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Nhận Định Tình Hình Việt Nam 
 

 
Trong phần tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự hôm nay, chúng tôi xin 
điểm một số bài về Việt Nam trên báo chí quốc tế những tuần qua. Đầu 

tiên là bài viết trên tạp chí The Economist số ra ngày 14/02/2015 nói về 
lao động xuất khẩu Việt Nam. 
  
Giấc mơ đổi đời 
Tờ báo nhắc lại rằng mỗi năm lại có thêm 1,5 triệu người gia nhập thị 
trường lao động của Việt Nam, một quốc gia đã có dân số trên 90 triệu 

người. Nhưng tỷ lệ tăng trưởng chỉ có 6% không đủ nhanh để cung cấp 
việc làm cho toàn bộ lực lượng lao động trẻ này. Với giấc mơ đổi đời, 

nhiều thanh niên Việt Nam đua nhau ra nước ngoài kiếm sống, làm 
nghề giúp việc gia đình, công nhân xây dựng hay công nhân nhà máy. 
The Economist nêu trường hợp của Hằng, một cô gái gia đình nông dân 
tại xã Tân Liễu, tỉnh Bắc Giang, sang lao động ở Đài Loan từ năm 18 

tuổi. Đối với cô, lắp ráp điện thoại di động mỗi ngày từ 12 đến 16 tiếng 

đồng hồ còn đỡ nặng nhọc hơn là làm nghề nông. Nhưng để Hằng có 
thể ra nước ngoài lao động, gia đình cô phải vay đến 5000 đôla để trả 

tiền công ty môi giới lao động. Hằng đã phải làm việc cật lực trong suốt 
hơn một năm trời mới trả xong món nợ đó. 
 
Trước đây, Việt Nam xuất khẩu lao động sang Liên Xô và các nước chư 
hầu Đông Âu, nay các quốc gia thu hút lao động Việt Nam nhiều nhất là 

Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia và Hàn Quốc. 
 
Theo The Economist, từ năm 2005 đến nay, số lao động xuất 
khẩu của Việt Nam đã tăng gần gấp đôi, lên tới 500 ngàn người. 
Số tiền 1,6 tỷ đô la mà những lao động này gởi về nước mỗi 
năm đã góp phần không nhỏ vào việc giảm bớt cách biệt giữa 
các tỉnh nghèo với các tỉnh giàu. 
 
Đi lao động ở nước ngoài qua các kênh chính thức dĩ nhiên là an toàn 
hơn là những đường dây trái phép, tạo điều kiện cho việc buôn phụ nữ 

làm gái mãi dâm qua biên giới miền Bắc sang Trung Quốc. Nhưng theo 
tờ The Economist, trong số những lao động ra nước ngoài theo kênh 

chính thức, mà hơn một phần ba là phụ nữ, một số đã bị bóc lột thậm 
tệ. Tờ báo nhắc lại nội dung một báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ vào năm 

2014, cho biết trong số các lao động Châu Á ra nước ngoài làm việc, lao 
động Việt Nam thuộc loại nợ nần cao nhất. Cho nên họ rất dễ bị siết nợ 

và bị cưỡng bức lao động. 
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Do bị đối xử tàn tệ, một số lao động đã phá bỏ hợp đồng và tìm việc 

khác, thường là làm lậu. Vấn đề này trở nên trầm trọng ở Hàn Quốc đến 
mức vào năm 2012, chính phủ nước này đã bãi bỏ “Hệ thống Giấy phép 

Tuyển dụng” cho Việt Nam. Các giấy phép này sau đó được cấp trở lại 
trên cơ sở thử nghiệm, nhưng Bộ Lao động Việt Nam vào tháng Giêng 

2015 vừa qua cho biết là chính phủ Seoul có thể ngưng cấp trừ phi tỷ lệ 
công nhân Việt Nam làm lậu giảm từ 40% xuống còn 30%. 
 
