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Trong bài 13, Bút Xuân đã đề cập nạn mãi dâm ở Việt Nam ngày nay.  Tuy nhiên chưa có một công trình khảo 
sát nào công phu để vạch ra những thảm trạng và những con số sát với thực tế. Thời may trên Gmail.com 
tháng 5-2012, người ta loan báo Nữ Tiến sĩ Kimberly Kay Hoàng (người Việt), qua hai luận văn nghiên cứu 
điền dã về khu kinh tế mại dâm tại thành phố HCM, vừa được Hội Xã  hội học Hoa Kỳ (The American 
Sociological Association, ASA) chấm giải “Luận án hay nhất năm 2012”. 
 
Bút Xuân không được đọc chính hai luận văn này nhưng đã đọc chúng qua một loạt bài của Trần Giao Thủy 
(TGT), “Em không phải là hạng gái nhơ nhớp thấp hèn” sau khi TGT đọc hai luận văn đó. Hai luận văn có tên: 
“Economies of Emotion, Familiarity, Fantasy, and Desire: Emotional Labor in Ho Chi Minh City’s Sex 
Industry”(1) và “She's Not a Dirty Low Class Girl: Sex Work in Ho Chi Minh City,” (2) là những công trình đã 
đoạt giải luận văn sinh viên cao học tại các đại học Cornell (2008), UC Berkeley (2010) và những giải thưởng 
khác cuả ASA và giải Cheryl Allyn Miller, Những nhà Xã hội học cho Phụ nữ trong Xã hội (2011). Tác giả 
Kimberly Hoàng tốt nghiệp cử nhân về Communication & Asian American Studies tại đại học UC Santa 
Barbara và theo học Xã hội học tại đại học Stanford trước khi hoàn tất học trình tiến sĩ Xã hội học (chú trọng 
về phụ nữ, giới tính và tình dục) tại đại học UC Berkeley. 
  
Bài viết của Trần giao Thủy nêu lên nhiều nhận xét xác đáng của TS Hoàng về tệ trạng mại dâm tại thành phố 
HCM, nhưng người gõ bài này chỉ thu lượm một số ít điểm cần và quan trọng sau đây: 
Sau cuộc nghiên cứu điền dã tức là quan sát trực tiếp và phỏng vấn chính thức với phương pháp “participant 
observation” (như người trong cuộc) với đối tượng là 54 phụ nữ mại dâm và 26 khách hàng, trong số đó có: 
12 phụ nữ mại dâm và 4 khách hàng trong khu vực thấp. 
31 gái mại dâm và 15 khách trong khu vực trung. 
11 phụ nữ mại dâm và 7 khách hàng trong khu vực cao cấp. 
  
Cuộc nghiên cứu này kéo dài 7 tháng trong khoảng 2006 đến 2007 ở ba khu mại dâm phân tầng rõ rệt như đã 
nói trên tại Tp HCM (Sàigòn), TS Kimberly Hoàng đã đi đến những nhận định: 
 
1. Người nước ngoài da trắng không phải là khách sộp nhất tức khách trả tiền nhiều nhất; 
2. Không phải phụ nữ bán dâm nào cũng là người trong giới nghèo hèn; 
  
3. Phụ nữ bán dâm, tùy hoàn cảnh, đã biết khai thác tối đa tất cả tiềm năng có sẵn, từ trình độ văn hóa, tiền 
bạc, đến thể xác, để hành nghề; 
 
4. Quan hệ giữa kẻ bán-người mua (dâm) là một sự trộn lộn chuyện mây mưa với tiền và cả “tình”. Nghĩa là 
ngoài phần lao động thể xác (đổi sex lấy tiền). 
5- Hiện nay có khoảng 200.000 phụ nữ VN đang hành nghề mại dâm trong thành phố HCM. 
Bút Xuân có vài ý kiến sau đây: 
  
