
Vì đâu du học sinh Việt hay bị tấn công? 
  
Tôi sống ở bắc Mỹ và nhận thấy một trong nhiều các nguyên nhân dẫn đến việc tấn công du học 
sinh, trong đó có học sinh Việt Nam, là thái độ của một số du học sinh đã châm lửa cho thành phần 
quá khích. 
 
Kính gửi tòa soạn VnExpress và bạn đọc gần xa. 
Gần đây, nhiều vụ du học sinh bị tấn công ở nước ngoài như Nga, Mỹ, Australia... đã dấy lên sự quan 
ngại cho học sinh, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài và phụ huynh ở Việt Nam. 
Người dân lên án và chính phủ các nước liên quan cũng đã ra tay tìm và trừng phạt loại tội phạm đó. 
Nhưng không mấy người công khai nói lên nguyên nhân sâu xa của vấn đề này và tìm cách khắc 
phục. 
 
Tôi sống ở bắc Mỹ và nhận thấy một trong nhiều các nguyên nhân dẫn đến việc tấn công du học 
sinh, trong đó có học sinh Việt Nam, là thái độ của một số du học sinh đã châm lửa cho thành phần 
quá khích. Rất nhiều lần, tôi đã chứng kiến và cảm thấy ái ngại vì hành vi của du học sinh, nhất là 
các em nam. Ở xứ sở tôi đang sống người ta rất lịch sự, tôn trọng nhau, tôn trọng người già, trẻ em, 
và phụ nữ. Ở nơi công cộng người ta rất trật tự, tự giác chấp hành luật pháp, nhường nhịn nhau 
theo thứ tự ưu tiên xã hội. Vậy mà, không ít lúc tôi thấy du học sinh không thèm xếp hàng ở trạm 
giao thông công cộng. Có em vì sợ trễ giờ hay sao mà chạy ào vào đứng ngay đầu hàng người đang 
xếp, trước bao nhiêu cặp mắt ngơ ngác của người khác. Nhiều khi trên xe buýt tôi thấy du học sinh 
châu Á ngồi ngay trên các ghế ưu tiên cho người già và trẻ em và thản nhiên ngồi đó khi mà những 
người già và phụ nữ thì đứng.  
 
Khi các em đi thành nhóm thì các em nói chuyện lớn tiếng, cười nói ồn ào, mặc những người khác rất 
im lặng và trật tự. Cách ăn mặc và đầu tóc của nhiều em lại rất dị hợm, làm nhiều người nhìn với ánh 
mắt không thiện cảm. Tôi từng gặp nhiều lần du học sinh lên xe buýt mà không mua vé, tay cầm 
một cái vé cũ, úp úp mở mở, để đánh lừa tài xế (làm như thể là người đi vé tháng) tranh thủ chạy ào 
lên xe khi hành khách đang vào xe, và tài xế đã phải lôi em đó tống cổ ra ngoài. Tôi thật thấy xấu hổ 
vì hầu hết các em đó nhìn ngoại hình là đoán được người Việt hoặc người Hoa. 
  

Nhiều du học sinh nữ sang đây không phải vì mục tiêu chính là đi 
học, các em hay lui tới những nơi tụ tập, cố tìm cách làm quen, mồi 
chài con trai ở đây để ở lại theo diện kết hôn. 
 
Những hình ảnh và hành vi như vậy đã gây ác cảm cho nhiều người 
ba xứ, đặc biệt là các thanh niên quá khích. Do đó, những vụ tấn 

công du học sinh châu Á có phần xuất phát từ hành vi của chính du học sinh VN. Rất tiếc là trong 
nhiều cuộc tấn công, nạn nhân là các em ngoan hiền, không phải là du học sinh xấu, vì bọn tấn công 
cứ nhắm vào học sinh châu Á, không cần biết người tốt kẻ xấu là ai. 
Việc du học hiện nay là chính đáng nếu như bản thân học sinh và gia đình có điều kiện đi học nước 
ngoài để được giáo dục cái hay, những văn minh tiến bộ mà trong nước chưa đáp ứng được. Ngược 
lại, nhiều người đua đòi, đi du học để khoe khoang, hoặc bố mẹ kiếm nhiều tiền quá làm con cái hư 
hỏng nên tống khứ ra nước ngoài, hoặc đi tìm cơ hội định cư... thì việc đó có thể gây hại cho người 
khác, đặc biệt là những du học sinh đứng đắn. 
 
