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Thời sự Chính trị xã hội VN  

Văn hóa nói nhảm 
 

“T ốt hơn là bạn nên giữ im lặng để mọi người nghĩ là bạn đần độn.  Một khi bạn đã mở miệng thì không 
còn gì để hoài nghi nữa.” (“Better to keep silent and let people think you a fool, than to open your mouth 
and remove all doubt.”)  --  Pres. Abraham Lincoln.
 

 

Con người nói nhảm và làm bạy vì tưởng như vậy sẽ làm mọi người chú ý.  Trẻ con 
thường làm bởi vì đầu óc trẻ con chỉ đủ để hiểu là cần thiết phải nói hay 
làm những chuyện không phải; nhưng chưa có đủ trí khôn để hiểu hay 
phân biệt được kết quả mang đến sẽ là tốt hay xấu.  Các lãnh tụ chóp bu 
của cộng sản Việt Nam đâu phải là trẻ con nhưng vì bản chất cố hữu tào 
lao của thuyết cộng sản, và bởi vì họ thường kém văn hóa, ít học cho nên 
cách ứng xử y như trẻ con vậy. 
 
Hãy cùng nhau tuần tự xem qua từng nhân vật lãnh đạo cộng sản trong giai đoạn “kinh tế thị 
trường, định hướng XHCN”: 
 
1 - Bác Nguyễn Xuân Phúc (aka Nguyễn Xúc Phân) 
 
WTF - What The Phuck?  Nguyễn Xuân Phúc, tân thủ tướng của chính phủ cộng sản Việt 
Nam.  À há! Hình như muốn làm thủ tướng Việt nam vào thời buổi này phải có một cái tên 
để đế quốc Mỹ dễ đọc và nhất là sau khi đọc rồi rất khó quên: chẳng hạn như Dong (aka 
cock), Kiet (aka Kẹc), Dung, và bây giờ là Phuc (aka Phuck).  Nói đến bác Phúc-ca (phuck) 
là phải nói đến cái khả năng ngoại ngữ có “102” của bác. “Vụ việc” như thế này: 
 
- “Phọt Mô Sa” (Formosa) - một chữ mới được vị tân Thủ Tướng Nguyễn Xúc Phân sử 
dụng trong buổi tiếp xúc với cử tri Thành Phố Hải Phòng sáng ngày 3 tháng 8 năm 2016 về 
vấn đề liên quan đến vi phạm môi trường trầm trọng của công ty thép Đài Loan tên 
“Formosa” ở khu kinh tế Vũng Áng-Hà Tĩnh làm cá chết hàng loạt trên bờ biển của 4 tỉnh 
duyên hải:  
 
“Không được để cho tình trạng ‘phọt mô sa’ tái diễn nữa.  Việt cấp giấy phép (hoạt động) 
70 năm cho ‘phọt mô sa’ là đúng.  Nhưng bây giờ họ đã nhận lỗi rồi; đã đồng ý bồi thường 
rồi...” 
 
____________ 
Ghi chú thêm 

 
* Ông nói gà bà nói vịt – Anh biết tin ai bi giờ nè trời? 
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Ngày 10 tháng 9 năm 2016, UBND tỉnh Thanh Hóa, một trong bốn tỉnh duyên hải bị ảnh 
hưởng nặng nề môi trường ô nhiễm gây ra bởi công ty “phọt mô sa,” đã báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ về nguyên nhân cá thiên nhiên và cá lồng ở khu vực Nghi Sơn lăn ra chết hàng 
loạt là do tảo (một loại rong biển) nở hoa.  Tuy nhiên, anh Đồng Văn Tuân (41 tuổi, ở thôn 
Trung Sơn, xã Nghi Sơn) ngồi trên bè nuôi cá, đôi mắt vẫn còn thẫn thờ cho biết: Nhà anh 
mất 3.5 tấn cá hồng Mỹ và cá mú, thiệt hại chừng 500 triệu đồng. Bao nhiêu vốn liếng bỏ ra 
để đầu tư, rồi thì tiền vay ngân hàng chưa trả hết... đến bây giờ, bỗng dưng cá chết, gia đình 
anh rơi vào cảnh khốn đốn.  Anh Tuân nói: 
 
