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Qua nhiều thế hệ, các thầy cô không chỉ xây dựng một phong trào lớn mạnh mà còn
không ngừng nỗ lực giữ gìn tiếng Việt cho các thế hệ trẻ kiều bào.

Các thầy cô đoàn kiều bào tại Thái Lan động viên, thăm hỏi
thương bệnh binh Duy Tiên, Hà Nam trong chuyến thăm quê hương

Không phải ngẫu nhiên việc dạy và học tiếng Việt ở Thái Lan đã trở thành điểm sáng của người
Việt Nam ở nước ngoài. Bởi, nơi đó có những cựu giáo viên dù tuổi đã cao vẫn trăn trở với việc
lưu giữ văn hóa truyền thống và giảng dạy tiếng mẹ đẻ cho con em mình...

Là cộng đồng có số lượng đông đảo và lịch sử hình thành lâu đời, người Việt tại xứ sở Chùa
Vàng luôn có truyền thống hướng về quê hương, đất nước, điển hình là phong trào dạy và học
tiếng Việt. Những năm gần đây, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại
giao) luôn tổ chức hoạt động tri ân bằng những chuyến về thăm quê hương cho các cựu giáo
viên có nhiều năm giảng dạy ở Thái Lan. Trong chuyến thăm lần thứ tư này, 81 thầy cô đến từ
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nhiều tỉnh thành của Thái Lan đã đoàn tụ tại quê hương để thực hiện những hoạt động ý
nghĩa....

“Tiếng Việt còn, người Việt còn”

Đó chính là lời dạy của ông cha ta mà các thầy cô giảng dạy tiếng Việt ở Thái Lan luôn ghi tâm
và truyền dạy cho học trò của mình. Qua nhiều thế hệ, các thầy cô không chỉ xây dựng một
phong trào lớn mạnh mà còn không ngừng nỗ lực giữ gìn tiếng Việt cho các thế hệ trẻ kiều bào.
Tại buổi gặp mặt tại Hà Nội nhân dịp các thầy cô trở về thăm quê hương, Thứ trưởng Bộ Ngoại
giao Vũ Hồng Nam – Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài khẳng định
các thầy cô đã đóng góp lớn vào quá trình xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

Dành những tỉnh cảm tốt đẹp nhất cho kiều bào Thái Lan, qua những chuyến đi thăm tại nhiều
địa bàn, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam nhận thấy rõ những nỗ lực của các cựu giáo viên dù đầu đã
điểm bạc vẫn không quản công việc riêng tư, dùng tất cả tâm huyết của mình để truyền bá tiếng
mẹ đẻ cho các thế hệ sau.

“Chúng ta đã có một thế hệ cộng đồng người Việt gắn bó với quê hương đất nước, nói được
tiếng Việt, giữ được văn hóa tiếng Việt và ngày càng phát triển tại Thái Lan. Cộng đồng người
Việt đã tạo được nét riêng cùng với truyền thống văn hóa đặc sắc tại Thái Lan. Chúng tôi vui
mừng vì luôn nhận được những đánh giá cao từ phía bạn khẳng định cộng đồng người Việt là
một trong những cộng đồng thành công, đoàn kết, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nước
sở tại”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Dù đã về Việt Nam nhiều lần, nhưng mỗi lần thầy giáo Nguyễn Văn An lại chứng kiến nhiều đổi
thay của quê hương và luôn nhận được tình cảm ấm áp từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và
Chính phủ. Thầy cũng như nhiều cựu giáo viên luôn tự nhủ mình phải là một hạt nhân tốt trong
việc giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình và tích cực làm cầu nối cho tình hữu
nghị giữa hai dân tộc.

Hành trình ý nghĩa tại quê hương
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Trong tim những cựu giáo viên tiếng Việt tại Thái Lan, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ
Nguyên Giáp... luôn nắm giữ một tình cảm đặc biệt và trở thành những biểu tượng cao đẹp trong
các bài giảng về Việt Nam. Trong chuyến thăm lần này, các thầy cô đã tới Làng Sen - Khu di
tích Kim Liên và Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An, thắp hương Đại tướng Võ
Nguyên Giáp tại Vũng Chùa – Đảo Yến (Quảng Bình).

Là thế hệ thứ hai sinh ra và lớn lên tại Thái Lan, cô giáo Nguyễn Thị Kim Khánh tâm sự: “Ngay
từ khi còn bé, tình yêu quê hương, đất nước Việt Nam và nơi chôn nhau cắt rốn đã thấm vào da
thịt chúng tôi và trở thành một lẽ sống, lý tưởng sống trong mọi suy nghĩ và hành động. Cũng
rất dễ hiểu vì sao mà trên 40 năm ấy, tuy cuộc sống gia đình còn khó khăn, nhiều anh chị em
vẫn quyết tâm cống hiến sức trẻ của mình cho sự nghiệp chung của cộng đồng”.

Sinh ra và lớn lên ở Thái Lan, nhưng trong lòng thầy giáo Trần Quang Hiển - Chủ tịch Hội
Doanh nhân người Việt tỉnh Loei cũng luôn hướng về quê hương Tổ quốc và tự hào là người
con Việt Nam. “Tôi vẫn vừa học và vừa dạy lại tiếng Việt cho lớp trẻ cũng được 10 năm. Lần này
được gặp lại anh em bạn bè từng có thời gian cùng dạy tiếng Việt với nhau ngay tại quê hương,
tôi rất xúc động”, thầy Hiển nói.

Với rất nhiều cựu giáo viên khác, mỗi lần về quê hương là mỗi lần được trở về với người mẹ hiền
mang tên Tổ quốc. Qua chuyến thăm, họ đã được tiếp thêm năng lượng, tiếp thêm nghị lực để
tiếp tục phát huy tinh thần tự nguyện, đóng góp công sức cho cộng đồng, đặc biệt phong trào
dạy và học tiếng Việt cho con em kiều bào.

Theo Infonet.
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