
Đố Vui các bạn – Bài số 30  

                ***                                                                                       Lão  Phan 

Phần câu hỏi :  

* Câu số 1 :  Trong lịch sử cận đại của Hoa Kỳ, ông bà nào được coi là 1 Tổng 

thống vĩ đại ? Ấy chết ! Sorry ! Hồi đó đâu đã có bà nào dám uống thuốc liều, xâm 

mình…mon men, lò dò tìm đường vào tòa Bạch Ốc, tức White House đâu, mà ta lại kể 

vào đây. Thôi, chỉ hỏi ông nào thôi .  

    Mà tại sao lại kể là vị Tổng Thống vĩ đại như vậy ?  Xin nói cho bà con phe ta nghe 

với ! Cho coi sách vở thả giàn, cho chạy lung tung khắp nơi, đi hỏi từ làng trên cho đến 

xóm dưới, nhưng mà không được quá...60 seconds đó nghe ! Có bà con che miệng, cười 

tủm tỉm : nói hung hăng như dân tranh cử...2016 vậy, mà cho có 60 seconds thì chỉ đủ 

mở cửa xe, đề cho máy nổ xong là đã hết mấy lần  60 seconds rồi còn chi mô nữa., mà 

hỏi với chẳng han. 

 

* Câu số 2 :  Nghe cho kỹ câu hỏi, không được thắc mắc hỏi lại nghe ! Muốn tra cứu tài liệu trên các trang mạng 

loại...xịn thì im lặng mở phone, cọ quậy trong im lặng thì OK. ! Không có ồn ào. 

   Coi xem nào : Câu A : Nhiều nhân vật danh tiếng xưa nay thường có xuất xứ từ Âu Châu, ít khi từ Á Châu hay Mỹ 

Châu…Nay xin hỏi :  

   A/- Đa số các vị Tướng Quân  danh tiếng của thế giới đều sinh ở đâu ?  - Khó nhớ quá à...                  

   B/- Ta nên làm gì khi cây kim của ta bị rơi xuống ao nước ? - Cái câu này nghe coi bộ...ác ôn côn đồ thấy rõ .              

   C/- Tại sao học trò Cường ngủ gật trong lớp mà không bị Thầy Giáo phê bình, quở trách ? – Liệu trò Cường này có 

phải là con của ông Thầy không đây ? 

   D/- Loài vật nào không sợ bị muỗi đốt ? – Mà lại không thấy nói sài mùng mền chi cả là làm sao ? Khó quá ta ! 

 

* Câu số 3 :  Bà con gốc Việt mình sống ở Mỹ đã lâu rồi, có người ở Mỹ ngay sau vụ ...tháng 4 đen 1975 ít lâu, cò 

người đến Mỹ sau này theo đủ các diện linh tinh, hầm bà làng , như vượt biển di cư tị nạn cộng sản, như H.O., như 

đoàn tụ gia đình, bảo lãnh, bảo liếc...ít nhiều cũng hàng chục năm sống ở Mỹ rồi còn chi.  

        3.1/- Vậy đố :tính tới lúc này, tháng 10 -2016, những vị tổng thống Mỹ nào đã viếng thăm Việt Nam, mà phải 

nói rõ là thăm...chính quyền cộng sản Việt Nam, hay nói văn vẻ tí tí thì  ta kêu là thăm nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam, tiếng Mỹ kêu là ...cái chi hè.....Vị Tổng Thống nào đến thăm Việt Nam mà lại...gặp hên tạo được 

không khí tưng bừng hoa lá cành hơn cả ?  

        3.2/- Cái nước...Cộng hòa xã hội chú nghĩa Việt Nam, tiếng Mỹ ta kêu là chi hé ? 
 

- Coi phần trả lồi ở ....... 

                   * 

 Phần trả lời :  
* Câu số 1 :  Trong lịch sử cận đại của Hoa Kỳ, ông bà nào được coi là 1 

Tổng thống vĩ đại ? Ấy chết ! Sorry ! Hồi đó đâu đã có bà nào dám uống thuốc 

liều , xâm mình…mon men, lò dò tìm đường vào tòa Bạch Ốc, tức White House 

đâu, mà ta lại kể vào đây. Thôi, chỉ hỏi ông nào thôi . Mà tại sao lại kể ông đó là 

vị Tổng Thống vĩ đại như vậy ?  Xin nói cho bà copn phe ta nghe với ! 

