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California điêu đứng vì băng nhóm trộm nguồn nước sinh hoạt để trồng cần sa
Trung Thuc

Các băng nhóm trộm cắp nguồn nước sinh hoạt đang khiến cho tình trạng khô hạn ở
tiểu bang California, Mỹ trở nên trầm trọng tới mức đáng báo động.
Trong thời gian gần đây, người dân ở tiểu bang California, Mỹ, hứng chịu đợt hạn
hán khắc nghiệt bất thường. Các hồ nước bị cạn khô và tình trạng nắng nóng kéo dài
khiến cho nguồn nước sinh hoạt ngày càng khan hiếm.

Cùng lúc này, nhiều nhóm người đang khai thác tìm mọi cách trái phép nguồn nước
từ các vòi chữa cháy, sông hồ, hay thậm chí từ những hộ gia đình và trang trại nhỏ,
CNN đưa tin.

Trộm nước để trồng cần sa
Các giới chức địa phương cho biết nạn trộm cắp nước sinh hoạt đã có tồn tại từ lâu.
Song tình hình càng trở nên nghiêm trọng trong bối cảnh nạn hạn hán d8ang kéo dài.

Cụ thể hơn, số vụ trộm nước sinh hoạt đã gia tăng lên mức kỷ lục trong thời gian qua.
Giới chức cho biết nhiều nhóm người khai thác nước trái phép để phục vụ cho việc
trồng cần sa.

Ông John Nores, người đứng đầu đội kiểm soát cần sa thuộc Cơ quan bảo vệ Cá và
Động vật hoang dã California, nói: "Nạn trộm cắp nguồn nước sinh hoạt chưa bao
giờ nghiêm trọng như hiện nay".

Suốt nhiều năm qua, đội của ông Nores đã chiến đấu với những băng nhóm tội phạm
ăn trộm nước sinh hoạt. Theo ông, các vụ trộm thường xảy ra ở những vùng nông
thôn khô hạn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cộng đồng địa phương.



"Từ năm 2013, ước tính đã có 54,5 triệu m3 nước đã bị lấy trộm trên toàn tiểu bang.
Điều này gây ảnh hưởng tới các hoạt động canh tác hợp pháp, đến nguồn nước sinh
hoạt chung và những nhóm người Mỹ bản địa", ông Nores cho biết.

Theo giới chức địa phương, các băng nhóm trộm cắp thường đột nhập vào trạm nước
rồi khoan thẳng vào đường ống. Họ còn lấy nước trong các vòi chữa cháy, hoặc dùng
bạo lực để đe dọa người dân nhằm cướp xe chở nước vào ban đêm.

Vấn đề này trở nên nghiêm trọng đến mức một số địa phương phải lắp ổ khóa cho các
trạm cứu hỏa.

Cảnh sát trưởng Jeremiah LaRue của quận hạt Siskiyou, California, cho biết: "Lượng
nước bị lấy cắp để tưới cần sa có ý nghĩa quan trọng đối với hồ dự trữ chứa nước của
chúng tôi".

Quận hạt Siskiyou, nằm ở phía Bắc bang California, là một trong những địa phương
chịu ảnh hưởng nặng nề của nạn trộm cắp nước sinh hoạt. Tại đây, phần lớn cư dân
sử dụng nguồn nước từ giếng đào.

Ông Yvonne West từ Ủy ban Kiểm soát Tài nguyên Nước của California nói Ủy ban
đã nhận thêm nhiều đơn khiếu nại về nạn trộm cắp nước trong thời gian gần đây.
Theo ông West, đây là một "vấn đề cục bộ" trong các cộng đồng dân cư nhỏ lẻ.

Vấn đề nổi cộm
Ở vùng thung lũng Antelope, phía Nam bang California, khoảng 300 cư dân đã trải
qua một sự trục trặc trong hệ thống nước sinh hoạt vào năm ngoái. Trước đó, một
nhóm trộm đã dùng xe tải để khai thác nước trái phép từ các trạm cứu hỏa.

Anish Saraiya, cấp phó của giám sát viên hạt Los Angeles, cho biết khu vực này từng
thiếu hụt nước trầm trọng, đến mức khiến "cả hệ thống bị sụp đổ". Hạt này đã ghi
nhận 18 vụ vỡ đường ống nước, khiến cho giới chức phải chi trả 500.000 USD để
khắc phục các trục trặc này.

"Đây là một vấn đề ngày càng nổi cộm", Saraiya chia sẻ với CNN.

California đang bước vào giai đoạn nắng nóng và khô hạn cao điểm trong năm.
Trước tình hình này, nhiều thành phố phải yêu cầu người dân hạn chế sử dụng nước
sinh hoạt.

Cụ thể, tình trạng hạn hán đáng lo ngại đến mức Thống đốc Gavin Newsom phải yêu
cầu người dân tự cắt giảm 15% lượng nước tiêu thụ. California cũng ban bố tình
trạng khẩn cấp về hạn hán ở 50 hạt. Đây là khu vực sinh sống của khoảng 42% dân
số trong tiểu bang.

Trong khi đó, các vụ trộm nước vẫn tiếp tục diễn ra và làm cho tình hình thiếu nước
thêm nghiêm trọng hơn.

Giám sát viên hạt Los Angeles, Kathryn Barger, cho biết: "Khi tiểu bang bước vào
tình trạng khẩn cấp về hạn hán, chúng tôi cần đảm bảo mọi hoạt động sẽ không làm
trầm trọng thêm tình hình khan hiếm nước".



Giới chức cho biết họ đang nỗ lực để gỡ bỏ các trạm cứu hỏa, nhằm bảo vệ nguồn
nước chính. Cùng lúc này, các cơ quan chức năng cũng sử dụng nhiều biện pháp
cưỡng chế mạnh mẽ, với hy vọng ngăn cản được các băng nhóm trộm nước.

Một hồ bị cạn nước ở California. (Ảnh: Los Angeles Times)

Cơ quan bảo vệ Cá và Động vật hoang dã California cùng nhóm Wildlife MET đã
phối hợp để thực hiện hơn 900 vụ bắt giữ đối với những nhóm người trồng cần sa.

Họ cũng loại bỏ khoảng 643 km đường ống đang lấy nước trái phép từ các đập chứa
nước dân sinh, dẫn thông tin từ ông John Nores. Những đường ống này không chỉ lấy
nước mà còn đe dọa đến môi trường sống của nhiều loài cá và động vật sống dưới
nước.

Các cơ quan chức năng vẫn tiến hành truy quét nhiều nhóm trộm cắp nước sinh hoạt.
Song tình trạng hạn hán dự kiến còn kéo dài, gây ảnh hưởng đến nhiều khu vực của
tiểu bang California. Theo ông Nores, hiện tượng thời tiết cực đoan có thể tạo ra
những tác động lâu dài như biến đổi khí hậu.

Ông Yvonne West từ Ủy ban Kiểm soát Tài nguyên Nước của bang California
nói: "Tất cả người dân tại California sẽ phải làm quen với khái niệm khan hiếm nước
này".

Cô gái trẻ Ấn Độ chỉ mặc quần jean bị hành hung đến chết.

Theo như các vụ việc các bé gái và cô gái trẻ chỉ mặc quần jean lại khiến sự an toàn
của trẻ em gái và phụ nữ ngay trong chính ngôi nhà của họ được chú ý đến, sau khi



báo cáo về việc các bé gái và cô gái trẻ bị người thân trong gia đình hành hung dã
man gần đây đã gây xôn xao khắp Ấn Độ.

Neha Paswan thích mặc đồ theo mốt.

