
TÔ GIỚI TÀU TRÊN ĐẤT VIỆT  

(Bài nầy tác giả Bùi Bảo Trúc viết từ năm 2009. Sau 8 năm Tàu cộng 
càng lộng hành hơn trên đất nước VN của chúng ta. Sẽ không còn 
những tô giới nữa mà VN sẽ trở thành một tỉnh của TC) 
 

 
 
Tô giới, concession, là những khu đất nhường cho người nước ngoài 
đến kiều cư buôn bán. Những khu như vậy ngày nay hầu như trên thế 
giới không còn nữa.  

Ở Trung quốc, có một thời, triều đình Mãn Thanh đã phải nhường 
nhiều khu cho các cường quốc Tây phương như Áo-Hung, Bồ Ðào 
Nha, Anh, Ðức, Nga, Pháp, Ý, Bỉ, Tây Ban Nha, Hà Lan và Nhật . 

Ở tất cả các tỉnh lớn như Thiên Tân, Hán Khẩu, Quảng Ðông, Thượng 
Hải, Quảng Châu, Quảng Châu Loan, Hải Nam, Bành Hồ, Thanh Ðảo, 
Á Môn … đều có các tô giới. Tại các tô giới này, công dân của các 
nước ngoài được tự do cư trú, buôn bán, đi lại mà không cần phải xin 
phép chính phủ Thanh triều. 

 Khởi đầu, người Hoa không được phép sống tại các khu tô giới này, 
nhưng từ khoảng những năm 1860 trở đi, người Hoa cũng được cho 
đến sống và làm việc tại các tô giới nhưng bị đối xử như những công 
dân hạng hai ngay trên đất nước của họ. Các công dân nước ngoài 



được hưởng quyền đặc miễn tài phán, không bị pháp luật Trung quốc 
ràng buộc. Những công dân nước ngoài có phạm pháp cũng không bị 
truy tố tại các tòa án Trung quốc. Tình trạng này kéo dài cho đến đầu 
thế kỷ 20 và là những vấn đề nan giải của nước cộng hòa Trung Hoa. 

Những điều vừa kể hình như đang được người Hoa mang theo để áp 
dụng tại một số quốc gia họ tới làm ăn. Trong những năm gần đây, 
Bắc kinh đã tới nhiều nước Phi châu để buôn bán, khai thác tài nguyên 
thiên nhiên. Tại các nước có dầu hỏa, họ bỏ tiền đầu tư vào những nhà 
máy lọc dầu, khai thác dầu, xây cất … 

 Họ dùng tiền bạc để mua chuộc các chính phủ tham nhũng độc tài để 
được cho khai thác và đầu tư, làm ăn tại các nước này. Chính vì bàn 
tay của Trung quốc mà những rắc rối tại Phi châu không thể giải quyết 
được như trong trường hợp người ta đã thấy tại Darfur. 
 
Ở Phi châu không biết có những hình thức tô giới như ở Trung quốc 
trước đây chưa, nhưng ở Việt Nam, những thứ tô giới ô nhục mà 
người Hoa trước đây phải nhường cho các nước Tây phương đang dần 
dần xuất hiện. 
 
Hiện nay, khoảng mấy chục ngàn công dân Trung quốc đã được đưa 
vào Việt Nam làm việc tại các công trường xây cất và những khu khai 
thác khoáng sản. Các công nhân này được cho sống tại những khu nhà 
riêng, những khu người Việt không được vào nếu không có phép.  

Những giao tiếp giữa các công nhân Trung quốc và người Việt sống 
gần các khu trại của người Hoa tuy thế, vẫn diễn ra qua những hình 
thức buôn bán lẻ. Ở Hải Phòng, đã có những khu gia cư của các công 
nhân Trung quốc trong những tình trạng sống không khá giả lắm. Ở 
đó, những thị trấn Trung quốc nhỏ đang hình thành có đủ cả các quán 
ăn, các nhà hàng dịch vụ, các quán cà phê karaoke để phục vụ các 
khách hàng người Hoa. 
 
Những liên hệ giữa các công nhân Trung quốc và người Việt đã được 
thấy tại các khu này. 
 



Những đụng chạm giữa hai phía chắc chắn phải xẩy ra. Và sau những 
vụ như thế, người ta càng thấy hiện ra rõ hơn những tô giới ở Việt 
Nam. 
 
Vụ mới nhất mà báo điện tử Vietnamnet tường thuật là vụ 200 công 
nhân Trung quốc làm loạn đánh dân Việt ở công trường Nghi Sơn. 
Trong vụ này, một công nhân Trung quốc có chuyện bất đồng với một 
chủ tiệm tạp hóa Việt Nam. Người Trung Hoa này xông vào nhà hành 
hung chủ nhà, rồi sau đó, kéo khoảng 200 người khác mang theo gậy 
gộc, ống nước đập phá nhà của nạn nhân người Việt, gây thương tích 
cho nhiều người trong gia đình nạn nhân. Hàng xóm kéo đến can thiệp 
cũng bị đám công nhân này bạo hành. 
 
Sau khi phá phách, đám công nhân Trung quốc này về trại của họ. 
Công an địa phương không hề can thiệp hay điều tra nội vụ. 
 
Ðây không phải là một vụ duy nhất, mà còn nhiều vụ khác diễn ra ở 
Nghi Sơn. Các công nhân Trung quốc đã tự tung tự tác, xúc phạm các 
công dân Việt, tự xử lấy những vụ đụng độ, tranh chấp với người Việt 
trong khi nhà cầm quyền không có bất cứ một nỗ lực can thiệp nào 
mặc dù luật pháp của Việt Nam bị những người Hoa này vi phạm. 
Hiện có rất nhiều người Hoa nhập cảnh Việt Nam bất hợp pháp để làm 
việc tại các công trường xây cất của các nhà thầu người Hoa. 
 
Tình trạng này nghe hệt như những tô giới trước đây ở Trung quốc. 
 
Khi còn những tô giới ấy, đã có những khu treo những tấm bảng ghi 
hàng chữ "No Dogs and Chinese allowed", cấm chó và người Hoa, mà 
Lý Tiểu Long trong phim Tinh Võ Môn đã bay lên đá cho rơi xuống 
đất ở lối vào một công viên. 
 
Những cách hành xử của các công nhân người Hoa tại nhiều khu vực 
ở Việt Nam khiến người ta nghĩ một hình thức tô giới đang dần dần 
hiện ra ở Việt Nam. Ai là người đã để cho những người công nhân 
Trung quốc tác yêu tác quái như thế nếu không là bọn mặt chó ở Hà 



Nội, bọn đã dâng Trường Sa, Hoàng Sa cho Bắc kinh, bọn nhắm mắt 
câm miệng trước lệnh cấm ngư dân Việt Nam đánh cá ở biển Ðông 
trong khi chính bọn chó này lại thẳng tay đàn áp những người dám mở 
miệng phản đối bọn thực dân mới ở Bắc kinh. 
 
Thế thì công an nào dám đụng tới những sợi lông chân của những tên 
Ba Tầu đang lộng hành ở Nghi Sơn! 
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