 

   - Đó là ông Franklin Roosevelt (1932 – 1945). Ông ra tranh cử vào năm 1932, đang lúc Hoa kỳ và cả thế giới lâm 

vào cuộc Đại khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933); ông đã thắng cử, và đã đưa ra những biện pháp lớn, áp dụng lý 

thuyết của nhà kinh tế Keynes, đã đưa nước Hoa kỳ không những thoát khỏi khủng hoảng, mà còn giúp Hoa kỳ đến 

chỗ giầu mạnh. Không những vậy, ông còn tham gia Đệ Nhị thế Chiến ( 1939 – 1945), đưa đến chiến thắng, giúp thế 

giới thoát khỏi đe dọa độc tài Phát xít Đức – Ý – Nhật. Đồng thời ông chủ xướng, thành lập ra Tổ chức Liên Hiệp 

quốc, Hệ thống tiền tệ quốc tế với Quỹ tiền tệ thế giới (IMF), Tổ chức Thương mại quốc tế ( WTO), Ngân hàng quốc 

tế ( WB), với những hậu quả tốt còn kéo dài cho tới ngày hôm nay. Công lao của ông như vậy, không vĩ đại sao được 

à.  Ông làm thì nhiều, thì lớn lao, chớ đâu có nói hung hăng...con bọ ngựa, chửi bới tùm lum tà la, loạn xà ngầu khi 



tranh cử như thiên hạ, nhất là màn tranh cử 2016 ghê gớm, kinh hoàng chưa từng thấy trong lịch sử Mỹ Quốc xưa 

nay. 

 

* Câu số 2 :   Nghe cho kỹ câu hỏi, không được thắc mắc hỏi lại nghe ! Muốn tra cứu tài liệu trên các trang mạng 

loại...xịn thì im lặng mở phone, cọ quậy trong im lặng thì OK. ! Không có ồn ào. 

   Coi xem nào : Câu A : Nhiều nhân vật danh tiếng xưa nay thường có xuất xứ từ Âu Châu, ít khi từ Á Châu hay Mỹ 

Châu…Nay xin hỏi :  

   Nhiều nhân vật danh tiếng xưa nay thường có xuất xứ từ Âu Châu, ít khi từ Á Châu hay Mỹ Châu…Nay xin hỏi :  

   A/- Đa số các vị Tướng Quân  danh tiếng của thế giới đều sinh ở đâu ? Nghĩ hoài chẳng ra, mà nhớ làm sao cho 

nổi. Bấm phôn hỏi mấy ông bạn vàng, thuộc loại ...các nhà thông thái phi thường  (    Etraordinary scholars ) thì mấy 

ổng cười muốn nghẹt hơi luôn. Tức cả mình, bèn hỏi : răng mà cười dữ rứa ? Trả lời coi ! Một ông vừa cười vừa nói : 

sao mi ngốc sì dầu quá vậy ? Họ cũng sinh ở ...nhà hộ sinh , tức bảo sanh viện (  maternity hospital ) chớ còn ở mô 

nữa ! Trời ! Đâu có nghĩ như rứa !  

   B/- Ta nên làm gì khi cây kim của ta bị rơi xuống ao nước ? – Trời ! Cây kim nhỏ tí ti mà rơi xuống ao nước  thì 

biết mần răng chừ ? Nghĩ chưa ra cách thì anh bạn bên cạnh thúc cùi chỏ :   nghĩ chi nữa ! Chạy ra tiệm mua 1 hộp 

kim khác về, sài muôn năm không hết, chớ còn suy với nghĩ chi nữa cho nó bể cái đầu ra...À...à.... Đúng !   

   C/- Tại sao học trò Cường ngủ gật trong lớp mà không bị Thầy Giáo phê bình, quở trách ? – Chắc trò Cường là con 

của chính ông Thầy, hay con cái của bạn bè thân thiết chi đây. Còn đang ngất ngư chưa quyết định thì thằng bạn ngồi 

cạnh mách nhỏ : Ông Thầy mải trông sách giảng bài và viết tùm lum trên bảng, đâu có trông thấy thằng Cường ngủ 

gật mà phạt hay quở trách chi được... Ờ ! Cũng đúng !  

