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ẤN ĐỘ: Dưới vòng kim cô của hệ thống đẳng cấp 

Qua nhiều năm, tôi đã đi đến một kết luận rằng không thể so sánh Trung Quốc với 

Ấn Độ. Trung Quốc phát triển một cách hữu cơ và trở thành một dân tộc thống 

nhất. Nó không phải là một quốc gia do người ngoài tạo lập nên. Người Hán chiếm 

90 phần trăm dân số và hầu hết mọi người trong đất nước đều có thể nói cùng 

ngôn ngữ. Trung Quốc có một sự cố kết mà Ấn Độ không có. Ở Ấn Độ có hơn 400 

ngôn ngữ bản địa, và trước khi người Anh đến cai trị và thống nhất họ bằng cách 

xây nên một mạng lưới đường sắt, họ là những nhóm người đa dạng, mỗi nhóm lại 

nằm dưới quyền một maharaja (hoàng tử), một sultan (quốc vương Hồi giáo) hay 

một nawab (lãnh đạo quý tộc).  

Bởi tính đa dạng ngôn ngữ này, bạn không thể đứng ở Delhi mà nói chuyện 

được với hơn 40 phần trăm người dân cùng một lúc. (Delhi nằm trong vành đai nói 

tiếng Hindi của Ấn Độ; theo điều tra dân số năm 2011, 41 phần trăm dân số Ấn Độ 

là người nói tiếng Hindi như là bản ngữ. Người nói tiếng Hindi phi bản ngữ như 

người Punjab cũng hiểu tiếng Hindi). Nhiều ngôn ngữ - ví dụ như tiếng Tamil và 

tiếng Punjab – không có liên kết lịch sử nào, và người nói ngôn ngữ này sẽ không 

hiểu người nói ngôn ngữ kia. Nếu bạn nói tiếng Anh, 200 triệu trong số 1,2 tỷ người 

sẽ có thể hiểu bạn. Nếu bạn nói tiếng Hindi, bạn giao tiếp được với khoảng 500 

triệu người. Nếu bạn nói tiếng Tamil, bạn chỉ có 60 triệu người hay cỡ đó hiểu 
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mình. Đó là một cản trở lớn cho bất kỳ một thủ tướng nào ở Ấn Độ vì không một 

thủ tướng nào có thể nói được tất cả các ngôn ngữ. 

Ấn Độ chưa bao giờ là một thực thể đồng nhất. Nó là một ý tưởng được 

người Anh nghĩ ra. Và bất chấp những nỗ lực to lớn của người Anh và những người 

Ấn theo chủ nghĩa dân tộc, Ấn Độ trong tư cách là một quốc gia vẫn là một ước ao 

hơn là một thực tế. 

Do đó, nếu so sánh hai nền văn minh, Ấn Độ và Trung Hoa, thì như so sánh 

quả táo với quả cam. Hỏi rằng liệu Ấn Độ có đạt được những gì Trung Quốc có thể 

đạt được hay không tức là hỏi liệu bạn có thể biến một quả táo thành một quả cam 

hay không. Kết quả của những khác biệt cơ bản giữa Ấn Độ và Trung Quốc là khá 

rõ ràng. Một quốc gia giải quyết được mọi việc. Quốc gia kia nói không ngừng 

nhưng hiếm khi tìm thấy ý chí hay khả năng để đứng đậy và bước đi. Ấn Độ đơn 

giản là không có cùng thứ động lực hoặc tính thống nhất mục tiêu mà bạn thấy ở 

Trung Quốc. 

Sự phân mảnh được phản ánh trong hệ thống chính trị của Ấn Độ. Thủ 

tướng ở Delhi không thể yêu cầu các thủ hiến bang làm những gì trung ương 

muốn. Họ không phụ thuộc vào ông ta để được bổ nhiệm mà phụ thuộc vào phiếu 

bầu của người dân nơi mà họ đang cai trị. Ở Trung Quốc, bạn tuân theo những chỉ 

dẫn từ trung ương – hoặc bạn tránh qua một bên. Đất nước tiến lên theo một thể 

thống nhất. Nhưng Ấn Độ không đoàn kết dưới một hệ thống đơn nhất như của 

Trung Quốc bởi những khác biệt của nó. 

