Chiện Chỉ Có tại Việt Nam


Với 800 chuyến bay, mỗi chuyến bay chuyên chở khoảng 250 dến 300 người dưới danh nghĩa là giải
cứu công dân hồi hương với giá vé trung bình 5.000 USD một người tức là đắt gấp 5 lần giá vé khi
chưa có dịch Covid. Hầu hết các chuyến bay này do Vietnam Airlines một công ty của nhà nước thực
hiện được sự tiếp tay các tòa Đại sứ của chúng trên khắp thế giới, chỉ tính sơ như vậy thì thấy chúng
ăn của dân đen bao nhiêu tiền!

Tại những nước văn minh, nếu là những chuyến bay giải cứu công dân thì hầu như miễn phí !


Chưa hết, còn vụ kit xét nghiệm Covid nữa chứ, giá một kit xét nghiệm mua của Tàu Cộng chỉ có
21.000 đồng tiền Hồ tụi nó mua về dán nhẫn hiệu Made in Vietnam bán cho CDC 63 tỉnh thành toàn
quốc với giá 450.000 đến 650.000 đồng tiền Hồ một bộ rồi lập ra những chốt chặn đè cổ dân ra ngoáy
mũi bắt dân trả tiền theo giá trên trời của chúng (mà kết quả xét nghiệm chỉ có giá trị trong 2, 3 ngày
sau đó nếu cần đi ra nước ngoài thì lại phải ngoáy mũi nữa...
Riết rồi dân chẳng còn cái khố mà mặc ! Chúng ăn hết rồi...

==========
Đây là Lan, hay còn gọi là Lan giao, Lan làm ở tổng cục lãnh sự Bộ Ngoại Giao. Lan là
đảng viên cộng sản ưu tú, vừa mới được Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen vì có
công đưa người Việt Nam hồi hương trên những chuyến bay giải cứu. Lan suốt ngày
chửi Mỹ và Phương Tây nhưng có 2 con thì Lan gửi sang Tây du học cả rồi. Lan cũng
có nhà ở bên Tây luôn rồi. Lan này không phải người yêu của Điệp nên không thích đi tu
mà thích đi tù.
Tối qua, Lan bị bế đi tù cùng 3 đồng chí của mình. Lý do đã ký duyệt cho hàng trăm
chuyến bay gọi là giải cứu, đem 200.000 người về nước, nhưng Lan đã áp phe với hãng
bay VNA để trấn lột của công Dân Việt ở hơn 60 nước. Người ta tính ra con số 200.000 người đem về bị Lan
và những người cộng sản đồng chí của Lan ép khách mua vé bay gấp 4-5 lần, có thời điểm lên 8 lần. Vì thế,
cứ tính trung bình mỗi vé Lan và những đồng chí kiếm 1000$, đem nhân cho 200.000 thì đã kiếm 200 triệu đô
la. Ăn tiền nhiều như thế, còn được tuyên giáo tung hô là nhân đạo thì mấy ai bằng Lan? Lợi dụng dịch bệnh
mà ăn không chừa thứ gì, ăn cho dân khốc hại, ăn một cách tàn bạo như thế thì chỉ có người cs mới làm
được. Vì trên thế giới, làm gì có quốc gia nào vô nhân đạo như thế, làm gì có quốc gia nào quan chức ngoại
giao bị sộ khám vì hối lộ kiểu này? Chỉ có những người kinh qua lý luận cách mạng vô sản mới đủ dũng
cảm vứt nhân tính mà làm chuyện bất nhân như thế.
Đỗ hoàng Tùng, tổng cục phó Lãnh Sự tối qua bị bắt cùng 3 đồng chí
vì phê duyệt những chuyến bay giải cứu để trục lợi hàng trăm triệu đô
la từ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch.
Lưu Tuấn Dũng, Lê Tuấn Anh và Đỗ Hoàng Tùng (từ trái qua).
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Hắn vừa đi vừa chửi, hắn chửi từ lúc đọc lệnh tới lúc về trại giam.
Bắt đầu chửi thằng Lâm, có hề gì? Lâm đang ăn bò dát vàng, rồi
hắn chửi sang Em Lan cục trưởng, mà chửi em Lan làm gì nữa vì Lan cũng đã vào tù chung rồi. Rồi
bắt đầu hắn chửi cái đám ăn hại đại sứ quán, vì cái đám đại sứ quán nó ăn nhiều hơn và dã man
hơn hắn mà không ai bị bắt. Vì đại sứ quán là của đảng, chứ riêng gì của ai đâu. Tụi nó dai như đỉa,
chặt một hoá thành hai.
Tức mình hắn chửi ngay cả đảng. Nhưng những đảng viên khác tự nhủ: “Chắc nó trừ mình ra!”.
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha
đứa nào không chửi nhau với hắn.

Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết
đứa chết mẹ nào đã đưa lối dẫn đường hắn vào con cách mạng phục vụ đảng, ăn thì cả hệ thống ăn
mà giờ mình hắn chịu, chứ hắn có ăn một mình đâu mà hắn khổ đến nông nỗi này!
A ha! Phải đấy hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi chết mẹ đứa nào đẩy nó vào cảnh tù tội, để vợ nó bị thằng khác
xài, con nó thằng khác sai và nhà bên Mỹ bị thằng khác ở. Mà có trời biết! Hắn không biết, Tô Lâm cũng
không biết, chỉ có tóc bạc mới biết. Mà Tóc bạc thì cái mặt nó cứ trơ trơ ra như cái thớt to ... vĩ đại !

