
 Việt kiều,  người gốc Việt

10 ngày trước khi Việt Nam Cộng Hòa bị giải phóng, nhà văn Nga xô Alexandre 
Soljenitsyne , tác giả sách L'Archipel du Goulag (Quần đảo ngục tù) đã tuyên bố nước Việt 
Nam sẽ thành một nhà tù khổng lồ.

Sau ngày 30 tháng tư năm 1975, một số người miền nam đã chạy khỏi cái thiên đường
đỏ, còn ở lại một số chất xám ngây thơ, mơ tưởng sẽ góp phần xây dựng đất nước và những 
phần tử đã từng chống đối chính quyền cũ mà danh từ ngày nay gọi là bọn phản động như cái
gọi là chính phủ lâm thời, giải phóng miền nam.

Bên thắng cuộc tuyên bố với thế giới là sẽ thống nhất trong hoà giải, không có cuộc 
tắm máu. Thế rồi sau khi cán bộ vào vơ vét tài sản và chóa mắt vì cuộc sống của dân miền 
nam thì dùng quyền lực cướp bóc, bó buộc toàn thề người nam đi cải tạo và đi vùng kinh tế 
mới để chiếm đoạt cùa cải và tự do của họ.  

Hai năm sau, thấy rõ sự thật theo lời tổng thống Thiệu đã nói: Đừng tin những gì Việt
Cộng nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Việt Cộng làm. Một số lớn dân chúng miền nam hè 
nhau vượt biên bất chấp nguy hiểm và tánh mạng. Kết quả là hơn 1000000 người nam bỏ tất 
cả nhà cửa, làng mạc, quê hương bạn bè, tài sản để được sống thoát khỏi nhà tù mà 
Soljenitsyne đã nói.Lúc này thì họ là dân vô tổ quốc và vô sản và bị các nước tiếp đón bằng 
cử chỉ nhân đạo và nghi ngờ là dân ăn bám của Hoa Kỳ. Cộng Sản đã gọi  tất cả dân miền 
Nam là bọn Mỹ Ngụy. 

Nhà văn Duyên Anh cho biết rằng tại đề lao Gia Định từ tháng 7 năm 1976, bạo quyền
Hà-nội cộng sản bắt đầu giam giữ hàng ngàn “tù nhân phản động bình dân”: nông dân, 
công nhân, phu nhà đòn, lơ xe đò, du đãng… Các nhà nghiên cứu chủ nghĩa mác-xít sẽ tha 
hồ mà bối rối khi biết hiện tượng này, vì các thành phần vừa kể không thể nào bị cộng sản 
chụp mũ là tay sai “Mỹ-Ngụy” hay là tay sai của CIA! 

Đối với người dân may mắn vượt thoát được bằng những cuộc  vượt biên  để xin tị 
nạn ở các xứ tự do, cộng sản dùng nhiều danh từ thô tục để gọi đám người này. Các sách sử 
Việt nam ngày nay vẫn đề cao cuộc chiến tranh chống Mỹ Ngụy.

Trong một hội nghị với các cán bộ tại Hà nội năm 1975, Trần Phương, Chủ nhiệm Ủy 
Ban Khoa học Xã hội đã ví von một cách tục tĩu dân miền Nam là những con điếm cho Mỹ 
làm tình để đổi lấy viện trợ. Cùng trong tư tưởng  ấy, Lê Duẩn mạt sát những người di tản 
là một bọn ma-cô, đĩ điếm, Phạm văn Đồng chửi người ra đi là bọn phản quốc, và các nhà 
báo nhà văn cộng sản mới và cũ cũng chửi hùa theo là những đồ rác rưởi trôi dạt khắp năm
châu bốn bể. cặn bả xã hội, trây lười lao động, chạy theo bơ thừa sửa cặn .

Hiện nay, người Việt sinh sống hoặc định cư ở nước ngoài có khoảng 4,5 triệu người, 
tập trung đông nhất ở Mỹ, Úc, Canada, Pháp, Đức, Hàn Quốc và một số nước châu Âu khác. 
Nhiều người đã thành công trong các lãnh vực kinh tế, thương mãi,giáo dục, khoa học, tài 
chánh và cả trong chính trị bản xứ... 

