
Đế chế sòng bạc tội phạm tại Lào 

Các băng đảng xã hội đen Trung Quốc bị tình nghi điều 

hành nhà thổ, lừa đảo qua mạng internet và buôn bán 

người, bộ phận động vật và ma túy . 

Seng lần đầu tiên chứng kiến một người nhảy lầu tự tử từ cửa sổ 

ký túc xá của mình. Đây là một khu nhà có lính canh vũ trang bên 

ngoài để đảm bảo rằng không ai trốn thoát.  Seng đã không nói 

chuyện với người đàn ông đã chết ngày hôm đó.  Công nhân không 

được phép nói chuyện với công nhân khác từ các tòa nhà hoặc đội 

khác. Họ không được phép rời khỏi ký túc xá của mình . 

Seng, người không phải là tên thật của mình, nói rằng nếu bạn có 

thể làm việc và tìm kiếm khách hàng thì không sao cả.  Nhưng nếu 

bạn vi phạm bất kỳ quy tắc nào, bạn sẽ bị nhốt trong phòng và bị 

trói. Bạn sẽ bị đánh đập và xúc phạm nếu bạn cố gắng rời khỏi 

nhà. Họ bán bạn nếu bạn không hoàn thành công việc của mình . 

Đây là trải nghiệm mà người đàn ông trung niên Lào phải trải qua 

trước khi được ra giải thoát vào tháng Năm. Anh ta đã dành sáu 

tháng ở Đặc khu Kinh tế Tam giác Vàng, (Golden Triangle Special 

Economic Zone - GTSEZ), một thị trấn cờ bạc đóng cửa.  Nó nằm ở 

góc Tây Bắc xa xôi của Lào và là trung tâm của Sòng bạc Kings 

Romans. Zhao Wei, một trùm xã hội đen khét tiếng của Trung 

Quốc, đã điều hành Đặc khu Kinh tế Tam giác Vàng. Lào coi khu 

vực này như một quốc gia độc lập và sử dụng các quy tắc 

riêng. Nó hoạt động theo giờ Trung Quốc và các ngôn ngữ và tiền 

tệ chính đều là tiếng Trung. 

GTSEZ nằm ở trung tâm của Tam giác Vàng. Đó là nơi Lào và 

Myanmar gặp nhau tại sông Mekong.  Khu vực này từng là nơi sản 

xuất và xuất khẩu heroin và thuốc phiện lớn (kết quả của Chiến tranh 

Việt Nam khi giao thương bùng nổ để đáp ứng nhu cầu của Mỹ).  Tạp 

chí Vice báo cáo đây là nhà máy sản xuất methamphetamine lớn 

nhất trên thế giới. Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm 



đã ghi nhận hơn một triệu viên methamphetamine bị thu giữ ở Đông 

và Đông Nam Á trong năm ngoái. 

Khu phức hợp là trung tâm các cuộc gọi lừa đảo chính. Nhân viên 

cũ tuyên bố rằng những người lao động mắc lỗi là được canh 

chừng cẩn mật và họ không được phép ra ngoài.   

GTSEZ còn được gọi là "Kings Romans" ở Hồng Kông, theo tên 

công ty Hồng Kông đã đăng ký của Zhao kiểm soát khu vực này.   

Đây là một trung tâm khét tiếng với các sòng bạc và khu nghỉ mát 

xa hoa. Đây là một trung tâm khét tiếng cho các cao thủ đến từ 

Trung Quốc, những người đang tìm kiếm súp chân gấu hoặc các 

loại rượu từ xương hổ, đi kèm với các cuộc chơi baccarat của họ . 

Mặc dù tình trạng của Kings Romans là một SEZ, nhưng rõ ràng là 

các nhà chức trách không thể vào khu vực này nếu không có sự 

cho phép của Zhao. Chính quyền cấp tỉnh nhỏ bé của Bokeo, nơi 

có nền kinh tế bị chi phối một phần bởi các khoản đầu tư trị giá 

hàng tỷ đô la vào SEZ, thường biện minh cho việc không hành 

động liên quan đến tội phạm trong Kings Romans bằng cách cho 

rằng họ quá khó để vào được. 

Công dân Lào bị cấm đánh bạc. Lào đã đóng cửa biên giới quốc tế 

trong hai năm trong thời kỳ đại dịch.  Điều này đã cắt đứt nguồn 

cung cấp thiết yếu của khách du lịch Trung Quốc đến SEZ (Special 

Economic Zone) và các chuyến xe du lịch trong ngày của Thái Lan, 

đồng thời thực hiện việc khóa cửa nghiêm ngặt.  An ninh tại cửa 

khẩu Lào từ chối chúng tôi nhập cảnh vào tháng 5, tuyên bố rằng 

các hạn chế của Covid-19 vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên, cửa khẩu thứ 

hai dành cho du khách từ phía Thái Lan cũng đã bị đóng cửa . 

