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  ChếPHỤt điếng khi biết kịch bản "mPHỤâu chuyến du lịch đắt đỏ 

Đàn ông cho rằng: Phu ̣nữ là nguyên nhân sup̣ đổ của các triều đaị. Tôi 

thì nghi:̃ Phu ̣nữ chính là đôṇg lưc̣ để các triều đaị mới ra đời. 

 

 
 

Loài người từ khi hình thành vốn là môṭ côṇg đồng nữ quyền. Đây là quy 

luâṭ của tư ̣nhiên. Con cái luôn có quyền quyết điṇh, còn con đưc̣ chỉ là “công 

cu”̣. Phu ̣nữ vốn rất tài giỏi và khéo léo nhưng sức vóc laị có phần khiêm tốn. Vì 

vâỵ, xa ̃hôị mới bi ̣thay đổi khi xuất hiêṇ các hoaṭ đôṇg cần thể lưc̣ như là các 

cuôc̣ chiến tranh. Đàn ông dần dần lên nắm quyền là do vâỵ. Chứ nhìn laị vào tư ̣

nhiên mà xem: nếu không cẩn thâṇ, sau khi hoàn thành “sứ mêṇh” là giao phối, 

con đưc̣ khéo còn bi ̣ăn luôn. 

Trong truyền thuyết (và tôn giáo), đâu có hiếm truyêṇ phu ̣nữ vâñ có thể 

sinh con mà chẳng cần đàn ông. Khi đó, đàn ông chẳng để làm gì. Còn cánh 

mày râu ấy hả? Ho ̣chẳng làm đươc̣ gì khi thiếu phu ̣nữ. Ngay cả thời hiêṇ đaị 

cũng vâỵ. Môṭ người đàn ông tưởng chừng thành công viên mañ bỗng se ̃nhâṇ 

ra mình chẳng có gì khi không có đươc̣ người đàn bà ho ̣yêu thương. Người ta 

goị là anh hùng khó qua ải my ̃nhân. 

http://giadinh.net.vn/gia-dinh/chet-dieng-khi-biet-kich-ban-me-chong-khong-tiec-tay-tang-con-dau-chuyen-du-lich-dat-do-20170303170756518.htm


 
 

Vâỵ taị sao bây giờ laị có nhiều câu truyêṇ về viêc̣ phu ̣nữ bi ̣áp bức, đối 

xử bất công? Đấy rõ ràng là môṭ hành đôṇg phi tư ̣nhiên! Trên thế giới vâñ còn 

nhiều nơi phu ̣nữ sống như nô lê,̣ bi ̣baọ hành, không đươc̣ hoc̣ tâp̣… Từ vi ̣ trí 

thống tri,̣ phu ̣nữ (như ở Viêṭ Nam) bi ̣co laị trong hai ngày 8-3 và 20-10. Câu 

“Của Caesar, trả về Caesar” trong trường hơp̣ này, có le ̃ nên đổi thành “Của 

Cleopatra, trả về Cleopatra”. 

Tuy vâỵ, nếu nhìn rải rác trong suốt chiều dài lic̣h sử, ta vâñ thấy phu ̣nữ ở 

vi ̣trí “rủ mành nhiếp chính”. Đàn ông không cần biết là đao to búa lớn ở ngoài 

như thế nào, nhưng nếu “hâụ cung” không bình đươc̣, thì chắc chắn loaṇ. Không 

có sức vóc, nhưng phu ̣nữ các thời vâñ thừa hưởng sư ̣khôn ngoan, khéo léo từ 

các bà tổ thời xưa để đaṭ đươc̣ muc̣ đích của mình. 

Ngày nay, phu ̣nữ đang khôi phuc̣ laị quyền lưc̣ của mình trên tất cả các 

liñh vưc̣. Các hoaṭ đôṇg của chủ nghiã nữ quyền cũng ngày môṭ lan rôṇg. Bất 

bình đẳng giới đang bi ̣cả xa ̃hôị (gồm cả đàn ông) lên án. Phu ̣nữ chúng ta, hơn 

bao giờ hết, cần phải đứng sát bên nhau để giành laị vi ̣ trí ngôi vương. Đừng 

mất thời gian vào viêc̣ bới móc, “đâm chém” lâñ nhau ở khắp moị nơi như bây 

giờ. Haỹ thân ái, hòa nha ̃với nhau. Chính điều đó mới mang laị sức maṇh cho 

chúng ta. 

Các chi ̣ em phu ̣nữ Viêṭ Nam! Hãy lấy laị những gì tư ̣nhiên vốn ban tăṇg 

cho chúng ta. Chẳng cần phải nổi loaṇ to tát gì (đấy là kiểu của đàn ông) mà hãy 

dùng sức maṇh tinh thần mềm dẻo chảy trong huyết quản mỗi người phu ̣ nữ. 



Haỹ “thuần hóa” đàn ông như thuần hóa những chú ngưạ bất kham se ̃ chở ta 

chu du moị miền. Haỹ để ho ̣say mềm trong sư ̣ngoṭ ngào như đường để ta đươc̣ 

cầm cương. Rồi dần dần, những gì thuôc̣ về tư ̣nhiên se ̃trở laị với tư ̣nhiên. 

Vào ngày đầu xuân năm mới, xin có lời chúc tới toàn thể phái đep̣ môṭ 

năm mới luôn đep̣, luôn khỏe và tràn ngâp̣ khôn khéo để chẳng mấy chốc, 

chúng ta se ̃là phái đep̣-maṇh. 

Theo Depplus 
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