Theo The Economist, Việt Nam đã ý thức được vấn đề. Với sự trợ giúp 

của các nhà tài trợ quốc tế, chính quyền Hà Nội đã lập một số văn 
phòng để hướng dẫn những người chuẩn bị đi lao động nước ngoài hiểu 

được quyền và quyền lợi của họ. Báo chí Việt Nam cũng đưa tin nhiều 
về các vụ công an khám xét những công ty môi giới lao động làm ăn trái 

pháp luật. 
Nhưng những thay đổi đó chủ yếu còn sơ sài. The Economist trích lời 

ông Futaba Ishizuka, một nhà nghiên cứu tại Viện Phát triển Kinh tế ở 
Nhật, cho rằng chính phủ Việt Nam chưa thật sự có quyết tâm chính trị 

đưa vào khuôn khỗ các công ty môi giới, mà thường là những công ty 
trực thuộc các doanh nghiệp Nhà nước, nhưng lại hoạt động không có 

giấy phép. 
Tuy gặp nhiều rủi ro như vậy, theo The Economist, nhiều người dân 

vùng nông thôn, nhất là từ các tỉnh miền Bắc và miền Trung, vẫn muốn 
đi làm việc ở nước ngoài, vì nhờ tiền của các lao động xuất khẩu này, 

mà người dân các vùng nông thôn nghèo như xã Tân Liễu có thể xây 

sửa nhà cửa khang trang hơn, như Hằng cho biết cô đã để dành được 
3.200 đôla để sửa nhà cho gia đình ở quê. 
 
Nô lệ ngay trên đất Châu Âu 
Nhưng không chỉ có những lao động xuất khẩu ở châu Á bị bóc lột, mà 

ngay tại Vương Quốc Anh, một quốc gia châu Âu, cũng có những người 

lao động Việt Nam phải làm việc như là nô lệ. Tờ nhật báo The Southern 
Daily Echo số ra ngày 20/02 vừa qua đã có bài viết về một lao động 

nhập cư trái phép người Việt Nam phải làm việc như nô lệ tại một trại 
sản xuất cần sa ở Southampton và đã tuyệt vọng đến mức phải gọi điện 

thoại cho cảnh sát để tự nộp mình. 
 
Lam Nguyen-Viet ( Nguyễn Việt Lâm ? ) đã đến Anh quốc làm việc cách 

đây 2 năm hy vọng khi trở về nước sẽ có cuộc sống khá hơn cho bản 

thân và gia đình. 
Nạn nhân đã đến Anh quốc theo lời dụ dỗ của một băng nhóm hứa hẹn 

cho có việc làm cho anh.Bố mẹ anh đã phải dành dụm tiền để anh có 
thể sang Anh quốc trái phép, nhưng khi đến nơi anh buộc phải làm việc 

cho các trại trồng cần sa và các nhà máy sản xuất cần sa 
Do phải sống trong điều kiện quá kinh khủng và bị đe dọa đánh đập, 

thậm chí đe dọa đến tính mạng, ngày 27/07 năm ngoái, anh gọi điện 
thoại cho cảnh sát, tự nộp mình để thoát khỏi sự khống chế của các 
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băng đảng cần sa. Thứ tư vừa qua, 18/02, anh đã bị kết án 18 tháng tù 

vì tội tham gia sản xuất cần sa. Trừ thời gian bị tạm giam, anh sẽ mãn 
hạn tù trong năm nay và sau sẽ bị trục xuất về Việt Nam. 
 
Những đứa bé bị bỏ rơi 
Về phần các phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc thì gặp một thảm 

trạng mới, đó là phải bỏ con. Trang mạng AsiaNews.it của Ý ngày 20/02 
vừa qua có một bài nói về việc ngày càng có nhiều trẻ em nhập cư bị bố 

mẹ và chính phủ Hàn Quốc bỏ rơi. Chỉ trong năm 2014 đã có khoảng 90 

bị bỏ rơi như vậy ở Seoul, phần lớn là con của những bố mẹ ngoại quốc 
sống không có giấy tờ cho nên không được hưởng phúc lợi xã hội. 
AsiaNews nêu trường hợp của một cô gái Việt Nam, Tăng Thị Ngọc Mai, 
23 tuổi, đến Hàn Quốc cách đây 5 năm qua đường dây môi giới hôn 

nhân trái phép, đưa phụ nữ Việt Nam sang làm vợ của đàn ông nghèo 
vùng thôn quê, mà trên thực tế là bán họ đi như nô lệ tình dục. 
 
