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TPO - Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye vừa bị tòa án ra lệnh bắt giữ vì cáo buộc tham 

nhũng. Trước bà Park, 8 cựu Tổng thống cũng dính đến bê bối tham nhũng khiến người ngồi tù, 

người tự tử. 

 
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye vừa bị tòa án phát lệnh bắt giữ để điều tra cáo buộc 

tham nhũng. 

1.     Cựu Tổng thống Syngman Rhee (15/8/1945- 26/4/1960) 

 

Cựu Tổng thống Syngman Rhee 
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Ông Syngman Rhee là Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc. Ông đắc cử nhiệm kì thứ 4 vào năm 

1960 trong bối cảnh nhiều đồn đoán cuộc bầu cử bị gian lận. 

Đến ngày 26/4/1960, ông từ chức sau một loạt các cuộc biểu tình trên cả nước . Sau khi từ chức, 

ông Rhee sống lưu vong ở Hawaii và qua đời tại đây năm 1965. 

2.     Cựu Tổng thống Park Chung-hee (17/12/1963- 26/10/1979) 

 
   Cựu Tổng thống Park Chung-hee 

Cựu Tổng thống Park Chung-hee là cha của cựu Tổng thống Park Geun-hye mới bị tòa án ra lệnh 

bắt giữ vì cáo buộc tham nhũng. Ông Park lên nắm quyền sau cuộc đảo chính quân sự vào ngày 

19/5/1961 và trở thành Tổng thống thứ ba của Hàn Quốc vào ngày 17/12/1963. 

Ông được cho là có nhiều cải cách kinh tế trong nước nhưng cũng bị chỉ trích vì bắt giữ và tra tấn 

những người bất đồng chính kiến. Ngoài ra, ông cũng sửa đổi hiến pháp để mình có quyền hành 

không giới hạn. 

Vợ của ông là bà Yuk Young-soo bị một người Nhật gốc Triều Tiên ám sát vào ngày 15/8/1974. 

Ông Park bị chính giám đốc tình báo quốc gia Hàn Quốc ám sát vào ngày 26/10/1979. 
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3.     Cựu Tổng thống Chun Doo-hwan (1/9/1980- 24/2/1988) 

 

Cựu Tổng thống Chun Doo-hwan 

Sau khi ông Park Chung-hee bị ám sát, Thủ tướng Hàn Quốc thời đó là Choi Kyu-ha lên làm 

quyền Tổng thống. Tuy nhiên, đến 7/12/1979, thiếu tướng Chung Doo-hwan tổ chức đảo chính 

quân sự và lên nắm quyền. 

Năm 1987, hàng loạt các phong trào ủng hộ dân chủ nổ ra buộc ông phải sửa hiến pháp cho phép 

bầu cử tổng thống trực tiếp. 

Ông Chun sau này bị Tổng thống Kim Young-sam tống giam và bị truy tố vì tội tham nhũng, nổi 

loạn và phản bội. 

4.     Cựu Tổng thống Roh Tae-woo (25/2/1988- 24/2/1993) 

 

Cựu Tổng thống Roh Tae-woo 

Ông Roh Tae-woo trở thành vị tổng thống được bầu cử dân chủ đầu tiên của Hàn Quốc vào tháng 

2/1988. Ông được coi là người thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thời đó và tổ chức thành công Thế 

vận hội Seoul 1988. 
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Tuy nhiên, ông cũng bị chỉ trích vì cuộc đàn áp tàn bạo đối với những người bất đồng chính kiến. 

Sau đó, các cuộc điều tra cho thấy ông Roh cũng tham nhũng như người tiền nhiệm. 

Kết quả là cựu Tổng thống Chun nhận án tử hình, ông Roh nhận án tù 22 năm. Tuy nhiên đến 

tháng 12/1997, hai cựu Tổng thống được ân xá. 

 

5.     Cựu Tổng thống Kim Young-sam (25/2/1993- 24/2/1998) 

 

Cựu Tổng thống Kim Young-sam 

Ông Kim Young-sam là người chỉ huy chiến dịch chống tham nhũng lớn nhất Hàn Quốc. Hai 

người tiền nhiệm của ông cũng đã bị bắt giam vì tham nhũng và nhiều cáo buộc khác trong thời 

gian đương chức. 

Tuy nhiên, những công sức của ông bị lu mờ bởi hàng loạt các bê bối nghiêm trọng liên quan đến 

con trai và bạn của ông, gây nên cuộc khủng hoảng tài chính từ năm 1997-1998 khiến nhiều tập 

đoàn Hàn Quốc sụp đổ, buộc nước này phải nhận gói cứu trợ 58 tỷ USD của Quỹ Tiền tệ Quốc 

tế (IMF). 

Ông kết thúc nhiệm kì với kết thúc khá buồn khi con trai bị bắt và ngồi tù vì tham nhũng. 
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6.     Cựu Tổng thống Kim Dae-jung (25/2/1998- 24/2/2003) 

 

Cựu Tổng thống Kim Dae-jung 

Ông Kim Dae-jung là người Hàn Quốc đầu tiên nhận giải Nobel Hòa bình vào năm 2000. Ông 

cũng từng tổ chức hội nghị thượng đỉnh chưa từng có với lãnh đạo Triều Tiên khi đó là ông Kim 

Jong Il. 

Tuy nhiên, ông phải rời nhiệm sở vì bê bối tham nhũng xảy ra ngay cuối nhiệm kì liên quan các 

trợ lý và hai con trai của ông. 

7.     Cựu Tổng thống Roh Moo-hyun (25/2/2003- 24/2/2008) 

 

Cựu Tổng thống Roh Moo-hyun 

Tổng thống Roh Moo-hyn cũng như nhiều người tiền nhiệm, danh tiếng cũng bị hoen ố vì bê bối 

tham nhũng của anh trai và bạn bè tỉ phú. 
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Vụ bê bối được điều tra sau khi ông Roh từ chức. Giữa những cuộc điều tra và chỉ trích mạnh mẽ, 

ông Roh đã tự tử tại vách núi sau nhà riêng ở Bonghwa, Gyeongsang ngày 23/5/2009. 

8.     Cựu Tổng thống Lee Myung-bak (25/2/2008- 24/2/2013) 

 

Cựu Tổng thống Lee Myung-bak 

Ông Lee Myung-bak dính bê bối gian lận trước cả khi ông được bầu làm tổng thống. 

Mặc dù ông Lee chưa bao giờ bị truy tố nhưng ông cũng từng đứng lên xin lỗi vì bê bối tham 

nhũng, nhận hối lộ của anh trai, bạn thân, và gia đình của mình. 

PHAN YẾN 

Theo Korea Times 
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