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Ngày 28/7/2020, tờ Á Châu Thời Báo (Asian Times) đưa tin với tựa đề “Chứng khoán
công ty chip khổng lồ Đài Loan lên cao đứng vào hàng 10”.

Bài báo viết: “Công ty chip khổng lồ Đài Loan
TSMC vào thứ ba đã nhanh chóng trở thành
công ty lớn thứ 10 trên thế giới nhờ giá cổ phiếu
tăng mạnh trong hai ngày đẩy tỷ giá chứng
khoán của hòn đảo lên mức cao kỷ lục.

“Công ty bán dẫn Đài Loan lớn nhất thế giới,
chuyên sản xuất và cung cấp bộ vi mạch
(processor) dùng cho mọi thứ hàng điện tử từ
iPhone, máy tính xách tay, máy chơi game đến
máy chủ và cơ sở hạ tầng internet quan trọng.

“Giá trị của công ty đạt 410 tỷ USD vào sáng thứ Ba để vượt các công ty Mỹ Johnson &
Johnson và Visa của Mỹ để đứng hàng thứ 10 trên thế giới, theo Bloomberg News.”

Theo bài báo, sự gia tăng này do hãng chip Intel đã chậm trễ sản xuất hàng mới loại thế
hệ 7 nanomet, vì thế những công ty khổng lồ chip tại Á châu như TSMC và Samsung sẽ
hưởng lợi.

Cũng theo bài báo, hầu hết các nhà máy của TMSC được đặt tại Đài Loan chuyên sản
xuất các loại chip nhỏ nhất và nhanh nhất thế giới. Vào tháng 5, công ty đã công bố sẽ
lập một nhà máy trị giá 12 tỷ đô la sản xuất chất bán dẫn tân tiến ở Arizona, đây là địa
điểm thứ hai tại Hoa Kỳ.

TSMC là chữ viết tắt của Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LTD trụ sở tại
Đài Loan.

***

Đọc tin này, tôi cảm thấy buồn và thất vọng cho tình trạng đất nước hiện đang ở dưới sự
thống trị của đảng cộng sản Việt Nam, qua cái gọi là “chính quyền nhân dân, do dân và vì
dân” với phương châm “độc lập – tự do – hạnh phúc”, được cho là đảng CSVN thành lập
từ năm 1945 bởi ông Hồ Chí Minh với cái tên gọi “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa”, tiếp tục
nắm quyền sinh sát ở miền Bắc từ 1954 và toàn cả nước kể từ 1975. Đảng này được
Liên Xô tạo ra và yểm trợ. Trung Cộng cung cấp vũ khí và binh lính trong nhiều trận
chiến nhưng lại tấn công biên giới năm 1979 và chiếm Trường Sa và lấn ép tại Biển
Đông sau này.

Ai trong chúng ta cũng đều biết, Đài Loan là một quốc đảo nhỏ nằm sát cạnh Trung Cộng,
thường xuyên bị nước này đe dọa xâm chiếm bằng võ lực, hiện nay vẫn đứng vững do
sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Trung Hoa Dân Quốc (THDQ) là tên gọi của quốc gia theo thể chế
cộng hòa được thành hình sau khi nhà Mãn Thanh bị lật đổ năm 1912, chấm dứt 2000
năm phong kiến tại lục địa Á Châu lâu đời. Năm 1949, tổng thống THDQ là Tưởng Giới

