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Tú Anh 

Vì sao Úc hết sợ Trung Quốc ? Vụ án đường dây buôn người Việt Nam sang Anh Quốc, 

Donald Trump dốc to n   c v i hy v ng   t ngược thế cờ,V adimir  utin đối m t v i  hủng 

ho ng ven bi n trong bối c nh  inh tế Nga suy thoái    nh ng chủ đ  của mục đi m báo hôm 

nay. 

Trước hết, đại dịch Covid-19 tràn lan trên trang nhất. Macron sẵn sàng siết chặt thêm các biện pháp 

trói buộc. Đi trước các đồng nghiệp, Les Echos dự báo nội dung thông điệp của tổng thống Pháp 

vào chiều thứ Tư 14/10/2020. Đợt tấn công thứ hai của virus corona đến nhanh và mạnh hơn tiên 

liệu, buộc tổng thống phải lên tuyến đầu. Tại Anh Quốc, các tỉnh phía bắc trong đó có Liverpool, bị 

xếp vào vùng « nguy hiểm ». Đông Âu cũng chung một số phận đặc biệt là Cộng Hoà Séc. La Croix 

trình bày các phương thức xét nghiệm mới mà chính phủ đang chuẩn bị để đối phó với đợt dịch thứ 

hai đến cùng một lúc với dịch cúm mùa đông. 

Le Monde tập trung vào hai hệ quả ngoài y tế: Khủng hoảng làm dấy lên cuộc tranh luận có nên 

giảm thuế cho người giàu để khuyến khích đầu tư tại Pháp. Ngay trước mắt, thành phần thiệt thòi 

nhất là giới quán bar giải khát, ở vùng báo động đỏ bị thất thu. 

Thị trường tử thần: Vụ án 39 di dân Việt Nam chết ngạt trong xe t i 

Liên quan tới Việt Nam, trong bối cảnh vụ xử đường dây buôn người, làm 39 thanh niên nam nữ 

Việt Nam chết ngạt trên xe đông lạnh bắt đầu diễn ra tại Luân Đôn, Le Monde dành hai trang dài 

tường thuật thảm kịch xảy ra cách nay một năm, dựa theo kết quả điều tra của cảnh sát Anh, Pháp, 

Bỉ. 

Câu chuyện bắt đầu từ đêm 22 rạng sáng 23 tháng 10 năm 2019 khi 39 di dân Việt Nam, tất cả quê 

ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình bước lên chiếc xe vận tải đông lạnh ở Bierne, một làng quê thuộc 

khu công nghệ ở miền bắc nước Pháp. Hôm sau, thi thể của 39 người được phát hiện tại 



Waterglade, một khu công nghệ khác bên Anh. Nạn nhân không chết vì lạnh mà chết vì ngộp thở, 

hệ thống điều hòa bị cắt. 

Thảm kịch gây chấn động quốc tế vì đường dây buôn người được tổ chức quy mô từ Việt Nam, 

Trung Quốc qua tới Bỉ, Pháp và Anh, có cả một hệ thống cung cấp hộ chiếu Trung Quốc, tài xế xe 

taxi ở Pháp hám lợi đã bao nhiêu lần qua mắt cảnh sát biên phòng châu Âu. Anh, Pháp, Bỉ và Ailen 

thành lập cơ quan điều tra với 1.300 nhân viên đặc trách. Nhưng phiên toà tại Anh không phải là vụ 

xử duy nhất. Tại Việt nam, 7 can phạm bị kết án tù hồi tháng 9, tư pháp Pháp, Bỉ cũng bắt nhiều 

người trong mùa hè vừa qua. 

Xin lược bớt chi tiết, điều mà các nhà điều tra nắm được là đường dây này v n tiếp tục được kích 

hoạt, với một mạng lưới đa dạng nhưng tựu chung theo các con đường nhập cư hợp pháp của dân đi 

lao động xuất khẩu từ miền bắc Việt Nam đi Đông Âu thời Liên Xô cũ. 

Cảnh sát Pháp phát hiện một đường dây nhà hàng Á châu ở miền nam nước Pháp, từ Lyon đến tận 

biên giới Tây Ban Nha, sử dụng một số di dân trong nhóm 39 nạn nhân, trong nhiều tháng hoặc 

nhiều năm cho đến khi họ đủ tiền trang trải chi phí. Créteil, ngoại ô Paris, cũng là nơi mà 20 trong 

số 39 nạn nhân được mạng lưới buôn người tổ chức cho tạm trú từ vài tháng đến vài năm trước khi 

lên chiếc xe tải định mệnh. 

Định mệnh, như người cha của nạn nhân trẻ nhất, than trách: Phải chi ông không trốn sang Anh để 

đoàn tụ với vợ thì con trai của ông đâu có liều lĩnh làm gì ? 

Như tường thuật của Le Monde, biết đâu kết cục đã đổi khác, nếu cảnh sát tới sớm khi được bà cụ ở 

địa phương báo động   Nếu hai cô gái trẻ h n giúp cho cảnh sát thông tin cần thiết   Nếu chiếc xe 

vận tải thứ hai đến đúng giờ thì 39 di dân đâu có dồn lên một chiếc…. 

Nhưng câu hỏi then chốt là vì sao họ ra đi  trong khi Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ 

tăng trưởng cao nhất thế giới ? 

Theo linh mục Nguyễn Đức Thăng, giáo xứ Việt Nam ở Luân Đôn, đặc trách lo cho gia đình nạn 

nhân thì thảm họa Formosa, tên công ty Đài Loan thải hóa chất ra biển vào năm 2016, làm 200.000 

ngư dân tiêu tan sự nghiệp là một lý do. Nhưng theo linh mục, không thể bài trừ đường dây buôn 

người như Tây phương đang làm mà phải giải quyết nạn di dân từ nguồn cội : T     ọ      

             ộ        ũ      è                 ự d   P                            ớ         ị  

 ỗ  ỏ      ớ   ã  

Để rộng đường công luận, Le Monde trích quan điểm của Luke Holmes, một sinh viên đang làm 

luận án tiến sĩ tại Oxford, về di dân Việt Nam. Luke Holmes nhìn nhận nghèo khó là một nguyên 

nhân nhưng lý do thứ hai là vì giới trẻ khi thấy « làng tỷ phú » ở Nghệ An thì nghĩ rằng các ngôi 

biệt thự này là bằng chứng rõ ràng là có thể làm giàu khi di cư ra nước ngoài. 

Năm 2018, tiền của người Việt ở nước ngoài gửi về là 15,9 tỷ đôla, tương đương với 6,6% GDP. 

 


