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What Tờ heo - Được Tăng Lương, Nhưng Dân Càng Nghèo ! 
 
 
Trước hết phải giải thích những cái danh từ được gọi là "phụ đề Việt 
ngữ" cho mọi người dễ hiểu, phát nguồn từ cuối thập niên 1970s, khi 
còn đang ở tiểu bang California, thành phố San Jose, và trên con đường 
McLaughin mà mấy bô lão Việt thường hay đặt tên gọi là đường "Mắt 
Láo Liên"", hay con đường "Tú Lỳ" cho Tully road.  Vậy mà cũng có 
nhiều tên Mễ hiểu đó là những con đường nào, thế mới chiến! 
 
What-tờ-heo đích danh phải đọc là "what the hell", một câu người Mỹ 
thường hay dùng khi muốn lên tiếng ta thán, hoặc thay vì chửi thề vì một 
chuyện, một sự kiện xẩy ra mà kết quả quá bất ngờ, giống như người 
Việt mình hay dùng từ Bắc chí Nam- nào là : Trời đất ơi, úi giời ơi, úi 
chầu, mèn đéc (ông địa) ơi, v.v...  Đại khái, câu này đồng thời thường 
đồng nghĩa với câu hỏi ám chỉ theo sau ("trời đất ơi, tại sao vậy? rồi sao 
nữa?  chuyện gì đã xẩy ra?" v.v....). Bởi vậy, khi tôi nói tiền lương tăng 
nhưng tại sao dân lại nghèo dần đi, what tờ heo ?  Có nghĩa là tại sao lại 
có chuyện kỳ quái như thế? tăng lương, có nhiều tiền hơn thì tại sao lại 
nghèo hơn, mèn đéc ơi, sao mà kỳ cục dzậy ? 
 
Không biết ai còn nhớ, hay đã đọc qua câu chuyện ngụ ngôn về chuyện 
hai anh em, mỗi người  được chia một miếng dưa hấu, nhưng vì ganh tỵ 
- người này nghĩ người kia được miếng dưa hấu lớn hơn mình, nên đã 
nhờ một kẻ thứ ba đứng làm trung gian, cắt đi một phần của người có 
miếng to hơn, nhưng thay vì đưa miếng mới cắt đó cho kẻ bị "thua lỗ", 
người làm trung gian này lấy ăn, cho đó là công lao của mình đứng giữa 
để hòa giải. Rồi người có miếng to hơn, nay bị cắt bớt đi nên trông nhỏ 
hơn của kẻ đã kiện tụng mình. Thế là người trung gian được dịp cắt bớt 
và ăn luôn cái phần vừa mới được xén bớt  của người kia. Sau vài lần 
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kiện cáo nhau qua lại, cả hai thấy miếng dưa hấu của mình mỗi lúc một 
mỏng đi dần, trong lúc người trung gian thì càng no căng. 
 
Chuyện đại khái, trên căn bản thì cũng giống như tại sao lương tối thiểu 
càng tăng nhưng tỷ lệ giữa dân nghèo và giầu ngày lại càng xa cách, 
rộng thêm. 
 
Tôi còn nhớ rõ như in hồi mới sang Mỹ năm 1975, đi làm dọn bàn với 
lương tối thiểu thời đó là $2.10/giờ. Rồi cứ vài năm thấy các chính trị 
gia ta thán rằng vì khoảng cách giữa giầu và nghèo quá xa cách, chúng 
ta cần phải tăng mức lương tối thiểu để dân nghèo được ngóc lên, khép 
dần cái khoảng cách "bất công" đó. Hiện nay có tới  21 tiểu bang tăng 
lương tối thiểu  trong 2015, cao nhất có lẽ là tiểu bang Washington, có 
chỗ lên cao tới $15/giờ. 
 
http://nrn.com/government/21-states-increase-minimum-wage-2015 
 
 
Sự thật thì khi mưc lương tối thiểu được tăng lên, cứ mỗi đồng lương 
được tăng, nhân công phải đóng thêm tiền thuế lợi tức ít nhất là 30%-
40% (15% thuế liên bang, 10% thuế tiểu bang - như CA, rồi thuế Xã Hội 
(FICA) 6%,  thuế thất nghiệp 6%, và đủ thứ thuế tiểu bang, thành phố, 
v.v...Chưa kể là những hãng xưởng phải đóng gấp đôi số thuế FICA cho 
nhân công, rồi họ phải cân nhắc về chuyện tăng giá hàng hóa hay dịch 
vụ - hoặc phải cắt bở, xa thải bớt nhân công để không bị lỗ lã. 
Chưa đến 1 năm sau khi WA bỏ phiếu chấp thuận lương tối thiểu 15/giờ, 
nhiều người đã khuyến cáo, khuyên các tiểu bang khác nên biết về 
những hệ lụy gây ra khi ép buộc tăng lương bổng nhân công, vì nhiều 
chủ nhân của những xí nhghiệp cỡ nhỏ, cỡ trung bình đã phải trải qua 
khi phí tổn ngày mỗi cao, kinh tế càng ngày càng khó khăn. Trên hương 
diện tài chánh, khi người ta có dư giả thêm chút đỉnh, họ thường hay 
mua sắm thêm, sẵn sàng trả giá cao hơn cho một món hàng mà trước đó 
họ ngại không dám. Chính vì thế mà khi mức lương  
tối thiểu được tăng lên, chỉ có một số ít được hưởng lợi khi họ biết tằn 
tiện, để dành với số tiền phụ trội. Đa số thì khờ dại, thích hưởng thụ và 
không thể chờ đợi, dành dụm khiến lạm phát  gia tăng dần, đóng nhiều 
tiền thuế hơn, và tệ hơn nữa là đưa đẩy những hãng xưởng lớn nhỏ phải 
sa thải bớt nhân công- có khi chính mình - và nhiều chủ nhân vì thế mà 
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phải đóng cửa, dẹp tiệm. Số người nhân công thiếu thông minh, kém ay 
mắn này lâm vào hoàn cảnh thất nghiệp, mà nếu còn có chút tiết kiệm 
thì sớm muộn gì cũng phải tiêu tán. 
 
Chính vì thế mà càng nâng cao mức lương tối thiểu, dân nghèo ngày 
càng đông hơn thì chẳng có gì lạ, có lạ chăng là sau bao nhiêu lần mức 
lương tối thiểu đã được tăng như thế mà khoảng cách giữa giầu nghèo 
ngày càng tăng mà không ai nhận thấy có kẻ "trung gian" - mập phì, 
chình ình như con voi - vậy mà chẳng ai thấy, chỉ lớn giọng nhiếc mắng 
người giầu là xấu, là bất công. Ôi ! what tờ heo.... 
 
 
Dĩ nhiên, tăng lương nhân công trong nhiều hoàn cảnh đều không phải là 
không nên, hoặc không cần thiết, nhưng nếu không biết đã có thằng móc 
túi rình rập sẵn, mình cho bao nhiêu  vào túi thì nó moi cha nó đi bấy  
nhiêu, nhiều khi còn để lại giấy (IOU) "cho mượn tạm", vậy mà mình 
không tức khí nữa thì thiệt tình, quả là what tờ heo... 
 
Còn nhiều chuyện vừa tức cười, vừa nực cười nữa trong cuộc đời, trong 
xã hội hàng ngày mà có lẽ chỉ có câu "oh ! what tờ heo...." mới chính 
xác diễn tả cái tâm trạng của kẻ hèn này. 
 
Trần Văn Sanh 
 