Khi Trung Quốc có thể đăng cai tổ chức thành công Thế Vận Hội thì Bộ 

trưởng Tài chính của Ấn Độ là P. Chidambaram đã đặt ra một thử thách cho quốc 

gia của ông là phải đăng cai Thế Vận Hội vào năm 2020 nếu không phải là năm 

2016 ở một quy mô ngang ngửa với Thế Vận Hội ở Trung Quốc. Chuyện này sẽ xảy 

ra chứ? Cho dù cách nhìn của bạn đối với chính sách một con của Trung Quốc có là 

gì đi nữa thì nó vẫn được thi hành ở Trung Quốc. Người Trung Quốc có thể lôi ra 

một bào thai bảy tháng như các bản tin đã đưa vào tháng Chín năm 2012. Một phụ 

nữ mang một cái thai đã lớn ở tỉnh Thiểm Tây, Phùng Kiến Mai, đã bị ép phá thai 

bởi cô không tìm cách xin phép chính thức để được mang thai. Đó là cách một hệ 

thống trung ương tập quyền vận hành. Bạn phạm luật, bạn bị phá thai. Người Ấn sẽ 

không cố đề ra luật lệ, huống gì là thi hành chúng. 

Hệ thống đẳng cấp đối với Ấn Độ còn là một sự phức tạp hơn nữa. Nó cũng 

là một yếu tố then chốt khiến sự phát triển của quốc gia này bị trì trệ. Theo các luật 

lệ của hệ thống đẳng cấp, khi bạn kết hôn với người ở đẳng cấp thấp, tự động bạn 

sẽ mất đi đẳng cấp cũ của mình. Do đó, người thuộc đẳng cấp Bà-la-môn 
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(Bradmin) có xu hướng chỉ kết hôn với người thuộc đẳng cấp Bà-la-môn, Vệ-xá 

(Vaishya) với Vệ-xá, tiện dân (Dalit) với tiện dân, vv…. Các Bà-la-môn, những người 

gắn với giới tăng lữ, thì với tư cách cá nhân cũng sáng láng như bất cứ ai trên thế 

giới. Nhiều người trong số họ nói nhiều ngôn ngữ.  

Vậy hệ thống đẳng cấp gây ảnh hưởng gì đối với Ấn Độ? Những gì tôi sắp đề 

cập không mấy phổ biến, nhưng tôi tin đó là sự thật. Ở tầm vĩ mô, hệ thống đẳng 

cấp đóng băng lượng gien trong mỗi đẳng cấp. Qua nhiều năm, điều này tạo một 

tác động mang tính cô lập lên toàn bộ trí lực của người dân. Ở Trung Quốc cổ đại, 

một vị quan thông minh có thể cưới nhiều vợ và dàn trải gien của ông ta trên khắp 

đất nước mỗi khi ông ta được bổ nhiệm một chức vụ mới. Nếu ông ta về hưu, ông 

ta thường ở Tô Châu để hưởng vùng tiểu khí hậu ôn hòa và cưới thêm vài bà vợ 

nữa. Trái lại, một Bà-la-môn không thể cưới một người phi-Bà-la-môn mà không bị 

giảm cấp trên bậc thang xã hội. Nếu hệ thống đẳng cấp không tồn tại, các Bà-la-

môn có thể truyền gien của họ đi khắp nơi và sẽ có nhiều người mang nửa giòng 

máu Bà-la-môn hơn nữa trên khắp Ấn Độ. Giả sử xã hội của bạn đột nhiên đặt ra 

một luật mới rằng những người tốt nghiệp đại học nếu kết hôn với những người 

không tốt nghiệp đại học thì sẽ tự động mất đi địa vị xã hội của mình, thì xã hội 

của bạn sẽ đi về đâu? 

Tôi thấm thía quyền lực của hệ thống đẳng cấp lần đầu tiên vào những năm 

1970. Tôi có một thư ký riêng tên A. Sankaran, anh này hóa ra là một người Ấn Bà-

la-môn. Bố của anh ta là một thầy tu tại đền thờ Hindu tại đường Tank Road ở 

Singapore. Bạn có thể biết Sankaran là một Bà-la-môn qua những đặc điểm cơ thể. 

