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88 Nguyên Nhân Sâu Thẳm 

 

 Đinh Tấn Lực 

  

“Bạn nghĩ rằng bạn đã từng nghe qua, và biết chắc danh 

ngôn nào là thuộc về ai? Nào, mời bạn tham gia cuộc vui, 

vừa đoán tên vừa bổ sung. Và chúc bạn thật nhiều may 

mắn”  ĐTL 

  

1. Xe cháy vì lửa 

2. Nhà cháy bởi lửa 

3. Thành phố úng ngập là tại nước 
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4. Đường xá hư ngửi xong biết ngay là tại nắng 

(và mưa) 

5. Trẻ con chích ngừa bị chết là tại thuốc 

6. Nghi phạm chết là bởi rửa bát bẩn 

7. Côn đồ ra tay hành hung là vì các luật sư lái 

ô-tô tung bụi bẩn 

8. Tỉnh ủy kênh kiệu bỏ lệnh phạt là do lòng trắc 

ẩn dễ tha thứ 

9. Học trò đọc sách ngược trước truyền hình là 

bởi sách dán “lộn cái bìa” 

10. Thầy giáo hãm hiếp trò gái lớp ba là tại ma 

ám 

11. Lô vũ khí khủng tới Tân Sơn Nhứt do bởi 

nhầm địa chỉ 

12. Cán bộ tham ô & chiếm đoạt 26,5 tỷ đồng là 

bởi thua cá độ 

13. Phi công VNA bị Nhật tạm giữ chỉ vì mua 

hàng hiệu mà quên trả tiền 

14. Học trò ăn mì tôm là bởi ngán thịt 

15. Đờn ca Tài tử Bạc Liêu tiêu phí tiền tỷ là 

do thiếu kinh nghiệm 

16. Số 8B Lê Trực cao dư 5 tầng là bởi có người 

ký cấp phép 

17. Phó giám đốc mới 30 tuổi là nhờ việc bổ 

nhiệm đúng quy trình 

18. Việt kiều biểu tình chống chủ tịch nước 

thăm Mỹ là cản con đường hội nhập của VN 

19. Vấn đề an toàn thực phẩm gây “chết từ từ” 

người VN không phải do quản lý tròng chéo 

20. Không thể nào, bởi vì không lăn ra chết thì 

làm sao áp dụng luật mà xử lý 

21. Hoa hậu đeo dải băng “Viet Nem” không phải 

kém văn hóa, bởi đó là lỗi ngoại giao 

22. Cần phải dẹp, bởi bán dâm là một nghề phi 

pháp, còn mua dâm thì không 

23. Hà Nội đang ra phần mềm quản lý mại dâm, 

bởi vì (phần cứng) lo không xuể 
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24. Hà Nội bầu chủ tịch rất nhanh, vì không có 

ứng viên thứ hai 

25. Không để thí sinh bỏ thi vì lý do khách 

quan 

26. Sinh viên không nên lo ra trường làm trái 

nghề, bởi chắc chắn sẽ “có chỗ đứng” 

27. Nên đi bán vé số, vì đó là nghề có thu nhập 

cao 

28. Cần bắn pháo hoa thường xuyên, bởi sẽ giúp 

người nghèo quên nghèo 

29. Đừng lên án bọn cướp lộc, vì đó là truyền 

thống cướp có văn hóa 

30. Đi thăm Hàn Quốc trước khi về hưu là bởi 

cần quán triệt môn “xổ số học”. 

31. Đưa bé qua Sing chủng ngừa là vì hội chứng 

Quinvaxem 

32. Tôi rất vui mừng vì được trở lại thăm nước 

Pháp ở châu Âu và trên thế giới 

33. Du lịch VN thua Lào & Cambodge là do bởi 

khác biệt về tư duy quản trị 

34. Phản đối dự luật biểu tình là bởi có tư 

cách nhà “biểu tình học” duy nhất của VN 

35. Tôi để cho nhiệm kỳ sau trả lời, tại vì hết 

thời gian rồi, biết sao giờ 

36. Chớ lo xa, bởi giáo viên sẽ dư sức sống 

bằng lương, kể từ 2010 

37. Chuyện cấp sổ đỏ hơi bị chậm chỉ vì nó 

vướng chỗ này chỗ khác 

38. Bởi vì không chỉ ra được thì đừng bảo ai 

vào nhà nước cũng phải “chạy” 

