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LỞI NÓI ĐẨU

Cuốn sách "Thực trạng giáo dục ngôn ngữ ở vũng dân 
/ộc miền núi ba tính phía bảc Việt Nam  - N hững kiến nghị và 
Ị*lủi pháp" mà các bạn dang có trong tay về cơ bản là báo cáo 
tổng kêt của Đê lài nghiên cứu khoa học Trọng điểm cáp Đại 
học Quốc gio (Mã sô: QGTĐ.00.03) do tác giả chủ trì. Từ 
những tư liệu diều tra điền dã theo kê hoạch, trên cơ sỏ định 
hướng về phường pháp củng như mục đích của Đề tài trọng 
(tiêm , tác giả đã viết thành báo cáo tổng hợp đê trình trước 
Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở trường Đại học Khoa học Xã 
hội & Nhản ván tháng 8 và sau đó ở cấp Đại học Quốc gia Hà 
Nội tháng 9 năm 2002. Với kết luận của Hội dồng nghiệm 
thu cho rằng kêt quả nghiên cứu cần được phô biên đê góp 
phần vào việc thực hiện Chính sách giáo dục ngôn ngữ vùng 
dân tộc miền núi của Nhà nước, tác giả đã điều chỉnh lại cho 
phù hợp vối hình thức một cuốn sách đê xuất bản.

Trong khi thực hiện đê tài nghiên cứu cùng như khi 
(‘hỉnh lý báo cáo tông hợp thành cuôn sách này, chúng tôi 
xuất phát từ một quan niệm cho rằng vấn đề giáo dục ngôn 
ngữ vừng dân tộc thiếu sô phải xuất phá t từ  nhu cầu thụ  
hưởng của người dân tộc đê xây dựng chính sách và biện 
pháp thực hiộn chính sách. Do đó, nội dung của cuốn sách, 
như  tên gọi của nó, là sự phản ánh tình trạng giáo dục ngôn 
ngữ và nhu cầu thụ hưởng sự giáo dục ây ở vùng dân tộc 
thiếu sô" hiện nay trên địa bàn ba tỉnh phía bắc Việt Nam. 
Sau dó, trên cơ so danh gia thực trạng và nhu cấu cua người 
(lân ở đây, chủng tôi nêu ra những kiến nghị đôi VỚI những cơ 
quan Nhà nước cụ thê có trách nhiệm về công việc mà mọi 
người đều quan tâm. Như vậy, những vấn đề được nêu ra
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trong cuôn sách là xuất phát từ một cách nhìn nhận của 
riêng tác giả về một kiên hoạt dộng ngôn ngừ rấ t  đặc thù 
này. Trong khi vấn đê giáo dục ngôn ngữ cho vùng dân tộc 
miền núi đang dòi hỏi chúng ta phải có nhiều nỗ lực cả trong 
lý luận củng như thực t.ien, những nội dung mà cuốn sách đỏ 
cập đên rõ ràng là rấ t  cần thiêt.

Đê cuốn sách có thê có được nhiểu nội dung phong phú, 
chúng tôi đã nhận được sự đóng góp công súc quý báu của 
những người tham gia Để tải trọng điểm Mã sô QGTĐ 00.03 
của Đại học Quốc gia Hà Nội. Đó là Th.s  Nguyễn Văn Thiện, 
Khoa Triết học và PGS.TS Hoàng Lương, Khoa Lịch sử, Đại 
học KH Xã hội và Nhân vãn, Đại học Quốc gia Hà Nội; TS. 
Nguyễn Thị Lương, Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hả Nội; 
Th.s. Nguyễn Thị Duyên và cộng sự ỏ Khoa Ngữ văn, Cao 
đảng Sư phạm Tuyên Quang; GVC. Nẹuyễn Xuân Lương, 
Th.s  Nguyễn Văn Hiệu, Th.s  Nguyễn Ngọc Bình, Th.s  Phạm 
Thị Thuý Hồng, CN. Nguyễn Thị Kim Thoa ở Khoa Ngôn ngữ 
học, Đại học KH Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà 
Nội; Th.s. Lù Thị Hồng Nhâm, nguyên công tác tại Sở Giáo 
dục & Đào tạo Sơn La; CN. Vi Ngọc Chân, Trường Bồi dưỡng 
chính trị, Huyện uỷ Quỷ Châu, Nghệ An; CN. Nguyễn Ván 
Tuân, Báo Tân Trào, Tuyên Quang; nhiều Nghiên cứu sinh. 
Học viên Cao học, Sinh viên Khoa Ngôn ngữ, Đại học KH Xà 
hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhân dịp cu ôn 
sách được xuất bản, chúng tôi xin chán thành bày tỏ lòng 
cảm ơn về sự đóng góp quý báu đó.

Đặc biệt,* trong khi thực hiện để tài nghiên cứu để có 
được cuốn sách, chúng tôi đã nhận được sự cộng tác và giúp 
đõ vô cùng hiệu quả của các nhà nghiên cứu, các thầy cồ giáo, 
các đồng chí cán bộ củng dồng bào, học sinh dân tộc cũng như 
người Kinh cư’ trú ỏ vùng núi Nghệ An, Sơn La, Tuyên 
Quang và nhiều tỉnh khác. Nhân dịp này, chúng tôi xin bày 
tỏ lòng cảm tạ của chủng tôi về sự đóng góp đó. Trong thực
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I(\ néu klìóiìíí có sự (*Ộ11£ tác* í>iÚỊ) (.]() ày, chúng lỏi khó cỏ tli(‘ có 
(luộc nhừiìic nôi dun<4' phong phủ (le tnnlì bày trong cuỏn sách này.

Trong khi thục hiện (tể lài và hoàn chính báo cáo t(’)HỊ4' 
li(jp (lố xuát ban, chúng tòi đfì nhặn (liíỢc sự khuyên khích và 
clóníí Sĩỏp ý kiên (Ịiiý báu ('lìa cỏ (iiáo su' Hoàiìíí Văn Hanh, 
cua các nha khoa học GS.TS Nguyên Cao Đàm, (ỈS.TS Hoang 
Trọng Phiôn. (ÌS.TS Dinh Vâiì Đức, (ĩS.TS Lê Quang Thiênụ 
(iS.TS Nguyền Tlìiộn Giáp, PGS.TS Hoàng Vàn Ma. PCuS.TS 
Vương Toàn, IVnS.TS N^uvễn Văn Khang, PGS.TSTrần Kim 
Dinh, PCnS.TS Nguyền Thị Việt Thanh, TS Nguyễn Hống 
( Y m ,  TS Nguyễn Ngọc Tlìành, Th.vS Lê Nữ Quỳnh Nga... 
Nhân dịp nàv, chung tôi xin bày tỏ lòng biêt ơn của chúng tỏi 
ve sự khuyên khích và đóng góp ý kiên quý báu đó.

