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Tr�n minh ��c 

 
 

T� khi phong trào c�ng s�n qu�c t� hoàn toàn s	p 
�, n�n 
kinh t� Vit Nam không còn b� ng�n sông c�m ch�, không còn b� b� 

quan to� c�ng nên 
ã phát tri�n r�t m�nh ; nhân dân Vit Nam t� 
ói �n 
ã say s�a s�n su�t 
� 
tr� thành n��c xu�t c�ng g�o hàng th� nhì c�a th� gi�i. 

S� sung túc ph�n th�nh không còn b� coi là m�t t�i l�i n�a ! ng��i dân Vit Nam tìm m�i 
cách 
� nâng cao 
�i s�ng, ch�ng h�n nh� 
i lao 
�ng n��c ngoài, buôn bán, s�n xu�t nông 
nghip, công nghip v.v…Kinh t� Vit nam gi�ng nh� giai 
o�n 
�u c�a phát tri�n t� b�n ch� 
ngh�a d��i ch� 
� phong ki�n ki�u m�i nên s� chênh lch giàu nghèo trong xã h�i tr� thành gay 
g t. Nh�ng ng��i giàu có thì r�t giàu nh� kinh doanh gi!i, nh� bóc l�t gi!i hay nh� có quy�n l�c 
trong tay có th� tham nh"ng. H� th�a ti�n b�c nên th��ng g#i con cái 
i du h�c � n��c ngoài, 
t�n hàng m�y ch	c ngàn 
ô la m�t n�m. Trong khi 
ó l�i t�c bình quân kho�ng 400 
ô la m�t 
n�m ; nh� v$y l�i t�c c�a ng��i nghèo ch c ph�i d��i 100 
ô la m�t n�m 
� bù l�i cho ti�n r�ng 
b�c bi�n c�a giai c�p t� s�n m�i ! 

Nhi�u ng��i con gái Vit Nam sinh ra trong nhà nghèo, s�c y�u tay m�m, 
au xót cho 
thân ph$n khi nhìn th�y xung quanh ng�a xe nh� n��c, áo qu�n nh� nêm. Không có cách nào 
� 
c�i thin 
�i s�ng c% c�c, lao 
�ng qu�n qu$t c� ngày không 
� mi�ng �n, có nhi�u ng��i sa ngã 
tr� thành gái 
i�m bán trôn nuôi ming. C"ng có ng��i vì hoàn c�nh ho�n n�n c�a gia 
ình, 
ã 
ph�i l�y ch�ng Trung Qu�c ho&c �ài Loan 
� c�u v�t gia 
ình qua c%n túng qu'n. Nhi�u ng��i 

ã ph�i s�ng trong nh�ng hoàn c�nh vô cùng kh c nghit, gi�ng nh� nô l cho nhà ch�ng ; vì 
không bi�t nói ti�ng Tàu nên có mu�n tr�n 
i c"ng vô cùng khó kh�n.Th$t xót xa cho thân ph$n 

àn bà � th� gi�i th� ba ! 

Trong b�i c�nh 
ó, ng��i 
àn ông Vit ki�u tr� thành có giá. L�y ng��i Vit v�a cùng 
v�n hoá cùng ngôn ng�, l�i hy v�ng 
��c sang s�ng � x� v�n minh, thoát c�nh kh� s� thi�u �n 
thi�u m&c. 

Ng��c l�i, t�i các x� v�n minh, ng��i ph	 n� l�i có giá h%n ng��i 
àn ông vì r�t nhi�u lý 
do. Ng��i ph	 n� 
ã 
��c hoàn toàn gi�i phóng, d( ki�m vic làm, không ph�i s�ng ph	 thu�c 
vào ch�ng, 
��c pháp lu$t b�o v, 
��c xã h�i 
�m b�o l�i t�c t�i thi�u n�u không ki�m 
��c 
vic làm v.v…Thiên nhiên c"ng �u 
ãi ng��i ph	 n� v� v�n 
� tình d	c, ng��i ph	 n� không có 
nh�ng nhu c�u tình d	c kh)n c�p nh� ng��i 
àn ông nên trong quan h bình 
�ng xã h�i thì 
ng��i 
àn ông th��ng b� lép v� vì nh�ng 
òi h!i tình d	c ! 