“Chúng tôi là người dân, không biết kết luận của các cơ quan chức năng có chính xác 
không, nhưng chúng tôi đặt ra một giả thiết là; nếu đúng là tảo độc, hay thủy triều đỏ gây cá 
chết, thì nó phải loang ra một vùng rộng lớn, chứ đâu phải chỉ có một vùng nhỏ ở khu vực 
biển Nghi Sơn này? Mấy hôm trước khi phát hiện cá chết hàng loạt, bà con ở đây có thấy 
một dải nước màu đỏ khác lạ với màu nước biển. Chúng tôi nghi ngờ rằng; cá chết là do 
nguồn nước bị ô nhiễm, nên mới như thế.” 
_______ 
 
- “Ma dzê in Việt Nam” (“Made in Vietnam”) - Tân thủ tướng Nguyễn Xúc Phân đã đọc 
chữ “Made in Vietnam” một cách rất hùng hồn thành “Ma dzê in Việt Nam” khi yêu cầu 
các doanh nghiệp gia tăng “xuất khẩu” hàng hóa ra nước ngoài trong dịp hội nghị "Doanh 
nghiệp Việt Nam - Động lực phát triển kinh tế của đất nước” hôm 29 tháng 4 năm 2016 ở 
Sài Gòn: 
 
“ Đặc biệt, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển và hội nhập để không những phát 
triển kinh tế trong nước mà còn có nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ở nước ngoài, mang 
thương hiệu mà ta hay gọi là ‘Ma dzê in Việt Nam.’  Đất nước mình anh hùng như vậy, giải 
phóng dân tộc như vậy, tại sao không thể xuất khẩu lớn được?” 
 
Không rõ cách đọc như trên là do bác Phúc-ca nhà ta vô tình theo thói quen của kết quả văn 
hóa trăm năm trồng người cách mạng, hay bác cố tình đọc như vậy để chọc cười cho cử tri 
hay các doanh nghiệp? 
 
Khi xem lại những gì diễn ra trong “video” được ghi lại thì thấy hoàn toàn không phải 
chuyện đùa.  Nét mặt bác Phuck rất “nghiêm túc” và cũng không nghe có tiếng cười nào 
vang lên từ thính giả sau màn trình diễn tiếng Anh ngớ ngẩn của bác Phúc-ca. 
 
Có lẽ các nhà làm tự điển ở Việt Nam phải thêm hai chữ mới có một không hai này vào mục 
“hiệu chính” ở các trang sau cho hoàn tất... 
 
