Chae Hee Gun: “Tiếng Việt khó nhất thế giới !”
Tuesday, 06 May 2014 21:42

Đến Việt Nam từ tháng 8 năm 2007 để học tiếng Việt, Chae Hee Gun cảm thấy tiếng Việt với 6
thanh điệu và các phương ngữ đa dạng là ngôn ngữ khó nhất trên thế giới. Nhưng chỉ sau một
thời gian học tập tại Khoa Việt Nam học, chàng trai Hàn Quốc này đã thực sự chinh phục được
thứ “ngôn ngữ khó nhất thế giới” ấy !

Được sự động viên của cha, cậu sinh viên Chae Hee Gun đã tạm gác việc học đại học của mình
ở Hàn Quốc để qua Việt Nam học thử tiếng Việt trong một năm. Từ mục đích ban đầu là trang
bị thêm một ngoại ngữ nhằm tăng cơ hội kiếm một việc làm tốt cho bản thân, chàng trai người
Hàn nhanh chóng bị cái nóng của Sài Thành cùng tà áo dài tha thướt quyến rũ. Vậy nên, Chae
Hee Gun quyết tâm tiếp tục học ở đây để nói cho được tiếng Việt - thứ tiếng mà cậu tin rằng
“khó nhất thế giới”.

Khi được hỏi về chương trình Việt Nam học, Chae Hee Gun chia sẻ rất thật rằng có một số môn
học thực sự khó. Mặc dù vậy, tất cả đều rất thú vị và giúp em hiểu về tiếng Việt nói riêng và
nước Việt Nam nói chung một cách sâu sắc. Chae Hee Gun chia sẻ rằng em quý tất cả các thầy
cô của Khoa Việt Nam học, nhưng đặc biệt kính mến thầy Phổ và yêu thích môn Viết của Thầy.
Theo Chae Hee Gun, thầy Phổ là một người nghiêm khắc nhưng rất nhiệt tình, và cũng chính
nhờ Thầy mà tiếng Việt của em mới có sự tiến bộ vượt bậc.

Với những kiến thức và kỹ năng được trang bị từ chương trình học, Chae Hee Gun đã tự tin
tham gia cuộc thi nói tiếng Hàn, tiếng Việt lần VI diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em cho
biết, mặc dù chưa thực sự hài lòng với kết quả đạt được nhưng đây là một trong những kỷ niệm
khó quên nhất trong thời gian học tập tại Khoa, bởi lẽ qua cuộc thi, em không chỉ chiến thắng
bản thân, chinh phục được thứ ngôn ngữ “khó nhất”, mà còn cảm nhận được tình cảm chân
thành từ gia đình, thầy cô và bè bạn. Chae Hee Gun tâm sự, em rất xúc động khi từ trên sân
khấu nhìn thấy cô Mai Nhân cùng chồng và con gái Cô nhiệt liệt cô vũ cho mình.
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Với mười vạn kiều bào đang sinh sống ở mỗi nước và khoảng bảy nghìn đôi vợ chồng Việt - Hàn
kết hôn mỗi năm, cuộc thi nói tiếng Việt lần ấy là một kỷ niệm hết sức đặc biệt và đầy ý nghĩa
đối với Chae Hee Gun vì với chủ đề về “Gia đình đa văn hóa”, em đã có cơ hội nghiên cứu và
hiểu rõ về hiện trạng của gia đình đa văn hóa ở hai nước, đồng thời rút ra nhiều bài học quý giá
cho bản thân. Do đó, Chae Hee Gun mong muốn càng ngày càng có nhiều các bạn sinh viên
quốc tế Khoa Việt Nam học nhiệt tình tham gia cuộc thi, một mặt là để thử thách khả năng của
mình, mặt khác là để lưu lại một kỷ niệm thực sự đặc biệt trong quãng đời sinh viên.

Nhờ sự nỗ lực của bản thân, Chae Hee Gun hiện đang công tác tại Tổng lãnh sự quán Hàn
Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng rất khiêm tốn, em cho rằng mình có được công việc
này là nhờ may mắn nắm bắt được cơ hội chứ không phải vì một lý do đặc biệt nào cả. Với công
việc chính là công chứng các loại hồ sơ và cấp hộ chiếu mới, Chae Hee Gun hài lòng với môi
trường làm việc hiện nay đồng thời cảm thấy vui vì được lãnh đạo và đồng nghiệp giúp đỡ cũng
như tạo điều kiện để em tiếp tục hoàn tất việc học của mình.

Nhận xét chương trình Việt Nam học giúp ích cho mình rất nhiều, Chae Hee Gun khẳng định
trong thời gian học ở Khoa Việt Nam học, em đã được tiếp thu những kiến thức cực kỳ quan
trọng và quý giá để có thể hiểu về đất nước và con người Việt Nam. Theo Chae Hee Gun, nội
dung chương trình Việt Nam học của Khoa đã hoàn chỉnh và không cần phải bổ sung hay thay
đổi gì, chỉ hy vọng các thầy cô và các bạn sinh viên của Khoa tiếp tục nỗ lực và hỗ trợ lẫn nhau
trong giảng dạy và học tập để chất lượng của chương trình ngày càng được nâng cao, tên tuổi
của Khoa và Trường ngày càng được khẳng định.

Khi được hỏi về kế hoạch của cá nhân trong tương lai, Chae Hee Gun nói mong muốn được tiếp
tục tham gia các hoạt động sắp tới của Khoa và cũng dự định sẽ học tiếp Cao học Việt Nam
học để thực hiện ước mơ trở thành chuyên gia số một về Việt Nam học./.

Tuấn Nghĩa
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