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Ngày 30 tháng 4 năm 1975, chiến tranh Việt Nam đã kết thúc bằng lực lượng Cộng sản chiếm giữ Sài Gòn và
sự đầu hàng của tướng Dương Văn Minh và nội các của ông ấy trong Dinh Tổng thống. Khi đội quân của
Quân đội Nhân dân Việt Nam tiến vào Sài Gòn, các nhân viên Hoa Kỳ và lính thủy quân lục chiến Mỹ cuối
cùng đã vội vã sơ tán từ nóc tòa nhà Đại Sứ quán Mỹ. Hai mươi năm sau, một câu hỏi cơ bản vẫn chưa có lời
giải đáp: Ai đã thắng trong cuộc chiến tranh Việt Nam?
Việt Nam chưa bao giờ nhận được khoản tiền bồi thường nào cho chiến tranh từ Mỹ về các tổn thất nhân
mạng rất lớn và sự tàn phá [của chiến tranh], nhưng một thỏa thuận đã đạt được ở Paris vào năm 1993, yêu
cầu Hà Nội nhận các khoản nợ của chính quyền Sài Gòn, một chính quyền không còn tồn tại nữa của Tướng
Thiệu. Bản thoả thuận này có nhiều chỗ tương đương với việc bắt buộc Việt Nam bồi thường cho Washington
các phí tổn chiến tranh. Ngoài ra, việc áp dụng sâu rộng cải cách kinh tế vĩ mô dưới sự giám sát của các định
chế Bretton Woods cũng là một điều kiện cho việc dỡ bỏ lệnh cấm vận của Mỹ. Những cải cách thị trường tự
do này hiện đã định đoạt học thuyết chính thức của Đảng Cộng sản. Qua việc bình thường hóa quan hệ ngoại
giao với Washington vào năm 1994, việt nhắc đến vai trò tàn bạo của Mỹ trong chiến tranh đang ngày càng
được xem như không đúng lúc và không thích hợp. Không ngạc nhiên, Hà Nội đã quyết định dịu giọng trong lễ
kỷ niệm Sài Gòn đầu hàng để không phải xúc phạm đến kẻ thù trong chiến tranh trước đây của họ. Lãnh đạo
Đảng Cộng sản gần đây đã nhấn mạnh "vai trò lịch sử" của Hoa Kỳ trong việc "giải phóng" Việt Nam từ chế độ
Vichy (Pháp) và sự chiếm đóng của Nhật Bản suốt Đệ Nhị Thế chiến.
Vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, trong bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội tuyên bố
thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, các đặc vụ Mỹ của Cục Tình báo Chiến lược (OSS: tiền thân
của CIA ngày nay) đã có mặt bên cạnh Hồ Chí Minh. Trong khi Washington đã cung cấp vũ khí và hỗ trợ tài
chính cho phong trào kháng chiến Việt Minh, chiến lược này phần lớn được thiết kế để làm suy yếu Nhật Bản
trong giai đoạn cuối của Đệ Nhị Thế chiến, mà không có cam kết gửi lực lượng bộ binh Mỹ tới với số lượng
lớn. Ngược lại với bầu không khí dịu giọng và hạn chế trong kỷ niệm đánh dấu chiến tranh Việt Nam kết thúc,
lễ kỷ niệm 50 năm ngày độc lập được cử hành long trọng, với một loạt các nghi lễ và các hoạt động chính
thức bắt đầu từ tháng 9 và kéo dài đến Tết âm lịch.
