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Người Việt tỵ nạn sang ngoại quốc sinh sống từ năm 
1975, không ai có thể phủ nhận được những năm sau này 
một số nam nhi là anh hùng nước Việt khi trở về Việt 
Nam lấy vợ. Họ đạt được ba mục đích: 
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phát huy nòi giống, trí tuệ  hào hùng siêu việt hạnh phúc 
tự do, tăng trưởng thêm  nguồn nhân lực chất lượng cao 
của dân An Nam Mít trên chính trường quốc tế. 

   
2.  Trợ giúp tài chính cho gia đình vợ mới cưới để cống 
hiến công sức phụ giúp nhà nước khao khát vươn lên giá 
trị đời sống cao rộng của dân nghèo từng nhà một: hôm 
nay gia đình vợ thứ nhất, vài năm nữa vợ sang Mỹ ly dị 
mình thì mình trở lại Việt Nam giúp cho gia đình vợ thứ 
hai.  
   
3.  Cứu rỗi một con gái, phụ nữ (không có bà già)  ở trong 
môi trường tài chính chật hẹp, khó khăn -Việt Nam-, sang 
môi trường thử nghiệm ngoại quốc sinh sống trong điều 
kiện thuận lợi, để xây dựng một quan hệ tốt đẹp, một tổ 
ấm  có khả năng kết nối, truyền cảm hứng và phát triển 
giao lực cho đôi tình nhân. 
 
(Xin lỗi quý độc giả tôi vừa mới uống hai chai ba-xi-đế 
Made in Vietnam nên văn của tôi có thể bị rượu ảnh 
hưởng nặng nề)    
 
Từ đó đến nay tôi xem những người này là anh hùng cứu 
nước, một gương sáng để cho tôi phải noi theo vì họ có 
lòng hảo tâm, bác ái, nhân từ, dành dụm tiền bạc đem về 
Việt Nam cứu mạng, nghĩ đến người khác, trong khi tôi 
thì ích kỷ hẹp hòi, có tiền chỉ nghĩ lợi cho mình, đi chơi 
dzung dzăng dzung dzẻ. 



 
Thế nhưng hôm nay trong giờ nghỉ giải lao, tôi vừa đọc 
một bảng nghiên cứu thống kê của  Pew Research Center 
về hôn nhân mới cưới giữa hai người không cùng một 
chủng tộc ở nước Mỹ. Nó làm cho tôi thất vọng não nề vì 
sự hiểu lầm của tôi lý do các ông chồng về Việt Nam lấy 
vợ.  
 
Bảng thống kê này chú trọng đến bốn chủng tộc chính yếu 
ở Hoa Kỳ: da trắng (white), da đen (black), Mễ-Tây-Cơ 
hay các nước Trung, Nam Mỹ nói tiếng Tây-Ban-Nha 
(Hispanics- tôi xin gọi là Mễ cho dễ viết) và Á Đông 
(Asians). 
 
Theo bản thống kê này, 15% đám cưới vào năm 2010 là 
giữa hai người chủng tộc khác nhau, gấp hai lần tỷ lệ vào 
năm 1980 (6.7%). 
 
9% người da trắng, 17% người da đen, 26% người Mễ, và 
28% người Á Đông chọn lấy người khác chủng tộc. 
 
24% đàn ông da đen, và 9% đàn bà da đen chọn lấy người 
khác mầu da với mình. 
 
36% phụ nữ Á Đông, và 17% đàn ông Á Đông lấy người 
ngoại quốc.  
 



Trong lúc đàn ông da đen lấy người khác chủng tộc gấp 
hai lần rưỡi đàn bà da đen thì dân Á Đông lại ngược lại: 
số phụ nữ Á Đông lấy chồng ngoại quốc gấp đôi số đàn 
ông Á Đông lấy vợ ngoại quốc.  
 
“Á Đông” theo thống kê này là Trung Hoa, Nhật Bản, Đại 
Hàn, Việt Nam, và người vùng Thái Bình Dương như là 
người Hawaii. Nói vắn tắt cho gọn xác xuất chung của Á 
Đông cũng là của Việt Nam,  điều đó có nghĩa là ở nước 
Mỹ trong năm 2010  cứ mỗi chín anh Việt Nam thì chỉ có 
tám cô Việt Nam để chọn mặt gửi vàng (cô thứ chín lấy 
chồng ngoại quốc). 
 
