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There are no translations available.
Trong thời gian gần đây có vài người việt bị phát hiện ăn trộm vặt ở nước ngoài. Nhiều
người hỏi tôi: Vì sao những người giàu, có tiền đi du lịch nước ngoài mà vẫn trộm cắp
vặt?

Có nhiều nguyên nhân và động cơ khác nhau dẫn đến hành vi ăn cắp. Ở mỗi lứa tuổi hoặc mỗi
nhóm đối tượng khác nhau có những động cơ khác nhau.

Người giàu mà vẫn trộm cắp là những người có lòng tham lam hoặc có vấn đề về tâm sinh lý
(nói cách khác là không bình thường). Thói quen trộm cắp đã hình bởi lòng tham và họ đã
không được giáo dục, hướng dẫn từ nhỏ.

Trộm cắp vặt là bệnh lý hay chỉ là do lòng tham và thói chôm chỉa?

Chỉ có những kẻ trộm cắp vặt mới biết rõ động cơ của họ. Chúng ta khó có thể phán đoán một
cách rạch ròi đó là bệnh lý hay lòng tham. Theo kết quả nghiên cứu, một số người có tật ăn
cắp là do các rối loạn về sức khỏe tâm thần. Khi bị rối loạn về tâm thần thì nhân cách không
thể cưỡng lại sự cám dỗ hoặc lòng ham muốn trong con người dẫn đến một hành động có hại
cho người khác và cho bản thân. Nhưng số người bị rối loạn tâm thần dẫn đến trộm cắp vặt là
rất ít.

Một số người biết được bản thân mình có tật ăn cắp nhưng họ xấu hổ không giám nói ra, họ
không chia sẻ thông tin với người thân và cũng không tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia
tâm lý. Dần dần, họ quen với thói ăn cắp vặt và ở họ có cả lòng tham lẫn mánh khóe trộm cắp.
Và khi nhìn thấy sự sơ hở là chôm chỉa. Việc tư vấn và chữa trị tật ăn cắp không khó. Nếu ai
đó cảm thấy bản thân mình có có ham muốn hoặc có sự thúc giục mạnh từ bên trong dẫn đến
trộm cắp các đồ vật của người khác thì cần phải thay đổi, nếu không tự thay đổi thì nên tìm kiếm
sự hỗ trợ từ các bác sỹ tâm thần để sớm chữa trị bệnh.

Ở nước ngoài ít người ăn cắp vặt hơn ở VN?
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Tại các nước mà tôi đã từng tới học tập và công tác (Mỹ, Úc, Singapore, Philippines…) có ít
người trộm cắp vặt. Các siêu thị, nhà hàng cũng ít nhân viên an ninh, mọi khách hàng rất tự
giác trả tiền và tôn trọng quy định ở những nơi công cộng.

Sao có người việt trộm cắp vặt khi ra nước ngoài?

Hành vi trộm cắp vặt ở nước ngoài ảnh hưởng xấu tới thể diện quốc gia. Chúng ta cần lên tiếng
báo động. Đây có lẽ là do công tác giáo dục đạo đức công dân ở nước ta chưa thực sự hiệu quả,
nhận thức về trách nhiệm cá nhân của mỗi người chưa cao, họ đã vì cái lợi của bản thân mà làm
đánh mất thể diện của mình và của quốc gia.

Có một số người giàu hoặc người có cuộc sống bình thường, nhưng trong quá khứ họ đã từng ăn
cắp vặt thành công mà chưa từng bị phát hiện.. Do đó, lòng tham của họ càng ngày càng lớn
và họ tái diễn tật trộm cắp. Trong trường hợp này, hành vị trộm cắp vặt của người giàu là xuất
phát từ lòng tham.

Có một người phụ nữ việt (là cán bộ của tổ chức quốc tế) khi đi máy bay đã lấy chăn và phao
cứu sinh dấu vào ba lô, khi bị đồng nghiệp nhắc nhở vẫn không trả lại. Hậu quả là bị cảnh sát
ở sân bay bắt được và cả đoàn người việt phải ở lại sân bay cả một ngày để làm tờ trình và các
thủ tục an ninh.

Nên làm gì để ngăn chặn các hành vi trộm cắp vặt?

Ai cũng biết hậu quả của hành vi ăn cắp vặt là rất nghiêm trọng. Nó không chỉ là vi phạm pháp
luật, vi phạm đạo đức mà còn làm tổn hại tới trật tự xã hội, gấy mất đoàn kết trong cơ quan, tổ
chức; làm mất thể diện của quốc gia.

Do vậy, nếu biết ai đó có tật ăn cắp vặt hoặc đã từng có hành vi ăn cắp vặt thì nên lên tiếng
cảnh báo, nhắc nhỏ và ngăn chặn để hành vi trộm cắp không thể xảy ra. Đối với những người
có bệnh lý (do sức khỏe tâm thần) thì cần tư vấn, động viên họ tìm đến các chuyên gia có trình
độ chuyên môn để chữa trị kịp thời.
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Cần tăng cường công tác giáo dục, khuyến khích thực hiện văn hóa tự giác, trung thực, đồng
thời luôn cảnh giác, phê phán và phòng chống các hành vi trộm cắp.
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