Việt Nam bồi thường chiến tranh
Trước khi "bình thường hóa" quan hệ với Washington, Hà Nội đã bị buộc phải trả các khoản nợ xấu phát sinh
của chế độ Sài Gòn do Mỹ hậu thuẫn. Tại hội nghị các nhà tài trợ tổ chức ở Paris hồi tháng 11 năm 1993, các
khoản vay và số tiền viện trợ tổng cộng gần 2 tỷ Mỹ kim đã được cam kết để hỗ trợ cho cải cách thị trường tự
do ở Việt Nam. Tuy nhiên, ngay sau khi hội nghị, một cuộc họp bí mật đã được tổ chức dưới sự bảo trợ của
Câu lạc bộ Paris (Paris Club). Tại cuộc họp này, có sự góp mặt của đại diện các chính phủ phương Tây. Về
phía Việt Nam, TS Nguyễn Xuân Oánh, cố vấn kinh tế cho Thủ tướng, đã đóng vai trò quan trọng trong các
cuộc đàm phán. Tiến sĩ Oánh, một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), đã giữ chức Bộ trưởng Bộ
Tài chính và sau đó là Quyền Thủ tướng trong chính quyền quân sự của Tướng Dương Văn Minh, mà Mỹ đưa
vào hồi năm 1963 sau vụ ám sát Tổng Thống Ngô Đình Diệm và em trai. Tiến sĩ Oánh, trong khi giữ vai trò
trung gian, chính thức thay mặt chính quyền cộng sản, dù sao cũng đã đáp ứng được nhu cầu của các chủ nợ
phương Tây.
Các thỏa thuận đã được ký kết với IMF (đã được công bố) phần lớn chỉ là tượng trưng. Số lượng không đáng
kể: Hà Nội buộc phải trả cho IMF 140 triệu đô (thuộc sở hữu của chính quyền Sài Gòn) như một điều kiện để
nối lại các khoản vay mới. Nhật Bản và Pháp, những chủ nhân thuộc địa cũ của Việt Nam giai đoạn Vichy,
hình thành cái gọi là "Những người bạn của Việt Nam" để cho Hà Nội vay số tiền cần thiết để hoàn trả cho
IMF. Tuy nhiên, sự sắp xếp gia hạn các khoản nợ song phương (của chế độ Sài Gòn) không bao giờ được tiết
lộ. Nhưng cuối cùng thì thỏa thuận bí mật này (đạt được dưới sự bảo trợ của Câu lạc bộ Paris) là công cụ
quyết định để Washington dỡ bỏ lệnh cấm vận và bình thường hóa các quan hệ ngoại giao. Việc sắp xếp này
cũng là yếu tố quyết định trong việc tháo khoán các khoản vay đã được cam kết tại hội nghị các nhà tài trợ
năm 1993, do đó Việt Nam bị đặt dưới sự ủy thác của các chủ nợ Nhật Bản và phương Tây. Như vậy, chỉ 20
năm sau chiến tranh, Việt Nam đã đầu hàng về mặt kinh tế.

Bằng cách công nhận hoàn toàn tính hợp pháp của các khoản nợ, Hà Nội đã đồng ý hoàn trả các khoản vay
đã hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Mỹ. Hơn nữa, chính phủ của ông Võ Văn Kiệt cũng đã chấp nhận thực hiện
đầy đủ các điều kiện thông thường (giảm giá, tự do hóa thương mại, tư nhân hóa, v.v…) của một chương
trình điều chỉnh cơ cấu do IMF tài trợ. Những cải cách kinh tế này ra mắt vào giữa thập niên 1980 với các định
chế Bretton Woods, trong hậu quả chiến tranh tàn khốc, đã khởi đầu một giai đoạn mới về sự tàn phá kinh tế
và xã hội: lạm phát đã dẫn đến phá giá liên tục, bắt đầu từ năm 1973 dưới chế độ Sài Gòn, năm theo sau sự
rút lui của quân đội Hoa Kỳ. Ngày nay, một lần nữa Việt Nam tràn ngập các ghi chú bằng đô la Mỹ, đã thay thế
phần lớn tiền đồng Việt Nam. Với giá cả tăng cao, thu nhập thực tế đã giảm xuống tới mức thấp nhất.