Cuôn sáclì dược xuất bản là nhờ sự hỗ trợ về kinh phí
của Trung tàm hỗ trự nghiên cứu cháu A  thuộc Đại học Quôc 
í-òa Hà Nội. Nhan (lảy. xin bày tỏ sự cam tạ của chúng tôi với 
Ong TS Vũ Ngọc 'rú. Giám dỏc trung' tâm, vê sụ hô trợ dó. 
Chúng tỏi cũng xin oà 111 ơn Nhà xuât bản Đại học Quôc gia 
Hà Nội dã làm việc một cách líclì (“ực. nhò đó CUÔI1 sách dược 
xuât bán troní* thòi gian sỏm Iilìât.

( Iiôn sách của chúng tỏi sẽ ^óị) phần cung cấp nhữnẹ 
thông tm can thiêt cho V1ỘC giáo dục ngôn ngữ ỏ vùng (lân tộc 
miền núi, cá những Vấn dế hiện dang tranh luận lân nhiều ý 
tưởng mới. Vì thô, chúng tôi xin ehản thành cảm tạ những ai 
sử dụng CUÔ11 sách ÉỊÓp ý và tranh luận với những vấn de 
dược nỏu lên dô góp phẫn đùa còng việc giáo dục ngôn ngữ 
của vùng dân tộc miến núi ở nước* ta dạt được kêt quá như 
chính sách và mục tiêu của Nhà nước dà dê ra.

Hà Nội, nà ni ‘2003 
Tác giả.



N H Ữ N G  KÝ H IỆ U  VÀ C H Ừ  V IẾ T  TAT

Ngoài những ký hiệu và viết tát thông thường, chiíng tói còn sư 
dụng những chừ viết tãt sau đây trong cuốn sách:

- THCS : Trung học cơ sờ.
- T I ỉ : Tiểu học.

- Nxb : Nhà xuất bản.
- DT : Dán tộc.
- DS : Dân số.
- SL : So lượng.
- THP1 : Trung học phổ thồns.
- TS : Tổng số.
- S ' T T : So thứ tư.

- L : Lớp.
- 11S : I lọc sinh.

- TSHS : long số học sinh.
- DTNT : Dán tộc nội Iríí.
- KLTNĐH : Khóa luận tót nghiệp Đại hoc.
- KI I : Khoa học.
- SDH N  : sừ dung hàns ngày.

- HLLC : Học lên lớp cao hơn.
- TV : 'riêng Việt.
- TMĐ : Tiến2 mẹ đỏ.
- HTỈTV: I lọc tốt liếng Việt.
- GGBSVH: Giữ gìn bản sắc văn hóa.
- MĐ: Mục đích.
- UBND: Uy ban nhân dân.
- GV: Giáo viên.
- CĐSP: Cao đảng Sư phạm.
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MỞ ĐẦU

1. Nước: ta là một 11 ước cỏ nhiều dán tộc anh em cùng' 
sinh sông. Trong những nấm qua, địa bàn dán tộc mien núi 
tuy dã (luọc Đáng và Nhà nước hôi sức quan lâm nhùng vân 
là một vùng lãnh thô còn chậm phát triỏn. Trong tình hình 
(lát nước hiện nay. muôn đảm bảo thắng lội đường lỏi phát 
triôn kinh tỏ xã hội do dại hội Đàng lan tlúì IX để ra là "Đáy 
mạnh cóng nghiệp hóa - hiện dại hóa, xây dựng nôn kinh tò 
tỉộc lập tự chủ, cỉừa nước ta trờ thành  một 11ÙỚC công nghiệp: 
... tang  trừổng kinh tô di liền vối phái triển văn hóa, từng 
bước cài thiộn dời sông vật chát, và tinh than  của nhân dân, 
thực hiộn liên bộ và công hàng xã hội, bảo vệ và cài thiện mỏi 
Iníong' [22;2-1], rồ ràng elúmg' ta phai có một. clìính sách 
cụ thê phát tricn vùIig dán tộc miền núi. một địa bàn chiên 
lược dặc thù. Trong sò những' công việc phải làm ây, chúng 
lôi ('ho rang Đáng và Nhà nước la nhấ l  thiỏl phải có được 
một chính sách giáo dục hiện thực nhằm dam bảo nguồn 
nhân lực (,lá[) ứng đòi hói phát triển của vùng dân tộc thiếu sô. 
Logic này dã điíọc những vãn kiện dại hội Đán^ lan thứ IX xác 
nhạn khi trong dó viêt rang “Phát triển giáo dục và đào tạo là 
một trong những dộng lực quan trọng thúc dẩy sự nghiệp công 
nghiệp hóa- hiện đại hóa. là diều kiện dế phát huy nguồn lực 
con ngiíòi - yẽu tô cơ bán dê phát triển xã hội. tăng  trưởng 
kinh tô nhanh và bền vững1,[22; 108-109].

Một trong những vấn dề giáo dục vùng dân tộc miền núi 
là vẩn để giáo dục ngôn ngữ. Đây là một hoạt động giáo dục 
nham cung cấp cho người thụ hương phương tiện ngôn ngữ 
làm công cụ giao tiêp ờ một cộng dồng xã hội xác định. Trong
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một diều kiện đa dân tộc sinh sông dan xon, ván đe ngon ns?ữ
- công cụ giao tiÔỊ) trọng vẽu nhất của một xã hội, 1)0 thành  
một vấn đô cực kì quan trọng. Chính vì thô, không phái đên 
bây giờ Đang và Nhà nước ta mỏi quan tâm don giáo dục 
ngôn ngữ cho đỏng bào dân tộc mà dã sớm cỏ một chính sách 
vê vàn dể nảy. Tuy nhiên, trong tình hình phát triên mới cu a  

đất nước, một câu hỏi và cũng chính là một nhiệm vụ được 
đặt ra là những gì chúng ta đã làm có thực sự đáp ứng dược 
đòi hỏi phát í riêu vùng dân tộc miến núi hay chừa? Đô trả lòi 
cho câu hỏi ấy rõ ràng chúnẹ ta phải, qua thực tiôn hiện nay. 
xác định cho đơộc những cơ sở khoa học của vân đẻ  đê từ dó 
hoặc điều chỉnh những gì đã có, hoặc bô sung những điêu can 
thiêt mới nhằm mục đích xây dựng một chính sách giáo dục 
ngôn ngữ vùng dán tộc miền núi phù hợp với thực tê khách 
quan, phù hộp với clòi hỏi phát triôn lìiộn nay của vùng dân 
tộc miền núi I‘ủn£ như của cả đất nừớc. Đây chính là lí do, là 
mạc đích đỏ chủng tôi xây dựng vả thực hiện nội dung 
nghiên cứu này.

