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Dân Biểu Anne Quách Minh Thu, đại diện dân cử vùng Beauharnois Salaberry phía Nam Montreal                                   

đang phát biểu trước Quốc hội Canada. 

Tháng Năm 2011, hai người trẻ Canada gốc Việt, anh Mai Hữu Hoàng và cô Anne Quách Minh 

Thu, đắc cử chức Dân Biểu Liên Bang đảng Tân Dân Chủ trong Quốc hội Canada. 

Hôm nay Thanh Trúc hân hạnh giới thiệu đến quí vị hai khuôn mặt dân biểu gốc Việt, đến cùng 

thính giả mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi từ thủ đô Ottawa. 
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DB. MAI HỮU HOÀNG 

Mai Hữu Hoàng, còn được gọi là Hoàng Mai, là đại diện dân cử vùng Brossard La Prairie: 

“Brossard La Prairie là khu vực ở gần Montreal, ở đó cũng có nhiều người Việt. Tôi sinh ra ở 

Canada, bố mẹ qua Canada từ hồi 1967, bố mẹ tới đây học và gặp nhau ở đây. Tôi năm nay ba 

mươi tám tuổi. Tôi học Kinh Tế tại đại học Montreal, sau đó học cử nhân Luật và thạc sĩ về Luật 

Quốc Tế.” 

 

Dân biểu Mai Hữu Hoàng 

Với chủ trương “Green Economy“ khuynh hướng của những người muốn cổ vũ cho việc bảo vệ 

môi trường và thiên nhiên, Hoàng Mai bước vào chính trường, ứng cử chức Dân biểu Liên bang 

Canada: 

“Tôi gia nhập đảng Tân Dân Chủ vì vấn đề môi trường. Tôi thấy ở Canada về vấn đề môi trường 

mình không có làm đủ. Ở đây thì kinh tế của Canada coi như lệ thuộc vào dầu khí. Tôi muốn thay 

vì dầu thì chú trọng về Green Economy. 

Tại vì tôi thấy nếu nhìn về tương lai xa thì có nhiều cái phải thay đổi. Nếu muốn giúp xã hội và tất 

cả mọi người được có sức khỏe tốt và tương lai tốt thì căn bản là kinh tế phải thay đổi. Hồi đó ở 

Canada môi trường được coi là tốt, bây giờ tôi thấy nó bị xấu đi. 

Nói chung, tôi thấy vấn đề của Canada là phải đi về môi trường, phải bảo vệ môi trường và đầu 

tư vào môi trường luôn.” 

Dưới mắt Dân biểu Canada gốc Việt Hoàng Mai, môi sinh hay môi trường là điều người ta đề  



cập bao lâu mà thực tế không có biện pháp giải quyết hữu hiệu, ngân sách chi cho công tác bảo 

vệ môi trường rất hạn chế, trong lúc khoa học và công nghiệp là những tác nhân hủy hoại bầu 

không khí tinh sạch tự nhiên mà cpn người cần có để sống lành mạnh. 

Chính vì thế, trong tư cách Dân biểu Liên bang ở Ottawa, lại là thành viên trong Ủy Ban Tài Chính 

của Quốc hội, Mai Hữu Hoàng được biết đến như một người gắng sức cổ vũ cho việc bảo vệ môi 

trường qua xu hướng Green Economy, cùng với đồng viện các đảng phái khác trong Quốc hội 

thúc đẩy việc tăng ngân sách bảo vệ môi sinh. 

Điển hình của việc vận động này, theo anh, là xây nhiều đập thủy điện hơn là đặt nhiều ống dẫn 

dầu, khuyến khích chính phủ Canada đẩy mạnh sản xuất xe hơi chạy bằng điện, khuyến khích 

việc tận dụng solar energy tức năng lượng mặt trời: 

“Ở đây có một chương trình để nhà và những cơ sở như trường học trở thành nơi sử dụng năng 

lượng một cách có hiệu quả.” 

 

Quốc Hội Canada. RFA screen capture. 

Anh nói điều này muốn có kết quả thì phải cần động lực chính trị, có nghĩa là đưa vào chính sách 

của chính phủ: 

“Hiện giờ đảng NDP là đảng đối lập chính thức, chính phủ Canada đầu tư về dầu khí mà không 

có bảo vệ môi trường. Hiện tôi đang ở trong Finance Committee, Ủy Ban Tài Chính, của quốc 

hội, nói chung NDP và các đảng khác trong quốc hội đang cùng nhau làm việc cho ngân sách 



2013, mà hiện phần ngân sách bảo vệ môi trường nhỏ quá cho nên NDP và tôi trong Ủy Ban Tài 

Chánh đang bàn cãi để coi như đầu tư nhiều hơn về bảo vệ môi trường.” 

