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Sáng 12.09.2016 đoàn công tác của Trung ương do Thường vụ Ban Bí thư Đinh Thế Huynh làm trưởng đoàn
đã làm việc với Thành ủy Hà Nội về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Ông Đinh Thế Huynh đã
phát biểu: Phải xây dựng được một văn hóa, một nếp sống khinh bỉ những kẻ tham nhũng, hành vi tham
nhung [1]. Ông Nguyễn Phú Trọng đã ví nạn tham nhũng ở Việt Nam hiện nay giống như “ghẻ ruồi”: “Không
chỉ có tham nhũng lớn, mà “tham nhũng vặt” như ghẻ ruồi, rất ngứa ngáy, khó chịu” [2]
Tham nhũng lớn, tham nhũng “vặt” đều là kẻ vô liêm sỉ:
“Than ôi! Thế mà ngày nay, nhân tình phản trắc, phong tục suy đồi, người ta quên cả liêm sỉ. Không kể
chi người thường, thậm chí đến bọn cán bộ cũng chan chan như thế cả. Ôi! Nếu cho là sự xấu hổ
chung cho cả nước cũng không phải là nói ngoa”
(Cổ học tinh hoa).
Bị cáo Diệp Thị Hồng Liên - Cựu Trưởng Phòng Khảo thí Sở Giáo dục& Đào tạo tỉnh Hòa Bình trong vụ án
gian lận điểm thi Trung học Phổ thông năm 2018 đã biện minh trước tòa án cho hành động phạm pháp của
mình: “Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật”. Nhiều người công nhận câu nói này là một thực tế
phổ biến trong xã hội hiện nay. Đời nay, nếu làm cán bộ viên chức mà không biết tham nhũng, sẽ bị chê là
ngu và sẽ bị loại khỏi ê kíp, nếu không thì bị “té lầu”. Do đó bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga, chuyên viên Phòng
Khảo thí và Quản lý chất lượng Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Sơn La đã nói hoạch toẹt trước Tòa : “Nếu không
làm thì sẽ không tồn tại được”.
Hành vi tham nhũng của các cán bộ viên chức trong bộ máy Nhà nước được người dân quê mùa gọi một
cách đơn giản là “ăn”. Bất chấp đất nước đang gặp khó khăn, nếu có cơ hội “ăn” là xáp vô “ăn”, “ăn
không từ một thứ gì”. Trong những tháng đầu năm 2020, cả nước cùng chung tay góp sức đẩy lùi Đại dịch
COVID-19, thì một số các bộ đầu ngành y tế (toàn là đảng viên) của một số tỉnh thành đã đẩy giá mua máy
Realtime PCR dùng để xét nghiệm COVID-19 lên gấp nhiều lần. Sự việc này được bà Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời với cử tri quận Cái Răng (Cần Thơ) vào sáng ngày 23.6.2020:
“Ăn quá dày, có 2 tỷ mà nâng lên 6-7 tỷ. Sẽ xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Thậm chí riêng tội này
không có tình tiết giảm nhẹ” [3].
Cán bộ “gộc” thì “ăn dày”, cán bộ “cắc ké” thì “ăn mỏng”. Mỗi khẩu trong hộ nghèo nhận tiền hỗ trợ
COVID- 19 là 750 ngàn đồng nhưng phải trích 50 ngàn đồng “để thôn uống nước”[4]. Càng lạ lùng với việc
“lập danh sách tiền hỗ trợ COVID-19 cho 1200 người chết, người đi tù” [5]. Cán bộ Cục Thuế, Hải quan tỉnh
Bắc Ninh “nhận hối lộ hơn 5 tỷ bằng với một người dân cày quần quật 100 năm” ấy vậy mà Bộ trưởng
Tài chính Đinh Tiến Dũng lại gọi là “ăn vặt” [6]. Không biết theo suy nghĩ của ông Đinh Tiến Dũng thì ăn
bao nhiêu tỷ mới gọi là “ăn đúng bữa”?
Làm Trưởng Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng như bà Nguyễn Thị Kim Anh lại bị “điều tra hành vi nhận hối lộ”.
Phần hối lộ riêng bà là 1,315 tỷ đồng![6] Tục ngữ có câu: “cái nào ăn thì ăn, cái nào cúng thì cúng”. Đảng phí
cũng bị đảng viên “ăn” gọn! Bà Lưu Thị Thu Hương - nguyên cán bộ thu chi, quản lý và sử dụng đảng phí của
Đảng ủy phường Phú Khương, thành phố Bến Tre đã “ăn” hơn 200 triệu đảng phí [7].
