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Đố vui các bạn – Bài số 34 : 
                  

Phần câu hỏi :  
 

Câu số 1 : Tại sao ngày bầu cửTổng Thống Mỹ luôn là ngày thứ ba? 

     Đố bà con cô bác .... Tại sao ngày bầu cử Tổng Thống của Huê Kỳ phe 

ta lại cứ nhằm vào ngày...Thứ Ba ? Sao không mần vào ngày khác có được 

không ? Ai biết, xin giơ tay ! A. !..A !... Có 1, có 2 người biết. Xin vị ở góc 

đằng kia, vị cao cao, to con, cái bụng... hơi phệ phệ đó ! Xin vui lòng giảng 

sơ sơ, kiểu...bình dân học vụ cho bà con nghe cũng ...OK.... 

         

Câu số 2 :   Thôi, đổi món ăn chơi chớ không  …nhiều người phe ta sắp bể tung cái đầu, phải đi…. mua cái đầu 

khác là mệt lắm… 

   21.- Ngườii ta phát hiện ra xác chết của một chàng trai treo cổ. Dây thòng lọng buộc từ trên cao.. Dưới chân cậu ta 

cách khoảng mấy chục centimeters mới  đến sàn nhà, với một vũng nước lớn. Hỏi cậu ta làm sao để có thể treo dây 

trên cao, mà tự tử .theo cái kiểu đó được hà . 

 

   22/-.- Ở khu xóm tôi, có một  cô bé bị bệnh chi không biết, mà cứ chở bệnh nhân đến phòng mạch Bác sĩ nào cũng 

nhận được cái kết quả là…bó tay ! Hay nhỉ ! Bệnh chi mà lạ rứa hè !!! Bác sĩ nào cũng…bó tay, không chữa được hết 

là bệnh chi ? Phải bấm phôn hỏi anh bạn mần cái job y tá lâu năm trong bệnh viện, chắc hắn biết. 

 

   23/- Bây giờ, ta sang cái màn …đố về chó kiểu sách vở…tào lao nghe bà con !:Con chó đen người ta gọi là con chó 

mực. Con chó vàng, người ta gọi là con chó phèn. Con chó ...sanh người ta gọi là con chó đẻ. Vậy con chó đỏ, người  

ta gọi là con chó gì? 

Câu số 3 : Thời gian giữa năm 2016, báo chí, cơ quan truyền thông gần xa bàn luận sôi nổi về câu hỏi :  

Tại sao nước Bỉ lại trở thành sào huyệt của quân thánh chiến ISIS ở châu Âu ?  Sau cái vụ báo chí loan tin : 

Bruxelles bàng hoàng sau loạt khủng bố ngày 22/03/2016.- REUTERS/Christian Hartmann 

     Câu hỏi đặt ra là tại sao Molenbeek và rộng hơn là vương quốc Bỉ với diện tích hơn 30.000 km2, 11 triệu dân này 

lại có thể trở thành « ngã tư » của các mạng lưới khủng bố ? – Trời ! Câu hỏi chi mà khó dzậy ? Để coi thử nào…. 

 

                                                           - Coi phần trả lời ở ...... 

 

Phần trả lời :  
Câu số 1 : Tại sao ngày bầu cửTổng Thống Mỹ luôn là ngày thứ ba? 

   Mình đâu có để ý đến cái vụ này bao giờ đâu ! Đọc báo, đọc tin tức đó 

đây trên mạng, trên Net thấy thế thì biết vậy, chớ đâu có để ý làm chi 

cho…tổn thọ ra. Nếu có để ý thì thiệt tình mà nói, mình chỉ để ý nhiều về ba 

cái vụ…nhậu nhẹt linh tinh cho vui mà thôi. Nói vậy, đứng có cười nghe ! 

Cười là…hở mười cái răng suốt đời đó ! .Nay bị hỏi thì quáng gà, quáng vịt, 

bấm phôn hỏi quân sư chớ biết mần răng chừ ! – A lô ! A lô !....Lại còn 

cười nữa, cho biết mau lên kẻo…thua chừ…Quân sư “ giảng bài “ sơ sơ đại khái như sau :  

 

   Mặc dù số cử tri đi bầu của Mỹ nằm ở hàng thấp nhất trong các nền dân chủ và hơn 1/4 người không đi bầu cho biết 

họ quá bận rộn, mọi nỗ lực rời ngày bầu cử đến cuối tuần đều thất bại. 