2 - Mợ Nguyễn Thị Kim Ngân 
 
Mợ Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịt chắc nịch của cuốc hội csvn – bởi vì mợ nhậm cái chức 
“chủ tịt cuốc hội” này tới 2 lần trong vòng 4 tháng: lần đầu vào ngày 31 tháng 3 và lần thứ 
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hai vào ngày 22 tháng 7 năm 2016.  Có nước nào như nước Việt Nam ta không (?) - bây giờ 
nổi tiếng hết biết luôn! Mỗi ngày, báo lề phải và truyền hình csvn cũng có vài “thông tin” và 
hình ảnh nói về mợ Ngân hôm nay đang mặc áo màu gì, nói năng gì, và đang đi... đâu? Tôi 
tình cờ biết đến mợ này từ khi theo dõi chuyến thăm Việt Nam của TT Obama cuối tháng 5 
năm 2016.  Ngày 23 tháng 5 năm 2016, mợ Ngân le te hướng dẫn TT Obama đến thăm ao 
cá tra của bác Hù ở khu “nhà 54” trong Phủ Chủ tịch.  Đến lúc cùng nhau cho cá tra ăn làm 
dáng (để tỏ ra đôi bên đã “nhất trí” rồi?) trước các ống kính truyền hình trong và ngoài 
nước, khi Obama đang thong thả ném từng viên thức ăn cá xuống hồ thì mợ Ngân, để tỏ cho 
thế giới biết thế nào là tư cách dân “cách mạng Bến Te” của mình, vung tay chơi nguyên 
con thức ăn cá trong chậu một cái ào xuống ao làm bể đầu vài chục con cá tra đang hí hửng 
hóng ăn, y như lúc mợ đổ nguyên chậu cám cho heo ăn ngày nào (?)  May mà khi đổ xong 
xuôi, mợ chưa ném cả cái chậu xuống ao chứ không thì phải có thêm vài chục đồng chí cá 
tra thành liệt sĩ trong chuyến viếng thăm lịch sử của kẻ thù dân tộc, “ngài” lãnh tụ đế quốc 
Mỹ xâm lược.  Obama lúc đó trố mắt nhìn mợ không hiểu là để tỏ vẻ khi dể hay thán phục? 
Mẹ kiếp! “văn hóa cách mạng” thể hiện quá “tích cực” qua đạo đức của “văn hóa cho cá ăn” 
hay “văn hóa cá chết chùm.”  Mợ sỉ nhục cả một dân tộc “anh hùng” ngay tại ao cá tra chứ 
không phải chuyện nhỏ có thể bỏ qua đâu?! 
 
Đến sáng ngày 23 tháng 7 năm 2016, một ngày sau khi nhậm chức Chủ tịch cuốc hội csvn 
lần thứ hai (trong 4 tháng) tại “Nhà Quốc hội” Hà Nội, mợ Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp 
mặt các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế.  Mợ Ngân trả lời một câu hỏi của 
phóng viên liên quan đến vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo sẽ được tiếp tục thực hiện như 
thế nào với nguyên văn như sau: 
 
“Bảo vệ hòa bình không phải hô hào cho thật to, kích động thế này thế khác là có được chủ 
quyền, không có đâu. Một số tổ chức, cá nhân lên tiếng hô hào thế này thế nọ nhưng những 
người đó, tổ chức đó làm gì cho đất nước? Chưa làm gì cả, chỉ có nói, kích động các phần 
tử để làm rối tình hình.” 
 
OMG! Mợ lên lớp dạy “cử tri” một bài học vỡ lòng về “công dân giáo dục” thật đáng đồng 
tiền bát gạo với mớ từ ngữ cách mạng nghe thấm thía ý đảng tình dân vô cùng như: “thế này 
thế khác?” hay “thế này thế nọ?” “những người đó?” “tổ chức đó?” Trong câu nói bất hủ 
của mợ, chỉ có vài chữ mà tôi cam đoan không phải của riêng “cách mạng” là “đã làm gì 
cho đất nước?” Úi cha! Mợ đã nhanh tay đỡ nhẹ lời của TT Kennedy trong diễn văn nhậm 
chức ngày 20 tháng Giêng năm 1961 mà cả thế giới đều biết chứ không riêng gì csvn...  Mà 
nè! Có người dân nào đi bỏ phiếu bầu cho mợ lên làm chủ tịt cuốc hội đâu?  Mợ vừa được 
“đảng cử” vào chức vụ chứ đâu phải “dân cử.”  Đảng cử mợ lên làm chức vụ lớn đâu có 
nghĩa là mợ “đã làm được việc quái gì cho đất nước?” Nước Việt Nam mà không có đảng 
cộng sản thì hôm nay đời sống dân chúng và vấn đề biển đảo có lẽ cũng không đến nỗi bi 
đát đến như vậy. 
 
Cũng trong ngày 23 tháng 7 năm 2016, mợ Ngân tới luôn với lời vàng ngọc: 
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“M ột đất nước thiếu dân chủ thì lòng dân sẽ không yên, sẽ không có đồng thuận xã hội...” 
 
