
 

 

 

 

Chúng tôi được biết một số phụ 

huynh Việt Nam định cư tại hải 

ngoại đang rất quan tâm, lo lắng cho 

con em sinh đẻ tại nước ngoài, lớn 

lên không nói được tiếng Việt Nam 

rành  rẽ, không còn hiểu cách xưng 

hô của người Việt, chỉ biết mơ hồ về 

văn hóa và lịch sử tổ tiên; vốn liếng 

Việt Ngữ thô sơ nông cạn, thì nền 

văn hóa  lưu vong sẽ kém đi rất nhiều, nếu không nói là 

hoàn toàn mất hết!!!. 

  

Hoàn cảnh này xảy ra cũng do một số phụ huynh vì quá bận 

mưu kế sinh nhai, bon chen trong đời sống hằng ngày để cố 

tạo nên sự nghiệp nuôi sống gia đình, nên lơ là trong bổn 

phận dưỡng dục con cái trên xứ người, vô tình hay cố ý 

khuyến khích một cách ngấm ngầm hay công khai con cái 

việc chối bỏ nguồn gốc để trở thành người Mỹ chính 

cống!!!. 

  

Trong cộng đoàn của các quốc gia đa  sắc tộc ở Âu Tây, việc 

giữ gìn tiếng nói, chữ viết cũng như phong tục tập quán luôn 

được lưu ý quan tâm cho giới trẻ. Bằng chứng là những dân 

tộc như Trung Quốc, Ấn Độ, Do Thái, Mễ Tây Cơ, và nhiều 

xứ khác… Họ đều có những lớp dạy đặc biệt để duy trì ngôn 

ngữ truyền thống của nước họ!!!. 

  

Dân tộc Trung Hoa là điển hình cho tất cả các quốc gia. Họ 

có mặt trên hầu hết gần 200 nước trên hành tinh này, chỗ 

nào có đất, là có người Trung Quốc đến lập nghiệp!. Gần 

như hầu hết con cái họ đều nói được tiếng mẹ đẻ. Trên 

đường phố, công viên, siêu thị, các cộng đoàn hải ngoại, bất 

cứ nơi nào người ta đều thấy  người Trung Hoa  chuyện trò 

với nhau bằng tiếng của họ, chưa hề nghe họ nói tiếng Anh 

dù họ đang học và sử dụng ngôn ngữ đó!!!. 

  

Người Việt Nam xa xứ được các nước Tự Do che chở, đùm 

bọc và an cư lạc nghiệp ở quê hương thứ hai. Việc cho con 

em học Anh Ngữ là điều tất yếu để sớm hòa nhập với dân 

bản xứ. Anh Ngữ trở thành tiếng mẹ đẻ của các  trẻ sinh ra 

sau biến cố 30 tháng 4, 1975. Và ngày nay hầu như tiếng 

Việt Hải ngoại, con cái phần đông không nói được suông sẻ, 

chứ đừng nói đến học hay viết tiếng Việt. Chúng vì thói 

quen trong khi chuyện trò, thích dùng tiếng Anh hơn và chỉ 

nói với cha mẹ chút ít tiếng Việt mà thôi. 

  

Để sửa lại tình trạng đáng tiếc này, chúng ta là phụ huynh 

nên khuyến khích con em nói tiếng Việt thường xuyên trong 

gia đình nhiều hơn mỗi khi tiếp xúc với cha mẹ, anh em, họ 

hàng, thân bằng quyến thuộc… Một người trẻ VN biết được 

nhiều thứ tiếng nước ngoài mà không biết  sử dụng tiếng mẹ 

đẻ như một phương tiện truyền thông đồng bào ruột thịt của  

 

 

 

 

 

mình thì hỏi rằng người trẻ đó có còn là người VN hay 

không? Và chỉ vài thế hệ sau, con em chúng ta sẽ không còn  

biết cội nguồn của mình, sách báo Việt Ngữ hải ngoại sẽ đi 

về đâu? 

  

Hãy noi gương các nước bạn khác mà bảo tồn vốn liếng quý 

báu của truyền thống dân tộc chính là “Tiếng Nói Mẹ Đẻ 

Việt Ngữ”. 

 

Duy trì tiếng Việt đối với con cái là nhiệm vụ thiêng liêng 

và quan trọng của chúng ta đối với ông bà tổ tiên và dân tộc 

Việt  Nam. 

  

Học giả Phạm Quỳnh đã từng nói: “Tiếng Việt Nam còn, 

người Việt ta còn”  đáng cho các bậc phụ huynh ở hải ngoại 

suy gẫm…          

 *Sưu Tầm Trần Xuân Huân 

Đền Thánh Mẹ La Vang 

Nhận dạy Giáo Lý Và Việt Ngữ. 

Xin liên lạc Sơ Maria Bùi Thị Kim Tuyến (702) 325-9118 

 

****** 

ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU 
 

"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,  

thần trí tôi hớn hở vui mừng,  

vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi."  

(Lu-ca 1:46) 

 

Ma-ri tuyệt mỹ rạng ngời  

Quyền năng Thượng Đế triệu vời Mẹ yêu  

Nữ tỳ khiêm hạ không kiêu  

Hiến dâng như lễ toàn thiêu đời mình  

Bà hằng chăm sóc tận tình  

Miền Na-gia-rét gia đình mến thương  

Giê-su khai mở hiến chương  

Nước Trời là chính Quê Hương vĩnh hằng  

Trinh Vương ghi nhớ rõ rằng:  

"Ngôi Hai nhập thể ngang bằng Chúa Cha  

Hy sinh từ bỏ cao xa  

Làm thân nô lệ, phận ta nhân phàm  

Nhiều điều tốt đẹp đã làm  

Nhưng rồi phải chịu oan hàm bất công." 

Vững tin son sắt cậy trông  

An vui xuân hạ thu đông tháng ngày  

Nay bao hoan lạc vơi đầy  

Mẹ-Con vinh hiển sum vầy thiên cung!  

* Nguyễn Sông Núi  

(Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX, Aug. 12, 2012) 

Tiếng Việt Hải Ngoại 
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