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Làm thế nào để lớn lên như một người Mỹ gốc Việt ở Mỹ? 
 

Em là người Mỹ gốc Việt. Em sinh ra ở Mỹ nhưng từ nhỏ, em đã được nghe ông 

bà cha mẹ kể rất nhiều chuyện về Việt Nam. Vì ở nhà em thường nói tiếng Việt và 

ăn đồ ăn Việt Nam nên lúc nào em cũng cảm thấy thật gần gũi với quê hương 

Việt Nam. Năm 2010, em được ba mẹ dẫn về thăm Việt Nam. Em được đi từ Nam, 

ra miền Trung, và miền Bắc. 

Em biết được nước Việt Nam là một nước có diện tích rất nhỏ so với nước Mỹ. 

Nước Việt Nam rất xinh đẹp và có nhiều tài nguyên. Nhưng rất tiếc, nước Việt 

Nam đang nằm dưới sự cai trị của cộng sản. Người dân trong nước không có tự 

do phát biểu ý kiến. Nếu họ dám chỉ trích phê bình chính quyền, họ sẽ bị bắt bỏ 

tù. Người dân không đủ ăn, tiền lương không giúp được họ trang trải những 

việc cần xài. Vì không được sự đối xử công bằng, không có tự do, không sống 

thoải mái, nhiều người Việt Nam đã phải bỏ nước ra đi, trong đó có ông bà cha 

mẹ của em. 

Nước Việt Nam luôn luôn bị Trung Quốc muốn chiếm đoạt. Trong lịch sử, Việt 

Nam từng bị người Trung Quốc thống trị. Người Việt Nam phải hy sinh rất nhiều, 

chiến đếu để đuổi Trung Quốc ra khỏi nước, bảo vệ lãnh thổ Việt Nam. Nhưng 

gần đây, rất tiếc là chánh phủ cộng sản Việt Nam lại dâng bán một vài mãnh đất 

của Việt Nam cho Trung Quốc. Em muốn nói đến đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã 



bị chiếm đoạt bởi Trung Quốc. Tệ hơn nữa, Trung Quốc gần đây lại còn ngang 

nhiêm đem dân vào cư trú ở những thôn quê nước Việt gần biên giới Việt Hoa. 

Chính phủ cộng sản Việt Nam rất tệ hại, không dám chống lại người Trung Quốc. 

Lớn lên ở Mỹ, em đã quen thuộc với chế độ dân chủ. Em được tự do phát biểu ý 

kiến, có tự do về tôn giáo. Em không tưởng tượng nổi sao người dân Việt có thể 

sống mà không được có dân chủ. Hơn nữa, ở nước Mỹ, phần đông dân chúng 

đều có đủ ăn và mặc. Em hy vọng khi lớn lên em có thể làm một chuyện gì đó để 

đem chế độ dân chủ vào trong nước Việt Nam. Em cũng muốn giúp cho đời 

sống của người dân Việt Nam được sung túc hơn. Có thể, nếu sau này em học 

giỏi và có thể thành lập một công ty ở Việt Nam vừa giúp cho giới trẻ Việt Nam đi 

học và kiếm được nhiều tiền. 

Là một người Mỹ gốc Việt, em hy vọng nước Việt Nam sẽ có tự do dân chủ. Em 

mong muốn người dân Việt Nam sẽ có tự do dân chủ. Em mong muốn người 

dân Việt Nam có cuộc sống thoải mái hơn. Em cũng hy vọng Việt Nam giữ vững 

độc lập. Hy vọng cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại có thể giúp đỡ nước Việt Nam 

nhiều hơn. Em sẽ cố gắng học tiếng Việt giỏi để trong tương lai em có thể trở về 

làm việc ở Việt Nam. Em yêu Việt Nam! 

 