1 - Xưa nay mọi người thường nghĩ rằng trong lãnh vực mua dâm, người da trắng (Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Thụy 
sĩ, Thụy điển v.v…), vì có nhiều tiền hơn người Á châu, nhất là người Việt, nên đã chơi trội và là kẻ chi tiền 
cho gái mãi dâm nhiều nhất, sộp nhất. Nhưng cuộc khảo sát của TS Kimberly Hoàng lại chỉ ra rằng, còn một 
hạng người khác chi cho mục này nhiều hơn là người da trắng. Đó là những Việt kiều có nghề nghiệp tốt, trẻ, 
có nhiều tiền (như Tuấn). Bút Xuân trộm nghĩ những khách sộp này phải bao gồm cả những cậu ấm con cán 
bộ lớn đang làm mưa làm gió tại các thành phố lớn ở VN như trong dân gian ai cũng biết, cũng chỉ mặt đặt tên 
mà vì lý do chính trị, TS Kimberly không muốn đụng chạm tới. Cuối cùng, cô cũng đề cập phớt qua tới các “đại 
gia Việt Nam” và các doanh nhân, tức bao gồm các cậu ấm “hoàng tử” này rồi vậy.  Những kiểu chơi ngông 
của các cậu ấm cô chiêu tại Sàigòn, Hà Nội có lẽ giới báo chí và dân chúng không ai còn ngạc nhiên nữa. Xe 
hơi mua cả triệu đô-la một chiếc, sáng điểm tâm ở Sàigòn, chiều đã ở Hà Nội nhảy đầm thì không Việt kiều trẻ 
nào, nghề nghiệp hái ra tiền đến đâu lại qua mặt các cậu ấm này được. Ngoài ra, các cậu ấm này thường ỷ 
thế cha, anh làm lớn nên coi thường dân chúng và những người thi hành công vụ khi họ đến giữ trật tự. Các 
cậu ấm cũng tỏ ra hách xì xằng với mọi người trong buổi vui chơi, nhất là với các cô gái bán dâm công khai 
hay ngụy trang, các cậu luôn tỏ ra thế thượng phong để lấy le với gái. 
  



2 - Người ta thường nghĩ đói ăn vụng, túng làm liều. Phụ nữ phải bán trôn nuôi miệng như những cô gái bị 
bán sang Đài loan, Hàn quốc, Cam bốt, Mã lai Á v.v…hay những cô gái tình nguyện đứng trần truồng cho 
khách Hàn quốc, Đài loan lựa vợ.  
 
Nhưng 200.000 cô gái đi khách trong luận văn khảo cứu của TS Kimberly Hoàng không thuộc diện này. Các 
cô thuộc diện nghèo cũng có mà thuộc gia đình khá giả, ăn mặc đúng mốt, học xong đại học, đi đâu như tiểu 
thư con nhà quí phái cũng không thiếu. Điều đó chứng tỏ rằng, người phụ nữ trong xã hội VN ngày nay 
(XHCN) đã đánh mất tất cả các đức tính quí báu của người con gái Việt khi xưa: công, dung, ngôn, hạnh, tứ 
đức tam tòng, coi trọng trinh tiết. Luân lý, đạo lý đã rủ nhau đi chơi rồi, người con gái Việt Nam chỉ còn cái 
hình tướng bên ngoài, có thể là xinh đẹp, nhưng cái phẩm giá của phụ nữ đã mất hết, đến quốc tế cũng phải 
dị nghị vì đã không thiếu gái VN đi làm đĩ ở xứ người. Họ không có một cuộc sống bình thường làm ăn, cùng 
với chồng kiếm sống, sinh con và nuôi con nên người để góp phần với xã hội mai sau như phụ nữ Việt xưa 
kia. Họ chỉ nghĩ đến họ (như Ngọc, Linh) và đua đòi vào một cuộc sống thác loạn, sa đọa, nhơ nhớp, tanh hôi 
không dễ gì sau này có thể tẩy xóa được, mục đích chỉ là để hưởng thụ. Một người đàn bà bán trôn nuôi 
miệng dù đã hoàn lương, được xã hội thông cảm và tha thứ nhưng dấu ấn “làm điếm” cho đến chết vẫn đóng 
trên trán, vẫn không xóa nhoà trong tâm thức những người xung quanh và cả người thân. Với xã hội xung 
quanh, những ung nhọt xã hội như thế sẽ là những tấm gương xấu cho lớp thanh thiếu niên và trẻ nhỏ. Ắt sẽ 
có những đứa trẻ nghĩ rằng mai lớn lên đi theo con đường bán dâm nuôi miệng giống chị đó, cô đó, may ra 
kiếm được nhiều tiền mà lại an nhàn thư thái không cần phải học hành hoặc trau dồi gì. 
  