Hoàng Thanh Phương 
  
 



Ý kiến bạn đọc: 
  
Một bài viết quá chính xác ! 
Nền tảng ý thức của người Việt mình còn thấp hơn so với nước bạn nhiều. Do ý thức của du học sinh quá kém. Đó cũng 
là lý do bị đánh. Bài viết này quá chính xác !  
Mr.D  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Thái độ của Du học sinh 
Nhận xét của anh/chị rất chính xác. Rất nhiều du học sinh Việt Nam có ý thức công cộng rất kém, có lẽ là do cách 
giáo dục của XHCN từ nhỏ. Ngay như truờng mình ở Guangzhou - China, số luợng du học sinh Việt Nam đông thứ 3 
sau Hàn Quốc và Thái Lan. Nhưng ý thức của sinh viên Việt Nam rất kém, thường xuyên bị nhắc nhở về mở nhạc to 
làm ảnh huởng việc học tập nguời khác, làm ồn ào... Tuy nhiên tình hình vẫn đâu vào đấy chẳng thấy sửa đổi. Các bạn 
ấy hình như không còn biết xấu hổ khi bị người ta nhắc nhở hay sao??? 
L.H. 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Thái độ của du học sinh 
Kính gởi Tòa soạn, Tôi đang công tác trong một trường dạy ngoại ngữ, chuyên dạy luyện IELTS để đi du học. Theo tôi 
thấy ý thức của các bạn học viên ở trường tôi rất kém, không biết nếu sau này họ đi du học thì hình ảnh Sinh viên 
Việt Nam trong mắt bạn bè sẽ ra sao?? Vấn đề đơn cử như việc đi thang máy, các bạn đang chờ thang, thang vừa mở 
cửa là các bạn ùa vào, mặc dù người ở trong chưa ra. khi vào thang rồi thì bạn bấm tất cả các nút chọn tầng, mặc dù 
ở chỗ tôi chỉ có 4 tầng! nếu ở các tòa nhà có 20, 30 tầng thì sẽ ra sao?? Câu hỏi này xin dành cho các bạn nào có ý 
nghĩ tương tự như vậy trả lời nhé! 
H.N.P. 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
KHÁ ĐÚNG VỚI HIỆN TRẠNG Ở VIỆT NAM 
Cảm ơn bạn đã nêu được nguyên nhân vấn đề, theo tôi tác giả nói khá đúng, vì đó đang là vấn nạn, là hiện trạng ở Việt 
Nam hiện nay. Ra đường ở Việt Nam ai cũng thấy điều đó, giờ hầu như chẳng còn tôn ti trật tự nào cả, là người trẻ mà 
tôi cũng thấy bức xúc, thấy tổn thọ khi phải chịu sức ép, căng thẳng ở mọi nơi.  
Giao thông ở Việt nam ta giờ thật hỗn loạn, ô tô xe máy đi lẫn lộn, đến ô tô còn đánh võng, chen lấn. Văn hóa xếp hàng 
giờ hoàn toàn không còn trong suy nghĩ người Việt nam. Nhiều khi tôi ước mình không phải ra đến đường, vì tham gia 
giao thông căng thẳng quá, xe cộ đi vô tổ chức, tiếng còi xe inh ỏi.  
Nếu ai đã từng sang Singapore rồi thì sau khi về nước thấy mệt mỏi, oải lắm, ở bên đó chẳng có tiếng còi xe. Đường 
phố Hồng Kong còn chật chội hơn mình nhiều, nó chỉ tương đương đường phố cổ Hà Nội mà chẳng tắc đường. Rộng đến 
như đường Trần Khát Trân, Hà nội mà cũng chật, xe cộ đi lộn xộn, loạn xạ 
VINCT  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Thật xấu hổ. 
Văn hoá giao tiếp cũng như ứng xử nơi công cộng của người Việt ta quá thấp. Giáo dục của ta đã gần như bỏ qua vấn 
đề này. Tôi có liên tưởng du học sinh VN ở xứ người giống như những đứa trẻ con nhà nghèo và không được giáo dục 
đến nơi đến chốn. Lớp người hoặc tầng lớp khác thì không nói làm gì, du học sinh mà như thế thì thật là thê thảm! 
NPS  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Du học sinh 
Đồng ý với bạn P. vì tôi cũng đã từng là 1 du học sinh. Người ta yêu hay ghét mình là do cách sống và cư xử của mình 
nhiều hơn là màu da, sắc tộc.  