Tuần trước, Neha Paswan, 17 tuổi, được cho là bị người thân trong đại gia đình của
cô ở bang Uttar Pradesh, miền bắc nước này, hành hung đến chết vì họ không thích
cô mặc quần jean.

Mẹ của cô bé, Shakuntala Devi Paswan, nói với BBC Hindi rằng cô đã bị ông nội và
chú của mình đánh đập dã man bằng gậy sau vụ cãi vã về quần áo của cô bé tại nhà
của họ ở làng Savreji Kharg ở quận Deoria, một trong những khu vực kém phát triển
nhất trong bang.

"Con bé đã nhịn ăn cả ngày dài theo đạo. Vào buổi tối, nó mặc một chiếc quần jean
và áo sơ mi và thực hiện các nghi lễ. Khi ông bà phản đối trang phục của con bé,
Neha đã vặn lại rằng quần jean được tạo ra để mặc và con bé sẽ mặc nó," mẹ cô nói.

Bà kể rằng cuộc cãi vã ngày càng leo thang, dẫn đến bạo lực.

Shakuntala Devi cho biết khi con gái bà nằm bất tỉnh, chồng bà đã gọi một chiếc
autorickshaw (loại xe ba bánh có gắn động cơ như xe lam Việt Nam) và nói rằng họ
đang đưa con bé đến bệnh viện.

"Họ không cho tôi đi cùng nên tôi đã báo cho họ hàng đến bệnh viện tìm nhưng không
thấy."

Sáng hôm sau, Shakuntala Devi nói, họ nghe tin có thi thể một cô gái bị treo trên cây
cầu bắc qua sông Gandak chảy qua vùng. Khi đi điều tra, họ phát hiện ra đó là Neha.

Cảnh sát đã khởi tố vụ án giết người và tiêu hủy bằng chứng nhắm vào 10 người, bao
gồm ông bà, chú, dì, anh chị em họ của Neha và tài xế. Bị cáo vẫn chưa đưa ra tuyên
bố gì công khai.



Shakuntala Devi (phải) vẫn đang cố gắng tìm hiểu lý do tại sao con gái mình bị giết

Cảnh sát cấp cao Shriyash Tripathi nói với BBC Hindi rằng bốn người, bao gồm ông
bà, một người chú và tài xế, đã bị bắt và đang bị thẩm vấn. Ông cho biết cảnh sát
đang tìm kiếm những bị can còn lại.

Bố của Neha, Amarnath Paswan, người làm công việc tay chân hàng ngày trên các
công trường xây dựng ở Ludhiana, một thị trấn ở Punjab, đã trở về nhà để giải quyết
thảm kịch. Ông cho biết ông đã làm việc chăm chỉ để cho các con của mình, gồm cả
Neha, được đến trường.

Shakuntala Devi nói con gái họ muốn trở thành cảnh sát, nhưng "ước mơ của con bé
giờ đây sẽ không bao giờ thành hiện thực".

Bà cáo buộc rằng bố mẹ chồng đã gây áp lực buộc Neha phải bỏ dở việc học ở một
trường địa phương và thường xuyên chê bai con bé khi nó mặc bất cứ thứ gì khác
ngoài trang phục truyền thống của Ấn Độ.

Neha thích mặc đồ theo mốt - hai trong số những bức ảnh mà gia đình cô cho BBC
xem, cho thấy một tấm cô bé mặc chiếc áo dài, tấm ảnh còn lại, cô bé vận một chiếc
quần jean và một chiếc áo khoác.

Các nhà vận động cho biết bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em gái trong một xã
hội chìm trong chế độ phụ hệ đã trở thành thâm căn cố đế và (các hành vi bạo lực
này) thường được thực hiện bởi những người lớn tuổi trong gia đình.

Trẻ em gái và phụ nữ ở Ấn Độ đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng - từ nguy
cơ bị phá thai trước khi họ được sinh ra vì xu hướng thích con trai - đến phân biệt đối
xử và bị bỏ rơi. Bạo hành gia đình đang lan tràn và trung bình có 20 phụ nữ bị giết
mỗi ngày vì không có đủ của hồi môn.



Denim là lựa chọn quần áo của nhiều thanh niên Ấn Độ nhưng các cộng đồng bảo
thủ cấm các cô gái mặc chúng.

Phụ nữ và bé gái ở thị trấn nhỏ và vùng nông thôn Ấn Độ sống trong những kiềm kẹp
nghiêm trọng với việc trưởng làng hoặc ông trưởng trong gia đình thường lệnh họ
mặc gì, đi đâu hoặc nói chuyện với ai. Bất kỳ hành động sai lầm nào được coi là hành
vi khiêu khích và phải bị trừng phạt.

Không có gì ngạc nhiên vụ việc Neha bị hành hung vì cách cô bé lựa chọn quần áo
chỉ là một trong số các vụ hành hung tàn bạo được ghi nhận đối với các bé gái và phụ
nữ trẻ bởi các thành viên trong gia đình. Các vụ việc gần đây đã gây chấn động Ấn
Độ.

Tháng trước, một video đau lòng nổi lên từ quận Alirajpur ở bang Madhya Pradesh
lân cận cho thấy một cô gái bộ lạc 20 tuổi bị bố và ba anh em họ (đều là nam) đánh
đập.

Từ sự phẫn nộ, cảnh sát đã nộp đơn tố cáo những người đàn ông đó và cho biết cô ấy
đang bị "trừng phạt" vì đã tìm cách trốn chạy khỏi ngôi nhà vì cuộc hôn nhân "đầy
ngược đãi".

Một tuần trước khi vụ việc xảy ra, tin tức cho biết hai cô gái đã bị người nhà đánh
đập không thương tiếc vì nói chuyện điện thoại với một người anh họ nam ở huyện
Dhar lân cận.

Video về vụ việc cho thấy một trong số các cô gái bị bố mẹ, anh trai và anh em họ
mình kéo tóc, ném xuống đất, đá và đấm và đánh bằng gậy lẫn ván gỗ. Sau khi video
lan truyền, cảnh sát đã bắt giữ 7 người.

Một vụ việc tương tự - cũng diễn ra vào tháng trước - đã được ghi nhận từ bang
Gujarat, nơi hai thiếu niên đã bị ít nhất 15 người đàn ông, bao gồm cả người thân,
đánh vì nói chuyện điện thoại di động, cảnh sát cho biết.

Nhà hoạt động về giới Rolly Shivhare nói "thật là sốc khi ở thế kỷ 21, chúng ta đang
sát hại và hành hung các cô gái vì mặc quần jean hoặc nói chuyện điện thoại di



động".

Bà nói, chế độ gia trưởng là "một trong những vấn đề lớn nhất ở Ấn Độ" và chỉ ra
rằng các chính trị gia, nhà lãnh đạo và những người có ảnh hưởng thường đưa ra
những nhận xét kỳ thị nữ giới và điều đó tạo thành ví dụ xấu và thông điệp về bình
đẳng giới không được lan truyền xuống cộng đồng và gia đình.

Bà Shivhare nói: "Chính phủ nói rằng bé gái là ưu tiên của chúng ta và công bố các
kế hoạch lớn vì quyền lợi của họ, nhưng không có gì xảy ra trên thực tế.

Ở phương Tây, một đứa bé hoặc một phụ nữ gặp hiểm nguy trong nhà mình có thể
được chuyển đến một nơi ẩn náu hoặc tới các trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng.