3 - Với các phương tiện phụ giúp, phụ nữ bán dâm sẽ tận dụng tối đa mọi thế cách để được đẹp, được hấp 
dẫn đặng mê hoặc đàn ông hiệu nghiệm hơn. Khi có nhiều người thuộc loại đó trong xã hội tất nhiên xã hội sẽ 
trở nên nhơ nhớp, sa đọa vì bợm đĩ đầy hết, kẻ này nhờ kẻ khác để làm tốt cho công việc của mình. Thí dụ: 
gái điếm phải nhờ đến xe ôm chở đi các khách sạn có đàn ông cần gái, có khi một đêm đi hai, ba chỗ khác 
nhau vì nhu cầu của khách. Khách đắm chìm trong những dịch vụ này tất nhiên phải tìm cách làm thêm nhiều 
tiền để bao bọc và thỏa mãn gái thì mới giữ gái được lâu dài. Công chức phải kiếm tiền bằng cách tham 
nhũng, hối lộ, thụt két; doanh nhân tìm cách gian dối trên mặt hàng hoặc tìm cách trốn thuế để có thêm lợi 
nhuận mà phục vụ gái.  
  
Tóm lại xã hội sa đọa, xuống dốc ấy là chưa kể bệnh hoa liễu sinh ra và truyền đi nhanh hơn điện. Các bệnh 
như tim la, hột xoài, Aids, lậu mủ, mồng gà v.v…vì không có kiểm soát, ngăn ngừa (bất hợp pháp) nên truyền 
đi rất nhanh. Đó là một gánh nặng cho xã hội vì những người này sẽ tìm đến các bệnh viện công để xin chữa 
trị (do bệnh viện tư quá tốn). Những thanh niên và những phụ nữ đang trong thời kỳ sinh con sẽ có nhiều cơ 
hội làm đứa con bị nhiễm các thứ vi trùng nguy hiểm này, khi sinh con thì các đứa bé cũng èo uột, bệnh hoạn, 
nòi giống càng ngày càng đi xuống, càng yếu ớt, tạo ra một thế hệ bạc nhược, hèn kém, yếu đuối và ngu đần 
chỉ làm tôi mọi cho ngoại bang.  
 
Cô gái trong luận văn khá xinh xắn là Ngọc, 26 tuổi, đã tốn trên 12,000 đô-la để nâng vú, hút mỡ bụng và tu 
sửa thân hình cho đẹp, đã tốt nghiệp đại học VN, nói tiếng Anh lưu loát,  bán dâm loại cấp cao, tâm sự với TS 
Kimberly: “Đôi lúc em phải nhanh trí lắm. Lắm lúc có nhiều đàn ông quá để em kịp xếp đặt. Em không muốn 
họ nghĩ là em đi [khách] với tất cả mọi người vì thế có lúc em phải nói láo là em bận đi làm việc ở Hà Nội, em 
bận đám giỗ trong gia đình, hay em có nhiều việc ở sở quá. Em kiếm được nhiều tiền hơn khi em có thể sắp 
đặt nhiều mối quan hệ nhưng giống như em chạy show vậy [Chạy từ khách này sang tiếp khách khác trong 
cùng đêm].”hết trích. 
  
Xã hội Việt Nam, từ hồi dựng nước, chưa bao giờ chúng ta có hạng gái gia đình khá giả (giầu có ngay cả so 
với quốc tế, theo TS Kimberly) chuyên bán dâm thế này. Chính là XHCN của ông Hồ chí Minh khai sinh ra nó. 
Nó lừng danh thế giới đến nỗi báo chí ở Hàn quốc, Đài loan, Mã lai Á…viết bài giới thiệu gái VN hàng ngày. 
Mà cũng chẳng cứ là báo đài ngoại quốc, chính ông Chủ tịch nước Nguyễn minh Triết cũng mời chào thế giới 
đến đầu tư vì gái Việt đẹp mà rẻ lắm! 
4’ và 5’- TS Kimberly đưa ra con số 200,000 gái mãi dâm tại thành Hồ e là con số quá khiêm nhượng. Thực tế 
phải gấp 3 hay 4 lần theo như nhiều ý kiến khác bởi đi đến đâu cũng gặp gái bán dâm.  
  
TS Kimberly đã phân chia ra 3 hạng gái bán dâm: 
 