Đô phai huy sức mạnh của toàn dân tộc trong sự nghiệp 
cách mạng 111 ới, Đảng và Nhà nước ta coi dại đoàn kỏt các 
dân tộc trong cộng đồng quốc gia da dân tộc là một chiên lược 
quan trọng. Đoàn kết các dân tộc thực chất là phái tạo điều 
kiện đê các dán tộc phát triển binh đăng. Muôn vậy, giáo dục 
mà trước hét là giáo dục ngôn ngữ phải đi trước một bước dế 
cung câp công cụ giao tiêp cũng như phương tiện t ư duy cho 
cộng dồng dân tộc. Điều này giai thích vì sao trong hoạt dộng 
cách mạng, Dáng và Nhà nước ta luôn luôn gắn chính sách 
ngôn ngữ dân tộc với chính sách dân tộc nói chung. Như vậy, 
khi tách riêng xem xét vân dê giáo dục ngôn ngừ vùng miền 
núi dân tộc, không có nghĩa chúng tôi tách riêng mà klìông 
gàn nó với chính sách dân tộc. Vấn để giáo dục ngôn ngữ dân
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tộc luôn lnỏn là một bộ phận hữu cơ trong chính sách phát, 
triển bình đan" các dân tộc của Đáng và Nhà nước ta.

2. íliáo dục ngôn ngừ vùng dân tộc miền núi, nlui (là nói 
ỏ trôn, dã từng bước dược Nhà 11ÙỔC ta thực hiện ngav khi 
miến Bác được giải phónẹ. Tuy nhiên, do thiếu đi nhữìỉíỊ 
nqhiên cứu cơ bản , những S[ì mà chúng la dã làm dế thực 
hiện chính sách dân tộc này của Đảng và Nhà nước thường 
xuát phát từ mong muôn chủ quan của một bộ phận ngu'oi 
thực hiện, do đó có thê nói công việc này không có máy thành 
công, nèu như không muôn nói là thất bại. Nội dung nghiên 
cứu của chúng tôi chính là cách làm nhàm tránh đi lôi làm tư 
biện dó. Chúng tôi hi vọng từ những khảo sát có định hướng 
mà cuôìì sách tiên hành, chúng ta sẽ xây dựng nên một ứng 
xử có cán cứ đê thực hiện chính sách giáo dục ngôn ngữ sao 
cho vừa có được kêt quả như mong muôn, vừa ít tôn tiến tôn 
của và lãng phí thời gian của dồng bào dân tộc thiểu sô. Nghi 
tỏi điều này cũng có nghĩa là những ngùòi thực hiện nghiên 
cứu mong muôn xây dựng một định hướng giáo dục ngôn ngữ 
cho vùng dân tộc miền núi một cách có cơ sở khoa học.

Đi vào cụ thế, khi thực hiện được mong muôn nói trên, 
nghiên cứu của chúng tôi sẽ cỏ những đóng góp thiết thực cho 
sự  phát triển giáo dục và đào tạo , mà ở đây chính là những cơ 
sở khoa học để từ đó xây dựng một tư tưởng chiến lược chỉ 
dạo nham thực hiện chính sách giáo dục ngôn ngữ vùng dân 
tộc miền núi của Đảng và Nhà nước. Những cơ sỏ khoa học 
đó thực chất là những nội dung dùng để trả lời cho những 
câu hỏi dược nêu ra từ thực tiễn, giúp cho chúng ta có định 
hướng giáo dục ngôn ngữ ôn định lâu dài trong nhiều năm, 
tránh hiện tượng khi thì chì dạo thê này, lúc thì chí đạo thế 
kia dẫn đến những thừa thiêu không cần thiết. Làm được 
điếu này sẽ là những đóng góp quan trọng cho giáo dục vùng
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dân tộc miền núi, góp phần đảm bảo sự phát triến bôn vừng 
vùng lãnh thố theo định hướng bình đẳng, đại đoàn kết- dân 
tộc - một trong những chính sách quan trọng của sự phát 
triến đàt nước hiện nay của Đảng và Nhà nước ta.

Xây dựng định hướng giáo dục ngôn ngữ vùng nnến núi 
dân tộc một cách có cơ sở khoa học sẽ í^óp phần đóng g[óp vẽ 
mặt lí luận và thực tiên của vấn dề ngôn ngữ học xà hội ở địa 
bàn Việt Nam và Đỏng Nam A. Đây sỗ là giá trị khoa học mả 
khi thực hiện đê tài nghiên cứu chúng tôi hi vọng £>'ỎỊ> thêm 
cho ngành ngôn ngữ học xã hội của chúng ta. Mọi người biôl 
rằng ỏ nước ta do tính lịch sử là ngành Ngôn ngừ học ra dời 
chưa lâu và theo thói quen nó thường được gắn trong ngành 
Ngừ văn nên ngôn ngữ học xã hội vân clìừa dược quan tâm 
đúng mức như nhiều hướng nẹhiên cứu khác. Nhừiì.u vân đe 
mà khi thực hiện để tài này chúng' lôi nêu ra sẽ góp phần 
minh chứng cho sự cấp th iê t  nghiên cứu ngôn ngữ học xã hội 
của nước la. Xuất, phát từ khía cạnh đó, chúng ta sẽ llìây khi 
dể tài này được thực hiện, nó sè tham íỊÌa tích cực vào quá 
trình (lào tạo sinh viên, cán bộ nghiên cứu trẻ của ngành 
Ngôn ngữ học. Trong thực tẽ khi tiên hành thực hiện nhiệm 
vụ, chúng tỏi dã huy động một cách tôi đa lực lượng sinh viên 
và học viên cao học tại khoa Ngôn ngữ học tham gia. Nhiêu 
khóa luận tót nghiệp Đại học, nhiều luận văn Thạc sĩ (lã 
tham gia ụiái quvêt. từng phan khác nhau liên quan (lỏn nội 
dung nghiền cứu. Chúng tỏi cho rằng, đây chính là những 
dóng góp rất quan trọng mang lại những lợi ích to lỏn trong 
việc dào tạo sinh viên mà nội dung cuốn sách dã tham gia và 
vì thê nỏ đã góp phần nhấ t  định trong nghiên cứu lí luận 
ngôn ngữ học xã hội ỏ nước ta.

Về mạt kinh tê xã hội, đề tài mà chúng tôi thực hiện 
củng có những giá trị nhất  định, đương nhiên những giá trị
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này mang tính gián tiêp. BỞI vì trên cò sở đánh giá đúng thực 
tô vấn (lề, để tài nghiên cứu sè dề xuất các bước đi lìỢp lí 
trong giáo dục ngôn ngữ cho dồng bào dân tộc miền núi. Công 
việc như vậy một mặt góp phần triệt tiêu những việc làm 
không thict thực, gây lãng phí tiền cua của nhà nước và nhân 
dân, mặt khác những thành công thu được trong giáo dục 
ngôn ngữ clên lượt, nó sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển 
kinh tô. Những đóng góp như vậy tuy là gián tiêp nhưng theo 
suy nghĩ của chúng tôi sẽ có ảnh hương không nhỏ đôn sự 
phát triến bền vững vùng dân tộc miển núi, một địa bàn mà 
trong chiên lược phát tnên  các vùng, nghị quyêt của Đại hội 
Đảng lần thứ ỈX đặc biệt quan tâm[22;28].

