Đố Vui các Bạn – Bài số 20
Phần Câu Hỏi :
* Câu số 1 : Nhiều nhân vật …cỡ lớn, nặng cân, nặng ký của thế
giới này, nhất là những nhân vật cộng sản chính hiệu…con nai vàng đã
thức tỉnh, đã chán ghét chế độ này cho nên đã từng phát biểu ý kiến về
chế độ cộng sản
( communist regime ) . Vậy chớ những câu nói
này là cuả ai ? Lão Phan xin ghi rõ cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh để
cho bà con nhà ta dễ đường …làm ăn nghe !
A/- Tôi đã bỏ nửa cuộc đời cho chủ nghĩa Cộng-sản. Hôm nay, tôi đau buồn mà nói rằng: Đảng Cộng sản chỉ
biết tuyên truyền dối trá - I have devoted half of my life for communism. Today, I am sad to say that: the communist
Party only spreads propaganda and deceives. – Ai đã nói câu này ?
B/- Con người cộng Sản không thể nào sửa chữa được mà cần phải đào thải họ. - Communists are incurable,
they must be eradicated.. – Ai đã nói như rứa ?

* Câu số 2: 21/- Các bạn nhà ta hay đọc bào, báo in, báo điện tử, coi truyền hình…nên thường nghe nói và nhớ
loáng thoáng vê Tổ chức Liên Hiệp Quốc tức UN ( United Nations ) hay UNO ( United Nations Organization ) cũng
rứa, Bây giờ thử nhớ lại và kể ra cho bà con nghe về 6 cơ quan chính yếu của Tổ chức Liên Hiệp Quốc, xem nhớ
được chừng mô hè…. Bí quá thì…OK cho lôi tài liệu sách vở linh tinh hầm bà làng ra coi lại đấy, nhưng mà làm sao
thì làm chỉ được có…60 seconds thôi đó nha ! Quá hạn đó là coi như…thua, đầu hàng vô điều kiện….
22/- Cậu bé 8 tuổi lần đầu tiên bước vào lớp học trong ngày đầu tiên của niên học mới. Cô Giáo hỏi : Hi ! Em tên
chi ?- Cậu bé trả lời : Em tên Mohamed ! .- Cô giáo nói : nay Em đang sống ở Mỹ, mọi người sẽ kêu tên em là Mike
nghe ! Tan giờ học, cậu bé trở về nhà. Mẹ cậu bé hỏi : ngày đầu tiên đi học ra sao, Mohamed ? – Cậu bé nói : con
đang sống ở Mỹ, từ nay tên con là Mike ! Bà mẹ la : mày xấu hổ vì cái tên Mohamed hả ? Mày muốn làm nhục cha
mẹ, tổ tiên, ông bà, truyền thống tôn giáo của mày hả ? Noi xong, bà Mẹ…oánh cho cậu bé một trận. Lúc chồng về
nhà, bà Mẹ kể lại cho ổng nghe. Thế là ổng Bố lại lôi cậu bé ra…oánh cho trận nữa…. Hôm sau tới trường, cô giáo
thấy cậu bé có nhiều vết đau bầm tím, cô Giáo hỏi….tại sao như vậy ? Bà con phe ta thử đoán coi…cậu bé trã lời ra
sao ?

* Câu số 3 : Là công dân Mỹ thứ thiệt từ lâu rồi nhưng liệu bà con ta có bao giờ để ý đến 3 cái vụ này không hà ?
Bây giờ có người hỏi :
31/- Nhà trắng tức Tòa Bạch Ốc ( white House ) của Hoa Kỳ có : - Mấy tầng ? – Bao nhiêu phòng đủ loại ?
- Bao nhiêu phòng tắm ? - Bao nhiêu cửa ra vào ? - Bao nhiêu lò sưởi …… Thôi, chừng đó cũng đủ té xỉu…khiến
người chung quanh phải kêu 911 cho xe …Ambulance tới chở vô bệnh viện mất rồi, hỏi thêm làm chi cho khổ thiên
hạ ra phải không bà con ?
-

Coi phần trả lời ở…… -

Phần trả lời :
Câu số 1 :
A/- Chính cựu Tổng bí thư đảng Cộng sản Liên Sô, Gorbachev đã có
lúc nói : Tôi đã bỏ nửa cuộc đời cho chủ nghĩa Cộng-sản. Hôm nay, tôi
đau buồn mà nói rằng: Đảng Cộng sản chỉ biết tuyên truyền dối trá - I
have devoted half of my life for communism. Today, I am sad to say that:
the communist Party only spreads propaganda and deceives.