Lần lượt những cải cách đã ồ ạt giảm năng lực sản xuất. Hơn 5.000 trong số 12.300 doanh nghiệp nhà nước
đã bị đóng cửa hoặc được chỉ đạo phá sản. Các hợp tác xã tín dụng đã bị loại bỏ, tất cả các khoản tín dụng
dài hạn và trung hạn cho ngành công nghiệp và nông nghiệp đã bị đóng băng. Chỉ tín dụng ngắn hạn là có
sẵn, với lãi suất 35%/ năm (năm 1994). Ngoài ra, thỏa thuận IMF đã cấm nhà nước cung cấp hỗ trợ ngân
sách, hoặc cho nền kinh tế nhà nước hoặc cho một khu vực tư nhân mới chớm nở. Chương trình nghị sự về
những cải cách đã bị che giấu này bao gồm nền tảng công nghiệp mất ổn định ở Việt Nam. Các ngành sản
xuất công nghiệp nặng, dầu khí, tài nguyên thiên nhiên và khai thác khoáng sản, xi măng, sắt thép sẽ được tổ
chức lại và được thực hiện dựa trên số vốn nước ngoài. Tài sản nhà nước có giá trị nhất sẽ được chuyển giao
để củng cố và duy trì cơ sở công nghiệp, hoặc để phát triển một nền kinh tế tư bản chủ nghĩa thuộc sở hữu và
kiểm soát bởi dân chúng.
Trong quá trình tái cơ cấu kinh tế, hơn một triệu công nhân và hơn 20.000 công nhân viên chức (trong đó đa
số là nhân viên y tế và giáo viên) đã bị sa thải. Lần lượt, nạn đói địa phương đã nổ ra, ảnh hưởng đến ít nhất
một phần tư dân số cả nước. Những sự đói khát này không giới hạn ở các khu vực thiếu lương thực. Ở Đồng
bằng Sông Cửu Long, vựa lúa của Việt Nam, 25% số dân trưởng thành tiêu thụ chưa tới 1.800 calories mỗi
ngày. Ở các thành phố, sự mất giá của tiền đồng cùng với việc loại bỏ trợ cấp và kiểm soát giá cả đã dẫn đến
giá gạo và các nhu yếu phẩm khác tăng vọt. Những cải cách này đã dẫn đến việc cắt giảm mạnh mẽ các
chương trình xã hội. Với việc áp dụng học phí, ba phần tư trong số một triệu trẻ em bỏ học khỏi hệ thống
trường công trong vài năm (từ 1987-1990). Các trạm y tế và bệnh viện sụp đổ, sự hồi sinh của một số bệnh
truyền nhiễm như sốt rét, lao phổi và tiêu chảy được Bộ Y tế và các nhà tài trợ nhận ra. Một nghiên cứu của
Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận rằng, số người tử vong do bệnh sốt rét tăng gấp ba lần trong bốn năm đầu
của thời kỳ cải cách, cùng với sự suy sụp của việc chăm sóc sức khỏe và giá cả các loại thuốc chống sốt rét
tăng vọt. Chính phủ (dưới sự hướng dẫn của các nhà tài trợ quốc tế) cũng đã ngưng hỗ trợ ngân sách để
cung cấp các thiết bị y tế và bảo trì dẫn đến tình trạng tê liệt toàn bộ hệ thống y tế công cộng. Tiền lương thật
sự của nhân viên y tế và điều kiện làm việc đã giảm đáng kể: tiền lương hàng tháng của các bác sĩ y tế tại một
bệnh viện huyện thấp tới mức $15 một tháng.