Những người này đã nhập tịch nơi họ định cư và con cháu họ trở thành dân nơi họ đã 
chọn để sinh sống. Họ rời quê cha đất tổ vì hoàn cảnh du học hay đi tị nạn sau giải phóng vì 
cái biết rằng họ không thể sống dưới cái chế độ Cộng hoà chủ nghĩa với cái 4c và 5ệ.Đa số là
người Bắc di cư từ 1954 vì là công giáo hay đã trải nghiệm các cuộc cải cách ruộng đất,  đàn 
áp nông dân ở Quỳnh Lưu năm 1956, rèn huấn chỉnh quân, thanh trừng nội bộ,trăm hoa đua 
nở...từ sau 1975 thì là dân Mỹ ngụy hay dân miền Nam.Dù đã định cư và hội nhập với văn 
hóa nước ngoài nhưng bản gốc họ vẫn còn giữ cái dân tộc tính của người Việt vì là nơi họ đã 
sinh ra và sống thời thơ ấu, mồ mả ông bà tổ tiên còn lưu lại ở xóm làng quê hương họ vì 
Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.
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Ngày nay họ là ngoại kiều gốc Việt, không còn giữ quốc tịch CHXHCNVN, vỉ thế  
gọi họ là Việt kiều là người ít học,dốt hoặc muốn trục lợi.

Suốt trong cuộc chiến Bắc-Nam Việt Nam (1954-1975), nhà cầm quyền Hà Nội gọi 
các thành phần người Việt ở hải ngoại có những sinh hoạt phản chiến, hỗ trợ, hay có lợi cho 
cộng sản Việt Nam là “Việt kiều yêu nước”.Trong thời chiến,  cộng sản Hà Nội đã dùng một 
số “Việt kiều yêu nước” để tuyên truyền cho chiêu bài “Chống Mỹ, cứu nước” của họ. Thật 
ra, “Việt kiều yêu nước” chỉ là “người Việt thân cộng ở hải ngoại”.

Tên gọi Việt kiều dùng chỉ những người có quốc tịch Việt Nam tạm thời cư trú ở nước
ngoài. Một số khác, khoảng nửa triệu người, phần đông là từ vĩ tuyến 17 trở ra miền Bắc, 
cũng tìm cách trốn chạy cộng sản bằng đủ mọi phương cách khác với phương cách Tỵ nạn 
Cộng sản,như xuất khẩu lao động, lấy vợ, lấy chồng, du sinh, nghiên cứu sinh v.v… qua các 
nước Đông Âu và Nga sinh sống và không muốn quay về. Vài trăm ngàn người, phần đông 
từ dưới vĩ tuyến 17 vào Miền Nam đã tìm qua các nước Á châu: làm dâu Đại Hàn, Đài Loan, 
Nhật, Thái Lan,Singapore,Philippines, Indosenia,Malaysia,Cambodia và ngay cả Trung cộng 
qua hiện tượng buôn người, buôn thân xác phụ nữ, trẻ em. Họ rời bỏ chốn địa ngục trên quê 
hương để bước vào những địa ngục trần gian khác, tàn bạo không kém. Một số khác nữa, 
xuất khẩu lao động đi “ở đợ”(làm đầy tớ, Việt cộng gọi là “Ôsin”) bên các xứ Trung Đông: 
Iran, Iraq, Libanon….hơn 540.000 lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài.[1]

Những người nầy vẫn còn là thân phận “Việt kiều”: mang quốc tịch Việt Nam vẫn còn
là công dân của cái gọi là CHXHCNVN, sinh sống ở nước ngoài (Nga, Đông Âu và Á châu), 
vẫn bị khống chế bởi  “Tòa Đại sứ” hay “Tòa Tổng lãnh sự Việt Nam” vì quốc tịch và cái sổ 
thông hành của họ.

Vì thế, họ đành im lặng, chỉ lo cho đời sống cá nhân và gia đình, hoàn toàn không
dám vọng động một phần bởi tâm thức sợ hãi chế độ  cộng sản còn đeo đẳng; phần khác, vì
bị nhồi sọ và tiêm nhiễm quá lâu chủ thuyết Mác Lênin của cộng sản, không biết gì về lịch
sử  của dân tộc và hoàn toàn không có một chút ý thức gì về quê hương, dân tộc, đất nước.
Đây là những Việt kiều  theo đúng nghĩa đen của danh từ nầy.

Gần đây tên gọ̣i Việt kiều là những công dân Việt Nam cư trú và sinh sống ở ngoài
lãnh thổ nước Việt Nam được thay bằng mỹ từ Kiều bào.
. Một số người, ngay cả những người gọi là trí thức, nhà báo  hay thành phần trẻ không
hiểu tiếng hán-việt,vô tình hay cố ý vẫn lập lại những từ ngữ Việt cộng thường dùng trong đó
có danh từ “Việt kiều” khi nói về cộng đồng người tỵ nạn cộng sản gốc Việt. là những từ ngữ
sai lầm của Việt cộng.