Video TikTok từ các nữ tiếp viên quán bar bên trong đã tiết lộ một 

câu chuyện khác. Đã có những bữa tiệc ồn ào trong các câu lạc bộ 

trong khu vực trong thời gian bị khóa và (hiện đã bị xóa) các quảng 

cáo tuyển dụng tìm kiếm nhân viên mới cho các quán bar hoặc 

tiệm mát xa. Cảnh sát địa phương ở Bokeo đã phát hiện ra rằng ít 

nhất 430 phụ nữ đã được Kings Romans thuê làm mại dâm vào 

tháng 2 năm 2021. 



Nhu cầu về các địa điểm vui chơi giải trí về đêm  và bán dâm trước 

đại dịch này là do du khách đến từ Trung Quốc thúc đẩy.  Tuy 

nhiên, kể từ năm 2020, thị trường du lịch sòng bạc đã thu hẹp 

lại. Sòng bạc chính, một siêu công trình kiến trúc hình bông sen 

vàng trong tương lai cao chót vót trên thành phố có thể chứa hơn 

10.000 người mỗi tháng, giờ đây hầu như trống rỗng khi biên giới 

Thái Lan-Lào được mở cửa trở lại. Chỉ có một số người Thái và 

Trung Quốc chơi bài baccarat tại các bàn . 

Ngày nay, cờ bạc và thậm chí cả tình dục không phải là ngành kinh 

doanh sinh lợi nhất ở GTSEZ. Thay vào đó, đó là việc buôn bán 

hàng nghìn người vào khu vực này với lời hứa về việc làm và sau 

đó bán họ cho các "trung tâm cuộc gọi" lừa đảo trực tuyến.  Những 

khu tập thể cao tầng rộng lớn này là nơi ở của những công nhân 

phải chịu bạo lực và tra tấn khi họ cố gắng lừa tiền của mọi người 

qua internet. 

Zhao, năm nay 70 tuổi, nguyên là một nhà kinh doanh gỗ ở Hắc 

Long Giang. Ông bắt đầu hành trình đầu tư vào sòng bạc của mình 

ở Ma Cao vào năm 1990. Năm 2001, anh chuyển đến Mong La ở 

Myanmar, nơi có nhiều người Trung Quốc.  Khu cờ bạc này, nằm 

trong lãnh thổ Wa do phiến quân nắm giữ, bang Shan, cách biên 

giới Thái Lan 150 km về phía bắc, là hình mẫu cho các thị trấn sòng 

bạc khép kín khác trên khắp Đông Nam Á.  Nó được tài trợ bởi các 

nhà đầu tư Trung Quốc và phục vụ cho khách du lịch Trung Quốc . 

Năm 2005, Trung Quốc đã cử binh lính đến các sòng bạc của 

Mong La để ngăn chặn nạn tham nhũng.  Zhao quyết định chuyển 

đến Lào và ký hợp đồng thuê đất 99 năm với Đảng Nhân dân Cách 

mạng Lào để xây dựng GTSEZ. 

Các SEZ như thế này được cho là những khu công nghiệp khép kín 

nhằm thúc đẩy thương mại. Họ có các quy tắc lao động đặc biệt và 

một cửa để xử lý hải quan. Tuy nhiên, các cáo buộc nhanh chóng 

được đưa ra rằng Zhao đã sử dụng Kings Romans để buôn bán 

heroin và methamphetamine cũng như rửa tiền và "cho phép" bóc 



lột tình dục trẻ em. Vào năm 2018, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đặt 

Zhao và Su Guiqin vào các lệnh trừng phạt của Magnitsky . 

Đạo luật Magnitsky cho phép chính phủ Hoa Kỳ và các đồng minh 

của họ khả năng đóng băng tài sản của những người vi phạm nhân 

quyền và ngăn chặn họ và các công ty của họ sử dụng hệ thống 

ngân hàng Hoa Kỳ. Zhao đã phủ nhận những cáo buộc chống lại 

mình trong một cuộc họp báo được tổ chức vào năm 2018 . 

Đặc khu kinh tế vẫn tiếp tục khả thi bất chấp các lệnh trừng phạt 

tài chính. Diện tích đất của Kings Romans gấp ba lần diện tích của 

Ma Cao. Tuy nhiên, hầu hết nó vẫn đang được phát triển.  Xe tải 

thường xuyên lăn bánh và đưa đất đá từ các sườn núi gần đó để 

đáp ứng nhu cầu của công trường. 

Khi chúng tôi đến thăm Khu Phố Tàu vào tháng Bảy, một Khu Phố 

Tàu mới sáng bóng vừa được hoàn thành.  Nơi đây có các bức 

tượng của Khổng Tử cũng như các cửa hàng truyền thống của 

Disney bán đồ Gucci giả. Trung tâm mua sắm theo chủ nghĩa hiện 

đại một tầng có các cửa hàng hàng hóa xa xỉ, mặc dù có tính xác 

thực đáng ngờ. Nó cũng có một Starbucks giả mạo (phông chữ là 

chữ thường và thực đơn nặng về mề gà cũng như đậu phụ bốc mùi 

cho trò chơi). 