Trong một trong những chuyến đi đến Ấn Độ của tôi, Sankaran đi cùng, và khi 

cùng tôi đến một Raj Bhavan, hay Tòa nhà Chính phủ, một việc cực kỳ lạ thường đã 

xảy ra. Khi chúng tôi đến nơi, anh ta nói chuyện với những người lính liên lạc làm 

việc ở đó, và họ ngay lập tức vâng lời anh ta. Họ biết từ cách nói năng và từ nét 

mặt của anh ta rằng anh ta là một Bà-la-môn, những lời của anh ta do đó mang 

nhiều uy lực. Những người lính liên lạc lắng nghe anh ta. Sankaran đã mất lâu rồi, 

nhưng sự việc này với tôi là một khám phá đến nỗi tôi không bao giờ quên được. 

Một người Bà-la-môn Singapore từ đâu đến nói chuyện với một toán lính liên lạc Ấn 

Độ và được coi trọng nhờ đẳng cấp. 

Một sự việc khác xảy ra gần đây hơn, khoảng 20 năm trước. Tôi lại một lần 

nữa ở Ấn Độ, trên một chiếc xe đi từ Agra tới Delhi. Viên công chức cấp cao nhất ở 

Agra đi cùng tôi và tôi tận dụng cơ hội đó để thăm dò ông ta về hệ thống đẳng cấp. 

Tôi nói với ông ta, “Giả sử như tôi nói mình là một Bà-la-môn, liệu ông có tin tôi 

không?” Ông trả lời: “À, nếu ông có địa vị, của cải và cung cách của một Bà-la-
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môn, có lẽ tôi tin ông đấy. Nhưng nếu ông định cưới con gái tôi, thì tôi phải tiến 

hành tìm hiểu một cách kỹ lưỡng nhất.” Tôi hỏi tiếp làm thế nào để theo dấu một 

người ở một thành phố rộng lớn như Delhi. Ông đáp rằng Delhi không chỉ là một 

đám đông dân chúng – ông phải trú tại đâu đó và do đó ông có thể bị lần ra. 

Những việc này đã xảy ra cách đây vài thập kỷ, nhưng mọi thứ không thay 

đổi mấy từ hồi đó. Ở những thành phố quốc tế nhất của Ấn Độ, như là Mumbai 

chẳng hạn, hệ thống đẳng cấp có lẽ yếu đi một chút. Nhưng nhìn khắp đất nước 

này, nhận thức về đẳng cấp rất ít bị suy giảm. Có thể phải mất vài thập kỷ hoặc thế 

kỷ chuyển đổi dần dần nữa trước khi Ấn Độ mới có thể tuyên bố mình đã thoát khỏi 

sự chi phối của hệ thống đẳng cấp. 

Hậu quả của những tác động này là khoảng cách giữa Ấn Độ và Trung Quốc 

sẽ rộng ra mỗi năm. GDP theo đầu người ở Ấn Độ (1.500 đô la Mỹ) chưa bằng một 

phần ba so với Trung Quốc (5.400 đô la Mỹ). Ấn Độ đã tăng trưởng với tốc độ bằng 

60 đến 70 phần trăm tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc. Tôi không thấy họ bắt kịp. 

Vài phần của Ấn Độ sẽ phát triển nhanh hơn những phần khác, nhờ vào khu vực tư 

nhân tương đối mạnh mẽ. Mumbai là một vùng tăng trưởng chủ chốt. Bangalore 

cũng là một thành phố phát triển nhanh, một phần là vì các công ty như Infosys 

được dẫn dắt bởi những doanh nhân đẳng cấp thế giới như N. R. Narayana Murthy. 

Nhưng Infosys có thể tuyển dụng bao nhiêu lao động? Động lực này không tồn tại 

khắp đất nước Ấn Độ. 

Có lẽ vì thiếu hụt tương đối các cơ hội, hoặc thất vọng khi đất nước họ 

không có khả năng đáp ứng những tiềm năng vì những trở ngại mang tính quan 

liêu nên nhiều người Ấn tài năng đã rời Ấn Độ đến những đồng cỏ xanh tươi hơn và 

không quay về nữa. Đây là một khác biệt quan trọng giữa người Ấn Độ và người 

Trung Quốc. Người Trung Quốc cũng đến Mỹ với một số lượng lớn, nhưng khá 

nhiều người quay lại Trung Quốc để bắt đầu kinh doanh. Có những cơ hội ở Trung 

Quốc có lẽ không tồn tại ở Ấn Độ. Nói một cach khác, Trung Quốc không phải chịu 

chảy máu chất xám tới mức như của Ấn Độ. Những người rời Ấn Độ là những cá 

nhân xuất sắc nhất. Họ điều hành vài tập đoàn lớn trên thế giới, như PepsiCo hay 

Duetsche Bank. 

