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Nhà báo Bruno Philippe trên tờ Le Monde trở lại với thảm họa vỡ đập thủy điện Xe Pian Xe 

Namnoi tại Lào, một tai họa "có thể tránh khỏi". 

Hơn hai tuần sau vụ vỡ đập, một ngàn người vẫn bặt vô am tín, nhưng chính quyền vẫn bám vào 

hai con số chính thức : 31 người tử vong và 130 người mất tích. Vụ vỡ đập hôm 23 tháng 7 là tai 

nạn nghiêm trọng đầu tiên và sẽ còn những thảm hỏa khác nữa đe dọa dân Lào. 

Sự kiện vừa qua phơi bày ra ánh sáng những sai lầm trong chính sách năng lượng của Lào. Vientian 

muốn biến đất nước khép kín này thành "bình điện của Đông Nam Á". 51 đập thủy điện đã hoàn 

tất, 46 đập khác đang được xây thêm. Đại đa số các công trình ấy đều có bàn tay Trung Quốc. Thế 

nhưng đập Xe Pian Xe Namnoi là một chương trình hợp tác giữa chính phủ Lào, với hai đối tác 

Hàn Quốc và một của Thái Lan. 

Phản ứng đầu tiên của Vientian là đổ lỗi cho "mưa lũ" gây ra tai nạn, nhưng giả thuyết này đã lập 

tức bị các chuyên gia bác bỏ. Họ chứng minh rằng, công trình xây dựng đập với chất lượng quá 

tồi cộng thêm với việc quản lý nước trong các bể chứa quá kém cỏi đã gây ra thảm họa. 

Nói cách khác, vụ vỡ đập vừa qua là do lỗi của con người gây nên, mà điều đó nhẽ ra có thể tránh 

được. Thêm một thiếu sót nghiêm trọng thứ ba, là khi xây đập, không ai quan tâm đến việc lắp đặt 

một hệ thống báo động, để dân làng kịp sơ tán. Tại sao dân cư trong vùng không được thông báo 

cho dù đã phát hiện vết nứt tại đập ? Báo chí ở Vientian không được tự do đưa tin, nhưng trên các 

trang mạng xã hội ở Lào, đây đang là chủ đề nóng bỏng. 

Tán gia bại sản vì cho vay trên mạng 

Trang kinh tế của Le Figaro chú ý đến hoàn cảnh của "hàng triệu người Trung Quốc khánh tận vì 

cho vay trên mạng". 

Cuối tháng 6/2018 giám đốc điều hành trang mạng Tangxiaoseng bị bắt, 500 triệu euro do tổ chức 

này "quản lý" đã bốc hơi. Một đám đông tụ tập trước đồn cảnh sát ở Thượng Hải đòi được bồi 

thường và họ đã bị công an tống lên xe đưa đi nơi khác. 

Một phụ nữ 47 tuổi nói với phóng viên của Le Figaro bà đã mất 45.000 euro. Như rất nhiều các 

nạn nhân khác, bà từng được cho ăn bánh vẽ, với hứa hẹn 12 % tiền lãi, tức là với mức lời cao gấp 

bốn lần so với của ngân hàng. 

Từ đầu tháng 7/2018 Trung Quốc đóng cửa khoảng 160 website tín dụng hoạt động theo kiểu peer 

to peer, tức là giữa các tư nhân cho nhau vay tiền. Gần 4 triệu chủ nợ trắng tay ; 150 tỷ euro không 

cánh mà bay. Khoảng một chục ngàn nạn nhân các vụ cho vay trên mạng này kêu gọi chính quyền 

can thiệp. Bắc Kinh im lặng. 

Rượu cognac và những thăng trầm trong quan hệ quốc tế 

Trước khi đóng lại các trang báo Paris mùa hè, xin điểm qua bài "Địa chính trị của rượu 

cognac" trên Le Monde. Xưa kia văn hào Victor Hugo từng gọi cognac là rượu dành cho những 

vị tiên ở Thiên Cung. Điều đã được kiểm chứng qua hàng trăm năm lịch sử. 

Là một đặc sản của vùng tây nam nước Pháp, nơi có con sông Charente chảy qua, từ cuối thế kỷ 

thứ 17, rượu cognac đã làm mê hoặc lòng người. Ngày này, cognac là người bạn đồng hành với 

những thành phần giàu có mới nổi trên thế giới. Bốn nhà cung cấp loại rượu mạnh này thống lĩnh 

thị trường tại 130 quốc gia, xuất khẩu 203 triệu chai trong năm qua, đem về 3,7 tỷ euro cho nước 

Pháp. 98 % sản phẩm là để phục vụ khách hàng ở hải ngoại. 

Năm 1783 các nhà sản xuất cognac xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang Bắc Mỹ. Trung Quốc bắt đầu 

bị loại rượu có màu vàng mật ong này chinh phục và đã đặt hàng trong một hóa đơn đề năm 1858. 
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Tiếp theo đó, Nam Dương, Đông Dương và Đại Hàn đã lần lượt trở thành khách hàng của các nhà 

sản xuất cognac ... Trong thời kỳ Cách Mạng Pháp 1789, giao thương bị gián đoạn, nhưng rồi các 

nhà sản xuất ở vùng Charente đã tập trung vào thị trường Anh. 

Bước sang thế kỷ 20 rượu cognac "đổ bộ" sang Mỹ, cạnh tranh với whisky của Hoa Kỳ. Năm 

1991 khi Liên Xô sụp đổ, các tay nhà giàu mới tại Matxcơva chuộng cognac, biến những chai 

rượu Pháp này thành biểu tượng của thành công. Những người sành điệu thậm chí còn đặt các 

hãng pha lê nổi tiếng của Pháp như Baccarat hay Cristal de Sèvre để có được những chai rượu độc 

đáo, với hình dáng xứng đáng là một tác phẩm nghệ thuật. 

Đến đầu những năm 2000, thì người sang trọng và quý phái Trung Quốc chuộng cognac trên 20 

năm tuổi và uống loại rượu mạnh này trong bữa ăn. Đã có biết bao nhiêu chai cognac được đem 

đi biếu các quan chức ở Thượng Hải, Thẩm Quyến ? Nhưng đến 2013, chính sách "đả hổ diệt 

ruồi" bài trừ tham nhũng của ông Tập Cận Bình đã khiến ngành xuất khẩu cognac Pháp lao đao. 

Thách thức giờ đây đối với các nhà sản xuất là chính sách bảo hộ của Mỹ. Đến khi nào thì chính 

quyền Trump tăng thuế nhập khẩu cognac vào Hoa Kỳ ? 

 