Họ giữ nô lệ ở đó. Tôi cảm thấy có tội. Họ rất sai lầm. Một số 

trốn thoát, nhưng nhiều người phải trả tiền để được tự do 

Tâm sự của tài xế taxi về lao động ký hợp đồng trong khu kinh tế 

Sáng kiến Toàn cầu chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đã 

phát hiện ra rằng các bộ phận của gấu và hổ đang được bán công 

khai ở GTSEZ. Vào tháng 3, Cơ quan Điều tra Môi trường của Tổ 

chức Phi chính phủ đã công bố đoạn phim quay bằng máy bay 

không người lái cho thấy các trang trại nuôi gấu và hổ bất hợp 

pháp đang phát triển trong khu vực. Những thứ này được sử dụng 

để cung cấp cho du khách các loại thuốc truyền thống của Trung 

Quốc và thịt kỳ lạ. 



Thibault Serlet (giám đốc nghiên cứu tại Adrianople Group), đã viết 

một bài báo mô tả Kings Romans SEZ là "tồi tệ nhất". Ông này viện 

dẫn lịch sử buôn bán người và buôn lậu ma túy cũng như buôn bán 

động vật hoang dã và từ chối chịu sự kiểm tra của các cơ quan 

chức năng Lào. 

Một quan chức địa phương nói với Đài Á Châu Tự do vào tháng 6 

rằng SEZ đã trao cho cảnh sát Bokeo một nhà tù 30 phòng.  Ông 

nói rằng nó sẽ được sử dụng trong khu vực.  "Nếu có bất kỳ tội 

phạm nào trong SEZ, chúng sẽ được gửi đến đây." 

Kings Romans là một trong số ít chủ nhân bị bỏ lại sau đại dịch tàn 

phá nền kinh tế và việc làm của đất nước . 

Các công ty có trụ sở tại SEZ tràn ngập các phương tiện truyền 

thông xã hội với các quảng cáo về việc làm lương cao tại các sòng 

bạc và địa điểm giải trí về đêm, cũng như quản trị viên, giao dịch 

trực tuyến và các vai trò khác cung cấp đặc quyền cho hội đồng  

quản trị. Nhiều hy vọng đến từ Lào và mặc dù không thể nhập cảnh 

hợp pháp, từ các quốc gia khác như Thái Lan và Philippines. 

Tuy nhiên, Seng và những người tìm việc khác sẽ sớm phát hiện ra 

rằng sự thật hoàn toàn khác so với những gì họ mong đợi. 

Hai tháng sau chuyến thăm đầu tiên của chúng tôi đến SEZ, một 

tài xế taxi người Lào nói: "Đó là nơi giam giữ nô lệ."  Chúng tôi đi 

ngang qua một cụm nhà tù sáu tầng màu vàng, tất cả đều có hàng 

rào thép gai bao quanh. Người lái xe nói rằng hầu hết các trung 

tâm cuộc gọi đều nằm trong khu vực kín này, cũng là nơi sinh sống 

của đa số người dân địa phương. 

Anh ấy nói, "Tôi cảm thấy tội lỗi."  "Tôi cảm thấy rất tiếc. Trong khi 

một số người trong số họ có thể trốn thoát, hầu hết đều phải trả 

giá cho việc được thả. 

Khi chúng tôi đến thăm SEZ vào tháng 5, có rất nhiều người đến 

khu phức hợp để tìm việc làm.  Những tay cò người Trung Quốc 

mang theo những xấp tiền và gom những người đến, hầu hết là 



phụ nữ trẻ, xếp thành một hàng dài.  Họ được hướng dẫn trả phí 

quản lý và đồng ý lấy máu. 

Những người đàn ông mặc áo phông đen, xăm trổ đầy mình đã 

được nhìn thấy đang đi qua cổng chính trên chiếc Mercedes G -

Wagons của họ, lướt qua các đường chuyền của du khách và 

phóng nhanh qua chúng tôi. An ninh đã kiểm tra khởi động của tất 

cả các phương tiện rời khỏi khu nhà.  Bây giờ rõ ràng hơn những gì 

họ đang tìm kiếm: những công nhân tuyệt vọng cố gắng trốn thoát . 

Seng giải thích chi tiết về việc anh ta bị lừa như thế nào khi đang 

ăn tối với một người bạn tại nhà hàng của Luang Prabang. Seng 

mô tả cách một người bạn trong SEZ đã gửi cho anh ta một quảng 

cáo trên Facebook về việc làm tại Sòng bạc Kings Romans.  Anh ấy 

đang tìm kiếm khách hàng để đầu tư và giao dịch trên trang 

web. Sau đó, anh ta được cho biết rằng anh ta sẽ nhận được 900 

đô la Mỹ mỗi tháng. Đây là một mức lương lớn ở Lào, nhưng không 

đủ để khiến điều đó dường như là không thể, và tất cả chỉ là "lừa 

dối". Anh ta tuyên bố rằng GTSEZ là cuộc tiếp xúc đầu tiên của 

anh ta với người Trung Quốc. 

