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Cuối cùng, chúng ta cũng biết được phần lớn sự thật kinh hoàng. Cảnh sát của thành phố Essex, 

ngoại ô của thủ đô Luân Đôn, đã xác nhận tất cả 39 tử thi chết co quắp trong một xe hàng đông 

lạnh, thân thể không có bao nhiêu quần áo trên người, được tìm thấy vào ngày 23-10, đều là 

người Việt Nam. Tất cả 39 người này đều đã được xác định danh tính khá dễ dàng, bởi vì thân 

nhân của họ ở Việt Nam đều đã khai báo người thân “mất tích” và có thể nằm trong số 39 nạn 

nhân này. Đến 23 người đến từ Nghệ An, 10 Hà Tĩnh, 1 Hải Phòng, 1 Hải Dương, 3 Quảng Bình, 

1 Huế. Nghệ An chính là “quê hương của Bác”. “Từ thành phố này người đã ra đi”. Người ta nói 

“tìm đường cứu nước”. Chẳng hiểu thế nào, nhưng rõ rệt bác đã may mắn vô cùng, xin được 

chân phụ bếp trên chiếc tàu thủy của Pháp cho nên vượt biển không khó khăn gì. Những người 

trong chuyến xe này (31 nam, 8 nữ, trong đó có 7 trẻ dưới 15) chắc chắn không “tìm đường cứu 

nước”. Họ chỉ tìm đường chạy thoát khỏi nước để mong có một cuộc “đổi đời” (Theo lời mục sư 

ở Anh phát biểu trong lễ tưởng niệm, nạn nhân là những người đi tìm “tự do, nhân phẩm, hạnh 

phúc” (mà người ta không có ở trong nước).  

 Lúc ban đầu, người ta tưởng răng nạn nhân là người Hoa đến từ lục địa, mang theo “Hoa 

Mộng” (giấc mơ Trung Quốc”) của Tập Cận Bình. Không phải thế giới đến với Trung Quốc mà 

người Hoa bung ra đi khắp thế giới. Chúng ta đã nghe khá nhiều những câu chuyện tương tự của 

người Hoa cũng tìm cách đổi đời ở miến đất lạ như thế này, nhưng phần lớn “vùng đất hứa” của 

họ là Hoa Kỳ, chẳng phải là châu Âu. Dù sao thì đất Mỹ cũng dễ vào (qua đường biên giới 

Mexico hay đi đường biển), dễ sống, đất rộng, người thưa, nhiều người Hoa đang sống ở đó, dễ 

kiếm việc (bán trong chợ, quán ăn buffet, gian hàng sushi tàu,...). Lâu nay, Bắc Kinh vẫn mở cửa 

cho giới nhà giàu và trung lưu cấp cao (upper middle class) tìm đường vào Mỹ. Bởi vậy mà Tập 

Cận Bình cứ lần lửa, không muốn chiến tranh mậu dịch ảnh hưởng đến “yellow peril” ở Mỹ. 

 Cũng thật khó tưởng một hoạt động “buôn người” táo tợn như thế lại là “made in 

Vietnam”. Cho dù có thể chỉ là vay mượn nhãn hiệu mà đàng sau tội ác có thể cũng chỉ là người 

Hoa. Và xem chừng căn cứ địa lại chính là “cái nôi của cách mạng”, “quê hương Bác Hồ”. Dĩ 

nhiên, chuyến đi này không phải là lần đầu. Có thể đây  chỉ là chuyện xui xẻo, bể mánh. Nhưng 

ta có thể tưởng tượng với chút hiểu biết về địa lý chính trị về quá trình gian nan, hiểm nghèo của 

cuộc phiêu lưu tìm đường chạy thoát. Từ chuyện tập họp cho đủ hành khách lên chuyến xe định 

mệnh, 39 người từ bao nhiêu nơi khác nhau, rồi đưa tất cà vượt qua biên giới Trung Quốc vào 

đất Tàu; và từ nơi đất khách quê người lại tìm cach bay đến hay chạy đến một nước châu Âu nào 

đó. Rồi từ đó tím đường đi vào nước Anh, hoặc đường biển (qua eo biển Manche) hay đường bộ 

(Dover).  

