Minh Triết 

 

Qua sự kiện này chúng ta thấy gì? Đó là Triết thừa nhận chế độ độc tài Cộng Sản không được 

người dân ủng hộ, nên phải ra lệnh củng cố quyền lực của Đảng để tiếp tục đàn áp dân trong 

khi vẫn khẳng định điều gọi là tiến lên Chủ nghĩa Xã hội. Bỏ Điều 4 trong Hiến Pháp là chế độ 

độc tài tan rã đến mức Đảng viên trong Bộ Chính Trị phải tự sát, vì nếu không thì Triết và các 

Đảng viên lãnh đạo khác không thể yên thân bởi khối dân oan hằng triệu hằng triệu người mà 

chế độ độc tài đã đẩy họ vào thảm cảnh đó. Cộng Sản cũng sợ mất quyền lực quyền lợi chớ 

không hề nói đến trách nhiệm của cấp lãnh đạo. Điều đó cho thấy Triết hoàn toàn là một 

Đảng viên Cộng Sản cực đoan ở vị trí lãnh đạo độc tài toàn trị. 
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Ngoài ra, Nguyễn Minh Triết dối trá trong vấn đề độc tài của Cộng Sản và của riêng Triết. Sau 

chuyến sang Hoa Kỳ từ 18 đến 23 tháng 6/2007, báo Nhân Dân Điện Tử Cộng Sản ngày 

4/7/2007 giới thiệu một đoạn về lời Triết trả lời phỏng vấn khi phóng viên đài CNN - Hoa Kỳ 

hỏi về vụ bắt Linh Mục Nguyễn Văn Lý đưa ra tòa án phạt tù: “Ông ta (tức LM Lý) vi phạm 

Pháp luật Việt Nam. Đây hoàn toàn là vấn đề Pháp luật, không phải là vấn đề Tôn giáo. Việc 

xét xử ông ta được Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và Tòa thánh Vatican cũng đồng tình với 

chúng tôi”. Thế nhưng ngày 7/7/2007, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam công khai lên tiếng phản 

bác lời của Nguyễn Minh Triết hoàn toàn không hề có sự thật đó, và Triết không hề lên tiếng 

khi phát biểu của ông ta bị phản bác. Điều đó chứng tỏ Triết hết sức độc tài và dối trá 

 

 

Triết Hề và tổng thống Hoa Kỳ 

 

Thứ hai, Để tiếp nối truyền thống bán nước và độc tài của Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng thì 

chính Triết cùng Bộ Chính Trị đàn áo biểu tình ôn hòa sau khi Trung Cộng sát nhập Hoàng Sa 

và Trường Sa vào quận Tam Sa tỉnh Hải Nam hồi đầu tháng 12/2007. Khi đó Triết sử dùng 

Công An ngăn chặn và đàn áp thanh niên sinh viên học sinh biểu tình ngày 9 & 16/12/2007 

phản đối Trung Cộng chiếm hai quần đảo nói trên của Việt Nam. Chưa hết, Triết còn thêm tội 

đàn áp phản ứng của người dân chuẩn bị mít tinh biểu tình trước Tòa Đại sứ Trung Cộng vào 

ngày 14/9/2008, phản đối Công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng. Nhóm lãnh đạo tội ác 

này là Nguyễn Minh Triết trong chức Chủ Tịch nước và Nguyễn Tấn Dũng trong chức Thủ 

Tướng. 

 

Thứ ba, Trong thời kỳ của Triết thì cũng có rất nhiều người đấu tranh bị bỏ tù hoặc đàn áp 

những người yêu nước thật sư vì sự độc tài của Triết như: Nhà báo Nguyễn Vũ Bình, vụ án 

Luật sư Lê Quốc Quân cùng đồng sự, án tù phúc thẩm trong vụ án Luật sư Nguyễn Văn Đài, 
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Lê Thị Công Nhân, Bác sỹ Phạm Hồng Sơn, “ bịt miệng", Cha Nguyễn Văn Lý, Đỗ Thị Minh 

Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương, Phạm Thanh Nghiên, Điếu Cày, Tạ Phong 

Tần vv… 

 

Đó chính là những bằng chứng cho thấy Cộng sản Việt Nam thực sự là những tên độc tài bán 

nước hại dân và bộ mặt nổi bật là Nguyễn Minh Triết. 