39. Nguyên chủ tịch Hà Nội phải đi Lexus (3000 

trâu ) vì xe Camry bị người khác sử dụng 

40. Cấp thứ trưởng phải đi xe xịn, bởi đi xe ôm 

trông không được đẹp 

41. Hãy tin tưởng, bởi vì nhiều anh em đã dùng 

miệng để kiểm tra chất lượng phân bón 

42. Không phải lỗi tự thân, vì xưa giờ bộ GD 

không viết mà chỉ tổ chức viết SGK 
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43. Có cử nhân mà đi làm công nhân thì đã sao, 

bởi làm công thì cũng là việc làm vậy 

44. Những kẻ sở hữu nhiều biệt thự hoành tráng 

là nhờ làm thối cả móng tay 

45. Không thăng hàm tướng rất khó, vì anh em 

rất tâm tư 

46. Luật sư ta rất giàu, bởi thực chất luật sư 

ở VN chỉ bào chữa cho những người có tiền 

47. Xin sụt tuổi là đáng yêu, bởi ngày xưa khai 

tăng tuổi là yêu nước, để được vào bộ đội 

48. Thủ đô nhếch nhác sau lũ lụt là bởi bây giờ 

người dân ỷ lại nhà nước lắm 

49. Phải nghĩ cách, bởi vì tham nhũng như ngứa 

ghẻ, rất khó chịu 

50. Khó phát hiện lắm, bởi vì tham nhũng càng 

ngày càng tinh vi 

51. Không dễ đâu, tại vì bất cứ cuộc thanh tra 

hay vụ giải quyết án nào cũng có “chạy” 

52. Tham nhũng là tự nhiên, bởi không muốn tham 

nhũng cũng động lòng tham 

53. Xử lý người nghỉ hưu dễ hơn, bởi người 

đương chức họ “chạy” dữ lắm 

54. Cẩn thận, bởi kỷ luật không khéo sẽ sinh ra 

thù hằn, ân oán, bè phái, rối nội bộ 

55. Không cần bắn, bởi chỉ cần nhốt trong lồng 

đẹp để ở nhà cho vợ nuôi là đủ… xấu hổ 

56. Miễn án tử, bởi vì giao nộp lại ¾ đã là một 

hy sinh & thiện chí hợp tác phá án lớn lắm 

57. Không nói được, bởi lãnh đạo địa phương dặn 

rất kỹ là đừng đụng tới tham nhũng 

58. Không được lãng phí, bởi vì điều đó xúc 

phạm đến lòng tin của dân 

59. Bởi vì QH tức là dân, dân quyết sai thì dân 

chịu, chứ kỷ luật ai 

60. Cần biết cân đối, vì chúng ta phải coi tiền 

của dân như tiền của mình 

61. Lạm phát ta không cao, bởi rau muống của ta 

rẻ hơn Thượng Hải 
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62. Kinh tế khó khăn là do bởi giá dầu xuống 

63. Kinh tế bị kềm hãm là bởi không khắc phục 

được tham nhũng & lợi ích nhóm 

64. Ta khác, bởi vì dân chủ ta bản chất cao hơn 

gấp vạn lần dân chủ tư bản 

65. Không phải hỏi dân, bởi vì chặt cây là 

nhiệm vụ quản lý của chính quyền 

66. Trận đánh này có thể viết thành sách, bởi 

tôi nghĩ nó rất hay 

67. Ta cần bảo vệ Tổ quốc VN vì phải bảo vệ cái 

sổ hưu 

68. Đây là mô hình hiếm có, bởi bỏ phiếu tín 

nhiệm hết cả lãnh đạo thì trên thế giới chưa 

có 

69. Đất nước chưa giàu mạnh là bởi ta hát quốc 

ca không rưng rưng 

70. Dân giàu là nhờ có vàng, nhưng đất nước 

chưa mạnh là vì chưa giữ vàng giùm dân 

71. Không nên, bởi thu hồi xe công mua vượt giá 

thì bãi sông Hồng cũng không chứa hết 

72. Xin thông cảm nếu ATM hết tiền vì lý do 

khách quan 

73. Ngân sách cạn kiệt tại vì nhà nước hết tiền 

74. Ta mắc nợ là tại đi vay 

75. Chứng khoán VN tuột dốc chưa từng thấy là 

bởi TQ 

76. Mọi chính sách thất bại là bởi lỗi hệ thống 

77. Chỉ nhận trách nhiệm chính trị thôi, bởi 

tôi chưa ra quyết định nào sai 

78. Cỗ xe xuống vực chỉ vì người lái không biết 

lùi, và xe bị hỏng phanh 

79. Mọi lỗi lầm của lãnh đạo là do thằng đánh 

máy 

80. Không từ chức là bởi sứ mệnh được đảng giao 

phó 

81. Không thể, bởi cách chức hết thì bầu không 

kịp, lấy ai làm việc 
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82. Ủng hộ Nga, vì mỗi chiến thắng của Nga đều 

như là chiến thắng của chúng tôi 

83. TQ cắt cáp tàu Bình Minh 2 & Viking 2 chỉ 

vì “yêu cho đòn cho vọt” 

84. Khoan ra luật biểu tình, bởi vì VN chưa đủ 

tiền đài thọ cho một sự ô danh 

85. Phải giữ, bởi bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát 

86. Không lo, bởi đời ta không đòi được thì con 

cháu ta đòi 

87. Ngư dân phải bám biển, vì đó là hành động 

bảo vệ chủ quyền quốc gia 

88. Ngư dân bị bắn chết trên ngư trường truyền 

thống là do xâm phạm lãnh hải nước bạn ! 

 

02/12/2015 – Ngày Quốc Tế Phế Trừ Chế Độ Nô Lệ 

Blogger Đinh Tấn Lực 
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