Từ chỗ nhìn nhận từ "Việt kiều” để chỉ những người thành công, có sản nghiệp ở nước

ngoài, tâng bốc nâng niu họ lên thành... "khúc ruột ngàn dặm" đó đã dẫn đến những trái 

khoáy là những "Việt kiều" đích thực, theo đúng nghĩa ngụ cư của chữ “kiều” thì lại bị bỏ bê,

không ai ngó ngàng. Việt kiều đích thực là ai? Là những người Việt đang sống chui lủi, tạm 

bợ, không giấy tờ tùy thân, những công nhân được xuất khẩu lao động, những du học sinh 

đang tu nghiệp ở nước ngoài. Trong khi người ta trải thảm đỏ mời gọi những nhà đầu tư gốc 

Việt mang vốn từ nước ngoài về xây dựng đất nước thì một bộ phận lớn Việt kiều thực thụ đã

bị lãng quên, và cả khinh thị nữa. Vậy đó: Việt kiều đáng lẽ ra là một bộ phận mà đất 
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nước phải cưu mang lại được hiểu ra là những người gốc Việt có của ăn của để, với ẩn ý

nhắc nhở họ phải cưu mang đất nước.

Một cô người Mỹ gốc Việt đã kêu lên:  Đừng gọi chúng tôi là Việt Kiểu và cô nói
thêm: “Chúng tôi là công dân Mỹ gốc Việt, không phải công dân của Cộng Hoà Xã Hội
Chủ Nghĩa Việt Nam.” Chính quyền Việt Nam muốn xem người Việt ở hải ngoại là công
dân Việt mang “hộ chiếu” tức là Giấy Thông Hành nước ngoài.
- Cứ xem thái độ  thái độ của Ông Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang của họ thì rõ. Khi gặp
Tổng Thống Mỹ Barack Obama ở Toà Bạch Ốc hồi tháng 7 năm xưa, Ông Sang cảm ơn
chính phủ Mỹ đã chăm lo cho các người Việt ở Hoa Kỳ. Đây là lời cám ơn không đúng
cương vị. Chính phủ Mỹ lo cho dân Mỹ là việc đương nhiên; hà cớ gì Ông Sang cảm ơn
nếu không muốn NHẬN VƠ chúng tôi là dân của ông ấy?.

Ngày nay, Hà Nội lại  muốn lợi dụng nguồn tài nguyên (kiều hối,  kiến thức, tài
năng.. ) gia tăng của người Việt ở hải ngoại để duy trì chế độ, họ dùng chữ “Việt kiều” để
gọi chung tất cả 3 triệu người Việt ở hải ngoại, với  mục đích lung lạc  đồng bào ở trong
nước, cũng như cộng đồng thế giới rằng 3 triệu người gốc Việt ở hải ngoại vẫn là “Khúc
ruột ở xa ngàn dặm”,coi như bò sữa, để họ tiếp tục gừi ngoại tệ về cung cấp lãnh đạo và
đảng. 

Chữ Việt kiều đối với chính quyền Hà nội, có nghĩa là "những người Việt nam được
phép đi ra hải ngoại làm ăn", còn những người tỵ nạn cộng sản đã có quốc tịch Mỹ thì không
có quyền gọi là Việt kiều, mà phải gọi là "Người Mỹ gốc Việt", theo khoản 1 điều 3 của Luật
Quốc tịch Việt Nam được Quốc hội ban hành ngày 13-11-2008: “Quốc tịch nước ngoài là
quốc tịch của một nước khác không phải là quốc tịch Việt Nam” 

 Hà Nội tung ra những nghị quyết, qui luật hiện hành về quốc tịch của Hà Nội để thấy
rằng: Cộng sản Hà Nội không nhượng bộ một ly nào đối với người Việt trong cũng như
ngoài nước. Bộ luật quốc tịch Việt Nam cộng sản vẫn khăng khăng qui định: Người Việt nào
chưa được giấy phép của Chủ tịch Nước từ bỏ quốc tịch Việt Nam vẫn là công dân Việt Nam,
dù đã vào quốc tịch bất cứ nước nào.