 

Thứ tư, thêm một bằng chứng cho thấy Triết đàn áp Tôn giáo như thế nào? Xin hãy đọc lá 

thư của Giáo sư Nguyễn Lang gửi cho Triết để thấy điều này: 

 

“Thư của Giáo sư Nguyễn Lang gửi Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết 

 

New York ngày 30 tháng 9, 2009 

 

Kính thưa Chủ Tịch, 

 

Tôi không biết hiện giờ Chủ Tịch đang ở đâu, nên nhờ mạng Phù Sa gửi một bản thư này đến 

Chủ Tịch. Đây là một tiếng chuông chánh niệm. Cửa Phật là cửa rộng, những lúc hiểm nguy 

ai cũng có quyền tới nương nhờ. Ngày xưa trong Cách Mạng chống Pháp, hàng ngàn chiến sĩ 

Cách mạng đã từng tới ẩn náu tại Chùa và các Thầy, các Sư cô luôn luôn tìm mọi cách để đùm 

bọc và che chở. Bây giờ đây Cảnh Sát và Công An của Chủ Tịch đã đánh bật 400 Thầy và Sư 

cô ra khỏi Chùa (Tu Viện Bát Nhã ở Bảo Lộc) và các vị ấy đã tìm tới tỵ nạn nơi một Chùa khác 

(chùa Phước Huệ ở Bảo Lộc). Hiện thời Cảnh Sát và Công An của Chủ Tịch lại đang vây quanh 

chùa Phước Huệ buộc các vị xuất gia ấy phải ra khỏi Chùa trong đêm nay. Các vị Cảnh Sát và 

Công An này chắc hẳn không phải là con cháu của Cách mạng. Tôi xin Chủ Tịch kịp thời ngăn 

chận hành động sai trái chống luân thường đạo lý này. 

 

Trân trọng cảm ơn Chủ Tịch. 

Nguyễn Lang 

Tác giả Việt Nam Phật Giáo Sử Luận”[2]. 

 

IV. ANH HỀ BÁN NƯỚC 

Bán nước gần như là một đặc trưng của Cộng Sản, và Triết không phải là ngoại lệ. Hành động 

đàn áp người yêu nước của Triết đã trình bày ở trên cho thấy Triết không những độc tài mà 

còn là bán nước. Những biểu hiện bán nước của Triết còn rõ ràng sau những dữ liệu sau đây. 

 

Thứ nhất, Nguyễn Minh Triết là kẻ thích cong lưng, uốn lưỡi trước Trung Cộng. Phải nói 

Nguyễn Minh Triết rất đề cao “tình hữu nghị Việt Nam, Trung Quốc”. Hãy nghe Triết phát 

biểu: “Tình hữu nghị Việt Nam – Trung Hoa là số một. Phải làm sao giữ mãi trân trọng mãi. 

Dù có khó khăn, có gặp những vấn đề gì trở ngại, thì hãy đoàn kết thân ái với nhau, trao đổi 

để tìm cách khắc phục”. 

 

Nguyễn Minh Triết đã khắc phục được gì trong quan hệ với Trung Quốc? Phải chăng là gọi tàu  



Trung Quốc đâm tàu cá, bắt ngư dân, cắt cáp tàu thăm dò địa chấn của Việt Nam là Tàu Lạ, 

là ra tay đàn áp dân biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa? Có lẽ Nguyễn Minh 

Triết đã bán nước hoàn toàn. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=W-x9l63y3LE 

 

Thứ hai, Khi Triết lên Hà Giang và viếng thăm Nghĩa trang Liệt sỹ của quân xâm lược Trung 

Cộng thì Triết đã phát biểu:   Tình hữu nghị VN - TQ là số 1 [3]. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=W-x9l63y3LE 

 