Nói chung trong các x� v�n minh m�i liên h v� ch�ng 
�o ng��c h�n 
�i v�i các x� còn 

ang phát tri�n, ch�ng h�n nh� 
a s� các cu�c ly d� là do v� b! ch�ng ch� không ph�i do ch�ng 
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b! v�, trong 
a s� các gia 
ình ng��i v� n m quy�n, trong nhi�u gia 
ình ng��i v� th��ng 
xuyên ch#i ch�ng là th*ng ngu (idiot) ! 

Ng��i 
àn ông Vit ki�u thì l�i m�t giá h%n 
àn ông b�n x� n�a ! Có nh�ng c&p gia 
ình 
m�i sang 
�nh c� 
��c m�y tháng mà ng��i v� 
ã 
i theo tây, theo M+, ho&c theo ng��i giàu có 
h%n ! Có ng��i b�o lãnh m, sang, v� không b*ng lòng cho m, � chung và cu�i cùng ng��i m, 
ph�i tr� v� Vit Nam trong u�t h$n. 

Ng��i 
àn ông Vit ki�u l�n tu�i thì l�i càng m�t giá h%n n�a vì nhi�u lý do: 

- khó ki�m vic làm h%n 
àn bà 
- không quen vic n�i tr� 
- gánh n&ng v�n hoá 

Nh�ng ng��i quá th�m nhu�n n�n v�n hoá c� truy�n c�a Vit Nam thì th��ng r�t kh� s� 
v� tinh th�n khi s�ng � các x� v�n minh, ngo�i tr� m�t s� ít bi�t b�o t�n nh�ng cái t�t, h�c h!i 
nh�ng cái m�i. 

V�n hoá Vit Nam coi tr�ng l( ngh�a, th� b$c ; coi tr�ng ng��i già c� và nh�ng ng��i có 
h�c th�c. Nh�ng � x� v�n minh thì m�i chuyn hình nh� 
�o ng��c l�i. V� hình th�c thì: 

��o ng��c h� tên cha m� ��t 
H�c �òi con tr	 nói ngu ng
 

(th% Thanh Nam ?) 

V� n�i dung thì ng��i già b� ng��i tr- coi th��ng vì xã h�i bi�n 
�i mau chóng, nh�ng 
kinh nghim c�a ng��i già không h�p th�i n�a, c�ng v�i s�c kh-o y�u d�n, hay �m 
au bnh t$t 
v.v…ng��i già nhi�u khi b� coi là gánh n&ng c�a xã h�i ! Nh�ng ng��i trí th�c c�a xã h�i Vit 
Nam sang x� v�n minh có khi b� coi nh� ng��i mù ch�, vì ngay nh�ng ng��i t�t nghip 
�i h�c 
� 
ây 
ôi khi c"ng b� x�p lo�i mù ch�, ch�ng h�n tr��c kia không có máy vi tính, bây gi� l�p tr- 
ai ai c"ng x# d	ng internet, ng��i nào không bi�t x# d	ng d� nhiên b� coi t�%ng 
�%ng v�i ng��i 
mù ch� ! 

Ai không có tinh th�n h�c h!i cái m�i thì s� th�m nhu�n n�n v�n hoá c� truy�n Vit Nam 
có th� tr� thành m�t gánh n&ng cho b�n thân, và ng��i 
ó có th� tr� thành m�t m�i phi�n toái 
cho gia 
ình và xã h�i. M�t thí d	 
%n gi�n (truyn có th$t): m�t ng��i cha Vit Nam th�y con 
gái m�i l�n c&p b� b�a bãi v�i ng��i da tr ng, gi$n d�i 
ánh con ; 
�a con gái g�i 
in tho�i cho 
c�nh sát và ng��i b� b� còng tay d'n vô tù ! 

Vì v$y r�t nhi�u 
àn ông Vit ki�u có nhu c�u tr� v� Vit Nam 
� th�y �m lòng bên c�nh 
ng��i con gái Vit Nam ch�a b� M+ hoá ! 

Cùng m�t l�a bên tri l�n ��n 
G�p g� nhau l� s�n quen nhau 

(th% d�ch ?) 

