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Xã hội 

DẠY TIẾNG VIỆT Ở MỸ CHO ĐÁM DU SINH VC 
GS Trần Thủy Tiên 

 
Lời Tác giả: xin coi như đây là Thư Riêng tâm tình với quý vị, hơi dài, vì như 1 tiếng thở dài... 
 

 

X in phép tự giới thiệu, tôi là GS Trần Thủy Tiên, M.S. và M.A., đã từng dạy 
Psychology, Sociology, và Vietnamese ở vài Community Colleges, cho các sinh viên 
người Mỹ và Việt ở địa phương, hơn 12 năm qua, nay đã về hưu, nhưng rất bận vì phải lo 
việc nhà, dạy tư, vẫn tiếp tục sửa sách cho hoàn chỉnh hơn, và viết tiếp các sách Giáo 
Khoa dạy Việt Ngữ (bilingual Việt - Anh) cho trẻ em và người lớn. 
 
Nhờ dạy Tiếng Việt trên 12 năm, tôi có rất nhiều kinh nghiệm thực tế về các việc ai dạy 
và ai học... liên quan đến việc dạy và học Vietnamese... mà không thể nói hết qua email... 
 
Nói sơ qua là ngày nay, chúng ta phải giữ vững đạo đức, trước sức mạnh của đồng tiền và 
tiếng tăm. Khi tôi vừa dạy học vài năm thì có nhiều tổ chức và cá nhân gọi phones hoặc 
emailed mời tôi về VN dạy... với số tiền nhiều hơn. Tôi không trả lời email thì họ gửi 
email tiếp, trong nhiều năm, nhờ tôi thông báo “rộng rãi” về các Scholarships của họ cho 
sinh viên của tôi hoặc kêu gọi sinh viên của tôi về VN học Tiếng Việt. Tôi cám ơn và yêu 
cầu đừng liên lạc... 
 
Sau khi biết rõ tôi “bảo vệ cờ vàng”, nghĩa là không dùng tôi được, họ bắt đầu dùng sinh 
viên của họ đánh phá tôi. Sinh viên du học từ VN vào lớp, nói xấu tôi, công khai hoặc sau 
lưng, về việc tôi dùng Cờ Vàng trong sách dạy, và không dạy Sử theo lối VN trong nước. 
Khi các em sinh viên khác báo cho tôi biết, tôi gọi riêng các em (từ VN qua), và nói rõ: ở 
hải ngoại, tôi có quyền dạy Việt Ngữ theo cách nhân bản và khai phóng, tôi không phải 
tuyên truyền về “bác” Hồ (vì ông ta là national killer và chẳng phải là “bác” của ai cả...), 
các em là sinh viên thì phải use your brain and search more information ở xứ tự do để tìm 
hiểu Sự Thật, chứ không nên cứ tin và nghe theo những gì đã bị nhồi sọ từ nhỏ, ở trong 
nước CS độc tài... 
 
Quả đúng là “con cháu bác Hồ”! Các em này phản pháo kịch liệt... và nói như nước chẩy 
(non-stop talking) về “sự hy sinh cao cả suốt đời của bác, nhờ vậy mà gia đình của các 
em giàu lên sau năm 1975, về sự bóc lột tàn ác của Mỹ Ngụy, sự ăn bám Mỹ của bọn 
Ngụy sau khi chạy qua Mỹ... mà vẫn chưa thức tỉnh và không biết xấu hổ, cứ chống lại 
Đảng và nhân dân ta ở trong nước...” 
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Tôi biết: We cannot change people overnight. 
 
Vì các em sinh viên du học, đa số (không phải tất cả) là con cháu các gia đình của Đảng, 
hoặc làm ăn với Đảng viên, rất giàu có và đầy quyền lực ở VN, nên các em tưởng cũng 
có thể dùng quyền lực (quen thói ở VN) để uy hiếp tôi. Các em này cho tôi biết: Với cái 
Thẻ Đảng và tiền bạc của cha mẹ và bà con, các em đi qua mọi cửa, từ VN qua tới Mỹ, 
cho tới khi... đụng phải cái cửa lớp học của cô Thủy Tiên!!! Nên các em “uất hận” tôi. 
 
Tôi chỉ nói với các em 2 điều: 
 
1) If you don’t want to learn the Truth in a free country, it’s your own problem. 
 
But one day, you’ll know - as the Truth is always the Truth. 
 
2) If you don’t want the way I teach, drop the class! 
This is a free country, you can add to another class. 
 
Và tôi bước ra khỏi lớp... (không cho chúng có cơ hội tranh cãi tiếp). 
 
Dĩ nhiên còn vô số chuyện khác. Nhưng 1 chuyện như trên cũng đủ để hiểu rồi. 
 