Bà Shivhare nói: "Các ngôi nhà tạm trú và trung tâm khủng hoảng ở Ấn Độ rất ít và
hầu hết đều vận hành tệ tới mức không ai muốn đến sống ở đó. Nhưng giải pháp lâu
dài duy nhất là làm cho trẻ em gái nhận thức rõ hơn về quyền của mình."

Nga bán Su-75 cho Triều Tiên, "chiếu tướng" F-35 trên 2 mặt trận?
VietBF@Suutam

Nếu tiêm kích tàng hình Su-75 của Nga được bán cho Iran, Trung Quốc, Venezuela
hoặc thậm chí là Triều Tiên, thì đó chắc chắn là viễn cảnh đáng lo ngại.

Nếu giá cả và hiệu suất được đảm bảo giống như quảng cáo, máy bay chiến đấu thế
hệ thứ 5 mới Su-75 sẽ mà một món hời lớn dành cho Nga, khi vừa cạnh tranh về
thương mại vừa ganh đua cả trong chiến đấu với F-35 của Mỹ.

Mặc dù đã được báo chí Nga đề cập trước đó nhiều lần, việc Su-75 xuất hiện vào cuối
tuần trước tại sự kiện MAKS-2021, là một tiết lộ bất ngờ.

Trước MAKS, một báo cáo của Nga cho biết Su-75 sẽ có trọng lượng 18 tấn. Đây là
một chi tiết đáng chú ý, bởi dù thuộc thế hệ thứ 5 nhưng tiêm kích này sẽ chỉ nặng
tương đương F-16 thế hệ thứ 4 của Lockheed Martin với trọng lượng 19 tấn, trong
khi F-35A thế hệ thứ 5 nặng 30 tấn.

Theo Rick Fisher, thành viên cấp cao của Trung tâm Chiến lược và Thẩm định Quốc
tế, yếu tố thúc đẩy lớn nhất của Su-75 là giá cả.



Các quan chức Nga cho biết Su-75 sẽ có mức giá rẻ bất ngờ từ 25 đến 30 triệu USD.
Để so sánh, Su-35 rơi vào khoảng 80 triệu USD, trong khi J-10C của Tập đoàn Máy
bay Thành Đô thế hệ 4+ của Trung Quốc có thể lên tới 60 triệu USD.

Mức giá của Su-75 sẽ đánh bại lời chào mua chiến đấu cơ vốn được coi là hời nhất
của Trung Quốc - nhưng hiệu suất kém hơn - là Chengdu FC-1/JF-17 Block 3, nặng
12 tấn, giá 50 triệu USD.

Tuy nhiên, để đáp ứng các mục tiêu về giá cả sẽ luôn là công việc khó khăn đối với
bất kỳ quốc gia nào. Thời kỳ đầu phát triển, F-35 được quảng cáo là có chi phí ước
tính khoảng 50 triệu USD.

Nhưng kể cả khi đã tối ưu hóa chi phí nhờ vào sản xuất quy mô lớn, giá của F-35A
cất và hạ cánh thông thường vẫn chạm mức 80 triệu USD, sau này có thể giảm xuống
còn 77 triệu USD.

Phiên bản cất cánh ngắn và hạ cánh thẳng đứng F-35B và F-35C trên tàu sân bay
thậm chí còn đắt tiền hơn.

Chuyên gia Fisher nhận định, để đạt được các mục tiêu về giá, Su-75 sẽ phụ thuộc
vào lượng xuất khẩu đủ lớn, vì bản thân Không quân Nga có thể chưa có nhu cầu quá
nhiều. Nga vẫn ưa thích Su-57 với tầm hoạt động xa và vũ trang tốt hơn, dù sẽ chỉ có
đủ 76 chiếc được chế tạo vào năm 2028.

Cú sốc lớn: Nga bán Su-75 cho Triều Tiên, chiếu tướng F-35 trên 2 mặt trận? - Ảnh 3.
Tiêm kích Checkmate nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông trong Triển
lãm MAKS-2021.

Su-75 cho Iran, Triều Tiên?

Ngoài các khách hàng tiềm năng được giới thiệu trong video quảng bá của Rostec,
một số khách hàng quan trọng khác được gọi tên bao gồm Ấn Độ, Trung Quốc,
Algeria, Venezuela và Iran.



Tuy nhiên, Ấn Độ dường như sẽ tập trung vào các mẫu tiêm kích thế hệ 4+ và 5 bản
địa, thậm chí là một tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay mới.

Trung Quốc đang phát triển loại máy bay hai động cơ hạng trung Shenyang
FC-31/J-35 cho các hoạt động tác chiến trên tàu sân bay và đất liền.

Nước này có thể mua một số lượng nhỏ Su-75 để khai thác thông tin tình báo, nhưng
Trung Quốc sẽ mặn mà hơn nếu Sukhoi phát triển phiên bản cất cánh ngắn và hạ
cánh thẳng đứng cho các tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn của nước này để cạnh tranh với
F-35B.

Ở hướng ngược lại, những chiếc F-35 được định hướng thống trị phân khúc máy bay
thế hệ thứ 5 tầm trung trên thị trường. Mẫu tiêm kích này vừa có được khách hàng
thứ 16 là Thụy Sĩ.

Ưu thế lớn nhất của F-35 là hình thành "liên minh" quân sự của riêng mình, có thể
chia sẻ thông tin tình báo ngay lập tức, bổ trợ bởi hệ thống giám sát và liên lạc trên
không gian cho mục đích tấn công và hưởng lợi từ các tài sản huấn luyện và hậu cần
toàn cầu.

Vào đầu những năm 2030, F-35 được cho là sẽ trải qua một loạt nâng cấp, bao gồm
trang bị động cơ mới mạnh hơn, tăng tầm hoạt động cũng như nâng cấp radar và các
hệ thống điện tử.

F-35 cũng có thể được trang bị vũ khí laser mới, khắc chế tên lửa đối phương và thay
đổi trạng thái trở thành vũ khí tấn công.

Không chỉ so kè với đối thủ đáng gờm như F-35, Su-75 cũng sẽ phải cạnh tranh giành
thị phần với các đối thủ cùng phân khúc thế hệ thứ 5 giá rẻ khác đến từ Hàn Quốc và
có thể là Thổ Nhĩ Kỳ.

Nếu Su-75 được Iran, Trung Quốc, Venezuela hoặc thậm chí là Triều Tiên mua, thì đó
chắc chắn là viễn cảnh đáng lo ngại. Nhưng để "chiếu tướng" F-35 trên thị trường,
tiêm kích mới của Nga sẽ phải có được tiếng vang về năng lực và doanh số xuất khẩu
lớn.

CHUYỆN LINH TINH: SÀI GÒN NGÀY PHONG TOẢ THỨ MƯỜI BẢY
Do Duy Ngoc



Đọc trên trang face của một cô em đang làm thiện nguyện ở những khu cách ly và
bệnh viện dã chiến mà đau lòng. Một bé 2 tuổi cùng mẹ là F0 bị đưa vào bệnh viện
được mấy hôm. Người mẹ chết bị bó xác đem thiêu và không biết rồi em bé sẽ sống
sao đây?

Đọc những lời kể của những người trong cuộc, đang hàng ngày trực tiếp với những
người bị cách ly, đang nằm trong bệnh viện mới thấy hết sự tàn khốc và đau thương
của virus Vũ Hán đối với con người. Sống chết chỉ là một gang tấc. Khi con số tử
vong được công bố lên đến gần 500 người, ta mới thấy sự khủng khiếp của cơn dịch
đến với chúng ta. Thế mà, oái ăm thay, có những người đã và đang nằm trong lằn
ranh sinh tử ấy vẫn không buông được lòng tham.