Trong thời gian du học, tôi cũng có kết bạn với nhiều sinh viên bản xứ và cũng nghe được họ phàn nàn về cách hành 
xử của sinh viên Châu Á nói chung (cũng là những vấn đề như bạn P. nêu trên). Tuy nhiên, họ vẫn coi trọng những sinh 
viên châu Á biết hòa đồng và thích ứng với văn hóa của họ.  
Hy vọng là mỗi gia đình khi cho con em đi du học nên tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này. Đừng để người VN mình bị đánh 
giá thấp vì những cá nhân thiếu hiểu biết. 
NHL  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Còn nữa... 
Tôi định cư ở Mỹ vài năm trước và hiện đang học ở trường South Seattle Community College. Tôi rất lấy làm xấu hổ 
khi thấy các em du học sinh Việt Nam nói chuyện ồn ào trong thư viện trường rất tự nhiên, thậm chí chửi thề "rất 
nhuyễn" trong từng câu nói! Cũng may là những người khác không hiểu thứ các người này nói! Cùng học 1 lớp, trong khi 
mình và các bạn khác sắp xếp lại bàn ghế thì nhóm du học sinh VN vẫn điềm nhiên ngồi cười nói rôm rả. Mình là người 
VN mà nói thật không hề có tí thiện cảm nào với các bạn này! 
L. N.  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Một sự thật! 
Bài viết thể hiện sự chính xác gần như tuyệt đối, có nhiều trường hợp không còn cách nào ngoài cách "cho một trận 
nhớ đời". Chỉ đáng tiếc cho những người bị vạ lây... Cám ơn tác giả bài viết... mong rằng phụ huynh du học sinh đọc 
được bài này. 
V.Nguyen  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Hành xử của giới trẻ hiện nay ở nước ta 
Những ý kiến ở trên là xác đáng. Tôi đã quá tuổi "cổ lai hy" rồi, thấy rằng so với các thế hệ trước đây, thì thấy rõ 
cách sống của thế hệ thanh thiếu niên ngày nay, chưa nói gì đến ý thức dân tộc, có quá nhiều vấn đề mà XHCN, ngành 
giáo dục và gia đình phái quan tâm rất nhiều. Nhiều khi người ta cứ thích nói đến ưu điểm, đến thành tích, mà coi nhẹ 
các khuyết điểm, các vấn đề mà theo tôi nghĩ đã trầm trọng. 
Đ.C.  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
đừng để cái tự ái nhỏ lấn lướt lòng tự trọng lớn 
Kính gửi tác giả bài viết cùng các độc giả yêu mến chuyên mục Người Việt 5 Châu. Anh (chị) đã nói ra điều mà khá 
nhiều người cảm nhận được nhưng ngại không nói ra, chúng ta dễ thấy mỗi khi chúng ta nhìn thẳng vào sự thật để chỉ 
ra những thiếu khuyết trong văn hóa ứng xử của người Việt mình thì thường bị rất nhiều người phản ứng quyết liệt vì 
bị động chạm vào lòng tự ái của họ. 
Tôi đã đi nhiều nơi tại nước ta và thấy thật đáng buồn khi tại những đô thị lớn thì những quy tắc ứng xử văn minh mơi 
công cộng càng không được số đông tôn trọng, tập trung nhiều nhất ở các bạn trẻ đang ở độ tuổi học sinh - sinh viên. 
Nhiều lần đi xem phim tại Vincom (Hà Nội), khi tan phim mọi người tập trung ra thang máy rất đông, những người 
đứng tuổi thường chậm (và ngại chen lấn) trong khi đó các bạn trẻ thì tranh dành một chỗ vào thang máy - hiếm có 
trường hợp nhường chỗ cho phụ nữ và người già. 
Trên xe bus (ở HN và TP HCM), các nam sinh viên lên xe thì nói chuyện to và hay văng tục, cả khi ngồi trên xe và lúc 
lên xuống xe cũng thường bỏ qua quy tắc nhường nhịn cho người già và phụ nữ. 
Có lần tôi uống trà đá ở Hà Nội và thấy tờ tiền có thể rơi ra khỏi túi quần bò của người phụ nữ bên cạnh, tôi nhắc họ 
thì họ nhét lại tờ tiền sâu vào túi rồi nhìn tôi với ánh mắt dò xét, không một lời cảm ơn - tôi cảm nhận được là chị ta 
không hiểu thiện ý tốt của tôi mà thay vào đó là sự nghi ngờ theo kiểu "nó mà rơi ra chắc là mày sẽ nhặt luôn". 
Mong là người Việt chúng ta có tinh thần tự trọng, không để "cái tự ái nhỏ lấn lướt lòng tự trọng lớn" - có thế chúng 
ta mới xây dựng được một hình ảnh nước Việt Nam, con người Việt Nam thân thiện và văn minh trong mắt bạn bè 
quốc tế. 
V.H.  



 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Bài viết quá chính xác 
Tôi hiện tại đang du học tại Nhật- thú thật đọc bài viết này tôi thấy quá đúng. thú thật rằng mỗi lần đi tàu điện hay 
xe bus mà đi với DHS_VN tôi toàn đứng riêng một chỗ vì nhóm DHS_VN lúc nào cũng nói chuyện to tiếng- đứng cạnh 
họ tôi cảm thấy xấu hổ- cảm giác như họ không nói to thì không chứng tỏ được với người khác rằng mình là DHS_VN 
nam hay sao í.  
chưa hết- đến quán ăn cũng vậy- lúc nào cũng ồn ào- đi chơi các trò chơi ở khu vui chơi như Disneyland hay Universal 
thì 1 người xếp hàng chơi- mấy người đi mua thứ gì đó ăn cho cả hội rồi ngang nhiên chen ngang xếp hàng cùng người 
kia- tôi cảm thấy phát ngại- như vậy thử hỏi làm sao ng khác tôn trọng được. 
FPM  
  
 