Seng nói rằng anh ta đã được đưa vào một ký túc xá gần Sòng bạc 

Kings Romans cùng với 14 người khác và được đưa cho chiếc điện 

thoại mà anh ta sẽ sử dụng để thực hiện công việc của mình.  Lịch 

làm việc là 14-16 giờ mỗi ngày, bảy ngày mỗi tuần.  Ông nói rằng 

những vi phạm nhỏ như chụp ảnh hoặc cố gắng nói chuyện với 

công nhân từ các ký túc xá khác đã dẫn đến việc bị đánh dằn mặt, 

và sau đó bị cách ly mà không có thức ăn . 

Ông nói rằng các lính canh sử dụng súng máy từ Trung Quốc và 

Myanmar đã tràn ra bên ngoài. Thỉnh thoảng cũng có tiếng 

súng. Anh ấy nói rằng đôi khi mọi người sẽ đi vệ sinh và không bao 

giờ quay trở lại. 

Tin đồn lan truyền rằng những kẻ bắt giữ đã sử dụng một máy xay 

sinh tố của con người để tạo ra nỗi kinh hoàng và hoang tưởng 

giữa sự hỗn loạn. Seng nói rằng anh ta đã chứng kiến một công 



nhân thứ hai ở một tòa nhà khác nhảy xuống từ cửa sổ phòng ký 

túc xá của anh ta và đã tử vong. 

Bất kể họ được hứa công việc gì, một khi họ đến khu đất của 

GTSEZ, họ không có quyền kiểm soát công việc mà họ được giao 

hoặc những người mà họ sẽ bị bán nếu họ không thực hiện được. 

Seng giải thích rằng mỗi tầng trong ký túc xá của anh ấy được 

quản lý bởi một công ty lừa đảo khác nhau, vì vậy có rất nhiều 

người mua ở gần đó. Những kẻ bắt giữ cũng có thể được bán xa 

hơn thông qua các thị trường nô lệ kỹ thuật số, chẳng hạn như 

Kênh nhân sự White Shark hiện đã tan rã, Telegram.  Các kênh này 

đã rao bán người cho các công ty lừa đảo trực tuyến, với giá từ vài 

nghìn đô la đến hàng chục hoặc hàng nghìn đô la tùy thuộc vào 

ngôn ngữ của họ và liệu họ có tài liệu của họ hay không. 

Người lao động muốn rời đi chỉ có thể trả "các khoản nợ" của họ, 

bao gồm đi lại, ăn ở, ăn uống, quản lý và kiểm dịch bắt buộc.  Họ 

có khả năng không có lựa chọn nào khác và sẽ cần phải trả hàng 

nghìn đô la. Đài Á Châu Tự Do đưa tin rằng những phụ nữ tin rằng 

họ đăng ký vào các vị trí tiếp thị qua điện thoại, quản trị viên hoặc 

bán hàng thường bị bán cho các nhà thổ . 

Ngoài Lào, các SEZ ở Campuchia hay Myanmar và các thị trấn 

sòng bạc khác đã bị tràn ngập với mô hình nô lệ mới. Một cuộc 

khủng hoảng buôn người đã xuất hiện ở các trung tâm cờ bạc 

Sihanoukville và Phnom Penh của Campuchia kể từ năm 2020. Các 

tổ chức phi chính phủ và đại sứ quán đã kêu gọi chính phủ đàn áp 

“khu phức hợp nô lệ” và một số công ty liệt kê “cấm bán” như một 

đặc quyền quảng cáo. 

Chính phủ Campuchia tiếp tục hạ thấp mức độ nghiêm trọng của 

cuộc khủng hoảng mặc dù nhiều lần cầu xin sự hỗ trợ và báo cáo  

rộng rãi từ khu vực. Các nhà báo đã bị đe dọa bắt giữ nếu họ đưa 

tin về câu chuyện. Vào tháng 8, Chen Baorong, một doanh nhân 

Trung Quốc, đã bị tòa án bí mật kết án hai năm tù vì thành lập một 

nhóm tình nguyện giúp đỡ các nạn nhân chạy trốn khỏi các trung  

tâm lừa đảo ở Campuchia. 



Tờ Bangkok Post cũng đưa tin về việc người Thái bị ép quan hệ 

tình dục trong một sòng bạc ở Myawaddy (biên giới phía tây bắc 

Myanmar), trong khi Frontier Myanmar tiết lộ một hoạt động lừa 

đảo trực tuyến lớn do nô lệ điều khiển ở Shwe Kokko gần đó, một 

thị trấn cờ bạc được xây dựng có mục đích . 

Việc họ không thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo an 

toàn cho công dân và người nước ngoài của họ là điều không 

thể chấp nhận được và xúc phạm. 