Hôm qua, thành phố xét và giải toả một số lượng ca F0, F1 được về nhà và theo dõi
tại nhà. Trước đây, khi đến khu cách ly, họ bị thiếu thốn nhiều phương tiện và đồ
dùng sinh hoạt. Những nhóm thiện nguyện đã bỏ tiền túi, ngược xuôi trong thời giãn
cách để mua được những xô, thau, ấm siêu tốc, quạt máy....phụ với những vật dụng
hiếm hoi của khu cách ly cung cấp chỉ với mục đích là giúp những người đang được
điều trị ở đây có phương tiện sinh hoạt tốt hơn, thoải mái hơn.



Như vậy, những vật dụng này là của tập thể, không cho riêng một ai. Thế mà, khi
được cho phép rời khu cách ly, rất nhiều người gom góp những vật dụng này làm
thành của riêng và thoải mái mang về nhà như là chiến lợi phẩm.

Lòng tham khiến cho những người chứng kiến cảm thấy ngao ngán. Họ vừa rời cõi
chết nhưng vẫn chất chứa lòng tham dù chỉ là những vật dụng nhỏ nhặt. Rồi những
người còn ở lại và những người đến sau lại lâm vào cảnh thiếu thốn.

Lòng tham lam và sự ích kỷ của con người khiến cho tình cảnh của dịch bệnh càng
phủ thêm màu đen tối. Chắc chắn cái ấm nấu nước, cái xô, cái chậu họ lấy về cũng
không giúp họ giàu hơn hay thay đổi cuộc sống của họ.

Nhưng hành động chỉ nghĩ đến bản thân mình, tham những thứ không phải của mình
khiến cho nhiều người bất nhẫn. Hãy đọc một đoạn trong status của cô này để hiểu
tâm trạng của họ:
"Hôm nay có nhiều người được xuất viện về ...mà trong số đó cũng có người khiêng
luôn quạt,ấm đun siêu tốc mang về..
Tôi khóc vì tức nghẹn, tôi khóc vì Bạn tui trong đó đành bất lực xin lại mà các người
không cho.
Tôi khóc vì các Bạn tui,dù thất nghiệp vẫn móc những đồng xu cuối để gởi cho
nhóm,mua từng cây quạt,cái ấm vì sợ trong đó trời oi nóng không chịu được ,hay
không đủ nước ấm để uống thuốc..
Tôi khóc vì sự ích kỷ đến nhẫn tâm như thế này.
Tôi khóc vì chúng tôi không còn tiền để mua ấm mới ,quạt mới cho người đến sau."

Cũng hôm qua nhìn thấy những tấm ảnh của những người lao động từ nhiều miền xa
xôi tha hương vào miền Nam kiếm sống. Dịch kéo dài, nhà máy đóng cửa, không có
việc làm để có cơm ăn. Xe cộ trong thời giãn cách cũng không hoạt động mà cũng
chẳng có tiền để mua được cái vé về nhà. Thế là quy hương bằng những chiếc xe gắn
máy. Họ đi thành từng đoàn, khoẻ đi, mệt nghỉ, ăn ngủ lăn lóc bờ bụi mong được về
nhà. Những tấm ảnh đau lòng.

Biết bao giờ dân ta mới hết khổ. Nào rừng vàng biển bạc, nào tổ quốc bao giờ đẹp
như hôm nay, nào chỉ số hạnh phúc của dân Việt nằm top cao của thế giới, nào cơm
no, áo ấm, nào công bằng, hạnh phúc. Tất cả bị xoá sạch khi nhìn những người công
nhân lăn lóc bên vệ đường khi trên đường trở về quê.

Cuộc sống khốn khó cứ vây quanh đời họ, bế tắc không lối thoát. Bình thường đã là
khổ lắm rồi, giật gấu vá vai, kiếm được đồng lương không phải dễ dàng chi, giờ thêm
dịch vật lại càng khốn khó hơn nhiều nữa. Dắt díu nhau về quê là con đường chẳng
đặng đừng nhưng họ đành phải chọn lựa.

Bao nhiêu cổng chào, bao nhiêu tượng đài, bao nhiêu dự án hàng ngàn tỷ, những
công trình không biết bao nhiêu là tiền làm lễ om xòm rồi bỏ hoang phế, bao nhiêu lễ
hội, họp hội vô bổ ngốn ngân sách một cách vô ích, cũng biết bao nhiêu cán bộ tham
nhũng hàng ngàn tỷ đồng, bao nhiêu công trình vẽ trên giấy để rút ruột ngân sách.

Chính đấy là những lý do mà người dân phải đành tha phương cầu thực, ruộng vườn,
biển cả chẳng còn chi để sống, cũng chính những thứ đó đã khiến cho người dân



nghèo mãi trong khi một số người quyền cao, chức trọng sống xa hoa như lãnh chúa,
nhà cửa, biệt thự, xe cộ, vàng bạc, châu báu, hột xoàn, đô la ngập mặt. Bất công và
hố sâu ngăn cách giàu nghèo, giữa dân với quan càng lúc càng rộng ra, càng sâu
hơn.

Con số người nhiễm dịch và tử vong càng ngày càng cao. Ai cũng biết chỉ có vaccine
mới giải quyết được cơn dịch này. Và vaccine là nỗi trông đợi của hàng triệu người
Việt hiện nay. Chúng ta đang sử dụng toàn hàng viện trợ. Thuốc của Mỹ như Pfizer,
Moderna đòi hỏi điều kiện lưu trữ rất nghiêm ngặt. Nghe nói phải âm 75độ C.

Theo báo cáo của hệ thống tiêm chủng VNVC thì hệ thống này rất tự hào là hệ thống
tiêm chủng đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam có kho bảo quản vaccine âm sâu đến
-86°C, tại mỗi kho lạnh âm sâu đều có một kho rã đông được kiểm soát nhiệt độ luôn
dưới 8oC để đảm bảo vaccine được rã đông an toàn trước khi đưa vào sử dụng.

Cũng theo báo cáo, với sức chứa mỗi tủ gần 100.000 liều vaccine, 3 kho lạnh âm sâu
của VNVC tại khu vực TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng với 30 tủ âm sâu (18 tủ
tại TP.HCM, 5 tủ tại Đà Nẵng và 7 tủ tại Hà Nội) có thể lưu trữ lên tới 3 triệu liều
vaccine cùng lúc.

Thế nhưng, cũng trên báo chí chính thống của nhà nước như VTV trong chương trình
thời sự lại cho rằng:" Vấn đề khó khăn nhất hiện nay của Hà Nội là không có hệ
thống kho lạnh bảo quản các loại vaccine như Pfizer và Moderna có nhiệt độ âm sâu.

Năng lực tối đa của cả hệ thống cũng chỉ bảo quản được gần 1,3 triệu liều vaccine
với nhiệt độ từ 2-8 độ C. Điều này sẽ gây khó khăn khi số lượng vaccine về lớn và
nhiều loại".

Bỏ mẹ rồi, Hà Nội mà còn thế thì Sài Gòn lấy chi mà bảo quản. Đồ người ta cho mà
lại không có điều kiện để giữ, có thể đưa đến hư hỏng thì quá phí trong khi dân đang
chờ đang đợi. Đọc tin lại thêm lo. Lỡ như vaccine vì không bảo quản tốt, nó hư rồi
đem ra chích thì sao ta?

Phải lo chứ. Mà sao cái vụ tiêm vaccine này rề rà quá, một ngày thấy chẳng chích
được bao nhiêu người. Kiểu này thì bao giờ mới chích đủ như chỉ tiêu đưa ra là 70%
dân. Hay là phát cho mỗi người một liều đem về tự chích cho nó xong cái chỉ tiêu chứ
để mà không bảo quản tốt được thì phí quá là phí.

