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Tôi không biết trong công tác chống dịch hiện nay, vai trò chính phủ là gì? Hầu như ngoài ngạo nghễ ra tôi 
chưa thấy vai trò chính phủ xuất hiện trong việc ngăn chặn và đẩy lùi dịch Cúm Vũ Hán.  
  
Mới đây, tôi đọc được lời kêu cứu, giọng văn có vẻ thê lương khẩn cầu phát ra từ bệnh viện Thành phố Thủ 
Đức. Ông bác sỹ này có tên Nguyễn Thành Đạt, khoa ICU, xin tiền để mua 3 thứ thiết yếu mà theo lời cầu xin 
mô tả tại đây đang hết, và có thể suy luận ra rằng thảm hoạ dịch bệnh đang rất hiện hữu chứ không phải nằm 
trên giấy. 3 thứ bác sỹ này xin gồm có:  

1. Khẩu trang N95 đúng chuẩn 3M 1860, 8210,... 
2. Trang phục phòng hộ PPE cấp 3 hoặc 4 trở lên. 
3. Shield chắn giọt bắn.  

  
Tôi tưởng 3 thứ này ở một nước ngạo nghễ, thiên đường và đầy tượng đài cổng chào tỷ tỷ mọc khắp nơi như 
Việt Nam thì làm sao thiếu?  Không thể tin được, đến mấy thứ tối thiểu nhất cho đội ngũ y tế như khẩu trang 
hay đồ bảo hộ mà Việt Nam còn không có, thì làm sao chống dịch đây? Còn đâu là ngạo nghễ nữa? Chỉ mới 
3000 ca một ngày đã vậy rồi, thì sắp tới Việt Nam sẽ đối diện ra sao khi số ca dương tính tăng lên cấp số 
nhân, và vì sự ngu dốt của những kẻ chống dịch bằng lý luận nó sẽ là cấp bình phương —-> thảm hoạ là một 
điều không thể tránh khỏi.  
  
Khi người ta cố gắng dập dịch, họ đã chuẩn bị rất nhiều từ việc đẩy mạnh nghiên cứu vaccine, sản xuất thêm 
máy thở, sản xuất khẩu trang, đồ bảo hộ y tế, tới việc phát tiền cho Dân, đảm bảo nguồn lương thực, nhu yếu 
phẩm thiết yếu nhất để đảm bảo Dân không bị đói, lại lướt qua cơn dịch nhanh nhất có thể. Lúc đó anh bảy vịt 
quay cười nhạo đủ điều.  
  
Việt Nam bận ngạo nghề quá, tưởng virus “corona sẽ vẫy tay chào Việt Nam ra đi trong nắng hè rực rỡ” nên 
không thèm chuẩn bị một cách khoa học. Thế là các cấp lãnh đạo tự hào ngạo nghễ xúi dân đi bầu cử, đi ăn 
chơi đàn đúm, đi làm CCCD. Không ngờ, con Vuhan nó tái xuất giang hồ, làm cho cái ngạo nghễ thành ô 
nhục. Phải nói rằng, hầu như người đứng đầu chính phủ Phạm Minh Chính và nội các đã không thể đưa ra 
một chính sách chống dịch có hiệu quả tối thiểu nào. Họ liên tục ban ra các chính sách chỉ có lợi ích cho một 
nhóm người. Mà không hề nghĩ tới lợi ích toàn dân.  
  
Nội ngay việc để Dân Saigon đang kêu gào vì đói, hoặc kêu gào vì bị bách hoá xanh trấn lột mà chính 
phủ cũng chẳng can thiệp được.  

 Hoặc là để gà vịt nông dân bán như cho, làm thiệt hại vô cùng lớn cũng không điều tiết được.  

 Hay ngay việc rau củ Nông dân phải đổ đống bởi do mấy cái xét nghiệm chết tiệt. Điều tréo ngoe hơn 
lại là Dân Saigon ngay cạnh các vườn rau, trang trại đổ đống đó lại không có mà ăn, và sắp chết vì đói. 
Vai trò Phạm Minh Chính đâu? của Đam đâu?  

 Chưa kể ngay tới việc kiểm soát tiền hỗ trợ, lần này không phát trên tivi mà bắt dân tải ảnh trên 
Facebook về là có thật. Dân nghèo thì đang đói, mà tiền lại chảy về hết nhà quan chức, đúng là 
bòn nơi khố rách, đãi nơi quần hồng.  

  

 Và cuối cùng, mấy nay có ai thấy chính phủ mở kho gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho Dân không? Hay 
chỉ các nhóm thiện nguyện tự phát, các tổ chức Tôn giáo đứng ra đem từng gói mì, từng chai dầu ăn 
từng bó rau đem tới tận nhà cho Dân, mà không có tổ chức của đảng nào đứng ra làm việc đó.  

  
Đã Không làm lại còn tranh công quá sức trơ trẽn. Lúc nãy, tôi mới đọc lời kêu cứu của một chị bên quận 7 
đang bức xúc vì mấy nay khu của chị ở đang bị cách ly, các nhóm thiện nguyện gửi tiếp tế lương thực về 
thì phường đem chia cho hộ nhà giàu quen biết, còn người nghèo và lao động thuê trọ thì cả tuần nay 
không có gì ăn. Và do phường đem chia hết cho hộ giàu chị phải xin tiền mua thêm lương thực cho người 
nghèo. Phường gì mà ác quá vậy? Chẳng khác gì phường lưu manh.  
  



Những lời cầu xin từ bác sỹ, từ chị kia đều xin Dân ta cứu dân ta. Rồi có ai thấy chính phủ Việt Nam làm gì 
cho dân chưa? Hay chỉ lợi dụng dịch bệnh để trục lợi? Tăng xăng, tăng điện, bán vac.cine giá cắt, 
chặn chợ lùa dân vào siêu thị sân sau... rồi cướp cho gọn.  
  
Làm ơn, hãy nói cho tôi biết chính phủ ngoài hành Dân ra đã giúp được gì cho Dân đi? Đâu rồi những gương 
mặt ngạo nghễ? Chính phủ vô dụng như thế, nếu có liêm sỉ thì nên từ chức hết đi?  
Dân đâu có thể nuôi một bộ máy chỉ ăn hại? 
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