  

   Thứ ba sau ngày thứ hai đầu tiên của tháng 11 đã được ấn định là ngày bầu cử từ năm 1845. 
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   Vào giữa thế kỷ 19, Mỹ vẫn là một nước trồng trọt và các nông dân phải mất rất nhiều thời gian để cưỡi ngựa hoặc 

chạy xe độc mã tới điểm bỏ phiếu gần nhất.  

    Ngày thứ bảy là ngày làm việc ở nông trang, vì vậy đi lại vào ngày chủ nhật bị loại bỏ. Ngày thứ tư là ngày phiên 

chợ. Vì vậy chỉ còn ngày thứ ba.là…ngon lành nhất …Thì ra đại khái nó là như dzậy ! Xưa nay, như rứa quen rồi, 

chẳng ai thắc mắc, không có biểu tình chống đối thì ai…hơii đâu mà thay đổi làm chi cho mệt … 

  

Câu số 2 :   Thôi, đổi món ăn chơi chớ không  …nhiều người phe ta sắp bể tung cái đầu, phải đi…. mua cái đầu 

khác là mệt lắm… 

   31.- Ngườii ta phát hiện ra xác chết của một chàng trai treo cổ. Dây thòng lọng buộc từ trên cao.. Dưới chân cậu ta 

cách khoảng mấy chục centimeters mới  đến sàn nhà với một vũng nước lớn. Hỏi cậu ta làm sao để có thể treo dây 

trên cao, mà tự tử .theo cái kiểu đó được hà  ?. 

        - Cái vụ này coi bộ lộn xộn chi đây . À ! Nghĩ ra rổi ! Anh chàng này chân đi đội giầy cũ mèm thế kia thì anh ta 

dư sức đứng trên 1 tảng nước đá, tức cây nước đá , mà mấy cái xe đủ kiểu thường chở đến giao cho mấy cái quán, 

cửa tiệm ờ gần nhà mình hồi mô đó, để dùng vào việc ướp lạnh, cung cấp đá cho những món đồ uống đủ loại đó. 

Thế nghĩa là chàng thanh niên này đứng trên cây nước đá mà thực hiện cái vụ treo cổ chớ chi nữa, phải không ?   - 

OK. Đúng ! 
 

   32/-.- Ở khu xóm tôi, có một cô bé bị bệnh chi không biết, mà cứ chở bệnh nhân đến 

phòng mạch Bác sĩ nào cũng nhận được cái kết quả là…bó tay ! Hay nhỉ ! Bệnh chi mà lạ 

rứa hè !!! Bác sĩ nào cũng…bó tay hết là bệnh chi ? Phải bấm phôn hỏi anh bạn mần cái job 

y tá lâu năm trong bệnh viện, chắc hắn biết. 

       - Dễ ợt ! - Dễ là thế nào ?  Thì cô ta bị…gẫy tay nên bác sĩ phải bó, phải quấn, phải 

buộc cái tay lại cho nó lành sau 1 thời gian, chớ sao nữa. Ờ nhỉ ! Đố chi mà…ác ôn vậy ? 

Mình cứ tưởng bó tay là…là…chiu thua, hổng có thể chữa được. Tiếng Việt của mình cũng 

hơi hơi…ác ôn chút chút ở chỗ này… 

 

   33/- Bây giờ, ta sang cái màn …đố về loài chó nghe bà con !:Con chó đen người ta gọi là 

con chó mực. Con chó vàng, người ta gọi là con chó phèn. Con chó ...sanh người ta gọi là con chó đẻ. Vậy con chó 

đỏ, người  ta gọi là con chó gì? - Cài này coi bộ khó chơi quá ! Con chó đỏ thì kêu là chó chi ? Dám chịu thua mất ! – 

Thua chưa ? – Cho...some more seconds, please ! – Hết giờ ! Con chó đỏ người ta gọi là con…chó đỏ ! Hi hi !!!! 

Câu số 3 : Thời gian giữa năm 2016, báo chí, cơ quan truyền thông gần xa bàn luận sôi nổi về câu hỏi :  

-Tại sao Bỉ quốc lại trở thành sào huyệt của quân thánh chiến tại châu Âu ?  Câu hỏi được nêu lên sau cái vụ báo chí  

đặt câu hỏi : tại sao Molenbeek và rộng hơn, là vương quốc Bỉ với diện tích hơn 30.000 km2, 11 triệu dân này lại có 

thể trở thành « ngã tư » của các mạng lưới khủng bố ?  

    Có 2 yếu tố quan trọng hàng đầu để trả lời nghi vấn này. 