B/- Về sau, cựu Tổng Thống Liên Bang Nga , Boris Yeltsin., cũng có lúc nghĩ lại về Liên Sô và nói : Con người
cộng Sản không thể nào sửa chữa được mà cần phải đào thải họ. - Communists are incurable, they must be
eradicated..
Những tay tổ, gốc cộng sản chính hiệu con nai vàng mà còn phải nói về cộng sản như vậy…Thế mà ngày nay, còn
sót lại đám cộng sản …cuối mùa vẫn cố ráng tuyên truyền láo khoét, bậy bạ về cái…lý thuyết không tưởng, tào lao
( Utopian,frivolous theory ) đó thì làm cho ai tin nổi nữa hè !

Câu số 2 : 21/- Nói về… 6 cơ quan chính của Liên Hiệp Quốc hả ? – Coi xem nào :
1- General Assembly : Đại hội đồng
2- Security Council : Hội đồng bảo an
3- Economic and Social Council : Hội đồng kinh tế xã hội
4- Trusteeship Council : Hội đồng quản thác
5- International Court of Justice : Tòa án quốc tế
6- Secretariat : Ban thư ký
Đủ…6 món ăn chơi rồi phải không bà con ? Đúng !
22/- Cậu bé 8 tuổi lần đầu tiên bước vào lớp học trong ngày đầu tiên của niên học mới. Cô Giáo hỏi : Hi ! Em
tên chi ?- Cậu bé trả lời : Em tên Mohamed ! .- Cô giáo nói : nay Em đang sống ở Mỹ, mọi người sẽ kêu tên em là
Mike nghe ! Tan giờ học, cậu bé trở về nhà. Mẹ cậu bé hỏi : ngày đầu tiên đi học ra sao, Mohamed ? – Cậu bé nói :
con đang sống ở Mỹ, từ nay tên con là Mike ! Bà mẹ la : mày xấu hổ vì cái tên Mohamed hả ? Mày muốn làm nhục
cha mẹ, tổ tiên, ông bà, truyền thống tôn giáo của mày hả ? Noi xong, bà Mẹ…oánh cho cậu bé một trận. Lúc chồng
về nhà, bà Mẹ kể lại cho ổng nghe. Thế là ổng Bố lại lôi cậu bé ra…oánh cho trận nữa…. Hôm sau tới trường, cô giáo
thấy cậu bé có nhiều vết đau bầm tím, cô Giáo hỏi….tại sao như vậy ? Bà con phe ta thử đoán coi…cậu bé trã lời ra
sao ? - Bé Mike trả lời : Liền ngay sau khi em trở thành người Mỹ và trở về nhà với cái tên Mike, em bị 2 tên
khủng bố tấn công vô cùng tàn bạo….

Câu số 3 : Là công dân Mỹ thứ thiệt từ lâu rồi nhưng liệu bà con ta có bao giờ để ý đến 3 cái vụ này không hà ?
Bây giờ có người hỏi : A/- Nhà trắng tức Tòa Bạch Ốc ( white House ) của Hoa Kỳ :
A/- Có Mấy tầng ?
B/– Có tất cả bao nhiêu phòng đủ loại ?
C/- Có bao nhiêu phòng tắm ?
D/- Có bao nhiêu cửa ra vào ?
E/- Có tất cả bao nhiêu lò sưởi …… Trời đất quỷ thần ơi ! Ai mà
nhớ, mà thuộc hết mấy cái con số này hè….
Bấm phôn hỏi lung tung, ai cũng trả lời : sao mà nhớ được ! Có người
mách nước : mở mày Computer ra, vào các trang mạng…Youtube hay
Wikipedia chi đó rồi…Search hung hăng vào là ra liền hà…Ờ hay ! Nó
ra thiệt đây nè…
Nhà trắng tức Tòa Bạch Ốc, tức…White House gồm có : A/- 6 tầng. B/- 132 phòng đủ loại. C/- Có 25 phòng
tắm. D/- Có 412 cửa ra vào . E/- Có 28 lò sưởi ….
Mèng đéc ơi ! Nghe mà thấy… kinh khủng quá ! Bây giờ cứ…bịt mắt vài người phe ta, ban đêm đem thả vào giữa
Toà nhà ghê gớm này rồi cho mỡ mắt ra, nhìn thoải mái, đèn đuốc tùm lum, và bảo tự ý tìm đường mà ra…khu đậu
xe, kéo nhau…đi nhậu, thì bà con phe ta ( không cho sài Cell phone, máy móc loại xịn bây giờ ) cũng đủ quáng gà,
quáng vịt rồi phải không ! Vào cái nhà cỡ vài chục phòng, vài chục cái cửa…đã thấy là nhà thứ…khủng rồi, đằng này
cứ vài trăm… vài trăm… thì làm chi mà chẳng…chết ngắc thì cũng ngất ngư….

Lão Phan