Hành vi “ăn” của cán bộ đảng viên không chỉ diễn ra ở những nơi xa xôi hẻo lánh mà ngay cả ở Thủ đô “ngàn
năm văn hiến”, nơi tập trung toàn bộ cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước. Khi đương chức bà Nguyễn
Thị Đoan đã chỉ ra điều này:
“Cái liều vacxin, tiêm cho một cháu lại san ra tiêm cho hai cháu ngay tại Hà Nội. Tôi càng đi càng thấy
buồn, “ăn” của dân không từ một cái gì”.
Đối với que thử HIV, thì mỗi que thử một người nhưng vào cuối năm 2019 tại Bệnh viện Xanh Pôn (Saint
Paul) ở Hà Nội đã cắt đôi que thử HIV! [8]
Hai hành vi tham nhũng như ở Thủ đô “ngàn năm văn hiến” đã nêu trên được người dân ở quê tôi gọi là
“liếm cối” chứ không gọi “ăn”: “chó liếm cối mấy đời mà no”! Đã “ăn” thì “ăn đúng bữa”, “liếm cối” làm chi cho
mất đi cái vẻ lịch lãm của người dân đất Hà thành! Trong cuộc tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng vào cuối
năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thốt lên:

“Tham nhũng lớn đã nghiêm trị rất nhiều, nhiều cán bộ có liên quan đã bị xử lý nghiêm theo pháp luật,
nhưng “tham nhũng vặt” còn là vấn đề nhân dân rất kêu ca. Tiền không phải quá nhiều nhưng gây
phiền lòng người dân. Đây là thói xấu phải lên án, giám sát, có biện pháp kiên quyết để người dân yên
tâm chứ không phải cứ đến bệnh viện, trường học, đi xin việc, rồi việc này việc khác phải đưa phong bì
phong bao”[9].
Qua lời phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ta có thể kết luận là hiện nay đi đâu cũng gặp tham
nhũng.
Mỗi khi tiếp xúc cử tri, cán bộ lãnh đạo đều tuyên bố: Kiên quyết xử lý nghiêm, loại bỏ khỏi bộ máy của Đảng
và Nhà nước những cán bộ hư hỏng, tham nhũng. Một khi cán bộ lãnh đạo nào tuyên bố như vậy, thì người
dân lại nói với nhau: Nói vậy thì nghe vậy, biết có kiên quyết thực hiện hay không. Khi nào thấy mới tin! Người
dân lại tiếp tục ngóng cổ chờ những vị lãnh đạo đất nước ra tay làm trong sạch bộ máy Đảng và Nhà nước.
Sau khi nghe ông Đinh Thế Huynh tuyên bố “Xây dựng văn hóa khinh bỉ kẻ tham nhũng” thì Giáo sư Tương
Lai phát biểu:
“Khi nó đã vô liêm sỉ rồi, dây thần kinh xấu hổ đứt rồi thì nó màng gì tới chuyện văn hóa khinh
bỉ? Đây chẳng qua chỉ là một lời nói mị dân” [10].
Tu ố (xấu hổ) là một trong “Tứ đoan” của Mạnh tử. Mạnh tử nói: “Vô tu ố chi tâm phi nhân dã” (người không
lòng xấu hổ không phải là con người). Hiện nay mỗi khi ra đường, ta gặp nhiều người “tuy mặc áo đội mũ mà
như con chim, con muông” (Cổ học tinh hoa)
Trong y học có một chứng bệnh gọi là “thương hàn “nhập lý” (lậm vào bên trong). Khi đã “nhập lý” thì rất
khó trị. Căn bệnh tham nhũng ở Việt Nam hiện nay cũng đã “nhập lý” (lậm vào xương cốt) mà cách chữa trị
như ông Đinh Thế Huynh thì chẳng khác nào bệnh ghẻ ruồi mà lại dùng thuốc đỏ bôi lên! Muốn chữa trị tuyệt
gốc căn bệnh tham nhũng hiện nay, phải chấp nhận đau đớn một lần. Người xưa nói:
“cát ung tuy thống, thắng ư dưỡng độc” (xẻ mụt nhọt tuy đau, còn hơn nuôi dưỡng nọc độc).
Tuân tử nói: “
Nguyên ác bất đãi giáo nhi tru” (Kẻ đứng đầu tội ác không cần dạy dỗ, mà giết đi)
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