Điều này có mục đích đánh vào tâm lý người gốc Việt nhưng lòi ra cái dốt không
thông lịch sử vì sau giải phóng, người vượt biên không còn  quốc tịch VNCH.
 Hà Nội không chấp nhận song tịch, mà xác định người Việt có quốc tịch nước ngoài
vẫn là người còn quốc tịch Việt Nam, nên vẫn bị luật lệ Việt Nam chi phối. Hà Nội còn triệt
để hơn nữa khi áp dụng luật này cho các con cháu thế hệ thứ hai sanh tại ngoại quốc của
người Việt ở hải ngoại: Những thiếu niên Việt sanh tại Mỹ, Pháp, Úc, v.v., con cái của cha
mẹ có quốc tịch của các nước ấy, vẫn bị nhận vơ là “con dân” của cộng sản Hà Nội! Trên thế
giới thử hỏi có chính phủ nào có hành động vô lý,bất lương để làm tiền  như vậy không?

Năm 2019, tại buổi tiếp xúc với cộng đồng người Việt tại trung tâm thương mại Sapa,
ở  thành  phố  Prague,  CH  Czech,  ông  Nguyễn  Xuân  Phúc,  Thủ  tướng  Việt  Nam  phát
biểu.“Khi tôi đón ông Donald Trump vào thăm Chính phủ, thì ổng cầm lá cờ Việt Nam ổng
đưa lên khỏi đầu ổng. Bà con có thấy hình ảnh đó không? Đó là gì? Là bọn phản động, lưu
vong người Việt và chống chúng ta rã rời chân tay luôn”.
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Ông Phúc phát biểu như ở nhà. Vì đa phần người Việt tại Cộng Hòa Séc là con nhà có 

'lý lịch đỏ’. Họ được chính quyền Việt Nam hiện nay cử đi học tập, xuất khẩu lao động tại 

Tiệp Khắc trong những năm 1980 thế kỷ trước.

Lời chân thật, không được soạn trước của ông Phúc cho thấy rõ suy nghĩ thực của 

chính quyền Việt Nam dù nhiều năm qua họ luôn dùng các mỹ từ:

« Lắng nghe hơi thở kiều bào, Khúc ruột ngàn dặm, Người Việt tại nước ngoài là bộ 

phận không thể tách rời của dân tộc, Đồng bào hải ngoại … ». Nghị quyết 36 về Công tác 

đối với người Việt Nam ở nước ngoài,  chỉ là công cụ của Đảng Cộng Sản kêu gọi người Việt

hải ngoại về đầu tư, sơn phết cho kiểu giả vờ của chính quyền.

Phát biểu của ông Phúc còn cho thấy, trong nhận thức của rất nhiều quan chức chính 

quyền Việt Nam vẫn xem người Việt phải rời bỏ quê hương sau ngày 30/4/1975 là “phản 

động”[2]-Nhưng bọn phản động chính là bọn lãnh đạo, con cháu các cụ, tham nhũng sống 

giàu sang có quyền lực và phản lại chủ nghĩa Mác Lênin mà họ hô hào.Đảng và các lãnh đạo 

vẫn xem các người gốc Việt như bò sữa tiếp tục gửi kiều hối về để làm giàu.

Họ sang giàu là nhờ số tiền ngoại tệ  của người Việt ở hải ngoại gửi về,dù Covid-19, 

người Việt vẫn gửi tiền về nước nhiều hơn, đạt 17 tỷ USD năm 2020 [3].

Dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu Pew ở Washington DC cho thấy trong năm 2017 

có tổng cộng $13,781,000,000 đôla kiều hối chảy vào Việt Nam, phần lớn là từ Hoa Kỳ với 

7,735 tỷ đôla, từ Úc hơn 1,1 tỷ đôla. Trong khi đó lượng kiều hối từ trong nước ra nước 

ngoài trong năm 2017 là 104 triệu đôla. Ai sử dụng lượng kiều hối này?

 TXVN cho biết kiều hối vào Việt Nam tăng liên tục kể từ năm 2010, đạt 13,2 tỷ đôla 

trong năm 2015 với khoảng 72% lượng kiều hối đi qua các ngân hàng thương mại. Trong đó 

tới 30-40% kiều hối tập trung vào đầu tư bất động sản.