Cơ sở hạ tầng cũng là một lĩnh vực quan trọng nữa, nơi bất lợi của Ấn Độ lộ 

rõ. Đất nước này đã tạo một tiếng xấu là nơi bất tiện cho các nhà đầu tư vì nó 

không có sẵn một cơ sở hạ tầng vững chắc phục vụ kinh doanh như các cảng công-

ten-nơ, đường sắt, sân bay, hạ tầng thông tin liên lạc và các thành phố đáng sống. 

Nhiều nhà đầu tư Nhật Bản ở Trung Quốc muốn đa dạng hóa sự đặt cược của mình 

đã đến Ấn Độ với hi vọng lập nên một nhà máy hay một mỏ khai thác, chỉ để sửng 
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sốt vì tình trạng nghèo nàn của cơ sở hạ tầng nơi đây. Làm sao mà chuyển hàng 

hóa vào được? Làm sao mà đưa sản phẩm ra đây? Chiều dài đường cao tốc của 

Trung Quốc tăng từ chưa đầy 100 km vào năm 1988 lên 74.000 km vào năm 2010, 

đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ. Để so sánh thì Ấn Độ chỉ có 700 km. Chính phủ 

Ấn Độ hiện muốn chi 1 nghìn tỷ đô la Mỹ cho cơ sở hạ tầng trong năm năm tới. 

Nhưng ai sẽ xây dựng đây? Nếu là người Ấn xây thì sẽ tốn một thời gian rất dài 

đấy. Sẽ thực tế hơn khi mở thầu và cho phép người Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung 

Quốc đến xây. Nếu điều này xảy ra, cơ sở hạ tầng có thể được xây xong trong bốn 

hoặc năm năm. Nhưng liệu Ấn Độ có làm thế không? Tôi không chắc lắm. 

Rất buồn khi tôi nhận xét thế này về Ấn Độ. Lúc còn trẻ tôi ủng hộ Ấn Độ vì 

đó là một quốc gia dân chủ, trong khi Trung Quốc là một nền chuyên chế. Rồi khi 

tôi trưởng thành hơn, tôi nhận ra hai điều. Một là, nền dân chủ không phải là một 

vị thuốc nhiệm màu. Nó không giải quyết mọi vấn đề cho tất cả mọi người. Trung 

Quốc sẽ không được như hôm nay nếu nó được vận hành như một nền dân chủ. 

Hai là, có những lực lượng nền tảng vận hành trong lòng các xã hội – đặc biệt là 

những lực lượng có lịch sử lâu đời – không thể dễ dàng thay đổi. Ấn Độ mắc kẹt 

trong những thực tế hầu như không thể nào thay đổi về thành phần dân cư trong 

nước và sự tồn tại dai dẳng của hệ thống đẳng cấp. 

 

Hỏi - Đáp 

Hỏi:  Ông đã nói về tính đa dạng của Ấn Độ. Nhưng người Ấn đã thống nhất với 
nhau đằng sau Gandhi và Nehru, bất chấp ngôn ngữ hay đẳng cấp. 

Đáp:  Không, khi anh nói họ thống nhất đằng sau – thì họ thống nhất đằng sau 

một mục tiêu nào đó thôi. Gandhi chống lại thuế muối, nên tất cả cảm thấy 

họ có lợi ích liên quan, và ông trở thành một hình tượng trong suốt quá 

trình. Nehru là nhà lãnh đạo thế tục đầu tiên, nên, tự nhiên thôi, có rất nhiều 

kỳ vọng đối với ông. Ông đã có những bài diễn văn xuất sắc bằng tiếng Anh. 

Bài diễn văn ông đọc trong đêm trước ngày độc lập của Ấn Độ, ngày 14 

tháng Tám năm 1947, có một đoạn mở đầu tuyệt đẹp. “Ngay vào thời khắc 

nửa đêm, khi thế giới còn đang say ngủ, đất nước Ấn Độ sẽ tỉnh giấc để 

được sống và tự do”. Nhưng bài diễn văn chỉ đến được với một phần sáu 

nhân dân. Tiếng Hindi vùng Kashmir của ông không trôi chảy lắm và ông nói 

rằng ông lấy làm tiếc về điều đó. Ông học ở Harrow và Cambridge. 