https://asiatimes.com/2020/07/share-surge-puts-taiwan-chip-giant-tsmc-in-top-10/


Thạch thua Mao Trạch Đông (được Liên Xô yểm trợ) phải chạy ra Đài Loan lánh nạn.
Chính phủ cộng hòa này tiếp tục hoạt động với tư cách thành viên sáng lập và thường
trực của Liên Hiệp Quốc mãi cho đến năm 1971 và được thay thế bởi nhà nước Trung
Cộng. Nhà cầm quyền Bắc Kinh luôn luôn xem quốc đảo nhỏ Đài Loan là một tỉnh của họ,
dùng mọi thủ đoạn cô lập Đài Loan trên chính trường quốc tế. Ngay cả việc tham dự tổ
chức Y Tế Thế Giới với tư cách quan sát viên, Đảo quốc này vẫn bị nhà cầm quyền cộng
sản Bắc Kinh ngăn cản. Trong đại dịch coronavirus, Đài Loan được nổi tiếng là quốc gia
dân chủ có biện pháp ngăn chận dịch hữu hiệu nhất.

Để so sánh cụ thể giữa Việt Nam và Đài Loan, chúng ta hãy xem các dữ liệu dưới đây từ
nhiều nguồn trong đó có trang mạng Theodora.com và CIA Factbook (2017-2019):
Thể Loại Việt Nam Sắp hạng trênTg Đài Loan Sắp hạng

Diện tích 331,210 km2 #68 35,980 km2 #139

Đất sử dụng 310,000 km2 #65 32,260 km2 #136

Dân số 98,721 tr. (7/ 2020) #17 23,5 tr. (2017) #55

Thể chế Độc tài, độc đảng Dân chủ đa đảng

Đảng CS kiểm soát toàn xã hội Tam quyền phân lập

Người dân Hoàn toàn bị kiểm soát Có đủ các quyền tự do

Không được quyền chỉ trích, Tự do chỉ trích chính quyền

Ai chỉ trích sẽ bị xử tù nặng

Bầu cử Đảng chỉ định, dân bầu đại biểu Bầu cử dân chủ, tự do ứng cử

Tham nhũng (tn) Đảng viên tn từ trên xuống dưới Tn bị trừng trị, kể cả tổng thống.

Chính trị Thành viên LHQ Bị cô lập bởi Trung Quốc

Tài nguyên Đất, rừng, núi, sông, biển… Đảo bị cô lập, 2/3 là núi, đá

GDP (thu nhập QG) 648,6 tỉ USD/năm #36 1,175 tỉ USD #23

GDP/đầu người 6,900 USD/năm #142 50,500 USD #28

Ngoài những dữ kiện trên, còn có những đánh giá, xếp hạng của các tổ chức quốc tế về
quyền con người, sự minh bạch và nhiều lĩnh vực khác như kinh tế, chính trị, sáng
kiến… xin trích dưới đây để so sánh 2 quốc gia với nhau và một số nước tượng trưng
cho độc tài và dân chủ:
Đềmục Việt Nam/Tg Đài Loan Trung Cộng Singapore

Chỉ số Tự do kinh tế #105/180 #11/180 #103/180 #01/180

(Nguồn: The heritage.org)

Tính minh bạch/tham nhũng #96/180 #28/180 #80/180 #04/180

(Nguồn: Transparency International)

Tự do báo chí #175/180 #43/180 #177/180 #158/180

(Nguồn Rsf.org)

Sự Tự do (điểm/100) Không tự do (20) Có tự do (93) Không có (10) TD (50/50)

(Nguồn: Freedomhouse.org)

Nhìn vào những con số kể trên, mọi người đều phải đồng ý với kết luận:

https://theodora.com/wfbcurrent/taiwan/taiwan_geography.html
http://heritage.org/


1- Chế độ dân chủ làm cho đất nước phát triển, người dân được giàu có và tự
do như Đài Loan, Nam Hàn, Singapore…
2- Chế độ độc tài kìm hãm sự phát triển, dân nghèo, nước tụt hậu, tập đoàn cai
trị hưởng lợi không bị ai kiểm soát như Việt Nam, Bắc Hàn, Cuba, Venezuela…

Mặc dù tài nguyên hạn hẹp, dân số thấp, Đài Loan với chế độ tự do, dân chủ, sản xuất
đạt hiệu năng cao, tạo phát triển và lợi ích cho xã hội, GDP (thu nhập quốc gia) đứng thứ
23 trên thế giới, trong khi Việt Nam chỉ đứng thứ 36; GDP đầu người Đài Loan đứng thứ
28 trong khi Việt Nam thứ 142!!