Không quên cội nguồn 

Có lẽ mọi người sẽ tự hỏi một người trẻ lớn lên ở xứ người, nói tiếng bản xứ giỏi hơn tiếng mẹ 

đẻ, thì có hiểu biết gì về cội nguồn của mình không. Năm 1998, Mai Hữu Hoàng đã từng về làm 

việc ở thành phố Sài Gòn: 

“Lúc còn nhỏ thì ở nhà bố mẹ bắt nói tiếng Việt. Với lại năm 98 thì tôi có đi Việt Nam làm việc hai 

năm ở đó. Lúc đầu tôi về Việt Nam là để đi học tiếng Việt sáu tháng ở đại học, sau đó có gặp 

mấy người luật sư ở bên kia thì họ đề nghị mình làm cho hai công ty Luật. 

Tôi đã đi theo một công ty Mỹ ở Việt Nam nhưng có văn phòng trên thế giới là Coudert Brothers. 

Hồi đó tôi làm cho Coudert Brothers ở Việt Nam, sau đó sang Singapore một năm, sau Singapore 

thì đi Hongkong làm thêm một năm nữa, sau đó về làm cho văn phòng ở Montreal.” 

Chính nhờ những chuyến đi qua nhiều quốc gia Châu Á như Việt Nam, Singapore, Hongkong, 

công dân Canada gốc Việt Mai Hữu Hoàng có cơ hội trải nghiệm và so sánh tình trạng ô nhiễm 

môi trường và công việc bảo vệ môi sinh của từng nước. 

Tuy nhiên với luật sư trẻ tuổi này, môi trường hẳn nhiên vô cùng quan trọng và là động lực thúc 

đẩy anh tham gia vào chính trường để tạo sự thay đổi. Thế nhưng còn một điều nữa quan trọng 

không kém là tìm biết gốc gác cùng nguồn gốc và họ hàng thân thuộc xa gần của anh ở Việt 

Nam: 

“Lúc về mình cũng học được nguồn gốc Việt Nam của mình, với lại mình có thể gặp được tất cả 

họ hàng và gia đình. Cái đó rất là quan trọng.” 

Như đã thưa cùng quí vị, vào khi có những người Mỹ gốc Việt, Pháp gốc Việt, Anh gốc Việt, Na 

Uy gốc Việt chẳng hạn, sinh ra và trưởng thành trên xứ người, tìm cách tham gia vào chính 

trường bản địa với ít nhiều tham vọng chính trị, thì trường hợp Dân biểu Canada gốc Việt Mai 

Hữu Hoàng có phần đặc biệt hơn bởi anh đặt nặng vấn đề Green Economy, tạm dịch là kinh tế 

xanh, nhằm thay đổi việc sử dụng năng lượng trong công nghiệp và sản xuất hầu có thể bảo vệ 

môi sinh cho nơi mình đang sinh sống như anh quả quyết: 

“Mình tự tin và hy vọng làm cho xã hội và cuộc sống ở Canada tốt đẹp hơn.” 

DB. ANNE QUÁCH MINH THU 

Người Canada gốc Việt thứ hai,cũng là thành viên đảng Tân Dân Chủ NDP, cô Anne Quách Minh  



Thu, đại diện dân cử vùng Beauharnois Salaberry phía Nam Montreal. 

Bản tính năng động, là huấn luyện viên cầu lông hơn mười một năm qua, Anne Quách Minh Thu 

có bằng cấp về khoa học y tế từ trường Cegep de Valleyfield năm 2001.  

Cô đã tốt nghiệp Cử nhân Giáo dục cấp hai từ Université de Sherbrooke năm 2005, khởi sự dạy 

tiếng Pháp trong năm năm tại trường Edgar Hebert. Từ 2010, Anne Quách Minh Thu dạy thêm 

tại trường Baie St. Francois, có chân trong Ban Quản Trị trường Vallée-des-Tisserands. 

Bên cạnh đó, Anne Quách Thu Dung còn tham gia vào Hội đồng Quản trị Syndicat de Champlain 

ở gần thành phố Montreal trong ba năm, trước khi ra ứng cử dân biểu vùng Beauharnois-

Salaberry và đắc cử vào Quốc hội Canada tháng Năm vừa qua. 

 

Một nữ dân cử Canada gốc Việt, bà Anne Minh Thư Quách chào đời tại đất khách, thường xuyên 

quan tâm và lên tiếng về những gì đang xảy ra tại quê mẹ, nơi thiếu những quyền tự do căn bản 

nhất. 