 Phải nói rằng từ người lập chương trình đến người thực hiện kế hoạch, ai cũng có sự táo 

bạo mưu đồ hơn người, dám nghĩ, dám làm, dám “bỏ người chạy lấy người”, và biết cách lôi 

cuốn những người Việt đang chìm trong “Việt Mộng”, muốn ở khắp nơi trên thế giới, ngay cả 

Nam Hàn, Đài Loan, Singapore, Malaysia... trừ quê nhà, Nga và Tàu... Người Việt trong nước đi 

chui thì có lẽ đi châu Âu dể hơn vào Mỹ. Và ở Anh người ta nói tiếng Anh chắc cũng dễ học hơn 

những nơi khác nói tiếng Đức, tiếng Pháp (thế hệ người Việt nói tiếng Pháp đã tuyệt chủng), 

tiếng Tây Ban Nha... Người Anh có lẽ cũng giống người Mỹ, sợ người Hồi giao chứ chưa đến 

lúc ghét người Hoa, người Việt. Người Việt ở chui bên Anh cũng không hiếm, cho nên xem 

chừng khuyến khích người trong xứ bỏ nước ra đi.  

 Nhưng để cho chuyến đi trót lọt, băng qua biết bao nhiêu biên giới, chắc chắn phải có sự 

liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa những nhà kinh doanh “tổ chức vượt biên” Việt và Hoa cũng 

như có sự “thỏa hiệp” của giới chức trách biên giới của hai nước Việt Hoa. Ai nói người Việt, 

người Hoa không làm ăn chung được với nhau? Và hai chính quyền Việt và Hoa, tuy cùng mặc 

áo cộng sản, vẫn đồng sàng dị mộng. Chính cái chung màu áo này mà Việt Nam vẫn tự chế trong 



vụ xung đột trên Biển Đông đấy thôi! Chính những dàn xếp khó khăn và khéo léo này mà nhóm 

hành khách người Việt đã phải trả rất hậu hỉ cho chuyến đi mạo hiểm vào nước Anh. Những nhà 

kinh doanh tội phạm khuất mặt này đã bò túi ít nhất 1.5 triệu đô la Mỹ! 

 Sau khi mọi chuyện vỡ lỡ, chính quyền Hà Nội, vốn không xa lạ gì những hoạt động có 

tính xã hội đen đang đầy dẫy khắp nơi trong nước (chính Putin cũng nhờ băng đảng xã hội đen 

trấn áp những thành phần chống chính phủ, đòi dân chủ ở Moscow), đã phản ứng như thật. “Bộ 

Công an Việt Nam rất lấy làm tiếc và xin gởi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân 

và mong gia đình các nạn nhân sớm vượt qua những đau thương, mất mát (tiển bạc) to lớn này”. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng thừa nước mắt cá sấu, gởi “lời chia buồn sâu sắc nhất”. 

Chính phủ Việt Nam “lên án mạnh mẽ hành vi mua bán người và đưa người ra nước ngoài trái 

phép”. Thế nhưng ông ta không nói gì thêm về tệ trạng buôn người và đưa người ra nước ngoài  

đang thịnh hành trong bao lâu nay trong nước. Và cũng không nói chuyện điều tra làm sao cái tổ 

chức “buôn người” này có thể công khai hoạt động mà nhà chức trách tuy biết cũng làm ngơ. 

Hay đây là một hình thức “xuất cảnh bán chính thức”? Gia đình các nạn nhân có bị “liên lụy” 

hay chăng? Chỉ biết theo tin ghi nhận được ngày 12-11, chính phủ Hà Nội đã rất thực tế, không 

chịu bỏ tiền ra để đưa thi thể nạn nhân trở vế cát bụi tại Việt Nam! Hồn ai nấy chịu! Xác ai nấy 

giữ! 

Có ông tướng công an tên như tướng cướp ngày xưa (Nguyễn Hữu Cầu) cầm đầu ngành 

công an của Nghệ An lên diễn đàn Quốc Hội dạy dỗ dân: “Đây chẳng phải là chuyện buôn 

người. Nhũng người này muốn đi ra nước ngoài làm ăn (kể cả con nít?) và họ đã trả tiền. Chằng 

ai chịu chi môt khoản lớn như thế, có đến 43.000 đô la Mỹ, để bị buôn người”. Phát biểu của ông 

Cầu đương nhiên phải làm cho chúng ta suy nghĩ nhiều về chế độ chính trị cộng sản hiện nay tại 

Hà Nội, về xã hội thời nay, văn hóa thời nay, văn minh thời nay, con người thời nay ở Việt Nam. 

Và chạnh lòng nghĩ đến ngay cả con người Việt Nam thời nay ở Mỹ... chẳng hạn.  

Đương nhiên có nhiều câu hỏi hơn câu trả lời khi miên man suy nghĩ như thế. Gần 45 

năm sau ngày “giải phóng miền nam”, “thống nhất đất nước”, đưa hai miền thụt lùi vào chủ 

nghĩa xã hội; hơn 30 năm sau khi “đổi mới kinh tế theo đường lối thị trường với định hướng chủ 

nghĩa xã hội”, kinh tế đi lên như thế, mà chính quyền, mà người cộng sản, ngày càng làm cho 

người dân chẳng còn ý thức gì về tự do dân chủ, dân quyền, không còn lý tưởng tự hào dân tộc, 

không tin vào giá trị của đất nước, và người ta chỉ lo vơ vét để trốn ra khỏi nước. Mạnh ai nấy 

chạy! Mạnh ai nấy sống! 