Ng��i 
àn ông Vit ki�u và ng��i con gái nghèo x� Vit cùng hoàn c�nh “bên tr�i l$n 

$n” nên m�i g&p nhau 
ã c�m th�y “l� s.n quen nhau” vì v$y phong trào v� Vit Nam l�y v� 
ho&c con gái Vit Nam l�y Vit ki�u 
áp �ng 
��c nhu c�u c�a c� hai bên. 
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Phía Vit ki�u, 

• Có nh�ng thanh niên v� Vit Nam tìm ng��i yêu, 

• Có nh�ng ng��i 
àn ông l/ d� tình duyên � h�i ngo�i, v� Vit Nam ki�m v� 
em 
sang xây d�ng gia 
ình m�i, 

• Có nh�ng ng��i 
àn ông l�n tu�i v� Vit Nam ki�m v� tr- 
,p, 

• v.v… 

Phía nh�ng ng��i con gái Vit Nam 

• Có nh�ng ng��i mu�n thoát c�nh nghèo kh�, thi�u �n thi�u m&c, 

• Có nh�ng ng��i mu�n hy sinh b�n thân, ch�u c�nh ly h�%ng 
� giúp 
/ gia 
ình, 

• Có nh�ng ng��i mong m!i phép l� (
àn ông quan t t thì chày, 
àn bà quan t t 
n#a ngày nên quan), 

• v.v… 

 
Có hàng ngàn hoàn c�nh khác nhau. 

Trong phong trào v� Vit nam c��i v�, c� hai bên 
�u th�y c�n thi�t nhau nên nhi�u gia 

ình 
��c êm �m h�nh phúc, nh�ng c"ng có nhi�u c�nh c��i ra n��c m t, 

Có tr��ng h�p cô dâu trên 
��ng 
i máy bay 
oàn t	 v�i ng��i ch�ng m�i c��i, 
ã l�y 
máy bay 
i sang x� khác, � 
ó có ng��i yêu ch� s.n ! Chú r� ra phi tr��ng ch� 
�i mãi ch�ng 
th�y cô dâu! 

Có tr��ng h�p sang 
�n n%i, 
oàn t	 ch�ng 
��c bao lâu thì 

Anh �i ��ng anh, tôi �i ��ng tôi 
Tình ngh�a �ôi ta có th� thôi ! 

(không nh� rõ tên tác gi�) 

v.v… 

 

Trong phong trào l�y ch�ng Vit ki�u, c"ng có nhi�u c�nh ng/ ngàng. 

Có ng��i sau khi 
oàn t	 � x� ng��i m�i v/ l0 ch�ng mình 
ã nói d�i. 

Có ng��i thi�u may m n h%n, g&p ph�i ng��i có v� � h�i ngo�i, v� Vit Nam ki�m c�a 
l�: 

Thân em, con gái d�i kh ;  
T��ng chàng t� phú, ai ng tr�ng tay ;  
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Bây gi nào bi�t trách ai ;  
B�ng mang d� ch�a, còn ngài t�ch xa ;  
C�u xin Ph�t, Chúa, ông bà ;  
Cho chàng tr� l�i quê nhà v�i em !!  

 
Em trao chàng tr�n con tim ;  
Em �âu dám ngh� chuy�n tìm giàu sang ;  
Ch� mong ���c g�p l�i chàng ;  
Cho con em kh�i b� bàng, không cha ;  
Chàng ôi !!! ��ng b� quê nhà ;  
Dù trong dù ��c v n là Vi�t Nam.  

Ti�ng than n�c n� c"ng làm 
au lòng chàng � h�i ngo�i, chàng c"ng mong m�i l�n v� 
Vit nam có nàng ch� s.n nh� ng��i v� hi�n ch� ch�ng: 

Thôi em ��ng khóc, ��ng than ;  
Anh mong xum h�p b!ng ngàn l�n em ;  
Ð�i t�ng ngày, ��m t�ng �êm ;  
Tri xanh có th"u n#i ni$m cho ch%ng !!!...  

Chàng v�, nh�ng r�i chàng l�i ph�i 
i, nàng ch1 còn bi�t 
�i ch�: 

Bu&n gì h
n lúc chia tay ;  
Kh' gì h
n kh' nh(ng ngày xa anh ;  
Anh �i v$ x� v%n minh ;  
Còn em � l�i m�t mình v�i con ;  
M�t mai sông c�n �á mòn ;  
Ch anh, thành �á v n còn ch anh  

Nh�ng chuyn 
�i ch�ng có th� d�u kín 
��c lâu dài, khi bà v� � h�i ngo�i bi�t 
��c, 
bèn c�m không cho ch�ng v� Vit Nam n�a, 

��i t�ng ngày, ��m t�ng �êm ;  
Bây gi m� c"m g�p em n(a r&i ;  
�i là b) kh' em 
i ;  
Ki�p sau mình ch� làm ng�i n(a em ! 

