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Theo tin VNExpress, chiều ngày 22 tháng 10, chuyến xe buýt 34 chạy trên đường Mỹ Đình-Gia Lâm đã có 
một cảnh tượng tàn ác tới khó tin: một hành khách tên Nguyễn Ngọc Phúc, quê ở Vĩnh Phúc, đã lên nhầm 
xe buýt tại bến xe Mỹ Đình. Đi được một quãng, thấy đường lạ, ông Phúc mới biết mình lầm, vội năn nỉ tài 
xế ngừng xe để đi xuống.  Tài xế Đỗ Hữu Long và nhân viên bán vé  Nguyễn chí Thanh đã tức giận, tuôn  
ra những lời mắng nhiếc ông xối xả.  Ông Phúc biết mình có lỗi, nên nhẫn nhịn, không dám trả lời.  Sau khi 
ngưng xe, tài xế đã không chịu mở cửa, mà bắt ông Phúc phải qùy gối xin xuống xe. Khi ông Phúc qùy gối, 
thì nhân viên bán vé đạp mạnh vào người, làm ông Phúc té lăn ra sàn xe. Sau đó,  họ mới chịu mở cửa xe 
cho ông xuống. Theo VNExpress, các hành khách trên xe vô cùng bất bình, có  người lên tiếng can gián, 
nhưng họ cứ tảng lờ. Trên video chụp từ điện thoại di động của một hành khách: ngực áo ông Phúc vẫn 
còn in rõ vết giầy, và cổ ông có vết đỏ ửng vì bị đá.  Một hành khách tên Phạm thị Tâm, cư ngụ tại quận 
Cầu Giấy đã sẵn sàng đứng ra làm nhân chứng. 
 
Sự việc không phải chỉ xảy ra ở ngành Giao Thông Vận Tải.  Ngành Y Tế  cũng bị lên án. Theo VTC News, 
sự việc xảy ra tại Bệnh Viện Đặng Thùy Trâm thuộc huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi ngày 22 tháng 10.  
Một bé gái 10 tuổi, tên Lương thị Kim Thúy, cư ngụ tại quận Đức Phổ, xin nhập viện vì triệu chứng đau ruột 
dư.  Em Thúy vừa ói mửa,  vừa lăn lộn, đau bụng, rên xiết.  Mặc cho thân nhân năn nỉ, nhưng nữ bác sĩ 
vẫn lạnh lùng đòi hỏi thân nhân phải quay về nhà, lấy thẻ bảo hiểm y tế xuất trình,  trước khi chịu khám 
bệnh.  Hiện tượng “lương y như.. ác mẫu” này, đã làm cho các thân nhân nuôi bệnh vô cùng bất bình và tố 
cáo với nhà báo.  
 
Những cách đối xử “vô cảm” với người đồng chủng  thực khó tin, nhưng lại có thật này, đều được chứng 
minh bằng những đoạn video clip kèm theo.  Người ta tự hỏi tại sao  con người lại có thể đối xử với con 
người như vậy ? Tại họ thiếu ý thức hay thiếu trái tim? 
 
Nói là thiếu ý thức đạo đức thì cũng đúng, vì con người được nuôi dưỡng trong lò CS coi trọng đảng hơn 
gia đình.  Ở học đường, các môn chính trị  có tầm vóc quan trọng hơn các môn học về đạo đức và khoa 
học.  HCM, trong đợt cải cách ruộng đất, đã đấu tố và giết oan rất nhiều người, đặc biệt là đem một ân 
nhân hàng đầu, là bà Nguyễn thị Năm, người đã có công nuôi dưỡng và giúp đỡ Hồ và đồng đảng từ bước 
đầu, ra làm con dê tế các thánh tổ Mác, Lê, Mao. Trong nhiều năm,  các lãnh đạo CS như HCM và Tố Hữu 
 đã đem Staline vào chương trình giáo dục tiểu học, và ca ngợi là “cha già dân tộc”, là vĩ nhân để làm 
gương sáng cho các học sinh VN.  Trên thực tế,  Staline, một tên đồ tể, khát máu, giết người hàng loạt, đã 
bị Tổng Thống Nga Medvedev kết tội là diệt chủng vào năm 2009.   
 
