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1. Dẫn nhập
Tài liệu này nhằm cung cấp những dữ kiện làm bối cảnh cho một số vấn đề được đưa ra thảo
luận trong một cuộc hội thảo do Liên Hội Người Việt Canada tổ chức vào ngày 28 tháng 4, 2010,
nhân dịp tưởng niệm 35 năm ngày Sàigòn thất thủ, với chủ đề 35 năm nhìn lại: Việt Nam dưới
chế độ Cộng Sản.
Để tóm lược, chúng tôi chỉ nêu ra những sự kiện cốt yếu. Muốn có thêm chi tiết, quý vị có thể
xem các bài thuyết trình trong cuộc hội thảo.
2. Quan hệ giữa Canada và Việt Nam
Canada và Việt Nam đã có quan hệ lịch sử lâu dài. Kể từ khi Canada là một thành viên trong Ủy
Ban Quốc Tế kiểm soát việc thi hành hai hiệp định: Hiệp định Geneva năm 1954, chia đôi Việt
nam thành 2 miền, miền Bắc Cộng Sản và miền Nam Quốc Gia; và sau đó là Hiệp định Paris
năm 1973, mở đường cho Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam.
Ngoài nhiệm vụ kể trên, Canada còn cung cấp viện trợ giúp Việt Nam phát triển, trước hết là Kế
Hoạch Colombo giúp Việt Nam Cộng Hòa, và sau đó là viện trợ song phương cho Cộng Hoà Xã
Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện nay.
Năm 2009, Việt Nam là một trong 20 quốc gia được Canada tuyển chọn để đặc biệt lưu ý, trong
chương trình viện trợ hữu hiệu1. Theo CIDA (Cơ Quan Viện Trợ Phát Triển Quốc Tế), viện trợ
của Canada cho Việt Nam nhằm vào hai lãnh vực sau:
- An toàn thực phNm: Canada đã trợ giúp kỹ thuật và dịch vụ cho nông dân và cơ quan chính
quyền để cải thiện việc sản xuất, kỹ thuật thu hoạch, an toàn thực phNm, và chất lượng thực
phNm;
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- Tăng trưởng kinh tế: hỗ trợ việc canh tân luật pháp và chính sách, cũng như việc thay đổi các
định chế cần thiết cho việc mở mang thị trường, và củng cố việc phát triển những cơ sở tiểu
thương nông nghiệp. Ngoài ra, CIDA còn giúp đỡ việc nâng cao tay nghề của công nhân bằng
cách giúp họ có cơ hội được huấn luyện về kỹ thuật và nghề nghiệp.
Trong tài khóa 2007-2008, Canada viện trợ cho Việt Nam khoảng 44,4 triệu Gia kim (GK).
3. Quan hệ thương mại giữa Canada và Việt Nam
Việt Nam, với dân số 86 triệu người, đã trở thành đối tác thương mại quan trọng của Canada.
Năm 2009, xuất cảng của Canada sang Việt Nam lên tới 206 triệu GK, trong đó 50% là các sản
phNm như phân bón, ngũ cốc, nồi súp-de, dụng cụ máy móc, thịt và phụ phNm của thịt. Về nhập
cảng, đồ đạc bàn ghế, giầy dép, vải dệt, trang phục, và quần áo đan, móc chiếm hơn 50% tổng trị
giá nhập cảng 1.053 triệu GK2.
4. Tình trạng kinh tế, xã hội
Việt Nam có nguồn tài nguyên phong phú, lực lượng lao động trẻ, cần mẫn, và phong cảnh nên
thơ, rất hấp dẫn đối với đầu tư ngoại quốc. Nhờ vậy mà tổng sản lượng quốc gia tính theo đầu
người từ 402 MK năm 2000 đã tăng lên tới 1.052 MK, năm 20093. Đây là mức tăng trưởng khá
nhanh, ngay cả khi tính thêm yếu tố lạm phát. Tuy nhiên,Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi những sự
kiềm chế của hệ thống kinh tế Cộng Sản trong đó xí nghiệp quốc doanh vẫn còn là thành phần
quan trọng. KhNu hiệu "Phát triển kinh tế theo đường hướng xã hội chủ nghĩa" dường như chẳng
giúp được gì. Như vậy, không có gì ngạc nhiên tại sao một quốc gia như thế mà vẫn nghèo hơn
những nước láng giềng, không phải chịu gánh nặng lịch sử của chế độ Cộng Sản, như Mã Lai
(7.496MK), Thái Lan (2.972 MK), Nam Dương (2.224 MK), và Phi Luật Tân (1.721 MK).
