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     Hồi tưởng lại ... Trường Việt Ngữ Saddleback đã thành lập được 30 năm rồi sao? Thời gian trôi quá mau, tôi 

cũng chỉ có dịp một năm tình nguyện vào hàng ngũ thầy cô giáo để giúp trường. Nghĩ đến sự bền đỗ, hy sinh 

thời giờ, sự đóng góp của các thầy cô, các phụ huynh cùng đồng hành nỗ lực xây dựng ngôi trường ngày càng 

phát triển cho đến hôm nay, quả thật là một chặng đường dài. Tôi thật khâm phục và tạ ơn Chúa vô cùng! Động 

lực nào đã thúc đẩy các thầy cô và phụ huynh làm được điều này? 

 

     Phải chăng:"Chính Việt Ngữ là sợi chỉ hồng nối kết các thế hệ Việt Nam lại với nhau. Việt Ngữ chính là 

dòng sông sinh mệnh nuôi dưỡng và gắn bó Hồn Việt tộc lại với nhau. Và như vậy hơn bao giờ hết, sau bao 

năm phiêu bạt, chúng ta càng ý thức và nhìn nhận rõ rệt, Việt Ngữ còn, văn hóa còn, Việt Ngữ còn, dân tộc 

còn, dẫu cho ngày hôm nay chúng ta đang sống nếp sống lưu vong."... 

 

     Nghĩ đến đây mà thấy lòng mình rung động vì trái tim hồng và sự thao thức của biết bao người Việt sống lưu 

vong đã được tác giả Hoàng Quý (tác giả Hoàng Quý đã ra đi trước chúng ta) ghi lại qua bài viết đăng trên báo 

Hiệp Nhất số 14, năm 1994 với Chủ Đề: "VIỆT NGỮ TRONG DÒNG SINH MỆNH DÂN TỘC." 

 

     Dù đã hơn 20 năm qua, bài viết vẫn ghi dấu trong tim tôi và đã để lại dấu ấn trong chủ đề Việt Ngữ ... Hôm 

nay, ngày mai và mãi sau này “Việt ngữ trong dòng sinh mệnh dân tộc” sẽ còn tiếp tục tỏa sáng và hun đúc tinh 

thần người Việt Nam. 

 

     Ước mong, không những quý thầy cô Việt ngữ mà tất cả quý phụ huynh cũng như con dân nước Việt ở hải 

ngoại cùng tiếp nối ngọn lửa hồng đã được thắp sáng lên trong lòng mỗi người Việt chúng ta. Ngọn lửa hồng ấy 

sẽ mãi luôn cháy sáng và sưởi ấm những trái tim yêu đất Mẹ, yêu tiếng Việt và yêu cả cội nguồn dân tộc, quyết 

trao truyền tiếng Việt, văn hoá Việt cho những thế hệ trẻ tiếp nối. 

 

      Chúc mừng! Chúc mừng! Trường Việt Ngữ Saddleback - Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Mừng 30 

thành lập ngôi trường thân yêu! 