Kính thưa quý vị, đã bao nhiêu năm, tôi rất buồn khi so sánh thấy sự yếu kém về nhận 
thức Chính Trị của con em Tỵ Nạn với con em VC. Đa số những người chống Cộng cũng 
không dạy được con cháu trong nhà, không bỏ thì giờ giải thích cho con cháu hiểu... về ý 
nghĩa của VN War, Cờ Vàng, sự tàn ác của CS..., nhất là trong những dịp hội tụ gia đình 
như Tết, Labor Day, July The Fourth, Thanksgiving, Christmas... Họ còn mua DVD của 
Thúy Nga (nói xấu VNCH) cho vợ con và cha mẹ coi trong nhà... 
 
Nên mỗi khi có chuyện Quốc Cộng xảy ra, thì hầu hết con em chúng ta ú ớ... nói không 
ra lời, trong khi con em VC thì nói liên tục không ngừng... Tụi sinh viên du học từ VN, 
bây giờ (con nhà Đảng, giàu vô kể, ăn không, học tới Tiến Sĩ, đông hơn con em tỵ nạn; 
chúng đang được người Mỹ thích và tin dùng trong các đại học và ngoài đời...)  Ai trách 
nhiệm cho sự thua sút này? 
 
Tệ hơn nữa, mỗi khi có người trẻ nào ra ứng cử, vào làm việc trong các CĐ Tỵ Nạn, rồi 
tuyên bố: “Tôi chỉ làm việc xã hội và văn nghệ, tôi không chống Cộng...” thì các người 
lớn tuổi khác, thản nhiên, thụ động chấp nhận, nói bâng quơ: “Ồ! Tụi trẻ nó vậy...” chỉ vì 
nhìn bề ngoài mấy em trẻ này coi bộ “Hi ền lành, dễ thương...” nên không hề nghĩ đến sự 
tác hại sâu rộng trong CĐ ra sao... Nhất là khi chúng họp nhau đánh phá và bêu xấu 
những người chống Cộng trong CĐ, mà lại được những kẻ ngây thơ dễ dãi, ủng hộ, nói 
những người chống Cộng “khó khăn” với các em quá!!! Có ở trong chăn mới biết có rận, 
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những người này có vào nội bộ CĐ làm việc, mới hiểu cái khổ của người chống Cộng, 
khi bọn  xấu bảo nhau bất hợp tác, không làm gì cả, để mọi việc dồn lại cho vài người 
chống Cộng cô đơn, làm đến kiệt sức rồi buồn quá, bỏ đi... 
 
Nhớ lại, chúng ta mất Miền Nam cũng vì vô số người trẻ, người già Nằm Vùng, nhưng bề 
ngoài có vẻ hiền lành, vô hại... Vẫn chưa thức tỉnh? 
 
Vậy 10 năm nữa, các CĐ sẽ ra sao? Hiện nay, hầu như CĐ nào ở hải ngoại cũng bị đánh 
phá bởi bọn du côn (cũng là người Vi ệt Tỵ nạn như chúng ta nhưng đã biến tính và mất 
nhân cách lẫn đạo đức, do ganh tỵ với người tài đức hơn mình, tranh quyền, ham danh.) 
 
Tại sao những người Tốt không đoàn kết lại để chống bọn Xấu? Và rất ít người Tốt 
nhưng có Sĩ Khí, lên tiếng cho Lẽ Phải, ngày nay... Họ thường im lặng cho yên thân, bỏ 
mặc đồng đội. 
 
Như vậy số quá ít người Tốt còn lại sẽ bị cô lập, bao vây bởi số đông áp đảo của bọn xấu, 
nên phải bỏ đi, và bọn côn đồ khống chế các CĐ. Tại sao bọn xấu không dùng những 
mánh khóe gian manh của họ đế chống VC hay Tầu Cộng? Mà quay ngược lại, đánh phá 
chính những người tốt của chiến tuyến bảo vệ Cờ Vàng? Tại sao chúng ta không thành 
lập các Hội Đoàn bảo vệ những người Tốt của chúng ta, ngồi yên nhìn chúng bắn tỉa từng 
chiến hữu của mình? Tại sao những người lớn tuổi không cư xử có tư cách, làm Gương 
Tốt cho giới trẻ, khiến đám trẻ dần dần cũng trở thành tệ hại, phụ họ đánh phá người Tốt? 
 
Xin góp ý kiến, nếu quý vị quan tâm... 
 
 
GS Trần Thủy Tiên, 
M.S. in Counseling & Guidance, 
M.A. in Human Sciences. 

 
 
 
 
 
 
Nguồn: Internet E-mail by ddcb chuyển 
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