Nói thế thôi chứ chuyện tiêm chích này không đơn giản đâu, làm sao mà tự chích như
chích ma tuý được. Khó xử à! Mà thôi, ai chích được thì mừng. Nếu xã hội chích hết
cả, ai cũng có kháng thể thì dù mình không được chích cũng chẳng có gì phải lo vì lúc
đó con virus đã đầu hàng rồi còn đâu.

Bình thường lúc nào mọi người cũng mong tăng trưởng với con số đi lên. Riêng cái vụ
virus Vũ Hán này, chỉ mong con số đi xuống càng sâu càng tốt. Hi vọng bắt đầu ngày
mai, những con số lạnh lùng đầy đe doạ ấy sẽ chỉ còn là con số lẻ. Mong thay!

Sài Gòn lockdown ngày thứ mười bảy 25.7.2021

DODUYNGOC



Người Giầu Cũng Khóc
Do Thuong Viet - July 26 at 5:43 AM

Trần Tiên Sinh Đây chính là lối sống, cách suy nghĩ "khôn lõi" của đa phần dân miệt
ngoài. Họ chỉ biết bản thân là chính, và sẵn sàng đá xoáy kẻ khác rồi ung dung tự
sướng. Hãy nhìn con số hàng ngàn tỷ đồng mà Saigon đóng quỹ hỗ trợ mua vắc xin,
và hơn trăm tỉ đồng của Hà Nội góp. Thì đã đủ biết! Rõ ràng bọn họ cực tệ. Chán
chẳng buồn nói! ~ Nam Nguyen Bạn nói hay quá, hoan hô bạn. Còn bạn kia phát biểu
như vậy có phải là người không xin để dành cho mọi người suy nghĩ nha.

Mấy hôm nay nhiều anh chị ở miệt ngoài có còm trong bài của tui, có nhắn inbox
messenger, có còm trên các bài của bạn bè tui đại khái như sau:

- Tại sao Sài Gòn mới bị giãn cách xã hội mấy hôm mà đã than van, xin xỏ từng trái
bí của em bé dân tộc đến mớ rau của cụ già Quảng bình, Hà tĩnh? Trong khi Hà nội
và các tỉnh ngoài Bắc do tích cốc phòng cơ tiết kiệm cho nên vẫn đủ đầy dư dả?

https://www.facebook.com/do.thuongviet?__cft__[0]=AZXVHhbdqo1LmlW_ybECmkCAjx5uLBQM9bxnHOlT1YAGmCGpQD900OLt8he8EYRumFpjYt-pX6h9lUojRIYZ02h4mGb2VjxYV_3EcVhRF8uwWCr8OqLJKgGgPBzWQFr5HP-EnA9PTOVnyiYKJcKT544IznYTo8qaMY4MWLu4UTG11iZdHYGYKibRZh_A63XPsxU&__tn__=-UC,P-y-R
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4346689498685739&set=a.463031577051570&__cft__[0]=AZXVHhbdqo1LmlW_ybECmkCAjx5uLBQM9bxnHOlT1YAGmCGpQD900OLt8he8EYRumFpjYt-pX6h9lUojRIYZ02h4mGb2VjxYV_3EcVhRF8uwWCr8OqLJKgGgPBzWQFr5HP-EnA9PTOVnyiYKJcKT544IznYTo8qaMY4MWLu4UTG11iZdHYGYKibRZh_A63XPsxU&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4346689498685739&set=a.463031577051570&__cft__[0]=AZXVHhbdqo1LmlW_ybECmkCAjx5uLBQM9bxnHOlT1YAGmCGpQD900OLt8he8EYRumFpjYt-pX6h9lUojRIYZ02h4mGb2VjxYV_3EcVhRF8uwWCr8OqLJKgGgPBzWQFr5HP-EnA9PTOVnyiYKJcKT544IznYTo8qaMY4MWLu4UTG11iZdHYGYKibRZh_A63XPsxU&__tn__=EH-y-R


- Tại sao Sài Gòn là nơi nộp ngân sách cho cả nước mà không biết liệu chừng giãn
cách, phong tỏa để dịch bệnh đổ ra tới con số hàng chục ngàn, phải van xin miền Bắc
giúp đỡ trong khi các tỉnh ngoài Bắc nhanh chóng bóp chết dịch trong trứng nước?

- Dân miền nam ăn rồi nhậu nhẹt suốt ngày, không biết kế hoạch, không biết tiết kiệm,
lười nhác đến khi hữu sự mới khóc lóc….Đại loại như vậy!
Xin thưa là tui hổng dám đại diện cho dân miền nam, tui chỉ là một đứa ít học kém
hiểu biết nhưng cũng dễ dàng nhận thấy lập luận của các anh chị kia là thiếu hiểu
biết, hồ đồ và rất vô ơn.

Đầu tiên, trong hơn tháng giãn cách theo chỉ thị 15, rồi chỉ thị 16 và chỉ thị 16+++,
người dân thành phố này chưa hề than van cầu cứu, cầu xin ai! Đặc biệt là xin từ các
vị miệt ngoài!

Người dân Sài Gòn trân trọng biết ơn từng cọng rau, con cá từ khắp nơi gửi về nhưng
hoàn toàn không phải vì thành phố thiếu đói! Chính các quyết sách không nhứt quán,
thiếu đồng bộ, khoa học trong việc cách giãn đã đẩy người dân thành phố tới cảnh
phải thiếu thực phẩm rau xanh trong khi ngay ngoại thành người nông dân phải đem
rau củ cho bò ăn!

Chỉ riêng phạm trù “thực phẩm thiết yếu” đã gây ra biết bao nhiêu chuyện bi hài, từ
bánh mì, bắp, sữa, tiền…vv có phải là thiết yếu không ?

Đến việc cả chục ngàn người chen lấn chích ngừa, rồi xin giấy xét nghiệm âm tính!
Dù các anh chị kém thông minh cách mấy cũng rõ ràng rằng thành phố với hơn mười
mấy triệu dân nếu bị chặt đứt tất cả đường dây cung ứng thực phẩm sẽ gây nên thiếu
cục bộ.

Và những người bị thiếu đói phải cầu cứu hầu hết không phải là người dân thành phố!
Mà chính là bà con từ các nơi mà rất nhiều người là đồng hương của các anh chị vì
Sài Gòn là đất lành mà tụ về đây sanh sống với lòng tương thân đùm bọc của bà con
thành phố!

Nếu các anh chị sống ở đây chừng dăm ba tháng sẽ thấy rất rõ.
Những ngày này người thành phố chạy vạy quên góp khắp nơi để có miếng ăn cho
người nghèo, người túng đói trong khu phong tỏa mà đa số trong họ là những người
nhập cư.

Nếu các anh chị có TV, hay có xài mạng xã hội sẽ thấy cảnh hàng đoàn xe của dân
nhập cư dưới sự dẫn đường của CSGT chạy về quê, thì đủ biết thành phần nào, những
người nào là nạn nhân đầu tiên và người thành phố đang san sẻ miếng ăn hay đang
van xin?

Có lẽ các anh chị là nạn nhân tội nghiệp của báo đài thích phô diễn về những chiếc
xe “ nghĩa tình vì miền nam ruột thịt”, để rồi phải lấy từng trái bí, con cá của dân
nghèo các nơi đem ra chụp hình khoe khoang nhưng không hiểu rằng đa phần những
chuyến xe vô cùng ít ỏi chẳng thấm vô đâu đó đều đến những người thân, đồng hương
của các mạnh thường quân ngoài kia! Vụ rau quả Đức thọ Hà tĩnh bị bỏ hư thúi
vì…chỉ phát cho người Đức Thọ Hà tĩnh là minh chứng rõ ràng nhứt!