Theo thống kê dân số của US Census Bureau vào năm 
2010 thì đây là tổng số cặp vợ chồng trên nước Mỹ: 
 
Vợ / chồng đều là Á Đông        :           2,855,000  
Vợ Á Đông / chồng da trắng     :              529,000   (18.53%)  
Vợ Á Đông / chồng da đen       :                39,000   (   .96% ) 
Chồng Á Đông / vợ da đen       :                  9,000   (    .31%)  
Chồng Á Đông / vợ da trắng     :              219,000   (  7.67%)  
   
Vợ/ chồng đều là da đen           :            4,072,000  
Chồng da đen / vợ da trắng       :               390,000  ( .58%)            
Vợ da đen / chồng da trắng       :               168,000  ( 4.13%) 
 
Vợ / chồng đều là da trắng        :         50,410,000  
 



Nếu phân tích con số mầu xanh dương ở trên, một người 
sẽ thấy phụ nữ Á Đông lấy chồng da trắng gấp hai lần số 
chồng Á Đông lấy phụ nữ da trắng.  
 
Ngay cả lấy Mỹ đen, đàn bà Á Đông cũng lấy Mỹ đen 
nhiều hơn là đàn ông Á Đông lấy đàn bà Mỹ đen. Thật là 
đau khổ cho đàn ông Á Đông chúng ta vì phụ nữ da vàng 
họ cũng chọn lấy Mỹ đen hơn là đàn ông chúng ta lấy đàn 
bà Mỹ đen! 
 
Nếu các ông về Việt Nam lấy vợ vì không tìm được vợ 
Việt trên xứ Mỹ thì không có cách nào mơ tưởng hão 
huyền lấy được đàn bà da trắng ở Hoa Kỳ vì theo thống 
kê của Pew Center, vợ da trắng / chồng Á Đông làm tiền 
nhiều nhất trong tất cả các nhóm, $71,800/ một năm. Mấy 
cô da trắng này chỉ lấy mấy anh Á Đông giỏi, giầu. 
 
Đây là lương trung bình hàng năm, và tỷ lệ tốt nghiệp đại 
học của những cặp vợ chồng lấy nhau vào năm 2010: 
 
Da trắng / Á Đông  $70,952 41.2% 
Á Đông / Á Đông $62,000 52,7% 
Da trắng / Da trắng $60,000 23.3% 
Da trắng / Mễ   $57,900 18.6% 
Da trắng / Da đen $53,187 14.5% 
Da đen / Da đen  $47,700 10.2% 
Mễ / Mễ  $35,578   5,4% 
 



Bảng thống kê của Pew Research Center làm tôi có hai 
thất vọng lớn:  
 

1.  Tôi tưởng các anh Việt Nam về SàiGòn tìm vợ vì 
tình thương nhân đạo bao la bác ái, cứu giúp người nghèo 
khổ, hóa ra là ở bên Mỹ các anh bị ế vợ vì mấy cô chẳng 
ai thèm lấy nên  mới thi nhau hồ hởi về lại quê hương là 
chùm khế ngọt tìm cặp bưởi xanh dù rằng chuối anh đã 
già, khô, teo, sắp rụng.  

 
2.  Từ xưa đến nay tôi cứ tưởng phụ nữ Á Đông, đàn 

bà Việt Nam, chung tình, chỉ thích người đồng hương: Ta 
về ta tắm áo ta, Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Có ai 
ngờ đâu qua thống kê này tôi mới thấy là một số phụ nữ 
Việt Nam mơ tưởng lấy chồng ngoại quốc.  

 
Vợ tôi cũng là người Việt Nam, rất có thể nàng cũng mơ 
tưởng chồng ngoại quốc hơn là mơ tưởng tôi, một điều 
mà cho đến nay tôi hoàn toàn không bao giờ nghĩ đến.  

 
Nghề của tôi là thảo kế hoạch về sản xuất. Tôi không thể 
nào để một sự việc bất ngờ xẩy đến cho tôi trong tương 
lai: nàng bỏ tôi lấy một ông da trắng. Nàng muốn lấy 
người da trắng thì chẳng lẽ tôi ế, không lấy người ngoại 
quốc được sao? Bắt đầu từ ngày mai, không cho vợ tôi 
biết, tôi sẽ đăng ký vào các trang web tìm bạn bốn 
phương ở Georgia, South Carolina, Florida, Louisiana, 
Alabama… để tìm một bà ngoại quốc 40-50 tuổi, mông to 



hấp dẫn như cái chảo Wok xào mì ở tiệm ăn dưới phố 
Tầu, và cặp đùi  thì sexy, vĩ đại bằng cột đèn đường.  
 
Mỹ đen.  

 
Vì tôi biết Mỹ trắng chẳng ai thèm lấy tôi. 
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