Xem qua Clips đã cho thấy Triết chính là một tên bán nước và xem Trung Cộng như là quan 

thầy của mình. Chưa hết, tháng 12 năm 2008, Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố rằng: “Khai thác 

quặng Bauxite là chủ trương lớn của Đảng”. Thỏa hiệp này cho Trung Cộng đưa hàng chục 

ngàn Công nhân và lực lượng Quân đội dưới danh nghĩa bảo vệ an ninh vùng khai thác quặng 

Bauxite trên Cao Nguyên miền Trung tạo môi trường sống vùng này trở nên tồi tệ. Và tồi tệ 

hơn hết nếu giả thuyết sau đây rất có thể trở thành sự thật là một lực lượng Quân đội Trung 

Cộng sẽ đồn trú dài hạn gây mất an ninh Quốc gia. Và Nguyễn Minh Triết đồng ý với tư cách 

Chủ Tịch nước. 

 

Ngoài ra, nhóm lãnh đạo Cộng Sản trong đó có Triết, đã vì quyền lợi riêng tư mà bán cho 

Trung Cộng sản 789 cây số vuông (năm 1999) trên dãi đất biên giới, 11.362 cây số vuông 

(năm 2000) trong vùng vịnh Bắc Việt, và mặc nhiên thỏa hiệp cho Trung Cộng sáp nhập quần 

đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa vào huyện Tam Sa của Trung cộng (2007), cộng với 

khai thác quặng mõ Bauxite vùng Tây Nguyên (năm 2008) đã cho thấy Triết đích thị là tên 

bán nước. 

 

Thứ ba, Trong tuyên bố về thăm Trung Cộng năm 2007 thì báo Sài Gòn Giải Phóng của Cộng 

Sản đã viết: “Nhận lời mời của Chủ Tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào, 

hôm nay, Chủ Tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân lên đường thăm hữu nghị chính thức 

Trung Quốc. Chuyến đi kéo dài từ ngày 15 đến hết ngày 18-5. Đây là chuyến thăm hữu nghị 

chính thức Trung Quốc đầu tiên trên cương vị Chủ Tịch nước của đồng chí Nguyễn Minh Triết. 

Chuyến thăm hữu nghị cấp cao giữa hai nước được diễn ra chỉ 6 tháng, sau chuyến thăm Việt 

Nam và tham dự Hội nghị APEC 14 của Chủ Tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Cùng đi với 

Chủ Tịch nước có Phó Thủ Tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và nhiều lãnh đạo 

các Địa phương, Bộ, Ngành trung ương và đoàn Doanh nghiệp Việt Nam. 

 

Trong thời gian ở thăm Trung Quốc, Chủ Tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ có cuộc hội đàm với 

Chủ Tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào; hội kiến với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại 

hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Ngô Bang Quốc; hội kiến với Thủ tướng Quốc vụ viện Ôn Gia 

Bảo và Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị nhân dân toàn quốc Giả Khánh Lâm. Ngoài 

những ngày làm việc tại Bắc Kinh, Chủ Tịch nước Nguyễn Minh Triết và đoàn Cán bộ cấp cao 

còn thăm và làm việc tại Côn Minh, Vân Nam. 

Chuyến thăm của Chủ Tịch nước Nguyễn Minh Triết diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt – 

Trung phát triển ổn định sâu rộng, tiến độ triển khai các dự án hợp tác đều được đẩy mạnh. 

http://www.youtube.com/watch?v=W-x9l63y3LE
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Trong hợp tác kinh tế, thương mại - kim ngạch mậu dịch song phương đạt 10,42 tỷ USD (năm 

2006). 3 tháng đầu 2007, kim ngạch mậu dịch song phương đạt 2,99 tỷ USD (tăng 42,2%, 

so với cùng kỳ năm trước), trong đó Việt Nam xuất khẩu được 722,7 triệu USD. Theo thỏa 

thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước - nâng kim ngạch mậu dịch song phương dự kiến sẽ đạt 

mục tiêu 15 tỷ USD, vào năm 2010. Hiện Trung Quốc đã trở thành bạn hàng thương mại hàng 

đầu của Việt Nam”. [4] 

Nhưng thực tế trên Trung Hoa 

Nhật báo số ngày 20/5/2007 

viết: “Đồng chí Nguyễn Minh 

Triết và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào 

đã thống nhất được rất nhiều 

vấn đề về Tam Sa và biên giới 

trên bộ còn đang vướng mắc. 