Mặc dù Mỹ đã bị đánh bại trên chiến trường, nhưng hai thập niên sau đó Việt Nam dường như đã đầu hàng kẻ
thù chiến tranh trước đây của mình về mặt kinh tế. Không có những quả bom viên bằng thép hay màu cam,
không có bom napalm, không có hóa chất độc hại: một giai đoạn mới của sự hủy diệt kinh tế và xã hội đã diễn
ra. Những thành tựu của cuộc đấu tranh trong quá khứ và nguyện vọng của một quốc gia toàn vẹn chưa hoàn
thành và đã bị xóa gần như với một nét bút (chữ ký). Điều kiện nợ và điều chỉnh cơ cấu dưới sự ủy thác của
các chủ nợ quốc tế tạo ra do hậu quả của chiến tranh Việt Nam, một công cụ thuộc địa bất bạo động chính
thức và hiệu quả như nhau và sự bần cùng hóa ảnh hưởng đến sinh kế của hàng triệu người.
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Who won the Vietnam War?
By Michel Chossudovsky
On April 30, 1975, the Vietnam War ended with the capture of Saigon by Communist forces and the surrender
of General Duong Vanh Minh and his cabinet in the Presidential palace. As troops of the People's Army of
Vietnam marched into Saigon, U.S. personnel and the last American marines were hastily evacuated from the
roof of the U.S. embassy. Twenty years later a fundamental question still remains unanswered: Who won the
Vietnam War?
Vietnam never received war reparations payments from the U.S. for the massive loss of life and destruction,
yet an agreement reached in Paris in 1993 required Hanoi to recognize the debts of the defunct Saigon regime
of General Thai. This agreement is in many regards tantamount to obliging Vietnam to compensate
Washington for the costs of war.

Moreover, the adoption of sweeping macro-economic reforms under the supervision of the Bretton Woods
institutions was also a condition for the lifting of the U.S. embargo. These free market reforms now constitute
the Communist Party's official doctrine. With the normalization of diplomatic relations with Washington in 1994,
reference to America's brutal role in the war is increasingly considered untimely and improper. Not surprisingly,
Hanoi had decided to tone down the commemoration of the Saigon surrender so as not to offend its former
wartime enemy. The Communist Party leadership has recently underscored the "historic role" of the United
States in "liberating" Vietnam from Vichy regime and Japanese occupation during World War II. On September
2, 1945 at the Declaration of Independence of Ba Dinh Square in Hanoi proclaiming the founding of the
Democratic Republic of Vietnam, American agents of the Office of Strategic Services (OSS, the predecessor of
today's CIA) were present at the side of Ho Chi Minh. While Washington had provided the Viet Minh resistance
with weapons and token financial support, this strategy had largely been designed to weaken Japan in the final
stages of World War II without committing large numbers of U.S. ground troops.
In contrast to the subdued and restrained atmosphere of the commemoration marking the end of the Vietnam
War, the 50th anniversary of independence is to be amply celebrated in a series of official ceremonies and
activities commencing in September and extending to the Chinese NewYear.
Vietnam Pays War Reparations
Prior to the "normalization" of relations with Washington, Hanoi was compelled to foot the bill of the bad debts
incurred by the U.S.-backed Saigon regime. At the donor conference held in Paris in November 1993, a total of
nearly $2 billion of loans and aid money was generously pledged in support of Vietnam's free market reforms.
Yet immediately after the conference, a secret meeting was held under the auspices of the Paris Club. Present
at this meeting were representatives of Western governments(f.1). On the Vietnamese side, Dr. Nguyen Xian
Oanh, economic advisor to the prime minister, played a key role in the negotiations. Dr. Oanh, a former IMF
official, had been Minister of Finance and later Acting Prime Minister in the military government of General
Duong Van Minh, which the U.S. installed 1963 after the assassination of President Ngo Dinh Diem and his
brother(f.2). Dr. Oanh, while formally mediating on behalf of the Communist government, was nonetheless
responsive to the demands of Western creditors.
The deal signed with the IMF (which was made public) was largely symbolic. The amount was not substantial:
Hanoi was obliged to pay the IMF $140 million (owned by the defunct Saigon regime) as a condition for the
resumption of new loans. Japan and France, Vietnam's former colonial masters of the Vichyperiod, formed a
so-called "Friends of Vietnam" committee to lend to Hanoi" the money needed to reimburse the IMF.