Sau khi trốn khỏi người chồng hung dữ, không có giấy tờ, Mai quan hệ 

với một đồng hương Việt Nam. Nhưng người này bị trục xuất về nước 
sau khi bị cảnh sát khám xét nhà, vào lúc mà cô đang có thai. 
Con gái của Mai vừa sinh ra cách đây 2 ngày ( 18/02/2015 ), nhưng cả 
cả hai mẹ con có nguy cơ bị trục xuất khỏi Hàn Quốc vì cô không có 

tiền, không có giấy tờ và không có phương tiện sinh sống. Chiếu theo 
luật Hàn Quốc, Mai cũng không được hưởng trợ cấp Nhà nước và hưởng 

các dịch vụ xã hội. 
Theo AsiaNews, trường hợp của Mai đã gây chấn động dư luận Hàn 

Quốc và bây giờ nhiều người dân nước này đang đặt ra  câu hỏi về số 
phận của những người đến từ Đông Nam Á hoặc Trung Quốc tìm một 

cuộc sống tốt đẹp hơn ở một quốc gia được mệnh danh là một trong 
những con rồng châu Á. 
 
Thật ra thì những người lao động nhập cư không có giấy tờ, nếu không 

bị bắt thì họ vẫn cứ sống tại Hàn Quốc, còn nếu chẳng may bị bắt thì bị 
trục xuất về nước. Nhưng vấn đề trở nên rắc rối hơn khi họ có con. 

Trong năm 2014, theo thống kê đã có 90 em bé là con của người nhập 
cư bị bỏ trên xe taxi, trên xe lửa hoặc trước cửa các bệnh viện. 
 
Chẳng ai biết phải xử lý những em bé này như thế nào. Chiếu theo luật 

thì để được hỗ trợ, phải có ít nhất một trong hai người bố mẹ là công 
dân Hàn Quốc. Nhưng làm sao chứng minh được điều đó nếu bỏ mẹ đã 

biến mất như vậy? 
Theo AsiaNews, trong trường hợp của Mai, cô đã nhận được sự trợ giúp 

từ Global Sarang, một tổ chức từ thiện Thiên chúa giáo, hiện điều hành 
một nhà tạm cư cho phụ nữ nhập cư ở Seoul. Nhưng chủ tịch tổ chức 

này không mấy lạc quan, vì quỹ hoạt động của họ rất hạn chế. 
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Hàn Quốc đã ký kết Công ước Liên hiệp quốc về quyền trẻ em, công ước 

buộc các nước thành viên phải cung cấp những dịch vụ y tế và giáo dục 
cơ bản cho mọi trẻ em trên lãnh thổ của họ. Nhưng tại Hàn Quốc, 

những trẻ em không có giấy tờ không được hưởng những dịch vụ cơ 
bản, vì chính phủ Seoul không muốn chi tiêu cho những trẻ em này, các 

trường học và các trường học thì từ chối tiếp nhận. Một quan chức bộ 
Phúc lợi Xã hội Hàn quốc nói với tờ Korea Times: “ Về mặt nguyên tắc, 

chính phủ Hàn Quốc không thể giúp trẻ em của những bố mẹ đã vi 
phạm pháp luật. Những dịch vụ của Nhà nước là chỉ dành cho công dân 

Hàn Quốc”. 
 
Sách dịch và kiểm duyệt ở Việt Nam 
Trang mạng The Diplomat ngày 06/02 có bài của nhà báo Helen Clark ( 

từng làm việc ở Hà Nội trong 6 năm ) nói về vấn đề kiểm duyệt ở Việt 
Nam qua bản dịch cuốn “Điệp viên yêu chúng ta” ( The Spy Who Loved 

Us ) , nói về điệp viên Việt Nam Phạm Xuân Ẩn, của tác giả Thomas 
Bass, hiện viết cho tờ Washington Post. 
 
Kiểm duyệt ở Việt Nam vẫn thường là chủ đề mà báo chí ngoại quốc và 

các tổ chức nhân quyền như Human Rights Watch hay Uỷ ban Bảo vệ 
Nhà báo nói đến. Nhưng họ chủ yếu đề cập đến các biện pháp kiểm 

duyệt Internet qua việc ngăn chận các trang blog và trang web. Trên 
thực tế, theo The Diplomat, ngay cả sách dịch cũng bị kiểm duyệt như 

cuốn tiểu sử điệp viên Phạm Xuân Ẩn của Thomas Bass. 
 