Thứ nhất : theo lời chuyên gia về an ninh Brice de Ruyver, ông cũng 

từng là cố vấn của cựu thủ tướng Bỉ Guy Verhofstadt,  về mặt địa lý, Bỉ 

là một quốc gia nhỏ bé, chỉ cần hai tiếng lái xe, người ta có thể chạy 

xuyên qua vương quốc này. Đây là một yếu tố rất thuận lợi cho các 

hoạt động phạm pháp . Các tay anh chị dễ dàng thoát lưới cảnh sát 

trước khi bị phát hiện.    Bên cạnh đó, do có một hệ thống hành chính 

phức tạp, chồng chéo giữa chính quyền trung ương và địa phương, 

cùng với những chính quyền cấp vùng của ba khu vực khác nhau là 

Wallonie, Flandres và Bruxelles, hợp tác giữa các bộ phận an ninh rất 

lỏng lẻo. 

  

Thứ nhì : Đường dây cung cấp vũ khí bất hợp pháp đã biến vương quốc Bỉ thành một mảnh đất màu mỡ cho các tổ 

chức tội phạm, đó là điều thuận lợi hơn bất cứ nơi nào trong Liên Hiệp Châu Âu. Tại đây người ta có thể dễ dàng mua 

vũ khí với giá phải chăng. Đó cũng là động cơ khiến tay khủng bố Amedy Coulibaly, kẻ tấn công siêu thị của người 
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Do Thái ở Porte de Vincennes phía đông Paris hồi tháng 1/2015 đã đến Molenbeek. Súng ống, đạn dược của hai anh 

em nhà Kouachi, những kẻ đã sát hại gần hết ban biên tập tờ báo trào phúng Charlie Hebdo ngày 07/01/2015 ở Paris, 

Pháp Quốc,  cũng được các đầu mối ở Bruxelles cung cấp. 

   Vẫn theo chuyên gia về an ninh, Brice de Ruyver, Bỉ nổi tiếng là địa điểm dễ mua bán vũ khí trái phép. Cho đến 

năm 2006 chính quyền Bruxelles đã rất dễ dãi về khoản này, bởi vì FN Herstal, một trong những tập đoàn sản xuất vũ 

khí hàng đầu thế giới đặt trụ sở không xa thành phố Liège, thủ phủ của vùng Wallonie, miền đông. Công ty này là 

một nguồn tuyển dụng nhân công quan trọng trên toàn quốc và trong một thời gian dài, FN Herstal đã vận động chính 

giới Bỉ để các dịch vụ mua bán đạn dược, vũ khí đủ loại không quá khó khăn. Brice de Ruyver giải thích : tại 

Bruxelles, không khó để mua súng ngắn, súng trường và kể cả các loại vũ khí sử dụng trong chiến tranh, nhưng đều 

được chứng nhận đó là các loại vũ khí mang tính cách « thể thao ». Năm 2006 khi chính quyền trung ương Bỉ bắt đầu 

siết lại luật mua bán vũ khí, thì đã quá trễ. Thị trường « chợ đen » đã bắt rễ quá sâu trên lãnh thổ này rồi. 

        Trời đất ! Đọc tin tức về khủng bố với súng đạn tùm lum, loạn xà ngầu ở nhiều nơi mà ớn quá ! Không biết nó sẽ 

còn biến hóa đến đâu nữa. Chẳng lẽ thế giới loài người đông đảo, hùng mạnh như rứa, hải - lục - không quân, cả vũ 

khí nguyên tử tùm lum như vậy mà chịu thua ba cái họa ác ôn , côn đồ này hay sao ? Đâu có được ! Phải diệt cho 

bằng được chớ ! Bọn nào cố tình chống lại quyền lợi của nhân dân, cũa xã hội, coi mạng người chết chóc thảm 

thương như trò giải trí, như coi phim…silama, cứ cố tâm nuôi dưỡng cái nạn…súng đạn tưới hạt sen, loạn sà ngầu thế 

này bằng mọi cách, mọi thủ đoạn để trục lợi, để hốt đô la thì nhân dân, thì xã hội con người muốn sống an lành chút 

chút là phải tìm mọi cách, phe nó, phe ta, cử tri…xanh, đỏ, tím vàng… quyết tâm loại chúng nó ra khỏi…chính 

quyền, quốc hội, hang cùng, ngõ hẻm đi chớ ! Chậm chừng mô là…chết mau chừng đó !!! 

 

                                                                                                                                           Lão  Phan 
 

 

 