Phil Robertson, Phó giám đốc Bộ phận Châu Á  của Tổ chức Theo 

dõi Nhân quyền 

Shwe Kokko kết nối với Broken Tooth (Wan Kuok – koi), một cựu 

trùm của Bộ tộc 14K. Anh ta xây dựng đế chế cờ bạc Sihanoukville 

sau thời gian ngồi tù ở Macau vì các hoạt động cờ bạc bất hợp 

pháp, cho vay nặng lãi và các hoạt động tội phạm khác. Broken 

Tooth nổi tiếng bị bắt tại buổi chiếu Casino, một bộ phim truyện 

năm 1998 kể về cuộc đời của anh ta.  Nhóm World Hongmen được 

thành lập bởi Broken Tooth. Chi nhánh ở Campuchia của nó đã bị 

đặt dưới các lệnh trừng phạt quốc tế sau những cáo buộc rằng đây 

là một mặt trận tội phạm có tổ chức . 

Phil Robertson, Phó giám đốc Bộ phận Châu Á của Tổ chức Theo 

dõi Nhân quyền, nói rằng "các nhà chức trách ở Campuchia, 

Myanmar và Lào đã ra tay" và họ đã nhắm mắt đưa chân.  Không 

thể chấp nhận được rằng họ đã thất bại ngay cả ở cấp độ cơ bản 

nhất trong việc bảo vệ sự an toàn của người nước ngoài và công 

dân của họ. 

Seng và những người bạn cùng phòng được đưa từ ký túc xá chật 

chội của họ đến một văn phòng tạm thời trong cùng một tòa 

nhà. Có một danh sách những người đàn ông nói tiếng Anh từ Ấn 

Độ, Mỹ và các quốc gia khác. Họ được yêu cầu liên lạc với họ và 

tán tỉnh qua Instagram và Facebook . 

Danh tính trên mạng xã hội của anh ta là một phụ nữ Singapore 

xinh đẹp, làm nghề tài chính.  Một khi Mark của anh ấy nghĩ rằng họ 



đang ở trong một mối quan hệ, thậm chí đôi khi đến mức họ nói về 

hôn nhân, anh ấy sẽ khuyên họ đầu tư vào các hàng hóa như dầu, 

vàng hoặc tiền điện tử. Công ty sẽ gửi một liên kết giả mạo đến 

một nền tảng giao dịch để đánh dấu, sau đó người này sẽ trả một 

số tiền nhỏ và đảm bảo rằng khoản đầu tư đó trở thành lợi nhuận.   

Mark sẽ bị thuyết phục bởi bạn gái giả mạo đầu tư thêm tiền, sau 

đó công ty sẽ cắt mọi liên lạc với anh ta và khiến anh ta biến mất . 

Seng không tham gia vào việc bán hàng có giá trị. Công việc của 

anh ta là chỉ lấy cái móc. Anh ta có hạn ngạch từ năm đến bảy 

người mỗi ngày. Những khách hàng tiềm năng này đã được thông 

qua chuỗi với một người mới đảm nhận vai trò nhà tài chính người 

Singapore nóng bỏng và một diễn viên có sẵn để đóng vai trò trong 

các cuộc trò chuyện video và cuộc gọi . 

Năm đến bảy sở thích tình yêu là quá nhiều để nuôi dưỡng trong 

một ca. Seng không thể bắt kịp và các ông chủ của anh ta đe dọa 

cắt lương của anh ta để trả tiền ăn ở.  Thay vì mức lương 900 đô la 

Mỹ mà anh được hứa hẹn, Seng được cho biết rằng anh chỉ kiếm 

được 5.000 nhân dân tệ (700 đô la Mỹ) trong tháng đầu tiên . 

Trong tháng thứ hai, lương của anh ta giảm xuống còn 2.500 Nhân 

dân tệ. Nó tiếp tục giảm cho đến khi đạt con số âm.  Anh ta buộc 

phải trả lại tiền từ các gói lương trước đó.  Các ông chủ đe dọa sẽ 

bán anh ta cho một công ty khác nếu anh ta không tìm thấy thêm 

nạn nhân. Hợp đồng sáu tháng của anh ấy sau đó sẽ được thương 

lượng lại và anh ấy sẽ phải làm việc vì sự tự do của mình.  Sau đó 

anh ta sẽ bị đưa vào tình trạng nô lệ được cam kết . 

Seng được trả tự do bằng cách thuyết phục kẻ bắt giữ mình rằng y 

biết cảnh sát Viêng Chăn, thủ đô của Lào, và họ có thể gặp khó 

khăn khi bán anh ta cho một công ty lừa đảo khác trong khu vực . 

Có lẽ thời điểm đã đúng: 8 phụ nữ được hứa hẹn làm "gái chat", 

chuyên lôi kéo các con bạc đặt cược trực tuyến.  Họ bị ép làm gái 

mại dâm sau khi không đạt được mục tiêu.  Vào cuối tháng Giêng, 

Kings Romans trốn thoát qua một hàng rào.  Vài tuần sau, nhà chức 



trách được phép vào cuộc, giải cứu sáu phụ nữ Lào khác bị mắc 

kẹt trong hoàn cảnh tương tự. 