Trong bài phát biểu tại chương trình Xuân quê hương 2019, Tổng bí thư, Chủ tịch 

nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh rằng số kiều hối gửi về nước đã lên tới gần 16 tỷ đôla 

trong năm 2018, tăng gấp 100 lần so với năm 1993. Ông Trọng nói: “Đối với đất nước và 

dân tộc Việt Nam, bà con kiều bào dù ở bất cứ nơi đâu, luôn luôn là một phần máu thịt 

không thể tách rời của Tổ quốc.” [4]

Theo bài viết Khi nợ nước ngoài của Việt Nam đến ngưỡng tối đa…  Tiến sĩ Vũ Văn 

Hóa, Hiệu phó trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết: “Thật ra thì cái nợ

nước ngoài sắp chạm trần, thì nó cũng thì nó cũng có khả năng vượt trần. Đó là cái điều 

chúng ta không mong muốn nhưng có thể nó vẫn xảy ra. Như vậy là nó sẽ kéo theo hàng loạt

vấn đề về đầu tư cũng như những công việc khác của chính phủ, nó sẽ gặp rất nhiều khó 

khăn khi vấn đề tài chính gặp khó khăn.Ông cho rằng, không một chính phủ nào mong muốn 
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như thế, nhưng do tình hình tài chính trong nước đang gặp khó khăn, cho nên cần vay của 

nước ngoài.  [5]

Như vậy kiều hối đổ về lọt đi đâu?

Tại sao nước ta ngày nay kinh tế thị trường tăng trưởng ,mà dân phải đi làm công nô 

lệ cho các nước tư bản?

Tại sao các lãnh tụ CS lại gởi con đi du học tại các nước tư bản thù nghịch?

Trong chiến lược dân vận, Hà Nội còn kêu gọ̣i chất xám gốc Việt về góp phần phát 

triễn quê hương. Một số người yêu nước ,không hiểu rõ thâm ý này đã vội vàng trở về đóng 

góp cho uy tín của đảng.Vụ án doanh nhân Hòa Lan gốc Việt Trịnh Vĩnh Bình về nước đầu 

tư làm căng thẳng ngoại giao Việt Nam- Liên minh Âu châu cũng vì ông này cũng bị lừa vì 

lỏng yêu nước.Ông Bình là vua chả giò đã đem một số tiền gần 2,5 triệu đô la và 96 kg vàng 

mang về Việt Nam đầu tư, ông Trịnh Vĩnh Bình kinh doanh ở mọi lãnh vực: khách sạn, thủy 

sản, hải sản, xuất khẩu, nông sản, rau quả, trồng rừng,lãnh vực đất đai,…Với những dự án 

tiềm năng đang tiến triển nhanh và mạnh thì  phát sinh từ chuyện trong công ty, có những 

nhân viên tìm cách ăn cắp một số tiền  khoảng mấy trăm ngàn đôla.Câu chuyện đổ bể. Ban 

giám đốc cũ bị sa thải. Ban giám đốc mới của Công ty Bình Châu muốn đem vụ việc giải 

quyết rõ ràng nên trình báo công an,.nhóm bị sa thải gồm 3 người,  này đút lót cho phía an 

ninh để tìm sự che chở.“Khi an ninh nhảy vô, thì bên này những người ăn cắp đồ lại trở 

thành người hợp tác với  an ninh. Họ ra tay trước. Họ chụp mũ tôi đầu tiên về tội trốn thuế 

rồi họ bắt tôi.” Ông Bình kể với VOA...Ông Bình cho biết sau khi cơ quan chức năng đọc 

lệnh bắt, ông lên tiếng phản đối, nói “Tôi vô tội” và yêu cầu thông báo vụ việc cho Đại sứ 

quán Hà Lan. Ông Bình bị tạm giam hơn 18 tháng trước khi được đưa ra xét xử. Sau cùng 

ông Bình được ra tù nhưng phải nhường cho nhà nước tất cả tài sản hơn 1,5 tỷ đô la.[6]

Những năm vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế và giải 

quyết được một số vấn đề như nợ xấu ngân hàng hay nợ công quốc gia. Tuy nhiên, tham 

nhũng vẫn là vấn nạn lớn nhất của nền kinh tế Việt Nam. Nếu không có các thể chế chính trị 

cụ thể đối với nạn tham nhũng, thì rất khó cho Chính phủ Việt Nam cải cách kinh tế.

Con em  được sinh ra ở hải ngoại là “người gốc Việt”, tự động có quốc tịch, và là
công dân của nước mà chúng đã được sanh ra. Không kể một thiểu số thân cộng, hầu hết
người Việt ở hải ngoại không những không là “Việt kiều”, mà còn công khai cương quyết
chống lại các kế hoạch kiều vận của bạo quyền Hà Nội.

Lời tổng thống Thiệu đã nói:  Đừng tin những gì Việt Cộng nói, mà hãy nhìn kỹ
những gì Việt Cộng làm  không sai.
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