Dựa trên chỉ số phát triển con người (Human Development Index) của Liên Hiệp Quốc, ngoài lợi
tức đầu người, còn tính thêm các yếu tố khác, như: tuổi thọ trung bình lúc sơ sinh, tỷ lệ biết chữ
của người lớn, và trình độ học vấn, vào năm 2009 Việt Nam bị xếp hạng thấp thứ 116 trên 182
quốc gia được thNm lượng4. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, vì tất cả quyền lực
kinh tế thực sự đều nằm trong tay những người có liên hệ với Đảng Cộng Sản, và vì hệ thống
luật pháp thiếu minh bạch và nạn tham nhũng vô cùng trầm trọng. Transparency International
(Minh Bạch Quốc Tế) là một tổ chức quốc tế có uy tín chuyên phanh phui tham nhũng khắp thế
giới, năm 2009, đã xếp Việt Nam hạng thứ 120 trong số 180 quốc gia được thNm lượng, còn tệ
hơn cả những nước như Zambia, Gabon, Algeria, Ai Cập, và Nam Dương5.
5. Diễn biến chính trị
Với chủ nghĩa Cộng Sản thống trị Bắc Việt Nam từ 1945, và được áp đặt trên toàn quốc kể từ
năm 1975, Việt Nam trở thành một quốc gia độc đảng, và Đảng Cộng Sản nắm toàn quyền cai trị
đất nước. Sau 35 năm thống nhất đất nước bằng võ lực, đảng Cộng Sản đến nay vẫn tiếp tục
nắm giữ độc quyền chính trị. Họ rất sợ các phong trào đối kháng ngày càng thêm mạnh, nhờ vào
sự thông tin nhanh chóng, và việc phổ biến quan điểm về chính trị dễ dàng trên hệ thống liên
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mạng Internet. Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đã đối phó bằng cách liên tục xách
nhiễu, bắt giam những người đối kháng, và đồng thời thẳng tay đàn áp tôn giáo.
Tháng 3, 2010 vừa qua, do áp lực quốc tế, nhà cầm quyền CSVN tạm thời tha Linh mục Nguyễn
Văn Lý - vị lãnh đạo chống chế độ kiên cường nhất - để về nhà trị bệnh. Luật sư Lê Thị Công
Nhân - một người trẻ dấn thân, đã can đảm đòi hỏi cải tổ chính trị, thường xuyên bị xách nhiễu,
và bị giam trong tù 3 năm - cũng được phóng thích, sau khi mãn hạn án tù6,7,8.
Ngoài Linh mục Lý và Luật Sư Lê Thị Công Nhân còn rất nhiều tù nhân lương tâm vẫn bị quản
thúc tại gia, như Hoà Thượng Thích Quảng Độ thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất;
nhiều người còn bị giam trong tù, như Cựu Đại Tá Quân Đội Nhân Dân Trần Anh Kim, chuyên
viên tin học Nguyễn Tiến Trung, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, Luật sư Lê Công Định, thương
gia Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long, tác giả trang blog Điếu Cày Nguyễn Hoàng Hải,
và nhà văn Phạm Thanh Nghiên, v.v.9,10,11,12
Tại Việt Nam, tôn giáo không được tôn trọng. Năm ngoái, nhà cầm quyền CSVN đã tịch thu sở
đất của nhà thờ Thiên Chúa Giáo Thái Hà, gần Hà Nội, sau đó, họ cho ủi xập Thánh đường nhà
thờ Tam Toà ở Đồng Hới, để làm công viên13,14.
Ngày 13 tháng 9, 2009, họ dùng lực lượng cảnh sát đuổi các học sinh ra khỏi các lớp dạy giáo lý
của giáo xứ Loan Lý ở Huế, để chiếm đoạt ngôi truờng này. Ngày 27 tháng 9, họ trục xuất các
tăng, ni ra khỏi Thiền viện Bát Nhã thuộc tỉnh Lâm Đồng15,16.
Gần đây hơn, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam ra lệnh cho lực lượng cảnh sát đến thôn An
Phú thuộc Hà Nội, triệt hạ cây Thánh giá trên đỉnh đồi đã tồn tại trên 100 năm nay. Khi giáo dân
thuộc khu Đồng Chiêm cương quyết bảo vệ Thánh giá, họ liền bị đánh đập tàn nhẫn; một số
người đã bị công an bắt đem đi17.
Những biến cố kể trên chứng tỏ nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã coi thường sự phẫn nộ
của thế giới, vẫn tiếp tục chính sách đàn áp các tổ chức tôn giáo và những hoạt động đối kháng
chính trị, dù là bất bạo động.