Năm công dân Thái Lan đã bị lừa làm việc với các công ty lừa đảo 

trực tuyến vào cuối tháng đó. Có rất nhiều phương tiện truyền 

thông ở Thái Lan đưa tin về vụ việc.  Họ hối lộ một công nhân 

người Lào tại trung tâm kiểm dịch để giúp họ trốn lên một chiếc 

thuyền đang chờ sẵn trên bờ sông Mekong . 

Những kẻ buôn bán ma túy ở Lào trả tiền cho chính phủ để 

dọn đường ... toàn bộ nhân viên đều biết về quá trình này 

Người cung cấp thông tin cho kẻ buôn ma túy đã trở thành cảnh sá t 

Các quan chức Thái Lan gây áp lực buộc Lào phải thả thêm một số 

công dân Thái Lan. Các ông chủ của Seng dường như cảm thấy 

bối rối vì sự giám sát gia tăng, mặc dù nó chỉ tồn tại trong thời g ian 

ngắn. Cuối cùng anh ta bị bỏ lại bên ngoài khu nhà GTSEZ sau sáu 

tháng khốn khổ, chỉ còn đủ tiền để bắt xe buýt về quê. 

Seng, người đang ngồi trên ghế thấp, ăn rất ít thịt lợn nướng và 

nấm đã được chế biến sẵn, kể câu chuyện ở Luang Prabang.  Chủ 

nhà hàng, một người bạn thời thơ ấu, ngạc nhiên lắng nghe khi 

niềm vui đoàn tụ của anh ấy tắt dần và sự hào hứng của anh ấy khi 

thể hiện địa điểm theo chủ đề rock 'n roll của mình.  Anh ta khăng 

khăng rằng bạn phải có một cốc bia.  Nhưng Seng không thể uống 

rượu. Anh ấy không tin rằng mình có thể giữ tất cả lại với nhau . 

Cơ quan thực thi pháp luật phía Thái Lan cho rằng các đội tuần tra 

trên sông thường xuyên chặn bắt các doanh nhân băng qua Tam 

giác vàng bằng thuyền mang theo vali hàng triệu USD.  Một tay 

buôn ma túy làm việc trong khu vực này tuyên bố rằng các chuyến 

hàng lớn ma túy vẫn tiếp tục không suy giảm trong thời gian đại 

dịch. Điều này đã được tạo điều kiện cho các quan chức tham 

nhũng từ cả hai phía. 

"Nó diễn ra mọi lúc, 24 giờ một ngày", người cung cấp thông tin 

cho cảnh sát chuyển thành buôn ma túy nói.  "Ở Lào, những kẻ 



buôn bán ma túy trả tiền cho chính phủ để dọn đường ... tất cả các 

nhân viên đều biết quá trình này." Zhao khai rằng nhà đầu tư Trung 

Quốc sở hữu Kings Romans nhập khẩu ma túy từ Myanmar cho 

các đại lý sử dụng. "Kings Romans tuyển dụng nhân sự của riêng 

họ ở cả biên giới Myanmar-Lào. Anh ấy nói rằng các nhà đầu tư 

hoặc các ông chủ chỉ nhận được tiền . 

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã sử dụng các biện pháp trừng phạt 

Magnitsky để biện minh cho cáo buộc của Bộ Tài chính Hoa Kỳ về 

việc Zhao tàng trữ methamphetamine cho Quân đội Bang Wa thống 

nhất. Lực lượng nổi dậy này đã tự khai thác lãnh thổ của mình ở 

bang Shan của Myanmar. 

Robertson nói, "Thực tế là sòng bạc Kings Romans được điều 

hành và sở hữu bởi Zhao Wei, một tội phạm quốc tế bị truy nã về 

tội ác của hắn, cho thấy cách các giao dịch ngầm của Đảng Cách 

mạng Nhân dân Lào cho phép những lạm dụng này tiếp tục."  "Nếu 

CHDCND Lào [Cộng hòa Dân chủ Nhân dân] cho phép các cơ sở 

tội phạm ngang nhiên như thế này hoạt động trên lãnh thổ của 

mình, thì các cơ sở này sẽ phải chịu những hậu quả bất lợi nghiêm 

trọng từ tất cả các chính phủ khác." 

Không có báo cáo nào cho đến nay.  Không có hồ sơ nào tồn tại về 

những kẻ buôn người hoặc công ty bị truy tố.  Các nạn nhân bị mắc 

kẹt bên trong vẫn đang chia sẻ video quay cảnh công nhân bị lật 

đật. Dường như tất cả mọi người ở Lào đều biết ai đó đã rơi vào 

quỹ đạo âm u của Kings Romans. 

"Cảnh sát không thể làm bất cứ điều gì về tình hình."  Có rất nhiều 

luật và quy tắc khác nhau bên trong, "Jaomom Uttama từ Bokeo, 

một nhà sư đi từ Luang Prabang qua Viêng Chăn bằng đường sắt 

cao tốc trị giá 6 tỷ đô la Mỹ hoàn toàn mới do Trung Quốc xây 

dựng. Sự phát triển này không chỉ kết nối đất nước với miền nam 

Trung Quốc nhưng cũng khiến nó mắc nợ nhiều hơn. 

