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Số 35 - Thơ …cà chớn : 

Vụ gian lận tuyển sinh đại học Mỹ: Vì đâu nên nổi? 
March 20, 2019   

Vụ bê bối gian lận tuyển sinh đại học liên quan đến những người nổi tiếng và giàu có vừa bị phanh phui gần đây ở Mỹ. 

  

Đại học ở Los Angeles, CA, một trong những trường 

bị dính đến tai tiếng chạy trường ở Mỹ 

Vụ bê bối gian lận tuyển sinh đại học liên quan đến 

những người nổi tiếng và giàu có vừa bị phanh phui 

gần đây ở Mỹ,  khơi mào cho những tranh cãi về uy 

tín và danh tiếng của hệ thống giáo dục Hoa Kỳ. 

Một số phân tích gia và chuyên gia giáo dục nhận 

định vụ này cho thấy sự bất bình đẳng trong hệ thống 

giáo dục vốn ưu ái người giàu và tạo điều kiện cho 

tham nhũng,  trong khi các công ty tư vấn giáo dục 

gian dối,  tìm cách kiếm tiền bằng gian trá. 

Thế nhưng cũng có ý kiến cho rằng đây là chỉ là hiện 

tượng cục bộ trong hệ thống giáo dục Mỹ vốn nổi 

tiếng về sự khắt khe và trung thực, do đó sẽ không ảnh hưởng lớn đến thanh danh hệ thống giáo dục Mỹ. 

 

Vụ tai tiếng có tên là Varsity Blues hiện vẫn đang được điều tra nhưng 

những tình tiết hé lộ cho thấy giới nhà giàu Mỹ đã thông qua các công 

ty tư vấn giáo dục,  tìm con đường gian lận để đưa con em của họ vào 

các trường đại học nổi tiếng. Như lời của ông William Rick Singer, 

tâm điểm của sự việc, thú nhận: “Những gì chúng tôi làm là giúp cho 

những gia đình giàu có nhất ở Mỹ đưa con em họ vào đại học.” 
Cách làm của họ là hối lộ cho những người quản lý các kỳ thi chuẩn để 

vào đại học như SAT hay ACT, theo lời các công tố viên. Sau đó, họ sẽ 

sắp xếp người thi hộ giùm cho thí sinh. Trong một số trường hợp khác, 

thí sinh được trực tiếp nhắc bài khi đang làm bài thi hay bài thi của họ 

được chỉnh sửa lại sau khi thi xong. 

Để tăng cơ hội thành công, họ còn nói dối là con em họ có hạn chế về 

sức khỏe hay trí tuệ để được phép làm bài thi lâu hơn thí sinh khác. Họ 

còn sắp xếp sao cho các thí sinh này sẽ dự thi ở một cơ sở mà công ty 

có thể kiểm soát. Có trường hợp, phụ huynh còn gửi mẫu chữ của con 

em họ để công ty tư vấn có thể bắt chước y hệt. 

Cách làm phổ biến nữa là giả mạo thành tích thể thao để giành lấy suất 

đặc biệt ở các trường đại học dành cho các em có khả năng thể thao xuất chúng. Theo cách làm này, họ sẽ hối lộ cho 

các huấn luyện viên các bộ môn bằng hình thức đóng góp gì đó để đổi lấy các huấn luyện viên đề nghị tuyển con em 

của họ vào học. 

Để hồ sơ gian dối này thêm đáng tin, họ sẽ làm giả những tấm ảnh con em họ đang chơi môn thể thao đó. Trong một 
số trường hợp, họ chỉ đơn giản chỉnh sửa ảnh bằng cách ráp khuôn mặt của con em họ lên người của vận đông viên (lực sĩ) thật sự…... 

                                                                                             * 

Rứa cho nên mới có Thơ như vầy  

                         --- 
Đọc tin báo, mắt tin không nổi 

Khiến cái đầu phát rối lung tung 

Cờ Huê cũng có bùng nhùng 

Bạc tiền làm loạn, xưng hùng tùm lum ? 

Tấn công Đại học cả chùm ! 

Biến thành chợ búa, lùm xùm tanh hội. 
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Tưởng rằng chỉ có…chúng thôi 

Vi xi, Việt cộng mặt người, lòng heo. 

Sinh viên chúng biến thành…mèo 

Làm trò bậy bạ vài keo thành…tài 

Cử nhân, tiến sĩ như ai, 

Chẳng làm chi được, chạy ngoài, chạy trong. 

Con ông, con xếp là xong, 

Tha hồ quậy phá, vẫn thành ông, thành bà 

Nhân tài, lãnh đạo… phe ta 

Ngày thêm đông đảo, chẳng ra cái giống gì. 

Thằng dân vẫn kiếp cu-li, 

Thì ra, cũng thế đôi khi khác gì ? 

Làm sao phải quét dọn đi, 

Đừng làm xấu hết, còn chi Đại Cường ! 

Xưa nay tăm tiếng bốn phương 

Cờ Huê số một con đường vinh quang 

Coi như cổng ngõ thiên đàng, 

Nay sao…súng đạn tan hoang phố phường. 

Hiếp dâm, giết chóc tang thương, 

Lại thêm Đại Học bị phường…tào lao. 

Đô - la chúng nó khuân vào 

Quậy cho nát bét thì nào còn chi ? 

Make America Great  ngay đi ! 

Kẻo không hết thuốc, còn chi chữa hè ? 

Để cho cái đám ba que 

Đem tiền, đem bạc làm phe, làm phường 

Phá tan đất nước, quê hương 

Hoa Kỳ thì khổ trăm đường, ai ơi ! 

Keo này bầu bán phải coi, 

Chọn người, chọn mặt thì đời mới yên. 

Còn không ấm ớ là điên, 

Cuộc đời nát bét, ưu phiền …muôn năm… 

                            * 

 
 

 
 

                                Lão Phan 