Hai bên Việt Trung sẽ tiếp tục 

con đường Hồ Chủ tịch đã 

vạch ra dựa trên sự tin tưởng 

và thân thiện của hai nước anh 

em. Hai bên sẽ bỏ qua mọi bất 

đồng đi đến sự tin tưởng ‘4 tốt, 

16 chữ vàng’…”. 

 

Và thêm một bài báo của 

chính Cộng Sản Việt Nam 

khẳng định sự bán nước của Triết:  

 

“Nhân chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Chủ tịch nước Nguyễn 

Minh Triết theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào, hai 

nước Việt Nam - Trung Quốc đã ra Thông cáo báo chí chung. Dưới đây là toàn văn Thông cáo 

này: 

 

1. Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào, Chủ Tịch nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết đã thăm chính thức nước Cộng hòa 

Nhân dân Trung Hoa từ ngày 15 đến 18 tháng 5 năm 2007. 

 

Trong thời gian chuyến thăm, Chủ Tịch nước Nguyễn Minh Triết đã hội đàm với Chủ Tịch nước 

Hồ Cẩm Đào; hội kiến với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn 

quốc Ngô Bang Quốc; Thủ tướng Quốc vụ viện Ôn Gia Bảo, Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương 

chính trị Nhân dân toàn quốc Giả Khánh Lâm. Hai bên đã đi sâu trao đổi ý kiến và đạt nhận 

thức chung rộng rãi về quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai 

bên cùng quan tâm. 

 

Hai bên nhất trí cho rằng chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ 

láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển. 

 

2. Hai bên hài lòng nhận thấy, quan hệ giữa hai nước Việt - Trung không ngừng được củng cố  
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và phát triển; nhất trí cho rằng tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc là tài sản quý báu của 

hai nước và nhân dân hai nước, hai bên cần cùng nhau giữ gìn và không ngừng vun đắp. 

 

Hai bên thỏa thuận tiếp tục tuân theo phương châm “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, 

ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”, tăng cường các chuyến thăm cấp cao, đi sâu trao đổi lý 

luận và thực tiễn trong xây dựng đảng và quản lý đất nước cũng như xây dựng chủ nghĩa xã 

hội, phát huy đầy đủ vai trò của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc, 

quy hoạch tổng thể và thúc đẩy toàn diện sự hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, thúc 

đẩy các cơ chế hợp tác của các ngành như ngoại giao, quốc phòng, công an, an ninh hoạt 

động có hiệu quả, mở rộng sự hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực kinh tế thương mại, khoa 

học kỹ thuật, văn hóa giáo dục, thúc đẩy việc sử dụng bền vững tài nguyên nước các con 

sông chảy qua hai nước…, tăng cường giáo dục truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, 

triển khai mạnh mẽ giao lưu hữu nghị giữa thanh thiếu niên, nỗ lực làm cho hai nước và nhân 

dân hai nước mãi mãi là “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, làm cho tình 

hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

 

(…. . ) 

 

4. Hai bên cho rằng, công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa hai nước đã đạt 

được tiến triển rõ rệt. Hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa, đảm bảo hoàn thành công tác 

phân giới cắm mốc trên thực địa trong năm 2007, hoàn thành nhiệm vụ phân giới cắm mốc 

và ký văn kiện mới về quy chế quản lý biên giới trong năm 2008. 