Nhận định trên được các nhà nghiên cứu khoa học chính trị xã hội thế giới xác nhận,
nhất là cố Giáo Sư Tiến Sĩ R.J. Rummel trong cuốn The Blue Book of Freedom, đã viết
như sau: “The more people are free, the greater their human development and national
wealth. In short, freedom is the way to economic and social human security” (trang 13),
tạm dịch: “Khi con người càng được tự do, sự phát triển con người và thịnh vượng quốc
gia càng lớn. Nói tóm lại, tự do là phương cách giúp cho kinh tế và xã hội của loài người
được an toàn”.

Dĩ nhiên, nhà cầm quyền cộng sản tại Việt Nam đã và sẽ bác bỏ những luận điểm ở trên,
họ tự cho họ có “dân chủ gấp triệu lần” hơn các nước tư bản, người dân được “tự do,
hạnh phúc,” chính quyền “chăm lo đời sống của dân” v.v… Thực tế, tham nhũng (do chế
độ độc đảng sinh ra) đã làm giàu cán bộ đảng viên; ngân sách quốc gia (tức là tiền đóng
thuế của dân) bị đảng đục khoét bỏ vào túi riêng, đất nước trở nên lụn bại. Các chế độ
cộng sản độc tài thường tự đánh giá mình như vậy.

Trước năm 1975, miền Nam Việt Nam được xem là một quốc gia có hạng trong vùng
Đông Nam Á. Sài gòn được ví như hòn ngọc Viễn Đông, người dân được sống an lành
trong một chế độ dân chủ tự do mặc dù vẫn còn non trẻ của một quốc gia vừa thoát khỏi
chiến tranh và thuộc địa, lại luôn luôn bị cộng sản nằm vùng phá hoại và đe dọa từ cộng
sản miền Bắc được Liên Xô và TC hỗ trợ.

Từ 1975 đến 1990, mặc dù không còn chiến tranh, Việt Nam dưới chế độ cộng sản đã
trở thành một nước nghèo nhất thế giới, một chế độ cực kỳ độc tài tàn bạo. Từ khi Hoa
Kỳ nối lại bang giao năm 1995, tình hình khá hơn đôi chút khi CSVN cho phép áp dụng
phần nào nền kinh tế thị trường, nhưng vẫn còn cái đuôi “định hướng XHCN” có nghĩa
vẫn giữ lại tàn tích chế độ toàn trị cộng sản nguồn gốc của mọi sự nghèo đói và bất công
cho đến ngày nay.

Đã đến lúc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam nên đến Đài Loan để học tập những kinh
nghiệm và tiến bộ của một quốc gia nhỏ bé nhưng đã đạt được những kỳ tích mà thế
giới thán phục thay vì đến Bắc Kinh để được dạy bảo và tùng phục như một chư hầu
thời Trung Cổ.

Thật ra, hơn 90 triệu người dân Việt Nam với óc thông minh, sáng tạo, bản tính hiếu hòa,
cần cù đều biết rõ phải làm gì để được “dân giàu nước mạnh” như Đài Loan đang làm,
như nhân dân miền Nam thời Việt Nam Cộng Hòa đã thực hiện trước năm 1975. Vấn đề
trở ngại to lớn là HÒN ĐÁ TẢNG cộng sản Việt Nam đang cản trở bước tiến của dân tộc
trong một thế giới đầy biến động hiện nay.

ĐÃ ĐỀN LÚC VIỆT NAM CẦN CÓMỘT CUỘC CÁCHMẠNG TOÀN DIỆN



Đỗ Văn Hội

(Ngày 2 tháng 8 năm 2020).