3. Đê đạt được những mục tiêu nói trên, đề tài nghiên 
cửu của chúng tôi sẽ đê cập đên một sô nội dung cụ thể như 
sau: Thứ nhất chúng tôi sơ bộ đánh giá tình hình giáo dục 
tiếng phô thông  vùng dân tộc miên núi ở địa bàn mà đề tài 
khảo sát. Đôi với chúng tôi, sự đánh giá này không nghiêng 
vê tổng kêt theo cách làm thông thường của ngành giáo dục 
mà nhìn ở khía cạnh chính sách xã hội và vai trò xã hội của 
ngôn ngữ. Chính từ nội dung này, chúng tôi tiên hành xác 
định  lại ở thời điếm hiện nay nhu cầu thực sự  thụ hưởng giáo 
dục tiêng phô thông của dồng bào dân tộc thiếu sô miền núi 
là như th ế  nào. Từ hai khía cạnh khác nhau nói trên ây, 
chúng ta sẽ thây vai trò thực sự của tiêng Việt trong sự phát 
triển xã hội của dồng bào dân tộc thiểu sô. Điều mà không 
phải ai cũng dễ dàng nhận thấy và không phải lúc nào cũng 
dễ dàng được công nhận và được xác nhận. Chúng ta biêt 
rằng, cho đến hiện nay trong một quôc gia đa dân tộc như 
Việt Nam, tiếng Việt vẫn chỉ là ngôn ngữ hay tiếng phô thông 
chứ chưa phải là ngôn ngữ  hay tiếng quốc gia  trong các văn 
bản pháp luật. Sự mềm dẻo trong cách dùng thuật ngữ ấy ở



các ván bản pháp luật mang nhiều giá trị khác nhau. Nhiinsa' 
một Irong sô" đó rõ ràng (lòi hỏi chúng ta ỏ từng thời (liêm 
nhât định phái đánh giá cho dược vai trò thực lê cùa tiôim 
Việt (lôi với sự phát triển xã hội cộng dồng các dân tộc thiếu 
sô đổ từ dó xác định vai trò ngôn nẹữ quỏc gia của nó, sao cho 
người ta có thể thấy rõ thòi điểm vai trò ày thực sự đưộc xác 
nhộn và dược các dân tộc anh em thừa nhận. Có như vậy. 
chính sách (lại đoàn kêt dân tộc (*úa Đảng ta mối thực sụ bển 
vững và phát huy tác dụng trong dời sôn£ xã hội.

Nội dung thứ  hcii mà dể tài này quan tâm là vấn đề giáo 
dục tiếng mẹ đẻ cho đỏng bảo cúc dân tộc thiêu số. Tlìực ra 
nội đung này đã từng được ít nhiều người đê cập đên, nhũng' 
tronẹ thực tô tình hình không dơn giản. Sau một thời gian 
dài rầm rộ phát động phong trào đồnẹ bào các dân lộc thiỏu 
sô học liêng mẹ đẻ của mình, hiện nay tình hình coi như tàn 
lụi, chí trừ một vài dân tộc hoặc dạy ở một phạm vi họp, hoặc 
dạy ờ mức thí điểm. Như vậy một vấn đề được dặt ra: Liệu 
trong thục tỏ có can tô chức ẹiấo dục ticng mẹ (lé cho các dan 
tộc thiêu sô hay không? Và nêu có thì người dân tộc thiêu sô 
thụ hường giáo dục tiêng mẹ dỏ để làm gì? t)áy thực sự là 
một nội dung quan trọng mà dể tài nghión cứu quan tám và 
có thê nói là nội dung chính của đề lài nghiỏn cứu này. Đô 
giai ( Ị U V Ỏ t  nội dung ấy. một vấn để được đặt m là can phái 
đánh íỊiá nhu câu thụ hưởng giáo dục tiếng mẹ đẻ của các 
clần tộc thiêu sỏ, lay đỏ làm cò sơ khoa học cho việc hoạch 
định chính sách CÙI1ÉỊ như tố chức thực hiộn chính sách giáo 
dục ngôn n^ừ vùng dân tộc. Thực hiện nội dung nghiôn cứu 
này, chúng lỏi (là đạt vấn đề giáo dục nói chung và ván đố 
giáo dục ngôn ngữ nói riêng cho vùng đồng bào dàn lộc thiêu 
sỏ trong quan niệm mà Đang và Nhà nước ta đã ní‘u ra là 
"giáo dục là sự nghiệp của toàn d â n \
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Cùng vói hai nội dưng nói trôn, nội dung thứ  ba được 
chúng tôi quan tâm giai quyêt trong đề tài nghiên cứu này là 
vùn đề chảt lưựììíị giáo viên liên quan đến nha cầu giáo dục 
ngôn ngữ cho đồnq bào dãn tộc miền núi. Đê giải quyêt dược 
nội dung này, dê tài dự định thông qua chính ý kiên của giáo 
viên dê xuất một định hướng chuân bị như thê nào đê ngành 
giáo dục có thê (láp ứng được đòi hói của việc phát triến xã 
hội vùng dân tộc miên núi, đê dáp ứng dược nhu cầu thụ 
hưởng giáo dục ngôn ngữ của họ. Vấn đê nêu ra ở đây, thoạt 
nhìn có vẻ là đơn giản, nhưng qua những gì mà chúng tôi đã 
nghiên cứu và sẽ trình bày ở phần nội dung, chúng ta sẽ thấy 
việc chuan bị nội dung giáo dục ngôn ngữ cho vùng dân tộc 
thiêu sô trên cơ sờ ý kiên của đội ngũ giáo viên và trên cờ sở 
đội ngũ giáo viên là cách làm đúng đắn nhất, chắc chắn nhất. 
Đáng tiếc là thời gian qua chún^ ta đã không có sự chuẩn bị 
t ừ khâu quyêt định này. Phải chăng đó là một trong những lí 
(lo mà tình hình giáo dục ngôn ngữ dân tộc ở địa bàn dân tộc 
miền núi còn bỏ ngỏ ở mức đáng kinh ngạc.

