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     Kính thưa quý thầy cô, quý phụ huynh và các em 

học sinh Trường Việt Ngữ Cộng Đoàn Saddleback, 

 

    Nhân ngày kỷ niệm 30 năm thành lập trường Việt 

Ngữ Cộng Đoàn Saddleback, kính mời quý vị cùng 

xem lại sự phát triển của “CÁC TRƯỜNG VIỆT 

NGỮ” tại Hoa Kỳ và trên thế giới trong 42 năm qua. 

                                   

    Gần 40 nghìn người đã hoảng hốt bỏ nước ra đi, để 

thoát khỏi tấm lưới sắt khổng lồ đang chụp xuống 

toàn thể dân tộc Việt Nam vào tháng Tư, năm 1975. 

Số người may mắn đó, khi đã đến được bến bờ tự do, 

dù còn tạm trú tại các trại tỵ nạn, hay được định cư ở 

những nước đã mở rộng vòng tay đón nhận họ, không 

bao lâu các lớp Việt Ngữ được thành lập, khởi đầu từ 

những phòng khách, hay từ ga-ra xe của các phụ 

huynh vào mỗi cuối tuần, học sinh vỏn vẹn từ 5 – 10 

đứa, con em của người Việt mới định cư trong khu 

xóm. Thầy cô gồm các phụ huynh, một vài người có 

chút ít kiến thức trong việc dạy học, cũng có người 

chưa từng dạy học bao giờ. Tài liệu giảng dạy là 

những gì còn nhớ trong đầu, khi còn dạy học ở quê 

nhà, người khác thì nhớ lại những gì mình đã được 

học lúc còn bé, cứ như thế là đã có một bộ sách giáo 

khoa sống, để truyền dạy tiếng Việt cho con em 

mình. 

 

    Người Việt được phân chia rải rác ra khắp nước 

Mỹ, nhưng nhiều nhất là ở California, cũng vì thế mà 

con số các em đi học tiếng Việt ngày càng đông 

thêm, vậy thì phòng khách, ga-ra nào chứa được vài 

chục em mỗi cuối tuần? Cũng may, người Việt chúng 

ta mới qua hầu hết là được các nhà thờ Công Giáo 

hoặc nhà thờ Tin Lành bảo trợ, mỗi nhà thờ thường 

có trường học riêng, có lớp học, bàn ghế, có bảng đen 

phấn trắng, các em được học ở dưới mái trường rộng 

rãi và thoải mái. Cũng có một vài ngôi chùa vừa được 

dựng lên, không có phòng ốc bàn ghế như các trường 

thuộc các nhà thờ, các em phải học dưới bóng cây 

trên sân cỏ hoặc trong lều thật thương lắm, nhưng 

không vì thế mà các em không đi học tiếng Việt. Từ 

đó phong trào dạy và học tiếng Việt được thành lập 

rầm rộ khắp nơi trên nước Mỹ và nhiều nước khác.    

     Hiện nay tại miền Nam California có khoảng hơn 

90 trường dạy tiếng Việt, hơn 1500 thầy cô giáo tình 

nguyện đi dạy không thù lao và có khoảng 14-15 

nghìn học sinh đi học mỗi cuối tuần Thứ Bảy, hoặc 

Chủ Nhật. Theo dự đoán thì hiện nay trên toàn nước 

Mỹ và các nước khác, số các trường có tới hơn 200. 

 Phải hãnh diện mà nói, chưa có một cộng đồng thiểu 

số nào mà có nhiều trường, nhiều thầy cô giáo và 

nhiều học sinh theo học ngôn ngữ mẹ đẻ của mình 

bằng cộng đồng Việt Nam. 

 

    30 năm là một chặng đường dài đáng kể, nhưng 

chưa phải là đã đến cùng đích, tiếng Việt cần phải 

được bảo tồn và phát huy một cách trong sáng, chúng 

ta dạy con em của chúng ta bằng những ngôn ngữ mà 

chúng ta mang theo từ trước năm 75, chúng ta chưa 

từng bao giờ nghe những tiếng xa lạ như  H  

KH U, H  HỞI, KH N TRƯ NG,  N T C, 

M T B NG, Đ NG K , CH T LƯ NG 

v.v những từ ngữ đó là do người cộng sản mang 

theo khi họ bức chiếm Miền Nam, họ thay đổi, hủy 

bỏ hết tất cả tài liệu về giáo khoa, sách vở, phim ảnh, 

báo chí, những tác ph m nghệ thuật v.v  ch  có một 

thứ duy nhất họ không thiêu hủy đó là  tài sản, của 

cải giầu có của người dân miền Nam, đều được họ thi 

nhau tuồn về miền Bắc trên các xe vận tải Motolova . 