Bà v� � h�i ngo�i mu�n ly d� ch�ng ngay, nh�ng vì th�%ng con, nên t�m tha th� cho 
ch�ng. Ng��i ch�ng l�i t��ng có th� qua m&t 
��c, 

Ngày �êm anh nh� quê h�
ng ;  
Em ��ng d� thói ghen tuông �àn bà ;  
Gi( gìn phong t�c n��c nhà ;  
Th ch&ng m�t d� m�i là gái ngoan ;  
Hay chi cái b�n l%ng loàn ;  
Chanh chua �anh �á l�i toan ch�i ch&ng  

Bà v� 
ã bi�t rõ âm m�u c�a ch�ng, bà v�ch rõ m�i lá bài ng	y bin c�a ông ch�ng, nào 
là quê h�%ng, nào là phong t	c ; và gi� nguyên lnh c�m, 
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Anh ��ng nói có là không ;  
Cái m&m ng�y bi�n ��ng hòng l�a em ;  
Rành rành ch�ng c� �i �êm ;  
V n còn l	o mép nh"t em nhì tri ;  
Già r&i v n ch�ng ��i �
i ;  
�) cho con cháu chúng c�i, s��ng ch�a ;  
Bây gi nói l�m b!ng th�a ;  
Mu*n �i theo ��, ��ng mò v$ �ây ;  
Quê h�
ng, phong t�c con c�y ;  
H+ còn �i n(a, con này ch,ng tha !  

Các c	 Vit ki�u v� Vit Nam c"ng th��ng la cà các quán cà phê, tán t1nh m�y cô bán 
hàng ; các cô bi�t ý c�a các c	 nên v'n anh anh em em ng�t x�t ; các c	 l)m b)m v�i nhau, mình 

áng tu�i ông n�i nó mà nó dám g�i mình b*ng anh, th$t là b� láo, 

Thân em con gái bán cà phê ;  
T�i t�n �êm khuya ch�a ���c v$ ;  
Chi$u chu�ng khách hàng khi ki�m s*ng ;  
Dám �âu �òn phép �) ngài mê ;  
N�i em tr	 h
n ngài m"y tu'i ;  
Ngài v n là anh, ch,ng dám chê ;  
Mi�ng nói r!ng em �& b* láo ;  
Lòng ngài, em bi�t s��ng tê mê  

Quen s�ng � x� v�n minh, các c	 Vit ki�u ngán cái b	i b&m và cái nóng � Vit Nam, 
nên các c	 th��ng ph�i d$y th$t s�m, 
i d�o các công viên 
� th� không khí trong lành. Các 
công ty cây xanh th��ng có nhân viên 
�n các công viên t� sáng s�m 
� ch�m sóc cho cây c! 
luôn t�%i t�t, các cô gái làm vic cho các công ty tuy nghèo nh�ng 
a s� là nh�ng ng��i lao 

�ng chân chính, l�y s�c lao 
�ng 
� ki�m s�ng, 

Em tr&ng cây c� xanh t�
i ;  
V�a hò v�a hát tình 
i là tình ;  
Th"y em v�a ��p v�a xinh ;  
Lân la chàng h�i cây xanh m"y mùa ;  
Th"y chàng ��o m�o có th�a ;  
T�i em kính c-n d� th�a �àng hoàng ;  
C� t� bên M. m�i sang ;  
S�a sang s�c ��p nh� chàng trai t
 ;  
T�i em ch,ng dám m�ng m
 ;  
S*ng b!ng lao ��ng, ch,ng nh v� ai ;  
Ch,ng c�n �i M. �i Tây ;  
V n có h�nh phúc tràn ��y c� 
i !  

M&c d�u có nh�ng c�nh c��i ra n��c m t, nh�ng phong trào l�y Vit ki�u v'n còn t�t 
g�p ngàn l�n phong trào l�y ch�ng �ài Loan hay Trung C�ng. Có nh�ng c&p trai già, gái tr- làm 
cho các bà các cô n�i gi$n, nguy�n r�a ! Nh�ng n�u ng��i con gái tr- nhà nghèo th�y h�nh phúc 
bên ng��i ch�ng già, n�u hai ng��i yêu th�%ng nhau nh� hai k- bên tr�i l$n 
$n, g&p g/ nhau l� 
s.n quen nhau thì ph�i ch�ng d� lu$n c"ng nên b�t kh t khe, c"ng nên tha th� cho nh�ng k- vì 
hoàn c�nh ph�i s�ng xa quê h�%ng 
� “s�ng n�t tr�m n�m cu�c s�ng th�a”.    � 
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