Hỏi:  Nhưng Nehru ngày nay hưởng vị thế gần như là được tôn thờ ở Ấn Độ, thậm 
chí cả với những người không nằm trong số một phần sáu hiểu được ông.  
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Đáp:  Đúng thế, nhưng đó là sự tưởng nhớ về sau, và là một khao khát – rằng 

phải chi Nehru sống mãi và thay đổi Ấn Độ. Nhưng vì tôi đã già hơn, tôi càng 

thấy bi quan hơn. Tôi không thấy Nehru – ngay cả nếu ông còn sống và còn 

trẻ - có thể thay đổi thành phần của Ấn Độ. Khi tôi còn trẻ tôi đã nghĩ ông có 

thể làm được nhiều hơn nữa. Giờ đây tôi tin rằng ông không thể nào làm 

được nhiều hơn vì ông không thể thay đổi những định kiến văn hóa sâu sắc, 

đặc biệt là hệ thống đẳng cấp. 

Hỏi:  Trong quá khứ ông đã từng mô tả Indira Gandhi là một người phụ nữ có ý 
chí mạnh mẽ. 

Đáp:  Đúng vậy, bà ấy chắc chắn là một người phụ nữ rất cứng rắn. 

Hỏi:  Bà có lúc là một người chuyên quyền lúc còn lãnh đạo Ấn Độ. Có cơ sở nào 
để tin rằng Ấn Độ cần một lãnh đạo kiểu đó ngay lúc này không? 

Đáp:  Tôi nghĩ Ấn Độ cần những lãnh đạo mạnh mẽ hơn. Có quá nhiều lực kéo 

theo những hướng quá khác nhau do bản chất của quốc gia này 

Hỏi:  Có điểm mạnh nào trong hệ thống Ấn Độ ông ngưỡng mộ mà Trung Quốc 
không có không? 

Đáp:  Một điểm mạnh to lớn mà họ có cũng là điểm yếu của họ. Họ quá đa dạng 

và khác biệt. Với mỗi cơn địa chấn mà họ có, các tảng đá bằng cách nào đó 

lại di chuyển cùng nhau và không tách rời ra. Chúng vẫn ở cùng một chỗ. 

Tôi không nói rằng các tảng đá của Trung Quốc sẽ rơi lìa khỏi nhau. Nhưng 

trong trường hợp của Ấn Độ, có các chính quyền tiểu bang và các thủ hiến 

khác nhau, họ vẫn tiếp tục rung lắc nhưng vẫn cố kết với nhau.  

Hỏi:  Còn về lợi thế nhân khẩu học mà Ấn Độ có nói đến thì sao? Có một tỉ lệ dân 
số lớn ở lứa tuổi từ 15 đến 35. Đây có phải là lợi thế về kinh tế của họ 
không? 

Đáp:  Điều đó cho họ một động lực trẻ trung hơn. Họ có tỷ lệ sinh là 2,5, cao hơn 

nhiều so với Trung Quốc. Và Trung Quốc có lẽ một ngày nào đó sẽ hối tiếc vì 

đã không quay lưng với chính sách một con sớm hơn. Nhưng vấn đề của Ấn 

Độ là nhà ở, giáo dục, trường học và tiêu chuẩn sống cho những người trẻ 

của họ. Ở một vài vùng của đất nước, họ không có trường học và họ dạy học 

dưới những tàng cây. Nên sự gia tăng dân số có thể cuối cùng dẫn đến kết 

quả là nhiều người thất học hơn. 