Đỗ Hiếu, phóng viên RFA - 2012-02-01                                            

Đòi hỏi nhân quyền cho VN  

 

Dân Biều Canada gốc Việt Anne Minh Thư Quách. Photo courtesy of parl.gc.ca 
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Đỗ Hiếu: Mở đầu câu chuyện đầu năm Nhâm Thìn hôm nay, xin chúc bà Dân Biểu nhiều may 

mắn, thành công trong nhiệm vụ được cử tri Canada tín nhiệm, cám ơn bà đã dành thời gian cho 

cuộc mạn đàm này, bà có thể giới thiệu qua vài nét về cá nhân mình? 

Anne Minh Thư Quách: Rất hân hạnh được lên tiếng với quý đài, chúng tôi là Anne Minh Thư 

Quách, Đại biểu của đơn vị Beauharnois Salaberry, thuộc Quốc hội Canada, trước hết chúng tôi 

xin được nói vài tiếng Việt “Chúc Mừng Năm Mới” đối với mọi người, mọi nhà, trong năm Con 

Rồng 2012. Trước khi trở thành Đại biểu Quốc hội Canada, tôi làm Giáo viên Trung học trong 8 

năm, hiện giờ tôi được 29 tuổi. Tôi luôn quan tâm đến các lãnh vực công bằng xã hội, bảo vệ môi 

trường, phát triển kinh tế bền vững tại quê hương thứ hai này và đó là những nguyên do 

chính,  thúc đẩy tôi ra dấn thân hoạt động chính trị. 

Đỗ Hiếu: Bà có thể trình bày thêm về hoạt động của Nhóm Hữu Nghị Canada-Viet Nam, mà bà 

là đồng Chủ tịch? 

Anne Minh Thư Quách: Đây là một nhóm Dân biểu và Thượng nghị sĩ Canada cùng ngồi lại với 

nhau trong tinh thần thân hữu, hợp tác để thành lập một ủy ban với nhiệm vụ chính là mở ra một 

diễn đàn theo đúng quy định của Hiến pháp Canada, tạo điều kiện trao đổi thông tin, quan điểm, 

đồng thời củng cố quan hệ ngoại giao giữa Canada với các quốc gia khác. Về phần tôi, những 

lãnh vực được đặc biệt chú trọng đó là bảo vệ quyền làm người, quyền tự do ngôn luận và triệt 

để tôn trọng những nguyên tắc tự do, dân chủ. 

Mặt khác, trong vai trò và trách nhiệm của mình, tôi đã có dịp gặp các Đại diện của chánh phủ 

Việt Nam, cũng như Đại diện cộng đồng người Việt tại Canada, một lần là vào dịp Tết Trung Thu, 

và kỳ sau là cuộc tiếp xúc với tập thể người Việt tại Montréal và Toronto để cùng thảo luận về 

tình trạng nhân quyền ở Việt Nam, đồng thanh yêu cầu Hà Nội trả tự do cho những nhà dân chủ 

còn ngồi tù, vì họ đã công khai bày tỏ nguyện vọng của mình một cách ôn hòa, nhưng xét thấy 

bất lợi cho chánh quyền.  

Ngoài ra tôi cũng vận động một số vị Dân cử khác trong Ủy ban Hữu nghị Canada-Viet Nam để 

xin ý kiến về việc tôi dự tính tổ chức tiệc mừng Xuân tại Ottawa, đây là một cơ hội để các Dân 

biểu và Thượng nghị sĩ Lưỡng viện Quốc hội Canada gặp gỡ với người Việt, ghi nhận ý kiến của 

họ. Dịp này, các Dân cử Canada cũng trình bày với Đại diện Cộng đồng người Việt về nội dung 

các cuộc tiếp xúc với đại sứ Việt Nam tại Canada cùng các quan chức Hà Nội đang công tác tại 

đây.  

Là đại biểu quốc hội, chúng tôi thấy mình cần gặp gỡ, tiếp xúc, thảo luận, lắng nghe ý kiến, sự 

đóng góp của mọi tổ chức, tầng lớp, mọi giới, mọi khuynh hướng, hầu tìm cách đẩy mạnh tiến 

trình dân chủ hóa tại Việt Nam. 



Không quên nguồn cội 

Đỗ Hiếu: Bà thường quan tâm đến xứ sở Việt Nam, mong muốn đất nước này cải tiến dân chủ, 

được như các quốc gia tiến bộ khác, vậy bà tự cho mình là công dân Canada, là người Việt Nam 

hoặc cả hai? 

