
Ở Việt Nam bây giờ ... 
 

- Vợ rẻ nhất thế giới 
- Sữa đắt nhất thế giới 

- Xăng cao nhất thế giới 
- Xe hơi đắt nhất thế giới 

- Thuốc tây đắt nhất thế giới 
- Uống rượu nhiều nhất thế giới 

- Đánh bạc , số đề nhiều nhất thế giới 
- Trẻ em thất học , bỏ học nhiều nhất thế giới 

- Tai nạn giao thông nhiều nhất thế giới 
- DÂN lại NGHÈO NHẤT THẾ GIỚI  

  
CPVN ĐÃ LÀM DÂN VN TRỞ THÀNH DÂN TỘC LẠC QUAN HÀNG ĐẦU THẾ 
GIỚI. 
Không nói đùa đâu.  Dân VN hiện tại đang sống rất lạc quan, chẳng biết lo ngày 
mai là gì, điển hình là còn đang ấp ủ xây dựng “Đường Sắt Cao Tốc” cho bằng 
Pháp bằng Nhật, thậm chí còn lập Kỷ Lục Thế Giới cho hơn.  
 
Cho dù tình hình lụt năm nay cao hơn năm ngoái, điện năm nay cúp nhiều hơn 
năm ngoái, cướp giết hiếp năm nay nhiều hơn năm ngoái, nhưng cứ sống cho 
hôm nay, ngày mai ra sao thì cứ ra.  
 
Nhất Thế giới về mọi mặt: 
- Nhiều học sinh đu dây giỏi nhất thế giới, vì phải đu dây đi học mỗi ngày. 
- Trẻ em VN có lòng cầu tiến nhất thế giới, vào lớp 1 đã phải tranh nhau thi, đậu 
mới vào. 
- Người dân chạy xe giỏi nhất thế giới. Có lần Michael Schumacher, mấy lần vô 
địch F1, qua VN còn phải thú nhận "tôi không dám chạy xe tại VN".  
- Bác sĩ VN giỏi nhất thế giới về môn... phá thai. Có người phá "thành công" ngày 
mấy chục vụ, khoảng 10 ngàn/ năm, 500 ngàn cho cả cuộc đời.  Ai không tin, ra 
khu phá thai Từ Dũ, buổi sáng 8:30 là số thứ tự trên 300. 
- VN có nhiều tiến sĩ nhất vùng, và lại học rất giỏi. Người Mỹ kém thông minh nên 
phải học ít nhất 4 năm sau đại học, chứ tại VN có khi chỉ cần... vài tháng. 
 
Trên báo Quân đội Nhân dân, nay các bài bình luận tầm phào cũng do các Tiến 
sĩ, Thạc sĩ viết ra, huống gì các bài xã luận bao la bát ngát khác, chắc phải là 
Tổng Tiến sĩ mới viết nổi. 
 
-  Bất động sản có giá cao gần nhất thế giới. 
- Tỷ lệ xe máy trong thành phố nhiều nhất thế giới. 
- Thủ đô Hà Nội lớn ( mở rộng) với tốc độ nhanh nhất thế giới.  
  
- Có công trong việc buông lỏng quản lý, khiến học sinh học ngày học đêm, 0 bỏ 
thời gian để rong chơi.  Khiến các thành phố, khu phố đầy màu sắc, nhà cửa chen 
nhau, tạo sự đa dạng so với 1 thế giới trật tự. 
- Giữ được nét nghèo khổ, là nơi du lịch dân dã cho các người nước ngoài muốn 



nhớ lại thời gian nghèo khổ trước đây ở nước mình. 
 
- Tạo ra được 1 tầng lớp phụ nữ muốn lấy chồng nước ngoài góp phần truyền gen 
Vn ra khắp thế giới. 
- Góp phần mang lại lợi ích cho các nước bạn như TQ. 
 
(Không biết tác giả bài này) 