Hỏi:  Ông dự liệu rằng Trung Quốc sẽ trở nên mạnh mẽ và áp đảo ở châu Á trong 
tương quan với Hoa Kỳ. Ông thấy Ấn Độ đóng vai trò gì? 
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Đáp:  Ấn Độ sẽ đóng một vai trò rất hùng mạnh ở Ấn Độ Dương. Người Ấn giữ 

vững những tiêu chuẩn của quân đội Ấn và hải quân Ấn – vốn được dựng 

nên bởi người Anh – ngay khi họ là những đơn vị khác biệt. Tôi từng tham 

gia một cuộc diễu binh ở Delhi trong Ngày Cộng Hòa. Tôi đã ở Delhi vào 

tháng Một năm 1996 trong một chuyến thăm và thấy cuộc diễu binh này đi 

qua. Rất ấn tượng. Tôi thấy những Rajput cao lớn với khăn quấn đầu cao và 

nhiều người lính khác thuộc các binh chủng khác nhau, nhưng họ là một lực 

lượng lục quân dưới quyền một tổng tư lệnh. Hải quân và không quân cũng 

thế. Họ đoàn kết với nhau. Và họ không phải kẻ yếu trên Ấn Độ Dương.  

Hỏi:  Làm sao họ có thể làm được như vậy, nếu xã hội Ấn Độ không đoàn kết với 
nhau? 

Đáp:  Quân đội là một đơn vị mặc đồng phục như nhau, và khi anh nhập ngũ, anh 

chấp nhận mệnh lệnh. Nhưng trong chính phủ, các bang có thể không đáp 

lại mệnh lệnh của Delhi. Hơn nữa, an ninh quốc gia vượt lên trên mọi thứ 

khác. Nên họ bỏ nhiều công sức cho quốc phòng, bao gồm bảo vệ quân đảo 

Andaman, cách Delhi hàng ngàn dặm, nhưng lại thuộc về họ. 

Hỏi:  Ấn Độ cũng có thể phô diễn quyền lực ở Thái Bình Dương chứ? 

Đáp:  Không, tôi không dự đoán hải quân Ấn sẽ vào Thái Bình Dương. Tôi dự đoán 

Trung Quốc sẽ cố lấy các cảng ở Myanmar và ở Pakistan. Sự thật là họ đã 

xây các cảng để bảo vệ các tàu chở nguyên liệu thô từ châu Phi về Trung 

Quốc. Nhưng họ không thể thống trị Ấn Độ Dương. 

Hỏi:  Còn về mối quan hệ Mỹ-Ấn thì thế nào? Ông tiên đoán mối quan hệ này sẽ 
phát triển thế nào? 

Đáp:  Mối quan hệ này sẽ luôn quan trọng bởi Mỹ muốn một đối trọng với Trung 

Quốc và đối trọng duy nhất đáng kể với Trung Quốc là Ấn Độ. Tổng GDP của 

Ấn Độ vẫn nhỏ hơn nhiều so với của Trung Quốc, nhưng một phần lớn của 

số GDP này đã chảy vào các lực lượng vũ trang của họ. Nhưng anh phải đặt 

chúng vào bức tranh tổng thể. Trung Quốc đã đưa một người phụ nữ vào vũ 

trụ. Ấn Độ vẫn chưa làm được việc đó. Tôi không nghĩ là họ không thể làm 

được việc đó, nhưng phải mất nhiều thời gian hơn, và sẽ lấy đi nhiều tài 

nguyên dành cho việc phát triển. Nhưng Trung Quốc sẵn sàng làm điều này 

là để cho người Mỹ thấy những gì anh làm được tôi cũng có thể làm được. 

Hỏi:  Về một điều mang tính cá nhân hơn một chút, khi ông đến thăm Ấn Độ, 
những gì về quốc gia này làm ông thích thú? 
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Đáp:  Cũng mấy năm nay rồi tôi không sang Ấn Độ. Đầu tiên, họ nói tiếng Anh, 

cho nên dễ giao tiếp. Thứ hai, thức ăn Ấn rất ngon. 

Hỏi:  Ông không có vấn đề gì với các hương vị và cà ri sao? 

Đáp:  Bạn có thể nói đầu bếp nấu sao cho ít cay thôi. Nhưng những gì tôi không 

thích là những người chiếm dụng đất ở quanh các khách sạn hàng đầu. Một 

cảnh tượng ảm đạm đón chào tôi khi tôi đang ở tòa nhà mới xây Sheraton 

tại một thành phố Ấn, và chỉ cần băng qua đường là đến khu nhà chiếm 

dụng. Đó là kết quả của nền dân chủ. Ở Trung Quốc sẽ không xảy ra chuyện 

này. Tôi không biết họ làm gì với những người vô gia cư ở Trung Quốc, 

nhưng họ không cho phép làm thành phố bừa bộn lên với những túp lều của 

những người chiếm dụng đất. 
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