Từ ba nội dung chính ở trên, tấ t  yếu sẽ dẫn đên một nội 
dung thứ  tư  là từ thực tê đã khảo sát, phải làm như thê nào 
trong tình h ỉnh  hiện nay khi chúng ta muôn thực hiện thăng  
lợi chủ trương, chính sách của Đảng và N hà nước về vấn đq 
dàn tộcy mờ cụ thê là về vân đề giáo dục ngôn ngủ vừng dân  
tộc thiếu sỏ. Đương nhiên, những để xuất nêu ra trong nội 
(lung thứ tư  này là xuất phát từ những cơ sở khoa học do đê 
tài xác lập. Nó có thể được coi là đáng tin cậy, cũng có thể 
cần phải được bồ sung từ cơ sở khoa học của những nghiên 
cứu khác nữa. Dù ở mức nào thì đề tài nghiên cứu cũng phải 
đe xuất phương án xử lý đê những nhà hoạch định chính 
sách lựa chọn. Nêu không, để tài nghiên cứu lại rơi vào tình 
trạng  như xưa nay thường thấy là chi nêu ra luận cứ khoa 
học mà không từ luận cứ đó đề xuất một hướng giải quyết
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khả thi. Do đó, ỏ nội dung cuối cùng này, chúng tôi cô gắng 
nêu ra những công việc cụ thê theo quan niệm của chúng tôi 
là cần thiêt đê thực hiện những vắn đề quan trọng trong giáo 
dục ngôn ngừ. Chúng tôi cũng xin nói trưỏc rằng cách nhìn 
nhận và cách giải quyết vấn đê tuy có xuất phát từ cơ sỏ 
khoa học của ba nội dung nói trên nhưng vẫn mang dấu ấn 
chủ quan của người chịu trách nhiệm thực hiện đê tài.

4. Trước khi đi vào nội dung chi tiêt được trình bày ở các 
chương tiếp theo, chúng tôi xin phép được trình bày quan 
niệm  của chúng tôi về những nội dung mà đề tài nghiên cứu 
đề cập đến. Chính quan niệm này chi phôi phương pháp tiếp 
cận vấn đê và cùng với phương pháp là các thao tác cụ thể để 
giải quyết từng vấn đê đã nêu ra. Có thể nói, những gì mà 
chúng tôi sẽ nêu ra ỏ dưới đây đã chỉ đạo quy trình làm việc 
để nhóm nghiên cứu thực hiện đê tài.

Trước hết, chúng tôi cho rằng hoạt động giáo dục ngôn 
ngữ là một hoạt động trong đó ngôn ngữ có vai trò chính và 
mang tính bản chất. Vì thê nêu những g ì chúng ta làm trái 
với bản chảt xã hội của ngôn ngữ sẽ khó có thè thu được 
những kết quà như mong muôn. Chúng ta biết rằng ngôn 
ngữ là một hiện tượng của xã hội, một hiện tượng mang tính 
cộng đồng. Trong hoạt động ngôn ngữ, vai trò của cá nhân là 
có tác dụng nhưng vai trò của cộng đồng mới mang tính bản 
chất, hay nói một cách khác, mối mang tính chất quyết định. 
Đó chính là lí do vì sao chúng tôi coi nhu cầu thụ hưởng giáo 
dục ngôn ngữ của một cộng đồng là m ang tính chi phôi trong 
hoạt động giáo dục ngôn ngữ. Nói một cách khác, sự  thích 
ứng với nhu cầu cộng đổng là kim  chí nam  của hoạt động 
này. Thực ra, đây không phải là một hiện tượng mới mẻ do 
chúng tôi nêu ra mà nhiều nhà ngôn ngữ học trong hoạt dộng 
thực tiễn đã nói tới vấn đề này. Trong cuốn “Chính sách quốc
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gia về ngôn n g ữ ’ của Josph Lo Bianco, khi phân tích ngôn 
ngữ ở một quốc gia cụ thê là Australia, đã viêt rằng phần 
nhiều việc học ngốn ngữ thứ  hai được tiến hành theo nhu cầu 
hơn là lựa chọn [ 1 ;43]. Hay như Hawkin gỢi ý rằng việc học 
ngôn ngữ ở trường phải được coi như thời gian học nghề cho 
chuyên môn hóa về sau trong ngôn ngữ cho những ai có yêu 
cầu [1;50]. Như vậy, người ta đêu nhận thấy việc học hay 
không học một ngôn ngữ nào đó phải xuất phát từ nhu cầu 
cụ thể của người thụ hưởng. Có như vậy những hoạt động 
giáo dục mới thu được kêt quả. Đôi VỚI chúng tôi khi tiêp cận 
với vấn đê giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu sô" miền núi, 
chúng tôi cho rằng đây thực sự là cốt lõi của vấn đê và do đó 
chúng tôi xác định cho mình các định hướng nói trên. Cho 
nên, đối VỚI vấn đề giáo dục ngôn ngữ vùng dàn tộc miền nú i, 
việc thỏa m ãn nhu cẩu thụ hưởng của họ là tối quan trọng. 
Tất nhiên, nhu cầu ấy sẽ khác nhau ở các dân tộc khác nhau, 
sẽ khác nhau ở các vùng địa lí khác nhau và sẽ khác nhau do 
mục đích sử dụng khác nhau v.v.

Xuất phá t  từ tư tưởng chỉ đạo nói trên, chúng tôi cho 
rằng trong hoạt động giáo dục ngôn ngữ, đê thu  được kêt 
quả, nhát thiết chúng ta phải lấy đối tượng thụ hưởng làm cơ 
sở cho việc xác định chính sách và k ế  hoạch. Đây là một định 
hướng hêt sức quan trọng. Do đó trong nghiên cứu của mình, 
chúng tôi sử dụng một phương pháp nghiên cứu đã được áp 
dụng nhiều trong nghiên cứu nông thôn là phương pháp  
nghiên cứu tham  dự  (participatory research). Nội dung của 
phương pháp làm việc này là coi thành viên thụ hưởng kết 
quả nghiên cứu đông thời là thành viên nghiên cứu. Từ đó, 
chính bản thân  họ phải xác định làm gì và làm như thế  nào 
trong hoạt động giáo dục ngôn ngữ. Cách làm mà chúng tôi 
đang nói tới ở đây chi phối tấ t  cả các khâu, các công đoạn 
trong thực hiện điều tra xã hội ngôn ngữ học mà chúng tôi sẽ 
nói ở sau. Nghiên cứu tham  dự, như vậy, sẽ là một bộ phận
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hữu cơ, khăng khít trong đánh giá nhu cầu thụ hương giáo 
dục ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiếu số  miền núi, đỏi 
tượng mà đê tài nghiên cứu quan tâm.

Khi thực hiện để tài nghiên cứu, chúng tôi lấy phương 
pháp điều tra xã hội ngôn ngừ học tại địa bàn làm công việc 
then chốt. Cách làm này, ỏ khía cạnh thực tê, chính là sụ 
hiện thực hóa nhữnẹ tư tưởng mà chúng tôi đã trình bày ỏ 
trên. Đảy là một phương pháp có nội dung làm việc khá đa 
dạng và phức tạp đòi hỏi khi thực hiện công việc, chúng tôi 
phải biêt cách chê ngự những điểm yêu của nó và triển khai 
triệt để những ưu điểm của nó.