 

Tiếp tục thực hiện tốt “Hiệp định phân định Vịnh Bắc bộ” và “Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh 

Bắc bộ”, thực hiện tốt việc tuần tra chung giữa Hải quân hai nước, công tác điều tra liên hợp 

nguồn lợi thủy sản cũng như kiểm tra liên hợp trong Vùng đánh cá chung, đẩy nhanh việc 

thực hiện Thỏa thuận khung về hợp tác dầu khí trong Vịnh Bắc Bộ, cố gắng sớm có kết quả 

hợp tác thăm dò Dầu khí, giữ gìn trật tự sản xuất nghề cá bình thường, tích cực triển khai hợp 

tác trong các lĩnh vực khác như nghề cá, bảo vệ môi trường, tìm kiếm cứu nạn trên biển, 

nghiên cứu khoa học biển… 

 

Hai bên thúc đẩy một cách vững chắc đàm phán về phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc 

Bộ và tích cực trao đổi ý kiến về hợp tác cùng phát triển tại vùng biển này. 

 

Hai bên đồng ý tuân thủ nghiêm chỉnh những nhận thức chung liên quan đã đạt được, tiếp 

tục duy trì cơ chế đàm phán về vấn đề trên biển, kiên trì thông qua đàm phán hòa bình tìm 

kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều chấp nhận được. Hai bên cùng nhau cố gắng 

giữ gìn ổn định tình hình Biển Đông, không có những hành động làm phức tạp, mở rộng tranh 

chấp. Tích cực nghiên cứu và bàn bạc vấn đề hợp tác cùng phát triển để tìm ra mô hình và 

khu vực thích hợp. 

 

5. Việt Nam khẳng định kiên trì thực hiện chính sách một nước Trung Quốc, ủng hộ sự nghiệp 

lớn thống nhất Trung Quốc, ủng hộ “Luật chống chia cắt đất nước”, kiên quyết phản đối hành 

động chia rẽ “Đài Loan độc lập” dưới mọi hình thức, mong muốn Trung Quốc sớm thực hiện 

thống nhất đất nước. Việt Nam không phát triển bất cứ quan hệ chính thức nào với Đài Loan.  



Phía Trung Quốc bày tỏ hoan nghênh lập trường trên của phía Việt Nam. 

 

6. Hai bên hài lòng về hợp tác giữa hai nước trong công việc quốc tế và khu vực. Hai bên 

khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp và hợp tác trong khuôn khổ đa phương như Liên 

Hiệp Quốc, APEC, ASEM, Trung Quốc -ASEAN, ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc), 

cấp cao Đông Á, ARF, Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng…, cùng nhau làm hết sức mình duy 

trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới. 

 

Hai bên nhất trí cho rằng Liên Hiệp Quốc cần tăng cường vai trò và hiệu quả trong việc đối 

phó với những thách thức và các mối đe dọa mới, duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thúc 

đẩy sự phát triển chung của các thành viên, thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. 

Trung Quốc tái khẳng định ủng hộ Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng 

Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2008-2009. 

 

7. Chủ Tịch nước Nguyễn Minh Triết chân thành cảm ơn Chủ Tịch nước Hồ Cẩm Đào và nhân 

dân Trung Quốc về sự đón tiếp trọng thị, nhiệt tình và hữu nghị; trân trọng mời Chủ Tịch nước 

Hồ Cẩm Đào sang thăm Việt Nam vào thời gian thuận tiện. Chủ Tịch Hồ Cẩm Đào bày tỏ cảm 

ơn và đã vui vẻ nhận lời.”[5]. 

 

Điều đó khẳng định Triết đúng là kẻ bán nước không hơn không kém! 

(Xem thêm: http://www.thanhnien.com.vn/news1/pages/200720/192703.aspx). 

 

 

 

Thứ tư, Ngày 16/11/2006, Tại Hà Nội, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết cùng Chủ Tịch 

Trung cộng Hồ Cẩm Đào chứng kiến ký kết hơn 11 Văn kiện hợp tác. Khẳng định Việt Nam 

hết sức coi trọng và luôn luôn coi việc phát triển quan hệ hợp tác toàn diện và bền vững với 

http://www.thanhnien.com.vn/news1/pages/200720/192703.aspx
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Trung Quốc là chủ trương nhất quán, là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt 

Nam. Biên bản ghi nhớ về triển khai hợp tác “Hai hành lang một vành đai” kinh tế Việt – 