Chúng ta hãy thử nghĩ lại, nhìn lại một thời đáng sống của chúng ta. Miền nam của chúng 

ta trong thời chiến. Có thể nói xã hội Miền Nam của chúng ta thời đó là một xã hội giai cấp hòa 

hợp. Một giai cấp tiểu tư sản vượt trội, liên kết tất cả mọi thành phần, trong đó tiểu tư sản tri thức 

chịu bao nhiêu thử thách để tồn tại. Không có sự xung đột, tranh chấp nào về giai cấp! Không có 

sự phản bội hay mất niềm tin nào về đất nước, về văn hóa, về xã hội, về con người. Có ý nghĩ 

nào bỏ nước ra đi, thoát khỏi đất nước như hiện nay hay chăng? 

 Nhiều người trong chúng ta dĩ nhiên đã chạnh lòng thương cảm khi nghe câu chuyện 

thương tâm, bi đát này. 39 người Việt nằm chết cóng trong chiếc xe đông lạnh, không đủ áo quần 

che thân. Bàn tay nhiều người rướm máu vì đập vào cửa xe .Nhưng chúng ta đừng vì thế mà 

nhầm lẫn giữa “lorry people” thời nay và “boat people” thời xưa.  

Số người rời đất nước trong xe tải như thế có thể lên đến hàng trăm, hàng ngàn. Họ phần 

lớn thuộc vào một giai tầng trung lưu cao cấp (upper middle class) được “ưu đãi” (privileged) 

trong xã hội, trên cả hai mặt chính trị và kinh tế. Nếu những di dân xe tải hay gia đình những di 

dân xe tải này không có đến hàng chục ngàn đô la, nếu không có chính sách “xuất khẩu lao 

động” dễ dãi của nhà cầm quyền cộng sản (để nhà nước khỏi phài tạo việc làm mà còn thu được 



“kiều hối”) tạo cảm hứng; thì chắc những di dân này không dễ gì ra khỏi nước. Có thể người ta 

không thuộc vế giai cấp thống trị, nhưng cũng khá chắc chắn họ không thuộc thành phần thứ cấp, 

bị trị, bị lạm dụng, sách nhiễu ... Hàng trăm ngàn người Việt đang lao động tại Nam Triều Tiên, 

Đài Loan, Malaysia, Singapore. Chỉ mới đây, gần 40 phụ nữ Việt Nam bị bắt ở Malaysia về tội 

mãi dâm. Những vụ bắt bớ tương tự đã xảy ra ở Đài Loan, Campuchia... Khi được hỏi tại sao 

những phụ nữ này được “xuất khẩu lao động” như thế, nhà chức trách chép miệng: Làm sao 

được. Đó là quyền của người ta. 

 Giới thuyền nhân được nổi tiếng khắp thế giới sau khi chế độ Saigon sụp đổ vào năm 

1975, và Hà Nợi thi hành lời hứa chủ trương “nhân đạo” với chế độ cũ và xã hội cũ. Hàng trăm 

ngàn người dính líu với “ngụy quân, ngụy quyền” bị gom lại trong những trại “học tập cải tạo”. 

Vì thế chúng ta mới biết được hai chữ “mút mùa” Những thân nhân của họ ở ngoài, cùng với 

những thành phần kinh tế công thương thì bị truy bức, tước đoạt, gọi là “cải tạo”. Cho nên nhà 

cầm quyền cộng sản áp bức, bóc lột chi mở ra một con đường đối với nhiều người: liều chết để 

kiếm con đường sống. Họ đúng là người tỵ nạn.  Thuyền nhân ngày xưa chẳng làm sao so sánh 

được với “thùng dân” (xe thùng) ngày nay. Họ phải chạy từng chi, từng cây vàng để kiếm một 

chỗ trên tàu thô sơ quá tải chạy giữa sóng gió bão bùng. Khi đến Mỹ, họ tứ cố vô thân, trong túi 

chỉ có vài đồng hay vài chục đô la. Cuộc hải trình vượt biển cực kỳ hiểm nghèo. Ai trong chúng 

ta cũng có thể kể tên những bạn bè hay thân nhân chết trên biển. Theo thống kê chính thức của  

Liên Hiệp Quốc, có đến 400.000 người đã bỏ mạng trên biển vì đi tìm sự sống có ý nghĩa. 

Làm sao so sánh được thùng nhân và thuyền nhân? 