Trước tiên, muốn hiểu ý của mợ Ngân thì nên biết qua một nước dân chủ phải có bốn điều 
căn bản (xin đọc cho kỹ - không phải là “Điều 4” đâu nhá!) sau đây: 
 
·  Chính phủ và cơ quan lập pháp phải do tự do bầu cử. 
·  Có sự tham gia của công dân trong mọi môi trường chính trị. 
·  Quyền công dân và nhân phẩm phải được bảo vệ. 
·  Luật pháp áp dụng đồng đều cho mọi công dân. 
 
Xem lại hoàn cảnh Việt Nam bây giờ, tôi không thấy có đến 1 điều căn bản thì nói gì đến 
chuyện xa xôi “dân chủ.” Nước  Việt Nam làm gì có dân chủ mà cái miệng môi mỏng trên 
khuôn mặt dày của mợ vẫn có thể mở to ra được để nói cho được câu nói nghịch lý này.  Có 
một chân lý rõ ràng như ban ngày là nếu Việt Nam có dân chủ thực sự thì mợ lấy con tự do 
gì mà làm đến chức chủ tịt cuốc hội? Mợ cho cháu nhờ tí! 
 
Một chế độ dùng vỏn vẹn có ba động từ “giản đơn” là “Cướp,” “Giết,” và “Đánh” làm châm 
ngôn: “Cướp chính quyền,” “Giết. Giết. Bàn tay không ngớt nghỉ,” “Đánh Mĩ kíu nước,” 
“Đánh tư sản mại bản...” thì làm sao mà mong có cái con “đồng thuận xã hội?”  Đã đến thời 
đại của “internet,” “smartphone,” người dân ngu khu đen cũng đã biết rõ cộng sản là gì rồi 
mợ à! Xin mợ đừng mông muội loại “ma dze in viet nam” nữa nhỉ?  Chỉ tổ làm trò cười cho 
thiên hạ. 
 
3 - Đồng chí Đinh Thế Huynh 
 
Đ/c Đinh Thế Huynh là Thường trực Ủy ban Bí thư Trung ương đảng csvn; chức này to lắm 
đấy.  Ngày 12 tháng 9 năm 2016 trong buổi làm việc với Thành ủy Hà nội về cái gọi là 
“công tác phòng chống tham nhũng và lãng phí” đã nảy ra “sáng kiến” trời ơi đất hỡi khi 
kêu gọi “xây dựng văn hóa (lại phang thêm một loại văn hóa mới nữa hả?) khinh bỉ tham 
nhũng” nguyên văn như sau: 
 
“Phải xây dựng được một văn hóa, nếp sống khinh bỉ những kẻ tham nhũng, hành vi tham 
nhũng.  Phải tạo một áp lực xã hội mà những kẻ tham nhũng không chịu nổi...” 
 
Thiệt tình! Tuyên bố loại đồ mẹ rượt! Ban đầu điện báo lề phải “Vietnamnet” trên mạng xã 
hội chạy “tít” to “Phải xây dựng văn hóa khinh bỉ tham nhũng,” nhưng sau đó chỉ vài giờ 
phải gỡ xuống ngay vì một mặt bị dân chúng chế riễu ngớ ngẩn, một mặt dư luận cho là đ/c 
Huynh nhà ta “xúi bẩy” dân chúng khinh bỉ đảng csvn bởi vì đại đa số những kẻ tham 
nhũng là quan cách mạng, đảng viên, và cán bộ cộng sản... 
 
Cái con gì? Phát biểu kiểu trật lề đảng của đ/c Thường trực bí thư trung ương không khác gì 
gián tiếp công nhận là cộng sản hoàn toàn bất lực trước công việc “chống tham nhũng” tại 
Việt Nam.  Nên biết chính phủ cộng sản đã lập ra cái gọi là “Ủy ban chống tham nhũng” và 
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có cả một “Bộ Luật chống tham nhũng” đã được soạn thảo công phu để làm kiểng đập ruồi 
rồi mà?! 
 
