
Vài Chuyện… Kiều Hối Năm Con Khỉ Đọc mà Thấy Buồn 
 
Cuối năm, đọc trên NET thấy bà con tính sổ giúp cho VC, thấy kiều hối năm 2016 thiếu hút 28%. Từ 12 tỷ Đô 
La nay chỉ chòn có 8,6 tỷ. ( (12-8,6) /12 =  0,28...= 28% ), tôi chợt nhớ vài chuyện vụn vặt, viết gởi đến các 
bạn, như lời chia tay năm Con Khỉ. 
 
Chuyện tụi VC nó ranh và nó rành lắm, thì ai mà chẳng biết. Thấy giảm lượng kiều hối, chúng nghĩ ra cách 
kiếm tiền khác. Cách này, có thể không kiếm nhiều tiền lắm, nhưng chắc chắn có và có một cách,...hợp pháp, 
không ai làm gì được nó.  Cách mà chúng dùng, khó  có người nào đó ngăn chận được. Vì khi có người lên 
tiếng ngăn chận, là lập tức bị,...(một phần do chúng giả dạng) một số người (trong chúng ta) lên tiếng phản 
đối. Họ cho rằng những người chống lại việc gởi tiền về VN là những người không có trái tim, quên bạn bè, 
quên chiến hữu, không biết thương người nghèo, không có lòng với dân đang đau khổ vì thiên tai, vì chất độc, 
vì… Chính vì bị kết tội như vậy mà...những người nhận ra '' âm mưu kiếm tiền của VC'' đành phải êm lặng, 
mặc cho VC thu Đô La để bù vào khoảng thiếu hụt. Tụi nó chỉ cần in ra tiền Hồ râu, bao nhiêu cũng được, đâu 
mất mát gì, đổi lấy đô la...thế là xong chuyện. Vì thế...còn lâu ,...mới cạn được túi Đô La của tụi nó. 
Coi nè: 

 Chúng cho xây công xưởng hóa chất. Chúng tạo ra khủng hoảng chất độc miền Trung. Vừa lấy tiền 
của các hãng xưởng ngoại quốc, lại vừa được nhận tiền cứu trợ từ bên ngoài vận động gời về,...dưới 
cái danh nghĩa '' giúp dân miền Trung ".  
Đố ai mà dám chống lại vụ quyên góp gời tiền này!!!! 
Hội đoàn này, tổ chức nọ thi đua nhau tổ chức lạc quyên. Phật Giáo, Công Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo, 
Tin Lành...Thượng Tọa, Linh Mục, đi đi về về,...lấy tiền để giúp....dân.  
Nghe thì thật là hợp lý. Đúng quá đi chứ. Giúp dân nghèo mà, sao lại chống. 
Thế đó. 
- Có đoàn thể nào, có cá nhân nào dám lên tiếng không? 
- Không. 
- Tiền đô la gởi về, đem về,...có đưa cho dân không? 
- Chắc chắn là không. 
- Thiệt sao?  
- Sao lại hỗng thiệt. 
- Vậy là họ lừa sao? 
- Không. Họ thật tình. 
- Thế thì sao lại không đưa cho dân? 
- Đưa chứ, nhưng không đưa đô la mà đưa tiền Hồ râu. 
- Vậy là dân cũng yên tâm rồi. 
- Đúng, dân được, dân yên tâm,... nhưng ... 
- Nhưng cái gì ? 
- Thứ nhất, không nhận đủ; Thứ nhì- cái này mới là điểm đáng nói-  tiền đô chạy vào túi của VC. Đó 
chính là mục tiêu của VC. Nó cần đô la. Còn tiền hồ râu, nó cho ra bao nhiêu cũng được. 
- Vậy cũng được. Miễn sao dân có tiền để sống mà thôi. 
- Phải rồi. VC nó biết chuyện này.  Chính vì cái ý nghĩ đơn giản, tưởng là nhân đạo đó, mà VC nó có 
bao giờ thiếu đô la đâu. Mà không thiếu đô la, thì ,,tết công gô nó mới sập. Thấy chưa?  
- Ồ, thì ra vậy. Mình thua nó từ A đế Z. Thôi đừng có nghĩ gì thêm nữa cho mệt sức. 
- Chưa hết đâu. 
- Còn vụ gì nữa? 
- Thì cái ranh của VC chứ còn cái gì. 
- Ranh gì nữa đây. 

 

 Lụt! Chúng gọi là lũ. 
- Thì có sao. Lụt thì dân mất nhà, mất cửa. Đói rách,...thì có bà con ở bên này mở đêm văn nghệ '' Bầu 
ơi thương lấy bí cùng...''. Thế là nhà thờ, chùa, hội A, tổ chức B,...ùn ùn gây quỹ. 
- Tốt chớ sao? 
- Phải rồi, tốt thiệt. Cứu người mà. 
- Nhưng sao lại phàn nàn? 
- Thế này. Vụ lụt ở Quãng Ngãi,...là không phải '' do ông trời '' gây nên. 
- Chứ ai gây? 



- '' ông trời con. '' 
- Là ai vậy?  
- Mấy cha nội xây đập, một thời thu tiền thuế của dân ăn ngập mặt. Nay thấy Kiều Hối thiếu hụt, bắt 
đầu nghĩ ra kế ,...thu tiền nữa. 
- Bằng cách nào? 
- Rút cỗng đập, xã nước. Thế là nước lùa vào nhà dân. Dân bỏ chạy thối chết. Chúng cho tung tin lên 
NET. Hình ảnh nước ngập mái nhà, người dân  sống trong màng trời chiếu đất. Thế là xong. Chúng 
ngồi chờ đếm đô la. 
- Trời! 
- Trời gì nữa. Đã là VC, thì chúng có kể gì. Bằng mọi cách, chúng rút tiền của dân. Trong và ngoài 
nước, kể cả quỹ từ thiện trên thế giới. 
- Sao mình không nói? 
- Dám không? Đố anh nào dám lên tiếng. Anh dám không? Nói đi! 
- Kinh quá! 
- Chưa đâu? 
- Ủa, còn độc hơn nữa sao? 
- Vâng, chưa hết. Tùy theo tình hình, thiếu nhiều hay ít kiều hối, chúng sẽ đẻ ra cách moi tiền rất hợp 
tình, hợp lý. 
- Thí dụ thử xem sao. 
 

 Có bao giờ '' Thương Phế Binh '' được tổ chức trợ giúp rầm rộ, tự do và công khai ở Sài Gòn như năm 
nay không? 
- Vậy là tốt chớ sao. Chính các chiến hữu này đã hy sinh một phần thân thể để bảo vệ đất nước, để 
chúng  ta sống bình an. 
- Hoàn toàn chí lý. Đáng ngưỡng mộ và đáng trợ giúp. Không một ai đủ can đảm chống lại chuyện này. 
Và chính vì cái  ''tình quân dân'' đó là một trong những vũ khí của VC nắm chắc trong tay, dùng làm áp 
lực bà con bên ngoài để thu đô la một cách hợp tình và hợp pháp. Không cần phải chạy chọt, không 
cần phải lén lút dùng nghị quyết 36 gì hết ráo. Cứ đường đường thu đô la. 
- Chứ biết làm sao bây giờ???!!! 
- Tôi cũng không đủ can đảm nói cách nào khác. Hỏ hẻ  là bị đập liền!  Đành nhắm mắt, câm miệng 
mà...chết ở bên này cho rồi. 

Amen. 
 
katumtran. 

 