1. Gái mại dâm cấp thấp 



 
Gái bán dâm cấp thấp ở khắp mọi nơi trên lãnh thổ Việt Nam. Nền kinh tế thị trường, bắt chước và nuốt nhục 
theo đuôi tư bản,  theo định hướng tầm phào xã hội của Mác-Lê hoang tưởng èo uột, dân chúng 95% đói khổ, 
người ta không lạ gái điếm ở VN quá sẵn, nổi danh quốc tế. Hang hốc, ngõ hẻm nào cũng có gái bán dâm, 
đến xuống biển tắm cũng có gái bán dâm đi theo, nhất là Việt kiều về quê. Theo TS Kimberly, gái đi khách 
hạng thấp nhất bao gồm những phụ nữ từ 18 đến 60 (con số 60 quá kinh hoàng). Qua sự nghiên cứu của TS 
Kimberly Hoàng, chúng ta thấy 60 tuổi (chưa xong tiểu học) mà còn phải đi khách, thật là một sự quá tủi nhục 
và đau đớn cho thân phận con người. Sáu chục tuổi là tuổi sắp về hưu, sau khi đã làm việc trên 40 năm ròng, 
với đa số là cực nhọc và vất vả. Ở tuổi này ai cũng muốn được về hưu nghỉ ngơi vui với đàn con lũ cháu, an 
hưởng tuổi già. Tuổi 60 đã kiệt quệ sinh lực, sức khoẻ và nhan sắc cũng chẳng còn, nhiều người không còn 
thích thú gì tình dục ân ái vì khí huyết đã cạn khô, lại phải vẽ mày, thoa son dồi phấn để tiếp khách, trần 
truồng chịu đựng những dày vò của khách để kiếm miếng cơm. Ôi tủi nhục đau đớn thay kiếp người phụ nữ 
Việt! Nên nhớ 60 tuổi là sinh khoảng 1952, ở miền Bắc là dưới chế độ ông Hồ, chưa học xong tiểu học có 
nghĩa quá kém vì con gái miền Nam trong khoảng từ 1950-1975, đa số có Trung học hoặc ngay cả Tú Tài I 
hoặc II và Đại học.(Con gái BX vào Sàigòn 1955 mới sinh mà 30-4-1975 đã học xong Đại học Minh Đức được 
1 năm).   
  
Vì sao nên nỗi? Vì gái mại dâm cấp thấp không còn nghề gì để sống. Họ bị đuổi ra khỏi những công ty công 
nghệ (như nuôi hải sản, may, giầy v.v…). Họ rất nghèo, ngay 2 đô-la để trả tiền taxi từ khu Bình Thạnh vào 
quận Nhất, nơi bán dâm cao cấp họ cũng không có. Một tháng họ chỉ kiếm được khoảng 100 đô-la (2 triệu) 
bằng tiền của những người đàn ông nghèo VN, làm tài xế xe tải, xe ôm, phu hồ, thợ máy, thợ mộc, thợ hàn, 
buôn bán nhỏ…kiếm cho vợ con đủ ăn cũng đã chật vật. Nhưng bản tính đàn ông đôi khi vẫn thích của lạ nên 
hi sinh một món nhỏ vài đô-la tìm cảm giác. Hoặc như một anh mua dâm trong luận văn nói vì xa vợ con lâu 
ngày…Các thứ tiền nhà, gạo nuớc mắm muối, tiền học cho con v.v…các phụ nữ bán dâm đều trông vào món 
tiền nhỏ nhoi này, 3 đô-la một lần đi khách, cũng có thể rẻ hơn nếu khách hết tiền và không bao giờ hai bên 
phải mặc cả bởi họ đã biết nhau rõ quá. Ba đô-la trong vòng 20 phút, miễn sao gái bán dâm làm mọi cách (thủ 
dâm, khẩu dâm…) sao cho khách thỏa mãn (xuất tinh) và ra về, miễn cưỡng mới phải giao cấu là điều gái 
không muốn vì e bị lây bệnh hoặc mang bầu (không bao cao su). 
 
Nghèo như thế, ăn uống kém và lo lắng như thế nên yếu ớt, mặt xanh nanh vàng, gái đi khách mà không có 
tiền mua quần áo đẹp để diện cho bắt mắt, cho hấp dẫn khách hàng nên quần áo tiếp khách cũng vẫn là 
những quần áo mặc thường ngày. Biết sự nguy hiểm của các bệnh truyền nhiễm, nhưng họ không có bao cao 
su vì nghèo (40c= 8,000đồng/cái) vả lại họ cũng không dám trữ bao cao su e công an bắt được thì bị tội. Rõ 
ràng là họ phải luồn lách với đám công an để sống còn và một điều chắc chắn là họ phải “biết điều” bằng tiền 
bạc hay xác thịt với công an khu vực nếu không muốn bị hất nồi cơm vốn dĩ bấp bênh. Họ rất đau khổ với 
nghề bán dâm nhưng không bỏ nó được vì chẳng còn nghề gì để làm. Một phụ  nữ  bán dâm thổ lộ  với TS 
Kimberly: “Đụng chạm với họ (khách hàng) làm chị muốn ói!” bởi khách hàng cũng là những thành phần ở gần 
đáy xã hội: lao động tay chân, lam lũ, nghèo, ít tắm rữa, hôi hám, bệnh hoạn, xử sự và ăn nói thì thô lỗ, tục 
tằn. Gái bán dâm loại này thường hoạt động tại những nhà chứa trá hình là những tiệm hớt tóc tại Tp HCM ở 
Quận Tư, Quận Mười, Quận Bình Thạnh và khu vực quanh phi trường Tân Sơn Nhứt. Những khu vực này 
cách Quận Nhất - trung tâm thương mại và là nơi có nhiều du khách - khoảng 45 phút. 
 