Uttama cho biết anh có những người bạn trong Kings Romans, 

những người nói với anh rằng họ là người phiên dịch.  Anh ấy đã 



được khuyến khích làm theo sự hướng dẫn, nhưng anh ấy biết rằng 

những gì họ làm là bất hợp pháp.  Khi được hỏi những gì anh ấy tin 

đang xảy ra, anh ấy trả lời rằng đó là "trò lừa đảo trực tuyến" . 

Tam giác vàng, nằm ở phía Thái Lan, sông Mekong và đối diện với 

Kings Romans là một điểm du lịch yên bình.  Tại đây, du khách có 

thể dừng chân dưới chân tượng Phật khổng lồ để chụp ảnh tự 

sướng bao quát quang cảnh ba nước.  Đàn voi cũng đi lang thang 

trong khuôn viên của các khu nghỉ dưỡng sang trọng . 

Bến tàu sẽ đưa con thuyền đến Kings Romans có các biển cảnh 

báo mọi người về nạn buôn người và những lời mời làm việc 

giả. Các nhà chức trách Thái Lan không thể ngăn người Thái vào 

khu vực này vì nó ở gần. 

"Cảnh sát Thái Lan không thể giúp được gì.  Đó không phải là Thái 

Lan. Bạn phải có các quan chức từ [Lào] hỗ trợ bạn", Tanrak 

Jujaroen (không phải tên thật của cô ấy) viết cho những người theo 

dõi trên Facebook của cô ấy vào tháng 8 năm 2021.  "Và hãy cứ nói, 

các trang web [lừa đảo trực tuyến] này được kết nối rất tốt ", cô viết. 

Tanrak, một nhân viên du lịch Thái Lan, bị kẹt giữa đại dịch và hiện 

là tình nguyện viên giúp đỡ các nỗ lực chống buôn người.  Bởi vì cô 

ấy có thể dễ dàng tiếp cận với Kings Romans, cô ấy muốn giữ bí 

mật danh tính của mình. Sau khi một người bạn ở Campuchia yêu 

cầu giúp đỡ, cô bắt đầu hỗ trợ người Thái ở nước ngoài . 

Tanrak sử dụng mạng xã hội để hướng dẫn cho những người Thái 

khác bị mắc kẹt ở Campuchia. Những người khác chia sẻ câu 

chuyện của họ việc bị bán cho các sòng bạc ở Lào và Campuchia, 

cũng như Myanmar. Nhiều người trong số này là trẻ em . 

Cô ấy nói, thông qua một phiên dịch, "Các nạn nhân buôn người 

nên liên hệ trực tiếp với tôi hoặc gia đình hoặc bạn bè của nạn 

nhân." "Tôi hỗ trợ vì mọi người yêu cầu tôi giúp đỡ. Tôi là người 

Thái Lan, nhưng tôi sẽ luôn giúp đỡ bất kể quốc tịch của tôi. " 

Đại lý sẽ bán nạn nhân cho đại lý khác nếu gia đình nạn nhân 

không có khả năng chi trả. 



Tanrak Jujaroen (bút danh), tình nguyện viên chống buôn ngườ i 

Với tư cách là người quan tâm tới các nạn nhân và gia đình của 

họ, cô ấy đã chuyển thông tin cho chính quyền Thái Lan cũng như 

Đại sứ quán Lào tại Thái Lan. Điều này cho phép họ kêu gọi các 

thống đốc Bokeo thương lượng với Kings Romans . 

Cô thậm chí còn đi cùng cảnh sát để giải cứu 14 thanh niên người 

Thái khỏi Kings Romans vào tháng 6.  Cô nói rằng hầu hết những 

"đứa trẻ", những người liên hệ với cô, đều từ 14-18 tuổi và được 

tuyển dụng thông qua quảng cáo việc làm trên Facebook, TikTok 

và các nền tảng mạng xã hội khác với mức lương hàng tháng cao . 

Cô ấy nói rằng một người đại diện sẽ yêu cầu những công việc mà 

họ đã hứa đã bị hủy bỏ và các nạn nhân phải làm việc bất hợp 

pháp trực tuyến bằng cách lừa mọi người.  “Nếu nạn nhân không 

đồng ý, đại lý sẽ bán lại cho nơi khác,  trốn không được thì trốn vì 

mỗi khu vực có luật riêng. 

Tiền chuộc thường được yêu cầu bởi các đại lý của những kẻ lừa 

đảo, những người tuyển dụng. Tanrak tuyên bố rằng chúng có thể 

thấp tới 50.000 baht (105.000 đô la Hồng Kông), nhưng đã thấy 

chúng tăng lên đến 300.000. 

Tanrak nói rằng nếu gia đình nạn nhân không có khả năng chi trả, 

đại lý sẽ bán lại nạn nhân cho một đại lý khác cho đến khi nạn 

nhân hành nghề mại dâm và những người đàn ông trở thành lao 

động. Tanrak giải thích rằng những bậc cha mẹ không có khả năng 

chi trả đã được gửi video cho thấy con cái của họ bị tra tấn và một 

số màn tra tấn cho đến khi chúng chết . 

