THỦ TƯỚNG MERKEL VÀ TÂN NỘI CÁC 2018
Ngày 24.09.2017 khoảng 62 triệu cử tri đi bầu Quốc Hội liên bang khóa 19 với
nhiệm kỳ 4 năm. Kết quả cuộc bầu cử thì Liên Minh Dân Chủ/Xã Hội Kitô Giáo
(CDU/CSU) của bà Thủ
tướng Dr. Angela Merkel
vẫn giữ vị thế là chính đảng
lớn nhất trong Quốc hội
Liên Bang Đức khóa 19.
(2017-2021). Để đạt đa số
tuyệt đối 355 ghế ở Quốc
hội. Bà Merkel phải liên
minh với 2 đảng là: Đảng
Xanh (Bündnis 90- Die
Grünen-) và Đảng Dân Chủ Tự Do FDP, qua nhiều tháng đàm phán thất bại,
đảng FDP rút lui không liên minh để cầm quyền vì có nhiều bất đồng làm khủng
hoảng chính trị cuối năm 2017.
Ngày 12.01.2018 liên đảng (CDU/CSU) đã đạt thỏa thuận tốt đẹp với đảng Dân
Chủ Xã Hội (SPD) để thành lập chính phủ liên minh „đa đảng“, chấm dứt bế tắc
chính trị kéo dài nhiều tháng. Liên minh 3 đảng CDU, CSU, SPD tiếp tục đề cử
bà Dr. Merkel ứng cử Thủ tướng, qua cuộc bỏ phiếu kín của 709 dân biểu ở
Quốc hội (Bundestag) bà Dr.Angela Merkel (63 tuổi CDU) tiếp tục được tín
nhiệm làm Thủ tướng lần thứ 4 với 364 phiếu, thêm nhiệm kỳ 4 năm (20172021, nhiệm kỳ đầu tiên của bà từ năm 2005 đến 2021 là 16 năm cầm quyền).
Tuy nhiên có 315 phiếu chống, 9 phiếu trắng và không hợp lệ. (các đảng đối lập
hẳn nhiên không bầu cho bà Merkel). Niềm vui không trọn vẹn vì đã có 35 nghị
sĩ trong tổng số 399 nghị sĩ của CDU/CSU và SPD không bỏ phiếu ủng hộ bà.
Sau 171 ngày bầu cử Quốc hội/ Bundestag, Cộng Hoà Liên Bang Đức có một
chính phủ mới. Ngày 14.3.2018 tại trụ sở Quốc hội (Reichtag) bà Dr. Angela
Merkel tuyên thệ nhiệm chức, bà phải đọc toàn bộ những câu ghi trong Hiến
pháp về nghĩa vụ của một thủ tướng Đức. (1) Dr. Wolfgang Schäuble “chúc bà
Thủ tướng chính phủ, có nghị lực mạnh và thành công xin Chúa ban phước lành
để bà hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp“.
Trong khi đó, đối với các bộ trưởng, Chủ tịch Quốc hội Dr. Wolfgang Schäuble
đọc những câu quy định về nghĩa vụ của một Bộ trưởng, các Bộ trưởng lần lượt
đến trước mặt Chủ tịch Quốc hội, tuyên thệ rằng „Tôi thề“ trước Hiến pháp và
tùy từng người có thể nói thêm nhờ sự giúp đỡ của Thiên Chúa (không bắt buộc)
Khác với T.T Mỹ khi tuyên thệ nhậm chức phải để tay trên cuốn Kinh Thánh.

Nội các mới của bà Dr. Merkel gồm 6 Bà và 9 Ông, là đảng viên của các đảng.
CDU, CSU và SPD là những chính khách trẻ tuổi có khả năng, phục vụ thành
công tốt đẹp cho đất nước. Họ đều tốt nghiệp Đại học không có bằng giả hay
mua bằng. Những Nghị sĩ đảng đối lập là những cặp mắt giám sát có thể „vạch
lá tìm sâu“. Nếu một người nào đó làm sai phải từ chức, không thể ngồi ù lì để
ăn lương.
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Ngày 23 tháng hai năm 2011 vì các cơ quan truyền thông loan báo: năm 2007
ông trình luận án tiến sĩ luật „Verfassung und Verfassungsvertrag“ tại đại học
Bayreuth trong luận án dày 500 trang của ông đã có một số ít trang trích dẫn tài
liệu trong Hiến pháp. Ông không ghi rõ xuất xứ bị kết án là đạo văn. Vì dư luận,
ông phải từ chức và trả bằng lại cho đại học, không được phép dùng danh xưng
tiến sĩ (Dr.). Đức là quốc gia tự do, dân chủ có nền văn hóa cao, ý kiến phê bình
của người dân luôn được lắng nghe. Ông ta tự trọng từ chức mất tất cả danh
vọng, sư nghiệp chính trị, Ở Việt Nam nếu số cán bộ làm lớn bị phát hiện đạo
văn, bằng giả, bằng dỏm thì có bao nhiều người dám từ chức ra đi?
Chỗ ngồi trong Quốc hội được xếp theo khuynh hướng chính trị của các đảng, từ
trái sang phải như sau: Đảng Cánh tả cấp tiến, đảng SPD, đảng Grünen (Xanh),
đảng CDU/CSU, đảng FDP và ngoài cùng cánh hữu là đảng AfD. (Alter native
für Deutschland là đảng mới rất cực đoan, các đảng khác không muốn ngồi gần).
Đặc biệt trong khi bà Dr. Merkel tuyên thệ nhậm chức các tân Bộ trưởng được
đề cử ngồi ở khu vực dành cho
khách, vì họ không phải là nghị sĩ
Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Dr.
W. Schäuble được 709 Nghị sĩ bỏ
phiếu bầu, chứ không thể bầu Chủ
tịch Quốc hội trước như ở Việt
Nam, rồi mới bầu Dân biểu theo
chỉ định của đảng.