The substantive arrangement on the rescheduling of bilateral debts (with the Saigon regime), however, was
never revealed. Yet it was ultimately this secret agreement (reached under the auspices of the Paris Club)
which was instrumental in Washington's decision to lift the embargo and normalize diplomatic relations. This
arrangement was also decisive in the release of the loans pledged at the 1993 donor conference, thereby

bringing Vietnam under the trusteeship of Japanese and Western creditors. Thus twenty years after the war,
Vietnam had surrendered its economic sovereignty.
By fully recognizing the legitimacy of these debts, Hanoi had agreed to repay loans that had supported the
U.S. war effort. Moreover, the government of Mr. Vo Van Kiet had also accepted to comply fully with the usual
conditions (devaluation, trade liberalization, privatization, etc.) of an IMF-sponsored structural adjustment
program.
These economic reforms, launched in the mid-1980s with the Bretton Woods institutions, had initiated, in the
war's brutal aftermath, a new phase of economic and social devastation: Inflation had resulted from the
repeated devaluations that began in 1973 under the Saigon regime the year after the withdrawal of American
combat troops(f.3). Today Vietnam is once again inundated with U.S. dollar notes, which have largely replaced
the Vietnamese dong. With soaring prices, real earnings have dropped to abysmally low levels(f.4).
In turn, the reforms have massively reduced productive capacity. More than 5,000 out of 12,300 state-owned
enterprises were closed or steered into bankruptcy. The credit cooperatives were eliminated, all medium and
long term credit to industry and agriculture was frozen. Only short-term credit was available at an interest rate
of 35 percent per annum (1994). Moreover, the IMF agreement prohibited the state from providing budget
support either to the state-owned economy or to an incipient private sector.
The reforms' hidden agenda consisted in destabilizing Vietnam's industrial base. Heavy industry, oil and gas,
natural resources and mining, cement and steel production are to be reorganized and taken over by foreign
capital. The most valuable state assets will be transferred to reinforce and preserve its industrial base, or to
develop a capitalist economy owned and controlled by Nationals.
In the process of economic restructuring, more than a million workers and over 20,000 public employees (of
whom the majority were health workers and teachers) have been laid off(f.5). In turn, local famines have
erupted, affecting at least a quarter of the country's population(f.6). These famines are not limited to the food
deficit areas. In the Mekong delta, Vietnam's rice basket, 25% of the adult population consumes less than 1800
calories per day(f.7). In the cities, the devaluation of the dong together with the elimination of subsidies and
price controls has led to soaring prices of rice and other food staples.
The reforms have led to drastic cuts in social programs. With the imposition of school fees, three quarters of a
million children dropped out from the school system in a matter of a few years (1987-90)(f.8). Health clinics and
hospitals collapsed, the resurgence of a number of infectious diseases including malaria, tuberculosis and
diarrhea is acknowledged by the Ministry of Health and the donors. A World Health Organization study
confirmed that the number of malaria deaths increased three-fold in the first four years of the reforms alongside
the collapse of health care and soaring prices of antimalarial drugs(f.9). The government (under the guidance
of the international donor community) has also discontinued budget support to the provision of medical
equipment and maintenance leading to the virtual paralysis of the entire public health system. Real salaries of
medical personnel and working conditions have declined dramatically: the monthly wage of medical doctors in
a district hospital is as low as $15 a month(f.10).
Although the U.S. was defeated on the battlefield, two decades later Vietnam appears to have surrendered its
economic sovereignty to its former Wartime enemy. No orange or steel pellet bombs, no napalm, no toxic
chemicals: a new phase of economic and social destruction has unfolded. The achievements of past struggles
and the aspirations of an entire nation are undone and erased almost with a stroke of the pen. Debt
conditionality and structural adjustment under the trusteeship of international creditors constitute in the
aftermath of the Vietnam War, an equally effective and formally nonviolent instrument of recolonization and
impoverishment affecting the livelihood of millions of people.
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