Người miền nam có siêng năng lao động không? Thôi để con số trả lời, các anh chị
thử xem trên trang của chính phủ bao năm nay Sài gòn đóng góp ngân sách bao
nhiêu thì biết! Hổng lẽ không làm gì mà có tiền để nộp ngân sách nhiều nhứt?

Có ăn xài phung phí không căn cơ hay không? Cũng để những con số trả lời, tiền đâu
mà ăn xài phung phí ? Các anh chị cứ hỏi các công ty nhập hàng hiệu, đồ xa xỉ, hay
các tour leader dẫn khách đi nước ngoài xem khách miệt nào vung tay xài tiền là biết
ngay! Mà tui cũng hổng hiểu sao không có tiền nộp ngân sách mà nhiều tiền xài như
vậy?

Các anh chị cũng đừng so sánh một thành phố gần hai chục triệu dân hoàn toàn đô
thị hoá, buổi tối mắc đái kiếm chổ đái bậy không ra với tỉnh lẻ kiểu Hải dương, Bắc
Giang với nhà nhà có khoảnh vườn nho nho, nhà ai cũng có luống rau cây cà, nơi có
bị phong tỏa mấy tháng cũng chẳng sao!

Thành phố là nơi có tất cả mọi thứ nếu duy trì được huyết mạch kinh tế thị trường để
cung cấp, con dân thành phố không thể và không được quyền trồng trọt, chăn nuôi
trong nội thành.

Không thể nuôi heo dưới gầm giường như Hà nội thời bao cấp anh chị ơi!
Những ngày này thành phố thực sự khó khăn, càng khó khăn bởi vì tình người thành
phố mênh mông! Sẽ rất dễ dàng, thoải mái nếu cả trăm ngàn người thành phố không
vất vả chạy vạy rau củ thịt cá, miếng khẩu trang, chai nước suối cho tới đồ bảo hộ
trong bệnh viện, lo cho nhau và lo cho chính bà con dòng họ đồng hương các anh chị
đang phê phán hiện sinh sống tại Sài Gòn!

Quý anh chị thử hỏi những người dân đang sống trong các khu bị cách ly xem họ
được trợ giúp từ ai? Từ bà con giúp nhau hay từ chính quyền…trung ương?

Hôm nay anh Nên thay mặt chính quyền thành phố xin lỗi dân, và nhiều người dân
cũng hiểu, thông cảm cho mấy ảnh, chỉ mấy anh đưa ảnh vô chổ kẹt thì chẳng nói gì?

Không làm đươc gì thì thôi, đừng nói lời đắng cay! Hãy lắng nghe tiếng kèn
Saxophone của anh Mạnh Tuấn thổi hàng đêm dưới sân bệnh viện dã chiến Q2 kìa, và
im lặng lắng nghe xem các anh chị còn là người Việt, còn là…con người không?

Tấm lòng người Việt xa xứ
Song Hang
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=2371869853052702&set=a.1804975546408805&__cft__[0]=AZU-P1er_AKBLEvWTLForuBxAQDrGKWUblOka_lqvX7sWlT8ql2cf4KjwyMW_8ejkqgVLp6ZdIlEcPsxQNDHFJUlDJgCB-qZDDSb6OgO8_i1axRJbBzwr-giZ1FRZb1p5SgMOnSK00JrRmyE4ypn4mpg_XfcZG45C4-Y2MSI_mGp4H-kMUMG-DRst4oVaW-1YHl__YtgR9V8Llv1em6xwyhe&__tn__=EH-y-y-R


TỪ BỎ NƯỚC MỸ VỀ KHÁM BỆNH QUÊ NHÀ

Bác sĩ Trần Hoàng Minh, 29 tuổi, quốc tịch Mỹ, học Trường ĐH Houston (Mỹ) và tốt
nghiệp ĐH Queensland (Úc) đã chọn nơi làm việc là Bệnh viện quận Gò Vấp,
TP.HCM. Vị bác sĩ này làm chuyện rất "lạ": gọi điện hỏi thăm sau khi bệnh nhân đã
xuất viện…

Hiện bác sĩ Trần Hoàng Minh đang làm việc tại khoa cấp cứu Bệnh viện Q.Gò Vấp.
Đã cấp cứu cho hàng trăm bệnh nhân trong bảy tháng làm việc, nhưng chưa bệnh
nhân nào biết bác sĩ Minh từng sống ở Mỹ bởi anh nói tiếng Việt rất chuẩn.

“Tại sao em lại về đây?”
8 tuổi, Minh sang Mỹ ở cùng gia đình. Gần 20 năm sống ở Mỹ nhưng hằng ngày ba
mẹ Minh đều nói chuyện với con bằng tiếng Việt.

Ba mẹ Minh quan niệm “Là người Việt Nam, một ngày nào đó có cơ hội quay về Việt
Nam thì con phải nói được bằng tiếng Việt”.

Gần như mùa hè nào Minh cũng được ba mẹ cho về TP.HCM thăm bà nội, họ hàng
nên Minh quen với cách sống, môi trường ở Việt Nam.

Sau bốn năm học tại Trường đại học Houston (Mỹ), Minh lấy bằng cử nhân, dự thi và
học tiếp tại Trường đại học Queensland (Úc).

Ngày đó Minh quyết định sang Úc học ngành y vì tốt nghiệp Trường đại học
Queensland Minh có quyền hành nghề bác sĩ tại cả Mỹ và Úc.

Thế nhưng, trước ngày tốt nghiệp Minh quyết định sẽ về TP.HCM để chăm sóc bà nội
và góp sức mình phục vụ những người bệnh tại quê hương.

“Ba mẹ và em trai Minh vẫn đang ở bên Mỹ, Minh quyết định về Việt Nam làm việc
có nhận được sự ủng hộ từ gia đình?” - chúng tôi hỏi.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2371869853052702&set=a.1804975546408805&__cft__[0]=AZU-P1er_AKBLEvWTLForuBxAQDrGKWUblOka_lqvX7sWlT8ql2cf4KjwyMW_8ejkqgVLp6ZdIlEcPsxQNDHFJUlDJgCB-qZDDSb6OgO8_i1axRJbBzwr-giZ1FRZb1p5SgMOnSK00JrRmyE4ypn4mpg_XfcZG45C4-Y2MSI_mGp4H-kMUMG-DRst4oVaW-1YHl__YtgR9V8Llv1em6xwyhe&__tn__=EH-y-y-R


Chàng trai trẻ mỉm cười và nhắc lại lời của ba mẹ mình thay cho câu trả lời: “Con
thích làm việc ở đâu thì con ở đó, miễn là nơi đó con cảm thấy vui. Ba mẹ luôn ủng hộ
con”.
Tháng 7-2015, Minh từ Mỹ về Việt Nam. Trước khi quyết định chọn bệnh viện nào để
nộp hồ sơ xin việc, Minh tự chạy xe máy đến nhiều bệnh viện trong TP.HCM, “đóng
vai” người bệnh để quan sát cách tiếp nhận, phục vụ của từng bệnh viện.
Nhận thấy Bệnh viện Q.Gò Vấp coi trọng bệnh nhân, lại gần nhà bà nội nên Minh
nộp đơn xin việc.