Anne Minh Thư Quách: Tôi xem mình là cả hai, người Canada và người Việt, cha mẹ tôi đều là 

người Việt Nam nên gia đình vẫn theo nề nếp, văn hóa Việt, cùng quây quần bên nhau vào những 

dịp lễ hội truyền thống, tôi rất thích khung cảnh đầm ấm, thân thương này. Em trai tôi đang làm 

quen với chiếc đàn bầu, sử dụng thành thạo và như bao giới trẻ khác, họ thích tìm hiểu, học hỏi 

những nét độc đáo của văn hóa Việt Nam, từ chuyện ăn uống đến âm nhạc, nghệ thuật. Riêng 

tôi, trưởng thành ngay tại Québec, giữa một cộng đồng sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Pháp, 

nên đã chọn làm nghề giảng dạy Pháp văn, tôi cũng thích nghiên cứu thêm về truyền thống Việt 

Nam, thích học và nói tiếng Việt. Trong tôi có cả hai nền văn hóa Đông Tây, tiếp thu từ đất nước 

Canada và quê hương Việt Nam. 

Đỗ Hiếu: Thưa bà, theo dư luận, báo chí, tài liệu mà chúng tôi nhận được thì bà là một Dân cử 

luôn tích cực vận động cho tự do, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, lý do nào thôi thúc bà làm 

như vậy? 

Anne Minh Thư Quách: Từng là một người tích cực vận động cho công bằng xã hội, từ đó tôi 

chuyển sang tham gia hoạt động chính trị, để có thể làm được những công việc mà mình theo 

đuổi. Tôi đã gởi một văn thư đến Thủ tướng Việt Nam và Ngoại trưởng Canada, yêu cầu Hà Nội 

tôn trọng nhân quyền và ngưng đàn áp, bỏ tù những tiếng nói dân chủ, các nhân vật bất đồng 

chính kiến.  

Tôi còn gia đình ở Việt Nam, nên luôn mong muốn được trở về thăm lại quê hương mình, cha 

mẹ tôi rời Việt Nam sau khi chiến tranh kết thúc vào năm 1975. Ngày nay, được sinh ra, lớn lên 

tại Canada, được hưởng một cuộc sống trong tự do, dân chủ thật sự, quyền làm người được triệt 

để tôn trọng, tôi mong muốn 90 triệu đồng hương ở Việt Nam cũng cần phải được hưởng những 

quyền căn bản đó. 

Đỗ Hiếu: Theo bà thì với áp lực của công luận thế giới, khuyến cáo từ các chánh phủ dân chủ, 

các tổ chức quốc tế, rồi đây Việt Nam sẽ đi theo con đường dân chủ hóa như Miến Điện đã làm, 

hay Hà Nội vẫn cứ áp dụng chính sách đàn áp, sử dụng bạo lực, tù đày như lâu nay? 

Anne Minh Thư Quách: Chúng tôi hy vọng rằng với áp lực của giới truyền thông quốc tế, cùng 

với những cuộc thảo luận, tiếp xúc, trao đổi với các nhà lãnh đạo của Việt Nam, thì Hà Nội sẽ nới 

lỏng lề lối quản lý đất nước hiện giờ, có nghiã là quyền làm người, công bằng và lẻ phải cần 

được tôn trọng.   



Đỗ Hiếu: Trước khi tạm biệt, bà có điều gì chia sẽ thêm với quý thính giả đang nghe đài Á Châu 

Tự Do? 

Anne Minh Thư Quách: Chúng tôi xin chúc RFA một năm mới 2012 đạt nhiều thành quả tốt đẹp, 

ngoài ra tôi cũng cầu chúc tất cả các bạn nghe đài, những đồng hương người Việt trong và ngoài 

nước. Chúc mừng năm mới, lần tới tới khi có dịp lên tiếng qua RFA, tôi sẽ cố gắng nói tiếng Việt 

nhiều hơn.   

Đỗ Hiếu: Xin cám ơn bà Anne Minh Thư Quách, đại biểu của đơn vị Beauharnois Salaberry, 

Québec, thuộc quốc hội Canada đã dành cho RFA cuộc mạn đàm hôm nay. 

Anne Minh-Thư Quách: Chúc mừng năm mới, merci beaucoup. 

 

VIDEO - DB ANNE QUÁCH MINH-THƯ VÀ DB HOÀNG MAI LÊN TIẾNG CHO NHẦN QUYỀN VN 

VIDEO - DÂN CỬ CANADA GỐC VIỆT QUÁCH MINH THƯ LÊN TIẾNG CHO NHÂN QUYỀN VN 

  

 

https://youtu.be/NcL-Q9CmKp0
https://youtu.be/QVO2aEZApPQ