6. Hoạt động phá rối mạng Internet
Theo bản tin ngày 31 tháng 3, 2010 của đài phát thanh BBC, công ty Google cho biết nhu liệu
phá hoại đã được dùng để rình mò theo dõi hàng chục ngàn người Việt Nam sử dụng trang
mạng18.
Công ty này cho biết các cuộc tấn công trên mạng dường như nhắm vào những người chống đối
việc khai thác mỏ bâu-xít ở Việt Nam. Sự phá hoại lần này tuy có gây tổn thất nhưng kém tinh
vi so với cuộc tấn công mới đây nhắm vào đầu não của công ty Google trong cuộc tranh tụng với
Trung Quốc. Dù sao, công ty bảo vệ an toàn máy vi tính McAfee khuyến cáo là những kẻ xâm
nhập có thể đã có dính líu đến Nhà nước Việt Nam.
Ông Neel Mehta trong nhóm bảo vệ an toàn của công ty Google nói rằng nhu liệu phá hoại
(malware) được xử dụng đã gây nhiễm cho máy vi tính của hàng chục ngàn người trên thế giới.
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Chúng tự động xâm nhập khi người xử dụng máy vi tính hạ tải (download) bộ chữ đánh tiếng
Việt. Rồi họ xử dụng những máy vi tính bị nhiễm để lấy cắp những dữ kiện của người chủ máy,
hoặc ngăn chặn các trang mạng có những "thông điệp đối kháng chính trị". Ông Mehta nói thêm
"Những cuộc tấn công này, nói trắng ra, là nhằm ngăn chặn việc chống đối công cuộc khai thác
mỏ bâu-xít ở Việt Nam, một vấn đề đang được tranh luận rất gay gắt." Đài BBC bình luận thêm
"Việc khai mỏ đã gây nên phong trào chống đối vì nỗi lo môi sinh bị phá hoại".
7. Mất lãnh thổ
Trong khi các quốc gia trên thế giới thèm muốn địa vị Việt Nam, vì tiềm lực kinh tế đầy hứa hẹn,
thì Việt Nam càng ngày càng thần phục Trung Quốc, nước láng giềng khổng lồ phương Bắc, và
là quốc gia viện trợ chủ yếu trong cuộc chiến Việt Nam. Từ 1999, Việt Nam đã để mất nhiều
lãnh thổ và lãnh hải vào tay Trung Quốc. Nhiều ngư dân Việt Nam đã bị những "tàu lạ" gây
hấn, bắt giữ, thậm chí giết hại, khi họ đang đánh cá trên biển Nam Hải, mà không được chính
phủ của họ bảo vệ19,20
8. Kết luận
Cuộc chiến Việt Nam đã chấm dứt cách đây 35 năm, sau khi người Mỹ rút khỏi Việt Nam. Thế
hệ những người trẻ đã trưởng thành. Thế hệ này không phải trải qua những đau khổ vì chiến
tranh mà cha anh họ thuộc cả hai phe đối nghịch đã phải gánh chịu. Họ cũng không có kinh
nghiệm gì về những sự tàn bạo của chế độ Cộng Sản đối với dân tộc trong lịch sử cận đại của đất
nước. Tuy nhiên, qua hệ thống thông tin trên mạng Internet, họ càng ngày càng biết rõ nhân dân
tại nhiều quốc gia trên thế giới được sống trong tự do, dân chủ như thế nào, và họ đã những suy
nghĩ về chính bản thân. Do đó, nhiều người trong số họ đã lên tiếng đòi hỏi canh tân chính trị,
mặc dù luôn luôn chủ trương tranh đấu trong hoà bình, nhưng rồi cũng bị bắt giam. Phần thuyết
trình trong hội thảo sẽ cho ta thấy rõ hơn những chuyện này.
Sự xuất hiện của các phương tiện truyền thông tân tiến đã làm cho tuyên truyền mất dần hiệu lực,
và gây ra không ít khó khăn cho chế độ chính trị nào còn muốn che đậy sự thật với quần chúng.
Việt Nam không thể tránh khỏi quy luật này. Sớm hay muộn, đảng Cộng Sản Việt Nam cũng sẽ
phải từ bỏ sự xiết chặt quyền lực; dân Việt rồi đây sẽ được vui hưởng tự do, dân chủ, vì đó là
quyền của họ, giống như công dân các quốc gia văn minh trên thế giới. Chuyện này xảy ra càng
sớm thì càng tốt cho tất cả mọi người.
Liên Hội Người Việt Canada
Ngày 15 tháng 4, 2010
vvv.vietfederation.ca
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