Nói là thiếu trái tim thì cũng chẳng sai. Công an đạp vào mặt sinh viên đi biểu tình chỉ vì tội… yêu nước.  
Kỹ sư công chánh… rút ruột các công trình xây dựng cầu đường,  tiêu chuẩn xi măng cốt sắt thiếu hụt. 
Cầu sập trong giờ  lưu thông cao điểm đem theo bao sinh mạng của người dân vô tội. Cầu Bình Cách, nối 
liền huyện Chợ Gạo, Tiền Giang, với huyện Châu Thành, Long An đã bị sập lần thứ 5 vào hồi 22 giờ ngày 
30/10.  Chính quyền địa phương quy tội cho các xe quá tải 40, 50 tấn vô tư qua lại trên chiếc cầu trọng tải 
chỉ có 8 tấn, gây nên tai nạn sập cầu.  Nhà nước xuất cảng người theo tinh thần “sống chết mặc bay, tiền 
thày bỏ túi”, đưa dân nghèo sang rừng Calais bên Pháp  để họ lén lút nhảy xe sang Anh quốc trồng cần 
sa.. Chính quyền làm thương mại trên thân xác các cô gái nghèo lấy chồng xa xứ,  các thanh niên không 
đủ ăn, phải đi tha phương cầu thực, các bé gái vị thành niên, phải bán sang các động mãi dâm 
Campuchia, Malaysia, vân vân. Những cách làm tiền đê tiện này làm cả thế giới ghê tởm. 
 
VN  CS ngày nay, đạo đức hoàn toàn bị phá sản! Lãnh đạo thì bán nước cầu vinh, buôn dân không cần 
che đậy. Giáo dục thì mua bằng bán cấp. Y tế thì phục vụ có điều kiện. Thương mại thì “ích kỷ hại 
nhân”, pha chế các hóa chất độc hại vào thực phẩm cho mục đích lợi nhuận. Tôm, cá được giữ tươi lâu 
bằng Chloramphenicol. Tương ớt có màu đỏ bắt mắt bằng Rhodamine-B. Cốm Vòng, một món ăn quốc 
hồn quốc túy của dân tộc, thì ngày nay trở thành độc dược, vì được trộn với Malachite Green để có màu 
cốm xanh tươi, chiêu dụ khách hàng. Bún được trộn với Tinopal để có màu trắng nõn. Sầu riêng, mít còn 
xanh ngắt đã được hái xuống để tiêm hóa chất, dục cho mau chín, hòng chóng bán ra thị trường. Các hóa 
chất này, mặc dầu đã được Bộ y tế liệt kê vào danh mục cấm xử dụng trong kỹ nghệ thực phẩm, nhưng lại 
được bày bán công khai ngoài chợ mà chính quyền không hề có biện pháp thích ứng. Con người trưởng 
thành trong một môi trường đầy rẫy những tham ô,  ích kỷ, lọc lừa, lại được các chương trình chính trị tiêm 
nhiễm thêm những tư tưởng hận thù, đấu tranh giai cấp, thì lớn lên mà không trở nên vô cảm mới là lạ.  
 



Làm cách nào để có thể thay đổi được  những con người mang trái tim vô cảm này ? Cách duy nhất là 
phải chấm dứt cái chế độ nuôi dưỡng những tệ nạn, ung thối, bất công này. Trong bầu không khí tự do, 
dân chủ, không CS, con người được phát triển tự nhiên, ngay thẳng, không tráo trở đổi trắng thay đen, vô 
tình bạc nghĩa tất cả chỉ vì quyền và lợi. Cùng một giống quýt, khi trồng ở Giang Bắc thì chua, mà trồng ở 
Giang Nam thì  ngọt.  Đó là kết quả của sự thay đổi môi trường.  
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