
Bắc Hàn chầm chậm đổi thay 

BBC, 9 tháng 10 2015 

 
Ảnh chụp ngày 9/10/2015: Ga tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng  

Khi đi xe vào Bình Nhưỡng, bạn để ý ngay đến bóng tối. 

Bóng tối trở nên rất thật trên đường phố: khi đêm đến, bạn đi qua các tòa nhà tập thể ở Bình 

Nhưỡng mà hầu như không thấy ánh đèn từ cửa sổ. Đây vẫn là đất nước thiếu điện. 

Ban ngày, một số panô năng lượng mặt trời được thấy trên một vài ban công, chứng tỏ người dân 

đang bỏ qua nguồn điện chính thức. 

Việc khẳng định hành vi cá nhân như vậy đang diễn ra theo nhiều cách. Sau nạn đói thập niên 1990, 

kinh tế bắt đầu đổi thay. Người dân tìm cách tự cung tự cấp, rồi đem bán lại. Khi đã xuất hiện, các 

thị trường này không chịu biến mất và nay được giới chức ngầm thừa nhận. 

Một số doanh nghiệp nay hành xử như tổ chức tư bản, cho nhà quản lý được phép giữ lại lợi nhuận. 

Một kiểu chủ nghĩa tư bản kỳ lạ đang diễn ra ở Bắc Hàn. 

Có tiền ở đó – tiền cho một số người. Bên cạnh cách kinh doanh trong nước đang thay đổi, đường 

biên giới mềm với Trung Quốc ở phía bắc khiến đủ loại hàng hóa đi vào. Ở các cửa hàng bách hóa 

tại Bình Nhưỡng, sản phẩm đủ để bán cho những ai có tiền. 



  
Một nhà hàng ở Bình Nhưỡng (ảnh chụp 9/10/2015)  

Cũng phải nói lại rằng Bắc Hàn vẫn nghèo hơn các nước, đặc biệt là Hàn Quốc. 

Ngày nay, đã có kẹt xe ở Bình Nhưỡng, những con đường đầy xe Trung Quốc nhưng cũng có xe 

BMW và VW. 

  
Cảnh đường phố ở Bình Nhưỡng (ảnh chụp ngày 9/10/2015)  

Nhưng điều không thay đổi là tầm mức kiểm soát chính trị. 

Vào thứ Bảy sẽ có lễ duyệt binh kỷ niệm lớn. Các nhà ngoại giao và phóng viên sẽ chứng kiến việc 

khoe khí tài quân sự, cũng như quyền lực áp đặt lên các công dân nước này. 

Người theo dõi được phân công đi cùng các phóng viên, và giới chức ngăn mọi liên lạc với người 

dân thường, yêu cầu không quay phim. 

Sân bay mới tại Bình Nhưỡng thể hiện mâu thuẫn cho chính thể. Nó được xây để giúp hàng triệu 

hành khách đến thăm, mang theo đồng đôla và euro. 

Nhưng giới chức vẫn nghi ngờ người ngoài. Họ muốn du khách và tiền bạc, nhưng không muốn 

những ý tưởng gây bất ổn. 

Xem hình ảnh mới nhất về Bình Nhưỡng 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1117056384973769.1073741893.228458913833525&type=3