Mười hai phụ nữ mà TS Kimberly đã tiếp xúc đều là những người mẹ độc thân, tuổi từ 29 đến 60 và cũng đều 
chưa học xong tiểu học. Họ là những phụ nữ nghèo ở đô thị hay là người chạy từ quê lên tỉnh và đều đã làm 
việc trong khu công nghệ sản xuất trước khi bước vào nghề mại dâm. Khách thường mua dâm bằng 3 đô-la 
và kẻ mua người bán cũng ít khi phải thương lượng giá cả, bởi họ đã biết nhau quá và tiền bạc cũng chỉ có 
vậy. Trung bình những phụ nữ này kiếm được khoảng một trăm đô-la mỗi tháng, như vậy thu nhập của họ sẽ 
nhiều hơn khoảng 40-50 đô-la nếu họ đi làm tại các quán ăn, tiệm hớt tóc thực sự hay làm ô-sin (không có 
việc). Có nghĩa bán dâm là cái nghề rẻ mạt mà mất hết nhân vị, phẩm giá con người nhưng vẫn phải ngậm 
đắng nuốt cay mà làm! 
 
TS Kimberly Hoàng cũng đã trở lại Tp HCM 15 tháng trong khoảng 2009-2010 để nghiên cứu về quan 
hệ khách-gái đi khách trong các không gian riêng tư và kín đáo hơn như tại các quán karaoke dành cho các 
đại gia Việt Nam và các doanh nhân châu Á.( Đại gia VN chính là các cậu ấm, cô chiêu con cán bộ lớn) 
  
2. Gái mại dâm cấp trung  



Thuờng là phục vụ những người đàn ông da trắng như Âu, Mỹ, Úc, người bình dân VN gọi là những ông tây 
ba-lô. Dĩ nhiên gái hạng này khá hơn gái cấp thấp bởi họ có chút ít vốn văn hóa, trẻ trung và bắt mắt hơn nên 
đuợc tây ba-lô cho tiền khá hơn. Gái hạng này thường muốn di cư nghĩa là theo chồng về ngoại quốc cho ấm 
thân. Nhiều người là để ra khỏi VN với bất cứ giá nào. Tại Hoa Kỳ tôi có gặp một cô gái nhan sắc trung bình, 
cô nói cô 35 tuổi, lấy ông cụ 74 có hôn thú. Cha mẹ cô mới khoảng 60 ở VN trông cô kiếm tiền gửi về. Ai cũng 
thấy cô chỉ vì tiền! 
  
3. Gái đi khách cao cấp  
Thường nói họ vào nghề vì nghèo túng nhưng sự thật, khi TS Kimberly theo đến tận nhà, thì biết họ thuộc 
những gia đình khá giả ở địa phương và ngay cả khi so sánh với tiêu chuẩn thế giới. 
 
Tạm kết cho mục này. 
 
Hầu như xã hội nào cũng có gái mại dâm. Tuy nhiên vấn đề không quá nặng nề như ở VN ta từ sau 30-4-
1975. Nạn mãi dâm ở VN tràn lan  dẫn đến tình trạng báo động vì có quá nhiều thiếu nữ vị thành niên tham 
gia và có quá nhiều nguy hiểm vì bệnh hoa liễu truyền nhiễm rất nhanh trong khi Nhà nuớc XHCN không có 
biện pháp chận đứng hoặc ngăn ngừa như xưa kia dưới thời Pháp thuộc có nhà lục xì để khám và ngăn ngừa 
định kỳ bệnh hoa liễu nơi các gái bán dâm. 
Cộng thêm với nạn phá nạo thai tại VN mỗi năm không dưới 1.5 triệu thai nhi, và hàng triệu trẻ em dưới 5 tuổi 
bị bệnh còi vì thiếu dinh dưỡng. Năm, mười, mười lăm năm nữa, lớp trẻ này sẽ vào đời làm việc, thay thế cha 
anh. Với thể chất và cách đào tạo như thế, đất nước có thể trông vào đám “măng mọc” này được không? Nhìn 
là thấy câu trả lời! 
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