Công việc điều tra xã hội ngôn ngữ học bao giờ củng 
phải thông qua các phiếu điều tra. Trước khi xây dựng những 
phiêu điều tra này, chúng tôi đã tiên hành khảo sát sò bộ tại 
địa bàn theo định hướng ban đẳu của minh. Địa bàn khảo sái 
không có phiếu điểu tra lần đâu lả huyện Tương Dương 
(Nghệ An) và Phòng Giáo dục và Đào tạo của huyện này. Từ 
kinh nghiệm có được trong lần khảo sát thứ nhất, chúng tô 1 
lại thực hiện một lần nữa khảo sát không củ phiêu điều tra 
tại trường dân tộc nội trú Tuyên Quang, địa bàn xã Chân 
Sơn huyện Yên Sơn tỉnh Tuyẻn Quang. Trong lần thứ hai 
kháo sát không có phiêu điểu tra này, chúng tôi đã mòi thêm 
một vài chuyên gia có quan tâm đến vân đề giáo dục ngôn 
ngữ vùng dân tộc miên núi tham gia đê cùng trao đôi. Sau 
đó, trên cơ sỏ định hướng làm việc của đề tài, trên cơ sỏ kinh 
nghiệm của hai lần điều tra không có phiên hỏi, chúng tôi 
xây dựng nên phiếu điều tra phục vụ cho đề tà.L. Khi có phiếu 
diều tra, bản thân chúng tôi đã thực hiện một cuộc nghiên 
cứu điền dã bằng phiếu điều tra do chúng tôi soạn tại xa 
Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu tỉnh Nghệ An đê rú t kinh 
nghiộm. Cưôi cùng, trên cơ sở những kinh nghiệm đã có, 
chúng tôi xây dựng một phiếu hỏi khả dĩ có thê chấp nhận 
được trong khi làm việc.
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Đê tránh đi những nhiễu  có thể gây nên các thông tin 
không rõ ràng, khi tiến hành điều tra  bằng phiêu hỏi, một 
mặt chúng tôi khảo sát bằng phiêu, mặt khác tiên hành 
phỏng vấn trực tiếp đôi tượng theo tư tưởng nghiên cứu tham 
dự mà chúng tôi đă trình bày ở trên. Việc khảo sát bằng 
phiếu được chúng tôi tổ chức theo nhiều cách khác nhau như:
a, Dùng nhiều đối tượng thực hiện điều tra (sinh viên, giáo 
viên cao đẳng sư phạm, giáo viên ỏ các trường phổ thông, cán 
bộ địa phương, cán bộ phòng giáo dục); b, Điếu tra theo 
những thời điểm khác nhau (cùng một địa bàn có thê tiên 
hành hai lần điều tra ỏ hai thòi điểm khác nhau, ở các địa 
điểm khác nhau, điều tra vào những thời điểm khác nhau); c, 
Điều tra theo quy mô địa lí khác nhau (có thể là theo diện 
rộng, có thể là trên một đơn vị hành chính xác định). Cách 
điều tra đa dạng mà chúng tôi thực hiện là nhằm tránh  đi 
những bât cập mà với bất cứ một cuộc điều tra bằng phiêu 
hỏi nào cũng thường mắc phái. Như vậy, có thể nói những 
kết quả điều tra  bằng phiếu mà chúng tôi thực hiện đã có 
tính đến những sai sô do bản chất của điều tra bằng phiêu 
gây nên. Những bổ sung của chúng tôi theo nhiều cách khác 
nhau  là nhằm hạn chê những điểm yêu đó. Từ sô" liệu điều 
tra  điền dà (khoảng trên tám ngàn tám trăm phiêu hỏi), 
chúng tôi clùng phương pháp phân tích - tông hợp đê đi tới 
những nhận  xét và kết luận. Phương pháp này đòi hỏi kêt 
hợp nghiên cứu chuyên sâu của chuyên gia và trong từng 
trường hợp cụ thê đã cho ta những đánh giá mang tính bản 
chất. Tất nhiên, khi phân tích tống hợp chúng tôi luôn luôn 
tuân  thủ nguyên tắc chỉ đạo khi thực hiện đề tài nghiên cứu
đã được chúng tôi trình bày ỏ trên.

Như vậy, để thực hiện để tài nghiên cứu, chúng tôi đã sử 
dụng những phương pháp nghiên cứu khác nhau mang tính 
liên ngành nhằm làm nổi bật bản chất xã hội của vấn đề giáo
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dục ngôn ngữ. Có những hiện tượng, chẳng hạn như sự đánh 
giá, chúng tôi chủ yếu dùng phương pháp phân tích tổng hợp 
kêt hợp nghiên cứu sâu của các chuyên gia. Có những hiện 
tượng chúng tôi kết hợp những phương pháp khác nhau như 
khi tiên hành điều tra  xã hội học ngôn ngữ. Nhưng trong 
nhiều trường hợp, các phương pháp nghiên cứu được đan 
chéo vào nhau, khó tách ròi ra từng bộ phận riêng lẻ, trong 
đó q u a n  n iêm  c h u n g  mang tính chỉ dạo xuyên suốt toàn bộ 
các thao tác làm việc của đê tài. Cách làm của chúng tôi như  
thê phẩn nào chịu ảnh hưởng của q u a n  đ iế m  s in h  th á i  
n h ả n  văn  trong việc giải quyết vãn đê kinh tê - xỏ hội - mỗi 
trườỉig, tức vấn đề phát triển bền vững (sustainable 
deuelopment) vừng dân  tộc thiếu sô m iền núi ở nước ta.

5. Như đã nói 0 trên, khi thực hiện dề tài nghiên cứu 
này, có một nội dung quan trọng mà chúng tôi luôn luôn phải 
đê cập tối đó là vấn đề đánh giá mức độ tốt hay chưa tốt của 
hoạt động giáo dục ngôn ngữ cho vùng giáo dục dân tộc miổn 
núi. Chính vì lí do đó, chúng ta phải trình bày rõ tiêu chí của 
các thang độ ấy là gì, tức là khi đánh giá như vậy, người ta 
dựa vào yêu cầu nào. Nếu không, sự đánh giá của chúng ta sẽ 
rất dễ hoặc bị lẫn lộn, hoặc không có giá trị đê xây dựng một 
khung phát triển và lúc đó thường rơi vào các nhận định chủ 
quan không có định lượng và do đó sẽ thiếu đi định tính cần có.