Buổi sáng hôm ấy, nộp xong hồ sơ Minh chạy xe về ngay vì nghĩ phải chờ một thời
gian nữa mới được gọi. Ai dè đang trên đường chạy xe về nhà thì giám đốc bệnh viện
gọi điện bảo quay lại phỏng vấn.

Gặp Minh, TS.BS Phạm Hữu Quốc, giám đốc bệnh viện, tỏ vẻ ngạc nhiên và hỏi đi
hỏi lại: “Tại sao em lại xin về đây?”.

TS Quốc chia sẻ về thu nhập tại các bệnh viện công không bằng các bệnh viện tư và
càng chênh lệch rất nhiều so với bác sĩ làm việc tại Mỹ. Lúc đó Minh trả lời: “Em đi
làm chỉ vì yêu thích công việc. Em không đặt nặng về lương. Em nghĩ đủ sống là được
rồi”.

"Sau khi con gái tôi, bé P.T.M.A. 3 tuổi, được xuất viện, hai ngày sau bác sĩ Minh gọi
điện cho tôi hỏi thăm cháu có ăn uống được không, có đi tiêu chảy hay không...
Vợ chồng tôi rất ngạc nhiên vì từ trước đến nay đưa con đi khám bệnh nhiều lần
nhưng chẳng thấy bác sĩ nào như thế.

Chúng tôi tự hỏi ông bác sĩ này ở đâu ra mà tốt thế nhỉ? Nếu sau này con tôi có bệnh,
chắc chắn vợ chồng tôi sẽ quay lại khoa cấp cứu Bệnh viện Q.Gò Vấp để nhờ bác sĩ
Minh điều trị". (Anh PHẠM VĂN CHÍNH)

Bệnh nhân cảm động
Từ ngày đi làm, Minh dành nhiều thời gian ở trong bệnh viện.. Những ngày không
phải trực nhưng thấy “nhớ” bệnh viện, Minh lại đến khoa cấp cứu tự nguyện phục vụ
bệnh nhân.

7g sáng mới bắt đầu giao ca nhưng nếu đến ca trực, Minh luôn có mặt từ lúc 6g30.
Minh bảo bác sĩ trực ca đêm rất mệt, nếu có bệnh nhân nhập viện lúc 6g55 sẽ phải ở
lại thêm để tiếp nhận bệnh nhân, chưa kể bệnh nhân mới được bác sĩ này tiếp nhận đã
thay ngay một bác sĩ khác.

Các bệnh nhân đến khoa cấp cứu Bệnh viện Q.Gò Vấp đều cảm nhận được ở Minh
một bác sĩ rất ân cần, nhẹ nhàng và tận tụy với bệnh nhân. Khi hỏi bệnh những bệnh
nhân lớn tuổi hơn, bác sĩ Minh luôn bắt đầu bằng từ “Thưa...” rất lễ phép.

Hôm đó có một nam bệnh nhân bị chấn thương được đưa vào cấp cứu. Sau khi được
bác sĩ kê toa thuốc, bệnh nhân phải đi đóng viện phí nhưng không có thân nhân đi
cùng.

Lúc đó công việc không quá bận, các điều dưỡng lại đang làm những việc khác nên
bác sĩ Minh đã đẩy xe lăn đưa bệnh nhân đi đóng tiền.



Gặp những bệnh nhân già yếu khác, dù đã được chỉ đường nhưng vẫn không biết
cách đi, bác sĩ Minh đã dẫn họ tới tận các khoa phòng. Những bệnh nhân này rất
ngạc nhiên và khi hiểu ra họ đã rất cảm động.

Về quê hương làm việc, bác sĩ Minh cũng nhận ra một vấn đề đang còn thiếu sót tại
Việt Nam. Đó là khoảng cách rất xa giữa bác sĩ và bệnh nhân, nhất là những bệnh
nhân yếu kém về tài chính, trình độ.

Minh quan niệm dù bệnh nhân là người như thế nào thì bác sĩ cũng phải luôn coi
bệnh nhân là trên hết.

Theo Minh, mỗi bệnh nhân đều để lại cho bác sĩ một ký ức, một kinh nghiệm trong
nghề nghiệp và chính bệnh nhân đã giúp bác sĩ nâng cao được tay nghề.

Càng tiếp xúc với bệnh nhân ở quê hương, bác sĩ Minh càng cảm thấy thương nên
làm được việc gì giúp bệnh nhân là anh làm ngay.

Trong những đêm cấp cứu, gặp những bệnh nhân già yếu không có người thân đi
cùng, cần ly nước để uống thuốc nhưng không có ai chạy đi mua nước, Minh liền xin
ý kiến bệnh viện, tự bỏ tiền mua bình nước để ngay trong khoa cho bệnh nhân uống.
Minh còn tự mua đồ cặp nhiệt điện tử (đo nhiệt độ trong khoảng 5 giây là có kết quả)
cho khoa dùng vì bệnh viện chỉ có cặp nhiệt bằng thủy ngân.

Theo anh, cặp nhiệt bằng thủy ngân chính xác nhưng phải mất vài phút mới lên được
nhiệt độ, trong khi cấp cứu cần có kết quả nhanh hơn. Anh còn tự mua thêm cả máy
đo SPO2 (đo lượng oxy trong máy) xem bệnh nhân thật sự có khó thở hay không.

Hiện anh đang cùng một người bạn am hiểu về tin học viết một phần mềm phục vụ
bệnh nhân. Phần mềm này gần giống với phần mềm ở Mỹ.

Từ triệu chứng của người bệnh, phần mềm này sẽ đặt câu hỏi để người bệnh trả lời,
sau đó hướng dẫn họ đến chuyên khoa nào khám bệnh...

Đến tận nhà thăm bệnh nhân
Đôi khi Minh còn tìm đến tận nhà bệnh nhân vì không liên lạc được với họ qua số
điện thoại. Một bệnh nhân nữ bị bệnh Zona đã đến Bệnh viện Q.Gò Vấp cấp cứu vì
quá đau.

Khi điều trị, bệnh nhân ổn định và được xuất viện. Minh kê toa thuốc và dặn bệnh
nhân nếu lái xe ban ngày thì không nên uống vì thuốc sẽ gây chóng mặt. Dù đã dặn
bệnh nhân nhưng anh vẫn thắc mắc không biết bệnh nhân có bị chóng mặt hay không.
Xem lại hồ sơ bệnh án thì không có số điện thoại, chỉ có địa chỉ bệnh nhân, nên lúc đi
làm về anh chạy qua nhà bệnh nhân chỉ để hỏi bệnh nhân có bị chóng mặt không rồi
về ngay.
Minh kể bên Mỹ, bác sĩ không trực tiếp theo dõi bệnh nhân như vậy, nhưng sau ba
ngày bệnh nhân khám bệnh hoặc xuất viện sẽ có nhân viên bệnh viện gọi điện hỏi
thăm sức khỏe người bệnh có tốt hơn không.



Minh rất thích cách làm việc như vậy vì sau khi điều trị cho bệnh nhân, bác sĩ cũng
cần biết kết quả điều trị của mình thế nào để rút kinh nghiệm cho những lần điều trị
tiếp theo.

Thấy việc theo dõi sức khỏe bệnh nhân sau điều trị là cần thiết, Minh đã xin ý kiến
giám đốc bệnh viện lập ra một cuốn sổ riêng để tự theo dõi sức khỏe bệnh nhân và
mức độ hài lòng của họ khi được anh điều trị.

