Ca Dao Lấy Chồng Việt Kiều Tập II
Đi đâu cho thiếp theo cùng,
Đói no thiếp chịu,
lạnh lùng thiếp cam
Ví dầu tình có dở dang
Thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp về

Đó là lời thổ lộ tình yêu của một
cô gái Việt thời xưa. Yêu anh lãng
tử, quyết lòng theo anh, dù giàu
nghèo, dù hợp tan ...
Cô gái Việt yêu anh Việt Kiều
ngày nay có khác. Yêu là duyên,
nhưng gởi là chọn chứ không
phải phận. Vì cảnh nghèo khó ở
Việt Nam mà đã có biết bao nhiêu
người con gái đã phải hoặc chiều
lòng cha mẹ, hoặc cố yêu thêm
chút nữa để có thể sẵn lòng rời xa
gia đình, người thân và bạn bè để
lấy chồng xa xứ.
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Con trai Việt trên đất Úc về Việt
Nam lấy vợ thì là vì rất nhiều lý
do khác nhau: muốn “Ta về ta
tắm ao ta”, muốn có một người
vợ “thuần Việt”, muốn chọn vợ
đẹp, ... và đôi khi cũng là vì nhút
nhát, vì bận bịu làm ăn không có
thời gian, vì gãy gọng sứt càng, vì
“cô Ba”, vì có chút t.t., ...
Hạnh phúc hay khổ đau, đôi khi
không phải là do cái phước cái
phần, mà là do cá tính của người
chồng, sự hiểu biết và lề lối sinh
hoạt của cả gia đình chồng. Những
trường hợp “đau khổ” thường là
vì chồng và/hoặc cha mẹ chồng:
• có cách hành xử kiểu “chồng
chúa vợ tôi”;
• kiểm soát hết tiền bạc;

•
•
•
•

cấm cung cấm cửa;
không cho đi học;
không cho có bạn bè;
đẩy ngay vào hãng xưởng và
đưa đón mỗi ngày;
• ép có con sớm;
• hăm dọa sẽ kêu Bộ Di Trú
đuổi về Việt Nam
• ...
Tất cả các hành vi trên đều là sai
trên phương diện tình cảm, đạo
đức hoặc pháp lý. Đặc biệt là việc
“hăm dọa sẽ kêu Bộ Di Trú đuổi
về Việt Nam” là một chuyện thật
tức cười, nhưng vì các chị không
hiểu biết về luật di trú, luật pháp
Úc, về nhân quyền, ... nên đã có
nhiều người phải sống trong ức
chế và lo sợ.
Phụ Nữ Việt - 21

Đặc biệt là vấn đề bạo hành trong
gia đình là việc được xem là phạm
pháp tại Úc, và thủ phạm có thể
phải ngồi tù vì hành vi phạm pháp
của mình.
Bạo hành trong gia đình không
phải chỉ mang hình thức thể chất,
chẳng hạn như đánh đập, xô đẩy,
ném phá đồ. Bạo hành trong gia
đình còn bao gồm cả việc gây
tổn thương về mặt tâm lý, gây hư
hại tài sản, hăm dọa gởi trả một
người về quốc gia của họ, dọa
đưa họ vào tù hay tới bất kỳ một
nơi nào khác, ép họ quan hệ tình
dục, gọi họ là thằng này con nọ,
làm họ bẽ mặt hoặc ngăn chặn họ
gặp gỡ gia đình và bạn bè, kiểm
soát mọi khoản tiền bạc trong gia
đình, không cho ra ngoài hoặc kết
bạn, không cho theo đạo hay sinh
hoạt theo văn hóa của họ, ...
Thực tế là dù phải trải qua thời
gian “thử thách”, nếu không ai
chứng minh được rằng các chị đã

“gạt tình” người ta (ví dụ: vừa
đến Úc là đòi dọn ở riêng, không
cho “chồng” đụng tới) hoặc gạt
Bộ Di Trú Úc (ví dụ: man khai lý
lịch, trả tiền mướn làm hôn thú
giả) để được đến Úc thì không có
lý do gì khiến các chị bị rút chiếu
khán và bị trục xuất về Việt Nam
cả!
Trong trường hợp người phụ nữ
bị bị bạo hành trong gia đình, họ
có thể được cảnh sát và tòa án can
thiệp, cấm thủ phạm không được
đến gần; họ cũng được bênh vực
hơn trong việc ra tòa dành quyền
nuôi dưỡng con cái; được giúp
xin trợ cấp xã hội và nhà ở khẩn
cấp nếu cần; ...
Song le, trong kinh nghiệm làm
việc với đàn ông và tù nhân Việt
Nam, người viết cho rằng những
hành vi “vũ phu” thường xuất
phát từ cái yếu đuối, hèn nhát và
thiếu tự tin của các ông. Vì sợ

nên các ông phải bưng bít sự thật,
giam cầm, kiểm soát, hăm dọa,
... Chỉ cần người vợ cho chồng
biết rằng chị có hiểu biết, nhưng
chị yêu anh, muốn ăn đời ở kiếp
với anh, và muốn được anh yêu
và tôn trọng, anh sẽ thức thời và
thay đổi. Nếu anh ngang ngược
cố chấp, sự can thiệp buổi đầu
của Cảnh Sát sẽ làm anh rút vuốt
và làm một con mèo ngoan!
Hạnh phúc gia đình là quan trọng,
nên vun đắp và nâng niu; nhưng
hôn nhân mà “nhất bên trọng
nhất bên khinh” thì xin đổi ca dao
vậy:
Đi đâu cho thiếp theo cùng,
Ấm no thiếp chịu,
bạo hành thiếp dze
Ví dầu tình bậu chẳng care
Thì cho thiếp gọi welfare thiếp xù.
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