Thật buồn cười.  Bây giờ phải “động viên” đến phạm trù “đạo đức” thì không khác gì đ/c 
Huynh đang kêu gọi dân chúng hãy “mạnh dạn bày tỏ sự khinh bỉ với toàn bộ đảng cộng 
sản Việt Nam”; hay ít nhất cũng khuyến khích các đảng viên khinh bỉ lẫn nhau (?) Lạ thật! 
Tôi thấy chưa bao giờ thích đáng hơn lúc này: Đ/c Huynh nên được tưởng thưởng huy 
chương hồ chí minh hạng nhất với nhành hoa liễu.... 
 
Một cư dân mạng tên “Chau Doan” có lời bàn thêm về lời “kêu gọi khinh bỉ đảng cộng sản” 
của đồng chí Huynh rất  “ấn tượng” như sau: 
 
“Câu nói không sai nhưng nó ngô nghê, hô khẩu hiệu rỗng tuếch và sẽ chẳng hề cải thiện 
vấn nạn tham nhũng của đất nước. Tham nhũng là hành động của kẻ lợi dụng chức vụ để ăn 
cắp tiền của dân. ‘Thằng ăn cắp’ to đầu lặng lẽ ấy còn nguy hiểm gấp hàng nghìn, hàng tỉ 
lần một thằng ăn cắp ngoài đường.  (Giống như) để diệt sâu, diệt mối thì cần phun thuốc, 
chứ không ai đứng ngoài tổ và kêu ‘sâu ơi tao khinh chúng mày lắm lắm!’ rồi đứng chờ để 
chúng xấu hổ quá mà chui ra. Nếu làm thế, bọn sâu sẽ ngồi trong tổ cười và nghĩ bụng ‘Mả 
bố chúng mày.  Sao chúng mày ngu thế, còn lâu bố mới xấu hổ, bố mới chui ra?!’” 
 
Tóm lại, “nói nhảm” là nhận xét của người quan sát, người nghe.  Riêng đối với chính 
người phát ngôn thì lại khác.  Họ nói (nhảm) vì đã rập khuôn người lãnh đạo đi trước, hay 
đã thấm nhuần những giáo điều đã được dạy dỗ và “chỉ đạo.”  Nếu có phải nói sai hay làm 
sai thì cũng chả sao cả vì họ chỉ theo đúng “quy trình” thôi.  “Sợ bị dư luận chống đối” 
không phải là điều lãnh đạo cộng sản phải quan tâm dưới chế độ độc tài đảng trị.  Bằng 
chứng là đã có nhiều chính sách và chủ trương sai bét từ cách mạng tháng 8/1945 mà đâu có 
ai phải từ chức. Cộng sản từ trước đến giờ không hề có cái “văn hóa từ chức.”  Còn cách 
chức thì sao? Có nằm mơ cũng chả thấy được bởi vì mỗi chức đều phải mua với một giá đắt 
tiền.  Một khi vốn chưa lấy lại đủ thì không ai có quyền cách chức ai cả. Đồng bào đã nghe 
rõ chưa?  
 
Tái Bút: 
 
Xin phép được ghi lại một đôi câu đối nói về một triết lý sống ở đời nhưng lại có vẻ như là 
lời sấm truyền áp dụng cho Việt Nam trong những ngày sắp tới: 
 
Bỉnh chúc vô minh, Quang tự diệt, 
Trọng Ngân bạc Phúc, Sản tất vong. 
 
Có nghĩa là: 
 
Câu 1: Ngọn đuốc (Bỉnh chúc) mà không có nguồn sáng (vô Minh), thì ánh sáng tự mất 
(Quang tự diệt). 
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Câu 2: Ham hố tiền bạc (Trọng Ngân) nhưng không chịu tu nhân tích đức, khiến cho phúc 
mỏng (bạc Phúc) thì của cải, tài sản (hay cộng sản?) chắc cũng mất thôi! 
 
Sấm Trạng đâu có sai bao giờ.  Đừng đi đâu vội.  Chờ xem. 
 
 
Trần Văn Giang 
Ngày 16 tháng 9 năm 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nguồn: Internet E-mail by MĐ Đoàn Hữu Định chuyển 

 
 

Đăng ngày Chúa Nhật, September 18, 2016 
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH 