Trung, Công hàm trao đổi về lao động và nguồn nhân lực giữa hai chính phủ, Bản ghi nhớ về 

công tác kiểm dịch y tế biên giới, Bản ghi nhớ về xây dựng nhà máy nhiệt điện than miền 

Nam giai đoạn 2, Thỏa thuận thăm dò Dầu khí chung trong khu vực, Thỏa thuận ngoài khơi 

vịnh Bắc Bộ, Thỏa thuận khung về hợp tác đầu tư các Dự án thuộc hai hành lang một vành 

đai và các dự án liên quan, Dự án sản xuất phân đạm từ than cám Ninh Bình.... 

 

Ngày 28/8/2009: Tổng Bí Thư và Chủ Tịch nước khẳng định: “Đảng, Nhà nước và Nhân dân 

Việt Nam, trước sau như một, coi trọng và làm hết sức mình để gìn giữ và phát triển quan hệ 

hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai nước do Chủ Tịch Hồ Chí Minh và Chủ Tịch Mao Trạch 

Đông xây dựng và được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp” 

 

Ngày 24/11/2009, PetroVietNam và Sinopec của Trung Cộng hợp tác khai thác dầu mỏ trong 

và ngoài Việt Nam cũng như lĩnh vực xây dựng nhà máy lọc hóa dầu. Được biết PetroVietNam 

đã có 21 hợp đồng hợp tác khai thác dầu khí với nước ngoài. Việt nam mong muốn Sinopec 

cùng tham gia trong các hợp đồng này cũng như tham gia mua cổ phần của Nhà máy lọc dầu 

Dung Quất. Sinopec là Tổng công ty có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực dầu khí. Hiện Sinopec 

có sản lượng khai thác đạt 42 triệu tấn dầu thô/năm (tại Trung Quốc), 12 triệu tấn dầu 

thô/năm ở nước ngoài và 10 tỷ m3 khí hóa lỏng LPG/năm. Công suất các nhà máy lọc dầu 

của Sinopec lên tới 200 triệu tấn/năm và 8 triệu tấn sản phẩm hóa chất/năm. 

 

Đầu tháng 12/2009, CNOOC cũng đã hợp tác với tập đoàn Husky Oil China để khảo sát khí 

gas vùng nước sâu tại khu mỏ LiuHua (LH) 34-2 trên biển Đông. LH 34-2 là mỏ khí gas nước 

sâu thứ hai (sau mỏ Liwan 3-1) được phát hiện tại tại bồn địa Pearl River Mouth nằm ở phía 

tây biển Đông. 

 

Theo Hợp đồng đã ký với tập đoàn Husky, CNOOC sẽ có 51% lợi nhuận đối với bất kỳ sản 

phẩm nào được khai thác tại lô 29/26 thuộc khu mỏ 34-2 này 

 

Ngày 04/1/2010, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia của Trung Cộng (CNOOC) đã ký kết hợp đồng 

phân chia sản phẩm với công ty BG International (BG Group) của Anh để thăm dò và khai 

thác dầu khí tại khu vực biển Đông. 

 

Những điều đó cho thấy Triết và bộ đoàn Cộng Sản chính là những kẻ bán nước!.  

 

V. KẾT LUẬN 

Nguyễn Minh Triết là một tên lãnh đạo Cộng Sản bán nước, độc tài và là một tên hề thứ thiệt. 

Triết thực ra là một kẻ bất tài, dốt nát nhưng thích nổ thành ra như một tên hề chèo không 

hơn không kém. Nhưng Triết vẫn giống Cộng Sản đó là: bán nước và hại dân. Triết đang về 

vườn để hưởng giàu sang từ tham nhũng và bán nước. Nhưng một ngày không xa Triết cùng 

bè lũ Cộng Sản sẽ phải trả giá cho những hành động bán nước hại dân của mình trước hồn 

thiêng của sông núi. Đó là chính là nhân quả sẽ phải đến khi Cộng Sản đã đi ngược lại hoàn  



toàn lợi ích của dân tộc. 

 

25/10/2013 

______________________ 
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