   D/- Loài vật nào không sợ bị muỗi đốt ?   - Con vật lớn nhỏ chi bị muỗi đốt cũng tức điên lên chớ bộ ! Cứ ngó mấy 

con trâu, con bò nuôi trong trại, trong chuồng thì biết ngay : trâu  bò lớn bự như vậy mà bị mấy con muỗi nhỏ tí ti nó 

chích chỗ này đốt chỗ nọ là trâu với bò cũng quẫy đuôi đập lung tung đuổi muỗi chớ bộ. Vậy thì con gì lại không sợ 

muỗi đốt ? Ả...à...thế thì chỉ có...chính con muỗi là hổng có sợ con muỗi đốt thôi .Rồi ! Chính con muỗi ! 

 

 * Câu số 3 : Bà con mình sống ở Mỹ đã lâu rồi, có người ở Mỹ ngay sau vụ ...tháng 4 đen 1975 ít lâu, có người 

đến Mỹ sau này theo đủ các diện linh tinh, hầm bà làng , như vượt biển di cư tị nạn cộng sản, như H.O., như đoàn tụ 

gia đình, bảo lãnh, bảo liếc...ít nhiều cũng hàng chục năm trở lên, sống ở Mỹ rồi còn chi. Vậy câu đố :tính tới lúc này, 

tháng 10 -2016, những vị tổng thống Mỹ nào đã viếng thăm Việt Nam ?  Rồi ông nào gặp hên, tạo được không khí 

tưng bừng hoa lá cành trong dân chúng Việt Nam nhiều hơn cả ? Nước Việt Nam ở đây…ta kêu là chi hà ? Và dân 

Mỹ gốc …Mỹ kêu là chi  
 

      - 3.1/- Coi xem nào : - Tổng Thống Mỹ mới keng, thăm chính quyền Việt Nam cộng sản gần đây nhất , tháng 11 

-2017 là ngài Donald Trump. Ông Bill Clinton, năm 2000, ông George W. Bush năm 2006 và ông Barack Obama 

thăm Việt Nam năm 2016. Ông Obama có cơ hội tạo được không khí…tưng bừng hoa lá cành hơn cả và đã tạo được 

ảnh hưởng sâu rông trong dân chúng Việt Nam, trong khi dân chúng ở đây đang sống trong không khí…hoảng loạn 

vì đại nạn…Cá chết, nhiễm độc vùng biển của 4 tỉnh miền Trung, biểu tình… loạn cào cào khắp nơi, từ Trung ra Bắc, 

vào trong Nam, công an đàn áp dân biểu tình vô cùng tàn ác, rất ư là đầy ngập tính cách… nhân quyền kiểu cộng sản 

độc tài, sắt máu. Tức cười là : Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên của Ủy Ban nhân quyền Liên 

Hiệp Quốc đấy nha ! Hết thuốc chữa ! 

                                                              
  

 

 

 

 

 

 

       

 

   TT. Bill Clinton                                  TT.George W. Bush                                 TT. Barack Obama 

 



         3.2/- Cái nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nghe kêu…xoang xoảng, nổ rầm rầm như rứa mà…Trời 

đất ơi ! Bao nhiêu năm rồi mà đại đa số dân chúng sống khổ hơn…con chó, con mèo ở Mỹ nhiều. Dân chúng đã từng 

biểu tình khắp nơi chống chính quyền cộng sản đã bao che, tránh né cái vụ Ô nhiễm môi trường, nước biển độc hại, cá 

chết tùm lum ở miền Trung, do các công ty Tầu cộng, Tầu chệt, Tầu phù gây ra, rồi tai họa lại bò vào cả miền Nam, 

lại …quẹo ra miền Bắc . Ăn cái gì, uống cái chi ,dân chúng cũng …có khả năng được chết quá ! Công nhân, dân 

chúng bị nhiễm độc thức ăn từ biển, luôn cả sông ngòi, được đưa vào bệnh viện, dân nằm đầy cả ra lối đi, trông rất chi 

là…” hoành tráng “, chưa bao giờ thấy cảnh đó ở bệnh viện Mỹ hay các nước Tây Phương bao giờ… Ấy chết ! Sorry 

! Chưa trả lời câu hỏi : cái nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó, tiếng Mỹ kêu là chi hà ? Lú lẫn, quên mất 

tiêu rồi ! À…à… kêu là : Socialist Republic of Vietnam  ! OK. ! 

 

                                                                                                                                                Lão  Phan 

 

 
 