Chúng tôi nghĩ rằng khi đánh giá vê hoạt động giáo dục 
ngôn ngữ chúng ta phả i lấy bản chất xã hội của hiện thực 
này để làm tiêu chí khái quát. Điều đó có nghĩa là những cái 
gì được coi là tốt, những cái gì được coi là chưa tốt chính là ỏ 
mức độ nó đã thỏa m ãn đòi hỏi của xã hội hay chưa. Đi vào 
chi tiết để giải thích tiêu chí bản chất nằv, chúng tôi dựa vào:

a, N hững định hướn.g công việc dựa trẽn các chính sách 
của Đảng và N hà nước ta. Bởi vì những chính sách ấy, sau
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khi được luật pháp hóa và hành chính hóa, sê là những nội 
dung cụ thê nhằm hướng tối một sự phát triển bên vững của 
xã hội các dân tộc thiểu sô. Tính bền vững trong sự phát 
triển xã hội các dân tộc thiếu sô dương nhiên sẽ là nhu cầu 
đại đoàn kết, bình đang dân tộc, là sự bảo tồn và phát huy sự 
đa clạng văn hóa của các dân tộc đê bảo vệ sự đa dạng văn 
hóa cuá một quốc gia đa dân tộc. Nói tới điều này sẽ là không 
thừa vì có người cho rằng những chính sách của Đảng và 
Nhà nùỏc ta đề ra không mang tính bắt buộc, do đó có thực 
hiện được hay không sẽ không phải là thiếu sót. Nhưng khi 
chúng ta đặt những định hướng của những chính sách đó 
trong nhu cầu phát triển bền vững của xà hội thì mới thấy, 
nếu các cơ quan được giao quản lí nhà nước về những công 
việc đó mà không tổ chức thực hiện thì tác hại của nó sẽ là 
như thế  nào. Nhìn nhận vấn đề theo logic như vậy, chúng ta 
thấy rõ rằng những nội dung thuộc các chính sách của Đảng 
và Nhà nước ta khi được luật pháp hóa chính là thước đo để 
chúng ta đánh giá công việc của mình vê hoạt động giáo dục 
ngôn ngừ.

b, Cùng với những định hướng dựa trên các chính sách 
của Đảng và Nhà nước, những đòi hỏi mới nhằm  đáp ứng 
nhu cầu cao của sự  phát triển xã hội trong tương lai cũng là 
một dấu hiệu quan trọng đê chúng ta đánh giá mức độ thành 
công của công việc. Như tư tưởng đã được ghi trong văn kiện 
Dại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX, giáo dục (trong 
dó có giáo dục ngôn ngữ) phải là động lực thúc đấy sự phát 
triến xã hội. Do đó khi giáo dục chưa đáp ứng được đòi hỏi 
của xã hội, chúng ta có thê nói rằng lúc ấy giáo dục đang ở 
trình độ thấp. Đôi với chúng ta, khi nhìn nhận vấn đề giáo 
dục vùng dân tộc miền núi, cách đặt vấn để như trên cũng sẽ 
là tiêu chí hợp lý của sự đánh giá. Nó phù hợp với quan niệm 
p há t triển bền vững , một vấn đề đang được đặt ra hiện nay 
trong khi giải quyết những vấn đề xã hội.
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Đương nhiên khi tiến hành công việc, chúng ta không 
thế tách rời riêng rẽ từnẹ nội dung mà sẽ có sự kct hợp chúng 
trong phân tích và nhận xét. Như vậy, ngay ở đây dấu hiệu 
thê hiện mức độ đánh giá các hoạt động giáo dục ngôn ngữ 
cũng bị tư tưởng chung khi chúng ta thực hiện nghiên cứu 
này chi phôi. Có thể nói, cả ỏ thao tác làm việc của đề tài (thể 
hiện phương pháp tiêp cận) lẫn tiêu chí đánh giá của đê tài 
đều lấy phương châm sự thích ứng với nhu cầu cùa người 
dân tộc làm kim  chi nam.

6. Một trong những mong muôn của chúng tôi khi đề 
xuất đê tài nghiên cứu này là góp phần đào tạo sinh viên ở 
bậc Đại học và sau Đại học đê phục vụ cho nhu cầu phát 
triển xã hội. Trong hai năm thực hiện để tài, những vấn đê 
vê ngôn ngữ học xã hội, nhấ t  là vấn đê chính sách ngôn ngữ 
của Đảng và Nhà nước ta đôi VỚI vùng dân tộc miền núi, đã 
được đưa vào ẹiảng dạy ở các lớp sinh viên cuối cấp cũng như 
trong chuyên đê Cao học, giúp cho các đôi tượng này gắn liền 
nội dưng học tập ở nhà trường với thực tê xã hội. Đi vào cụ 
thể chúng tôi đã thực hiện được những việc sau đây:

a, Hướng dẫn 3 luận văn cao học về những nội dung có 
liên quan đên vấn đê giáo dục ngôn ngừ vùng miền núi dân 
tộc. Đó là luận vản cao học của học viên Mai Văn Mô (đã 
hoàn thành nàm 2001) công tác tại Phân viện Đà Nẵng của 
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; luận văn cao học 
của học viên Nguyễn Thị Oanh công tác tại Trung tâm 
nghiên cứu giáo dục dân tộc (Bộ Giáo dục - Đào tạo) Hà Nội 
và Lê Minh Hà hiện công tác tại thành phô" Hồ Chí Minh (đã 
hoàn thành vào năm 2003).

b, Hướng dẫn 13 khóa luận tỏi nghiệp Đại học của sinh 
viên ngành ngôn ngữ học về những nội dung liên quan đên 
giáo dục ỉigôn ngữ vùng dán tộc miền núi các tỉnh Sơn La,
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Tuyên Quang và Nghệ An thuộc các khóa K42 chính quy (7 
khóa luận), K I văn bằng II (1 khóa luận) và K43 chính quy 
(5 khóa luận)

c, Hướng dẫn 7 /ờ/ nghiên cứu khoa học cho 10 sinh
viên, trong đó cỏ để tai tập thố của 3 sinh viên được giai 
khuyến khích  và Băng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đăo 
tạo về những vấn dề có liên quan đôn giáo dục ngôn ngữ 
vùng' dân tộc miền núi.

d, Tố chức di thực tập thực tô' theo kê hoạch đào tạo cho 
hàng trăm sinh viên thuộc 3 khóa 42, 43 và 44 hệ chính quy. 
Trong sô những học viên cao học, sinh viên thực hiện nghiên 
cứu khoa học, làm luận văn và khóa luận tôt nghiệp vê nội 
dung giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc miền núi, có những 
người dã sử dụng nỏ trong lao động nghề nghiệp của mình. 
Điểu này đã phẩn nào phản ánh tính thực tiễn hay nhu cẩu 
thực sự của xã hội trong giải quyêt vấn dề giáo dục ngôn ngữ 
vùng dân tộc miền núi mà chúng tôi để xuât trong để tài.

