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TÔ LÂM – KẺ SÁT NHÂN MÁU LẠNH 

 

Thảm sát ở Đồng Tâm là một vụ thảm sát vô tiền khoáng hậu ở giữa lòng 

Thủ Đô ngàn năm văn hiến, do Quân đội và công an gây ra. 

Sự việc giằng co hơn 2 năm trời khi năm 2017, Hàng trăm công an định vào 

sát hại nhưng hụt do thiếu tính toán và không lường hết sự việc, cũng do một 

phần nhân đạo của Nhân Dân Đồng Tâm, hình ảnh hàng chục cảnh sát cơ 

động cúi chào cảm ơn Bà con Đồng Tâm vì đã tha mạng anh em công an đã 

quên? Sao hôm nay lại sát hại những người đã từng tha mạng các em vậy? 

2 năm qua là cuộc đấu trí thật sự, khi Công an đã rút kinh nghiệm lần thất bại 

trước và chuẩn bị kế hoạch tỉ mỉ. 

Trước một tuần cuộc thảm sát diễn ra, những dấu hiệu leo thang như hàng 

đêm đem máy phá sóng, đem quân về để tập dợt, thám sát tình hình sinh hoạt 

Dân làng ra sao. 

Nắm bắt đầy đủ, một kế hoạch vẽ ra rất táo bạo, táo bạo đến nổi hung bạo 

man rợ mà chắc chắn những ai theo dõi mấy năm qua không thể tưởng tượng 

nổi. 

Việc Ông Trọng truy thăng 3 Chiến sỹ có công “giết dân cướp đất” đã “hi 

sinh” lên liệt sỹ đều là 3 chiến sỹ công an. Vì thế, kế hoạch thảm sát Đồng 

Tâm chắc chắn là do Tô Lâm vẽ ra, đề xuất lên Nguyễn Phú Trọng gật đầu, 

Ông Trọng gật đầu vì thế cả sư đoàn mới được điều về để gây ra cuộc thảm 

sát ấy. 
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Cuộc thảm sát ở Đồng Tâm do Tô Lâm điều bộ tư lệnh cảnh sát Cơ động giữ 

vai trò chủ đạo, trong đó Quân đội có lực lượng Đặc công cũng vào cuộc với 

tư cách yểm trợ. Bắn vào Đầu và tim Cụ Kình chắc chắn là do Tô Lâm hạ 

lệnh trực tiếp. 

Nếu như Trần Đại Quang nỗi tiếng với cuộc thảm sát ở Tây Nguyên, Nguyễn 

Bá Thanh ở Cồn Dầu Đà Nẵng, Phạm Quý Ngọ ở Thái Bình thì hôm nay Tô 

Lâm nối tiếp đàn anh đã nhuộm máu Đồng Tâm. 

Số phận các đàn anh đi trước ra sao chắc Tô Lâm biết được, hãy chờ và đón 

nhận sự trả giá vì tội ác của mình gây ra đi Tô Lâm. 

 
 

Nguồn: https://tiengquehuong.wordpress.com/2020/01/11/to-lam-ke-sat-nhan-mau-lanh 
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