Sau nhiều năm làm việc cho nhiều hãng tin quốc tế, Phạm Xuân Ẩn cuối 
cùng đã giữ chức trưởng văn phòng Sài Gòn của tuần báo Time. Nhưng 

vừa làm báo ở miền Nam, ông vừa bí mật làm tình báo cho chế độ Hà 
Nội. Sau khi Sài Gòn thất thủ, ông được tặng danh hiệu “ Anh hùng Lực 

lượng Vũ trang Nhân dân. Cuốn tiểu sử Phạm Xuân Ẩn The Spy Who 
Loved Us của Thomas Bass đã được xuất bản vào năm 2009 và sau đó 

ít lâu, một bản dịch tiếng Việt Nam được đặt hàng. 
Đây không phải là cuốn tiểu sử đầu tiên về Phạm Xuân Ẩn. Trước đó, 

các nhà xuất bản ở Việt Nam đã phát hành một số sách về điệp viên 
này bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Vào năm 2003, nhà xuất bản Thế giới 

đã phát hành một cuốn sách về Phạm Xuân Ẩn được quảng cáo tuyên 
truyền rầm rộ. 
 
Theo The Diplomat, tác giả Thomas Bass đã viết: “ Những gì xuất bản ở 

Việt Nam đều bị kiểm duyệt. Trong 5 năm, tôi đã thấy họ cắt xén, sửa 
tới sửa lui cuốn sách của tôi”. Theo Thomas Bass, những người kiểm 

duyệt hay những người nói chuyện với ông là “những người tốt”, nhưng 
họ lấy làm tiếc đã phải làm như vậy, bởi vì không có sự chọn lựa nào 

khác. Nhiều đoạn trong cuốn sách đã bị cắt bỏ trong bản dịch tiếng 
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Việt, như đoạn nói cải cách ruộng đất thập niên 1950 và đoạn mô tả 

Phạm Xuân Ẩn “yêu mến” nước Mỹ như thế nào. 
Ông Thomas Bass cũng cho biết: “ Ngôn ngữ của miền Nam và trong 

bản gốc bị thay thế bằng ngôn ngữ của người miền Bắc đã chiến thắng 
Sài Gòn năm 1975”. Hai từ chủ đạo của nhà kiểm duyệt là “ phù hợp” 

và “ nhạy cảm”. Những gì liên quan đến các tệ nạn xã hội như hộp đêm, 
ma túy, mãi dâm đều bị xem là “không phù hợp” với “truyền thống văn 

hóa Việt Nam”. Chính trị, tham nhũng hay chính quyền đều là những 
chủ đề “nhạy cảm” không nên đụng đến. 
 
Nhà báo Helen Clark kết thúc bài viết trên The Diplomat với câu hỏi: 

“Về mặt chính thức thì chiến tranh đã qua từ lâu và đã được quên đi. 
Thế thì tại sao lại bỏ đi những đoạn nói điệp viên Phạm Xuân Ẩn đã “yêu 

mến nước Mỹ” như thế nào, ngay cả bây giờ khi quan hệ giữa hai nước 
tốt chưa từng có?” 
Theo nhà báo Helen Clark, tác giả Thomas Bass đã đặt dịch một bản 
không chính thức cuốn sách của ông về Phạm Xuân Ẩn. ( RFI cũng xin 

nói thêm là trên mạng hiện lưu hành một bản dịch tiếng Việt với những 
đoạn được ghi rõ là bị kiểm duyệt cắt bỏ hoặc sửa đổi và với những từ, 

cụm từ bị xem là dịch không chính xác ). 
"Thảm sát Maidan" và Việt Nam thập niên 1950 
Cũng liên quan đến lịch sử Việt Nam, nhà báo Sergei Blagov vừa có bài 
đăng trên trang mạng Asia Times ngày 09/02, so sánh “Vụ thảm sát 

Maidan” ở Ukraina với những gì xảy ra ở miền Nam Việt Nam dưới thời 

tổng thống Ngô Đình Diệm. 
 