Anh sẽ ở Việt Nam luôn hay chỉ phục vụ bệnh nhân một thời gian rồi lại quay về Mỹ?
Minh trả lời ngay với chúng tôi rằng anh “đã định cư ở đây”. Anh còn khoe đã được
nhập hộ khẩu, được cấp chứng minh nhân dân và là người Việt Nam 100%.
Mong cách làm việc bài bản này được nhân rộng
Lúc nhận được đơn xin việc của bác sĩ Trần Hoàng Minh tốt nghiệp y khoa nước
ngoài, tôi rất bất ngờ vì để tốt nghiệp bác sĩ ở nước ngoài rất tốn phí và cực kỳ khó
khăn, nhất là tại Mỹ.

Nếu làm việc tại Mỹ, bác sĩ sẽ có thu nhập hàng chục ngàn đô-la mỗi tháng. Vậy mà
Minh đã về VN làm việc và không quan tâm đến mức thu nhập của mình cao hay thấp.
Trong thời gian làm việc hơn bảy tháng qua tại bệnh viện, tôi thấy Minh là một bác sĩ
được đào tạo bài bản, làm việc rất có trách nhiệm.

Minh khiêm nhường, thân thiện với đồng nghiệp và đặc biệt rất yêu thương, tận tình
phục vụ bệnh nhân. Minh luôn trăn trở để làm sao có thể điều trị bệnh nhân một cách
tốt nhất để họ cảm thấy hài lòng nhất…

Minh có xin ý kiến tôi về một số quy trình thực hiện thí điểm tại khoa cấp cứu bệnh
viện và việc nào cũng tốt cho bệnh nhân cả nên tôi đều đồng ý... Tôi mong cách làm
việc của bác sĩ Minh sẽ được nhân rộng, lan tỏa tại Bệnh viện Q. Gò Vấp để bệnh
viện luôn là một địa chỉ tin cậy, đáng tìm đến của bệnh nhân.

(TS.BS PHẠM HỮU QUỐC Giám đốc Bệnh viện Q.Gò Vấp, TP.HCM)
Ảnh: Bác sĩ Minh đang điều trị bệnh nhân tại khoa cấp cứu Bệnh viện quận Gò Vấp -
TP Hồ Chí Minh.

Kính chuyển đến quý anh chị và các bạn, một bài viết lạ từ VN vừa nhận được
sáng nay. Còn gì an ủi hơn khi được xoa dịu nỗi đau của đồng loại bằng âm nhạc
của mình! (NL)
Subject: Bất ngờ : Saigon đang thâm nỗi đau tưng ngày, nhạc của Nam Lộc được hát
ở trong nước!

Một sự kiện bất ngờ, hai trong số những sáng tác của nhạc sĩ Nam Lộc từng bị cấm
đoán ở VN từ suốt hơn 40 nằm qua, bỗng nhiên lại được người dân lan truyền rộng
rãi trên FB và được họ hát công khai cũng như phổ biến ở khắp mọi nơi. Mời quý
vị theo dõi bài viết của một người từ Hà Nội.

Chú thích: Người viết bài này đã ghi nhầm ca khúc Sài Gòn Ơi, Vĩnh Biệt là của
Phạm Duy, tuy nhiên trong video thì nhóm thực hiện đã nhắc đúng tên tác giả.



https://youtu.be/cK8ytvr7PqI
Sài Gòn, Nỗi Đau Thấm Từng Ngày
Ngọc Quyên
(Nhóm Tiếng Dân, Hà Nội)

Trong những ngày khổ nạn dập xuống cuộc đời của người dân Việt Nam, từ Bắc chí
Nam, người ta chỉ còn tìm sự an ủi bằng âm nhạc. Người Sài Gòn thì hát "Nỗi Đau
Thấm Từng Ngày", còn dân ở những nơi khác, đang đói khát sống ở thành phố Hồ
Chí Minh thì đành phải di tản để trở về quê cũ trong những điều kiện khó khăn và trở
ngại Kính mời quý vị cùng nghe những bài hát đó sau đây: Trước hết là bản "Sài
Gòn Ơi Vĩnh Biệt" của nhạc sĩ Phạm Duy đã được người dân Sài Gòn đổi lời và hát
để an ủi lẫn nhau như sau:

"Sài Gòn Đang Thấm Nỗi Đau Từng Ngày"

Và như đã nói ở trên, những người từ nơi khác đến Sài Gòn nay phải di tản về quê cũ,
làng xưa, họ đi từng đoàn, từng loạt, vừa đi vùa hát "Người Di Tản Buồn"!

Tháng 7, 2021, sau 46 năm, Saigon mới chứng kiến lại cảnh người Dân tháo chạy tán
loạn, người ta dùng từ ”Đại lộ kinh hoàng” khi nói về các chuyến di tản khỏi Saigon,
Bình Dương để trở về Trung, ra Bắc rất đông, người ta thấy họ ăn và ngủ bên lề
đường sau một ngày chạy bằng những chiếc xe máy, cảnh nằm vật vờ nhìn buồn đến
não lòng.

Họ trở về vì hoàn cảnh không cho phép họ ở lại, có hai vợ chồng chạy lên vùng Lào
Cai xa xôi giáp Trung Quốc bằng chiếc xe cà tàng, không ai giúp cũng chẳng ai hỗ
trợ, họ đi như thế vì không còn đường nào khác, có 4 mẹ con, họ đạp xe từ trong Nam
trở về Nghệ An, có bà Cụ đi bộ từ Saigon cũng ra tận Trung…. Không còn lối thoát,
đã buộc những cuộc di tản tán loạn làm cho những ai có lương tri đọc và chỉ biết
ngậm ngùi.

Một chính phủ thất bại, một quốc hội nhố nhăng, một đảng cầm quyền chỉ vì lợi ích
nhóm đã đẩy đưa Dân tộc triền miên trong khổ đau, và đọa đày.

Có người sẽ trách móc họ rằng sao phải đi như vậy vừa nguy hiểm, vừa làm lây lan
dịch bệnh?

Nếu không đi thì ngày mai chủ trọ đuổi họ sẽ lấy gì để trả? Lấy gì ăn? Khi các nhóm
lợi ích xóa bỏ chợ truyền thống để đẩy Dân vào BHX, giá cắt cổ, trong khi trong
người họ không còn một xu nào thì sao sống được? rồi tiền điện nước, bao thứ khác
phải lo. Đâu phải ai cũng có tivi để nhận hỗ trợ từ chính phủ?

Như ta thấy ở Mỹ, Úc hay các nước như Thái Lan, Mã Lai chính phủ chuyển thẳng
tiền cho Dân vào tài khoản, chứ bên đó làm gì có Tổ trưởng dân phố nào giàu lên vì
đem giòng họ vào giành phần nhận hỗ trợ đâu?

Chính phủ, quốc hội chỉ lo làm sao vay tiền và vinh thân phì gia bằng cách kê khống
thiết bị y tế, họ lo làm sao chi tiền cho quân đội hay công an mà làm sao ăn bớt được
chứ có ai mà nghĩ là đem 3 ký gạo hay 1 cân thịt để phát cho Dân đâu?

https://youtu.be/cK8ytvr7PqI
https://youtu.be/cK8ytvr7PqI


Cuộc di tản tháng bảy, nhìn đâu cũng thấy bi thương, nhìn đâu cũng thấy đau lòng,
người có lương tâm thì lại không có quyền bính, người có quyền bính thì không có
trái tim.. Saigon, đất nước, không chiến tranh, mà sao lại có những ngày di tản buồn
đến như thế! Và dân tôi, một lần nữa lại mang thân phận của những "nguời di tản
buồn"!

"Người Di Tản Buồn"
https://www.youtube.com/watch?v=3MGC6aebg8s

https://www.youtube.com/watch?v=3MGC6aebg8s