Họ cho những thứ mà họ tiêu hủy là những thứ văn 

hoá đồi trụy, họ có biết đâu là họ đã hủy đi một kho 

tàng còn quý hơn cả vàng bạc châu báu, đã được vun 

bồi trau chuốt cả hàng bao thế kỷ. Họ thay đổi cách 

ăn nói của người miền Nam bằng thứ ngôn ngữ quái 

dị, mà bây giờ chúng ta nghe được qua chính từ 

những người thân của chúng ta còn ở lại, hay qua 

chương trình đoàn tụ, hoặc từ các mẫu tin được lấy 

xuống từ Internet, các mẫu quảng cáo trên báo chí, từ 

các đài truyền hình, truyền thanh. Chúng ta không thể 

dạy con em chúng ta bằng những từ ngữ kỳ quái như 

thế được. Văn chương, từ ngữ, được phát triển, biến 

hoá theo văn minh thời đại là điều tất nhiên của mọi 

dân tộc trên thế giới, nhưng tại sao người cộng sản lại 

du nhập những thứ ngôn ngữ què quặc phản văn 

minh như vậy? Con cháu chúng ta sinh ra, lớn lên sau 

năm 75, các em đâu có biết được những từ ngữ trong 



sáng, thanh tao mà cha ông của các cháu đã dùng 

trước đó. 

 

    Quý thầy cô có biết rằng trước năm 75, các nước 

vùng Đông Nam Á như  Đài Loan, Đại Hàn, 

Singapore, Tàu, Thái Lan, Phi Luật Tân, Lào, 

Campuchia v.v  đều gửi sinh viên qua VN theo học 

các trường đại học, nhất là về Kỹ Thuật, và Y Khoa. 

Ông Tổng Thống Lý Quang Diệu của Singapore qua 

thăm Việt Nam, cách đây hơn 50 năm đã phải thốt 

lên rằng  “Ước gì đất nước của chúng tôi được phồn 

thịnh, văn minh và tiến bộ bằng một phần của Miền 

Nam Việt Nam.” Hiện nay Singapore là một trong 

những cường quốc trên thế giới và được hầu hết các 

nước khác  kính nể. Còn dân tộc ta thì đi về đâu? 

 

     Kính thưa quý thầy cô, 

    30 năm là một chặng đường dài, các thầy cô đã bỏ 

biết bao công sức, tâm huyết, tiền bạc và thì giờ, để 

cho đàn con không quên tiếng Việt. Nhưng công việc 

bảo tồn và phát huy tiếng Việt cho con em chúng ta 

còn phải được tiếp nối từ thế hệ này tới thế hệ kế tiếp, 

xin thầy cô cố gắng, quên mệt mỏi, chớ ngã lòng, 

đừng để ngọn lửa văn hoá Việt bị tàn rụi theo thời  

gian, quý thầy cô là nguồn sữa ngầm, nuôi dưỡng đàn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con được khôn lớn, quý thầy cô là những que diêm, 

là những cục than hồng soi đường cho các em đi, làm 

ấm lòng người cùng chí hướng, còn chúng tôi ch  là 

đống tro trấu, ấp ủ cho những cục than ấy luôn ửng 

đỏ để không bao giờ tàn. 

 

     Chúng tôi cũng không quên cám ơn quý thầy cô 

giáo trường Việt Ngữ Saddleback, ngoài việc hiến 

dâng thời giờ mỗi cuối tuần đi dạy học, quý thầy cô 

còn cộng tác với chúng tôi trong các khoá Huấn 

Luyện và Tu Nghiệp Sư Phạm vào mỗi kỳ hè, cũng 

như góp công và quà tặng giúp chúng tôi trong việc 

tổ chức Trung Thu cho gần 500 Người Chậm Phát 

Triển hàng năm tại Orange County, những việc làm 

âm thầm đó là phần thưởng Chúa ban, và cũng là 

chiếc gối Memory foam cho chúng ta khi  bóng đã 

xế tà! 

 

    Cám ơn quý thầy cô, phụ huynh và các em, chúng 

ta đã và đang đi bên cạnh nhau, dìu dắt, nâng đỡ nhau 

trong suốt 30 năm qua, chúng tôi ước mong được 

cùng đi với trường Việt Ngữ Cộng Đoàn Saddleback 

thêm nhiều chục năm nữa.  

 

    Chúng tôi kính chúc quý thầy cô, phụ huynh và các 

em học sinh một năm mới nhiều sức khỏe, an bình và 

hạnh phúc, luôn được ấp ủ chở che trong Thánh Tâm 

Chúa Giêsu và Mẹ Maria. 