Thể chế ở Đức là Tam Quyền Phân Lập, Bộ trưởng không bắt buộc phải là Nghị
sĩ Quốc hội. Hiện nay trong Quốc hội có Nghị sĩ đa đảng đại diện cho Dân: Liên
đảng đang cầm quyền là: CDU- CSU-SDP.
Hình bên các đảng có ghế trong Quốc hội khoá 19 từ năm (2017-2021)
Các tân Bộ trưởng của Cộng Hòa Liên Bang Đức tuyên thệ nhậm chức:
1/Hr. Olaf Scholz (59 tuổi SPD) Bộ trưởng Tài chính, kiêm Phó Thủ tướng
(Vizekanzler)
2/ Hr. Horst Seehofer (68 CSU), Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Xây dựng và Đất nước
für Bau und Heimat),
3/ Hr. Heiko Maas (51 tuổi SPD), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,
4/ Hr. Peter Altmaier (59 tuổi CDU), Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng),
5/ Fr. Dr. Katarina Barley (50 tuổi SPD), Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bảo vệ
Người tiêu dùng (für Verbraucherschutz).
6/ Hr. Hubertus Heil (46 tuổi SPD), Bộ trưởng Bộ Lao động và các vấn đề Xã
hội
7/ Frau Dr. Ursula von der Leyen (59 tuổi CDU), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
8/ Frau Julia Klöckner (45 tuổi CDU), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Thực
phẩm
9/ Fr. Dr. Franziska Giffey (39 tuổi SPD), Bộ trưởng về gia đình giao, người già,
phụ nữ và thanh niên/ für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
10/ Hr. Jens Spahn (37 tuổi CDU), Bộ trưởng Bộ Y tế
11/ Hr. Andreas Scheuer (43 tuổi CSU), Bộ trưởng Giao thông và Cơ sở Hạ tầng
Kỹ thuật số/ digitale Infrastruktur
12/ Fr. Svenja Schulze (50 tuổi SPD) Bộ trưởng Liên bang về Môi trường, Bảo
tồn Thiên nhiên và An toàn hạt nhân)
13/ Frau. Anja Karliczek (46 tuổi CDU) Bộ trưởng Giáo dục và Nghiên cứu),
14/ Dr. Gerd Müller (62 tuổi CSU, Bộ trưởng Hợp tác và Phát triển Kinh tế
15/ Prof. Dr. Helge Braun (45 tuổi CDU), Bộ trưởng về Nhiệm vụ đặc biệt,
Chánh văn phòng liên bang, (Chef des Bundeskanzleramtes).
Các chữ viết tắc: Hr (Ông); Fr (Bà) Dr. (Tiến sĩ), Prof. (Giáo sư).
Theo giới truyền thông qua thăm dò dư luận được bình chọn

Chủ tịch Quốc hội Dr. Wolfgang Schäuble (CDU) xếp hạng nhất.
Cựu Bộ trưởng ngoại giao ông Sigmar Gabriel (SPD), hạng nhì ông là người
cứng rắn với Việt Nam trong vụ bắt cóc con sâu Trinh Xuân Thanh như: đình
chỉ Bảo hiểm Hermes của Chính phủ Đức -bảo hiểm xuất cảng cho các nhà đầu
tư Đức- với số tiền là 847,4 triệu Euro, đình chỉ Hiệp định Hàng không với Việt
Nam, huỷ bỏ Visa ngoại giao vào Đức, có thể kéo đổ Hiệp Ước Thương Mại Tự
Do giữa Liên Âu và Việt Nam- EVFTA. Ông Sigmar Gabriel đã bàn giao chức
vụ cho ông Heiko Maas cũng thuộc đảng SPD. Chúng ta chờ xem khuynh hướng
ngoại giao, đối tác đối với Việt Nam có thay đổi không?
Bà Thủ tướng Dr. Angela Merkel xếp hạng ba…
Cộng Hoà Liên Bang Đức là Quốc gia giàu manh đứng đầu Âu Châu về kinh tế
cũng như Chính trị, Sau 6 tháng các chính đảng đàm phán và liên minh thành
lập chính phủ ổn định, Giúp các Quốc gia trong Liên Hiệp Âu Châu an tâm và
hy vọng tương lai tốt đẹp.
Nguyễn Quý Đại

Quelle: https://www.berliner-zeitung.de/29318838 ©2018
Lời tuyên thệ theo Hiến pháp
1/Der Amtseid in Artikel 56 des Grundgesetzes lautet: „Ich schwöre, dass ich
meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren,
Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren
und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen
jedermann üben werde. So war mir Gott helfe.“ Der Eid kann auch ohne
religiöse Beteuerung geleistet werden.