Tanrak tuyên bố việc thanh toán tiền chuộc là nguyên nhân khiến 

88 nạn nhân Thái Lan được thả cho nhà chức trách từ tháng 8 năm 

2021 đến tháng 6 năm 2022. Một quan chức Bokeo tuyên bố rằng 

500 nạn nhân đã được cứu từ tháng 5 năm 2021.  Tuy nhiên, một 

quan chức Bokeo thừa nhận rằng chỉ có tiền chuộc được trả và 

không có hợp đồng đã được ký kết . 



Chính quyền Lào đã nỗ lực can thiệp không hiệu quả nhưng rời rạc 

trong năm nay. Họ hầu như không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào 

về số lượng nạn nhân tại Kings Romans với các khu phức hợp lạc 

hậu bao gồm các ký túc xá rộng lớn có khả năng chứa hàng chục 

hoặc hàng nghìn công nhân. 

Theo Jason Tower (Giám đốc Viện Hòa bình Hoa Kỳ tại Myanmar),  

tình hình chỉ đang trở nên tồi tệ hơn.  Ông nói rằng kể từ tháng 5 

năm 2022, Lào đã có một sự gia tăng đáng kể nạn buôn người cho 

các điều kiện giống như nô lệ trong các khu lừa đảo.  Điều này bao 

gồm SEZ Tam giác vàng. 

Một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ đã  gửi email cho biết "Triệu 

Vy" và tổ chức tội phạm xuyên quốc gia của hắn có trụ sở tại Đặc 

khu Kinh tế Tam giác Vàng vẫn phải chịu các biện pháp trừng phạt 

tài chính của Bộ Tài chính Mỹ. Y bị buộc tội tham gia vào một loạt 

các hoạt động bất hợp pháp. “Hoa Kỳ tiếp tục truy quét các nhân vật 

chủ chốt trong tổ chức tội phạm xuyên quốc gia của Triệu Vy, tổ 

chức này kéo dài từ GTSEZ đến tất cả các khu vực Đông Nam Á . 

Mặc dù sự lên án của quốc tế đang được thực hiện, nhưng không 

ai có thể giúp được những người bị mắc kẹt trong Kings Romans. 

Seng tuyên bố rằng Seng và những người khác trong ký túc xá tin 

rằng việc liên lạc với cảnh sát Bokeo là vô ích vì họ tin rằng họ 

đang được đền đáp. Lào đầy rẫy tham nhũng, và Bokeo đã thấy vấn 

đề nghiêm trọng đến mức chính quyền trung ương bắt đầu loại bỏ 

thành viên tham nhũng khỏi đảng chính trị duy nhất của đất nước . 

Những người dân sống gần đó, lực lượng cứu hộ và nạn nhân 

dường như còn nhiều băn khoăn về quyền hạn mà cảnh sát có 

được để can thiệp. Jeremy Douglas, Văn phòng LHQ về Ma túy và 

Tội phạm phụ trách khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương, 

khẳng định rằng không có vùng xám hợp pháp.  "Các nhà chức 

trách [Lào] có toàn quyền tài phán. Ông ấy nói rằng các nghĩa vụ 

chống tội phạm có tổ chức không kết thúc ở biên  giới của một SEZ 



hoặc cảng. " Chủ quyền, trách nhiệm và quyền của các quốc gia 

không bắt đầu và kết thúc như vậy. " 

Đại sứ quán Trung Quốc tại Viêng Chăn và Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Lào đã không trả lời yêu cầu bình luận của chúng tôi.  Nhiều cuộc 

điện thoại và email gởi đến Kings Romans Casino đã không được 

trả lại. Mặc dù các báo cáo tin tức, các cuộc đột kích và các tài 

khoản truyền miệng đang dần có động lực, đã quá muộn để xử lý 

100 người chờ đợi bên ngoài Kings Romans khi chúng tôi đến 

thăm họ vào tháng 5. 

Một phụ nữ trẻ nói tiếng Lào sử dụng ứng dụng dịch thuật và nói 

rằng cô ấy đến đó để trao đổi tiền tệ trực tuyến. Chúng tôi hỏi cô 

ấy liệu cô ấy có nhận thức được những nguy hiểm không. 

Cô quay đi và lắc đầu. Cô đứng đó, bặm môi, nhìn qua nhân viên y 

tế mặc đồ có chất độc hại đang lấy máu đồng bào của cô, và nhìn 

chằm chằm vào cánh cửa dẫn vào khu nhà của cô.  Một điều có vẻ 

chắc chắn: cô ấy sẽ không bao giờ gặp lại nhà mình trong năm 

dương lịch này, bất kể cô ấy từ chối hay đơn giản là ra ngoài để 

tìm kiếm các lựa chọn. Có lẽ, không bao giờ nữa. Seng nói một 

cách đơn giản: "Ở đây, người Trung Quốc kiểm soát mọi thứ." 

 