Blagov nhắc lại rằng trên trang Facebook cá nhân, đạo diễn Mỹ Oliver 

Stone vào cuối tháng 12 năm ngoái đã đăng một bài nói về vụ thảm sát 
trên quảng trường Maidan ở Kiev vào năm 2014. Sau một cuộc phỏng 

vấn dài bốn tiếng đồng hồ với tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovich, 

Oliver Stone đã lập luận rằng những tay súng đã bắn chết 14 cảnh sát 
và làm bị thương khoảng 85 cảnh sát khác, cũng như hạ sát 45 thường 

dân biểu tình ở thủ đô Ukraina là những kẻ thuộc “thành phần thứ ba”. 
Theo lời Oliver Stone, nhiều nhân chứng, kể cả Yanukovich và các quan 

chức cảnh sát, tin rằng những phần tử ngoại quốc, đã được các phe 
thân phương Tây đưa vào, trong đó có “bàn tay lông lá” của CIA. 
 
Đối với Blagov, nói như thế chẳng khác gì sao y bản chánh “Thảm sát 

Maidan” từ những vụ đụng độ ở Sài Gòn tháng Tư năm 1955. Thời gian 
đó, những tay bắn tỉa cũng được mô tả là “Lực lượng Thứ ba”, mà có tin 

đồn cho là người của tướng Trịnh Minh Thế. Nhưng những tay súng bí 
ẩn đó, cũng như những kẻ chỉ huy, cho tới nay vẫn chưa được xác định 

danh tính, cũng như danh tính của những tay súng ở quảng trường 
Maidan cho tới nay vẫn là một bí ẩn. 
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Nhà báo Blagov nhắc lại rằng tướng Trịnh Minh Thế cũng đã chết trong 

hoàn cảnh bí ẩn. Cũng giống như vụ ám sát tổng thống Kennedy ở 
Dallas năm 1963, tướng Trịnh Minh Thế đã trúng đạn từ một tay súng 

ngày 03/05/1955. 
Trở ngược lịch sử, sau chiến thắng tháng 4/1955, tổng thống Ngô Đình 

Diệm đã dẹp tan mọi lực lượng chống đối như là bước đầu tiên để giành 
độc quyền lãnh đạo ở miền Nam. Vụ đụng độ ở Sài Gòn đã được báo chí 

chính thống lúc ấy mô tả như là xung đột giữa tổng thống liêm khiết 
Ngô Đình Diện với Vua Bảo Đại thối nát. Cũng như thế, thay đổi chế độ 

ở Ukraina năm 2014 cũng được mô tả như là cuộc nổi dậy tự phát của 
dân chúng chống tổng thống Yanukovich tham nhũng. 
 
Điều kỳ lạ, theo Blagov, cả hai lãnh đạo mới của Ukraina và Việt Nam 

đều từng phục vụ trong chế độ củ. Ngô Đình Diệm từng là Thượng thư 
Bộ lại dưới triều Vua Bảo Đại, còn tổng thống đương nhiệm của Ukraina 

Porochenko từng là bộ trưởng Thương mại và Phát triển Kinh tế vào 
năm 2012, tức là dưới thời tổng thống Yanukovich. 
Còn những điểm tương đồng khác được Blagov nêu lên, đó là khi chính 
quyền Ngô Đình Diệm phải đối đầu với phe đối lập vũ trang, họ liền tố 

cáo những người chống đối là “những tên khủng bố” và “những kẻ xâm 
lược”. Những người đối lập vũ trang đó thật ra không phải là “khủng 

bố”, mà cũng chẳng phải là “xâm lược”, nhưng 3 triệu người Việt Nam 
và 58 ngàn lính Mỹ đã bỏ mạng để chứng minh điều đó. 
 
Theo Blagov, chính quyền mới của Ukraina cũng đã vội lên án những 

người đối lập là “khủng bố” và “xâm lược”. Vùng chiến sự miền Đông 
Ukraina được mô tả là vùng “ Chiến dịch Chống Khủng bố”. Chiến sự 

chưa biết bao giờ mới chấm dứt và chính quyền Kiev đang hối thúc Hoa 
Kỳ cung cấp vũ khí. . 
 

Nhà báo Blagov nhắc lại rằng vào cuối năm 1950, sau việc cung cấp vũ 

khí Mỹ là đến việc gởi các cố vấn quân sự Mỹ, dọn đường cho việc đưa 

lính Mỹ tham chiến để bảo vệ miền Nam Việt Nam. Cuối cùng, tổng 

thống Ngô Đình Diệm đã bị chính quân đội của ông lật đổ và ám sát. 

Theo Blagov, đó có thể là kịch bản đang chờ đón Ukraina. 

Nguồn: Tạp Chí The Economist 
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