7. Khi thực hiện đê tài nghiên cứu khoa học này, cùng 
với cuốn sách là sản phàm cuối cùng mà các bạn có trong tay, 
chúng tôi đã công bô rộng rãi những sán phẩm cụ thể sau 
(láy:

- Ba bài báo công bô trên tạp chí Nqỏn ngữ , Ngôn ngữ và 
đời sông và Văn hóa Nghệ thuật và một sô bài liên quan (tên 
giáo dục ngôn ngừ trong tập Ngôn ngữ và sự phá t triển văn 
hóa xã hội, Nxb Văn hỏa - Thông tin, Hà Nội 2001.

- Ba bài báo công bố trong Hội nghị khoa học cấp Quốc 
íịict và in trong hí yếu du cơ quan Lơ clnic va mọt sô nha xuất 
bản trong nước ấn hành. Đó là Hội nghị khoa học Kỷ niệm 55 
năm  Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 của trường 
Đại học Khoa học Xà hội và Nhân văn- Đại học Quốc gia Hả



Nội (Nxb Đại học Qưỏc gia Hà Nội, 2001), Hội nghị khoa học 
Giữ ỉỊỈn, phá t huy d i sán văn hỏa các dân tộc Tây Băc do Bộ 
Văn hóa Thông tin và Uý ban nhân dần các tỉnh Hòa Bình. 
Sơn La, Lai Châu và Lao Cai tô chức tại Hòa Bình (Nxb Van 
hóa dân tộc, Hà Nội 2001), Hội nghị khoa học Văn hóa và 
lịch sử  các dân tộc trong nhóm ngôn ngữ Thái Việt N am  do 
Chương trình Thái học Việt Nam tô chức tại Hà Nội (Nxb 
Văn hóa- Thông tin, Hà Nội 2002).

- Các bài viết vê vấn đê giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc 
miền núi dưới dạng trả lời phỏng vân được sử dụng trên Báo 
Giáo dục và Thời đại của Bộ Giáo dục - Đào tạo, Phát triển, 
cộnq đồng  của u ỷ  ban dân tộc và miền núi.

- Tập sô liệu điều tra xà hội ngôn ngữ tại ba địa bàn 
Nghệ An, Sơn La và Tuyên Quang kèm với những tập đánh 
giá sơ bộ. Một bộ phận của sô liệu này dã nạp vào máy tính, 
có thê sử dụng cho các nghiên cứu ngôn ngữ học xã hội khác.

8. Trong khi thực hiện đề tài nghiên cứu, chúng tôi dã 
nhặn  được sự cộng tác nhiệt tình của nhiều cán bộ nghiên 
cứu, cán bộ thuộc trường Đại học và các cơ quan khác, của 
đông đảo các cán bộ Giáo dục, Văn hóa và Mặt trận  ở các địa 
phương vùng dân tộc miền núi. Chúng tôi cũng đã có được sự 
tham  gia nhiệt tình của học viên cao học, đặc biệt là sinh 
viên các khóa 42, 43, 44 hệ chính quy và lóp văn bằng II của 
khoa Ngôn ngữ học. Nếu không có sự tham gia và cộng tác của 
các đôi tượng này, công việc mà chúng tôi dự định làm sè khó có 
thể thực hiện được.

Trong quá tr ình đi nghiên cứu điền dã tại địa bàn dân 
tộc ba tỉnh Nghệ An, Sơn La, Tuyên Quang và một vài tỉnh 
dân tộc miền núi khác, chủng tôi đã được sự giúp đỡ, cộng tác 
của chính quyển các cấp từ  tỉnh đên xã và thôn bản, đã nhận 
được sự giúp đỡ hêt sức nhiệt tình của nhân dân, đồng bào
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dân lộc và (lạc biột chím? lôi nhận (lùộc sự CỘ1ÌÍỊ tác, hợp tác 
của dội n£Ù giáo vi ôn và lioc sinh eo’ sò. Nêu thiõu (lì sự £IÚỊ) 
do và cộng lác này, công vi ộc mà chung tôi (lự (lịnh thực hiện 
cùng sẽ không hoàn thành dược.

Khi thực hiện dể tài, chúng tôi (lã nhận dược sự I?iủp đỡ 
và chỉ cỉạo có hiệu qua của GS. TSKH Đào Trọng Thi - Giám 
cỉỏc Đại học Quóc gia Hà Nội, của Ban Khoa học - Công nghệ 
và Văn phòng Đại học Quôc gia. Đỏng thòi chúng tôi củng 
nhận  dược sự chi dạo của Ban Giám hiệu và Phòng Khoa học 
trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân ván. Đặc biệt, Ban 
Chủ nhiệm khoa Ngôn ngữ học đã líu ái tạo điểu kiện đê 
chúng- tôi sử đụng cán bộ, sinh viên, tô chức thực tập, hướng 
dân khóa luận phục vụ cho đề tài.

(■húng tôi xin chân thành cảm ơn và biết ơn đôi vối tấ t  
cá về sự cộng tác, hợp tác và chỉ dạo đê chúng tôi hoàn thành  
dề tài nghiên cứu và có được cuôn sách này nhằm góp phần 
vào sự nghiệp phát triến giáo dục vùng dân tộc miền núi của 
Đáng và Nhà nước ta.
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Chương 1

NHỮNG VÂN ĐẺ LÍ LUẬN VÊ GIÁO DỤC 
NGÔN NGỮ VÙNG DÂN TỘC MIỀN NÚI 

VIỆT NAM

Trước khi tr ình  bày những nội dung mà đê tài nghiên 
cứu đê cập, chúng tôi xin nêu một vài vấn đề chuníỊ nhát liên 
quan đên giáo dục ngôn nẹữ vùng dân tộc miền núi ở nừớc ta. 
Mọi người đều biêt rằng hoạt động giáo dục ngôn ngừ là một 
hoạt động mang tính xã hội, trong dó nhà nước giừ vai trò 
quyết định. Ó nước ta, theo Hiến phá]) quy định, Đáng Cộng 
sản Việt Nam là lực lượng giữ vai trò lãnh đạo xã hội thông 
qua việc định ra chính sách, dường lôi. Cho nên, hoạt động 
giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc miền núi không thê nam 
ngoài những định hướng lãnh dạo xã hội của Đảng và clo đó, 
nlìừng chính sách củng như kê hoạch của nhà nừớc đều được 
xuất phá t  từ những quan điếm, đường lôi của Đảng. Nói một 
cách khác, những tư  tưởng của Đáng trong vấn đẽ giáo dục 
ngôn ngữ vùng dân tộc miền núi là những tư  tưởng mang 
tính lí lu ậ n , có giá trị quyôt định chỉ đạo hoạt dộng này.

Đóng góp cho những vấn đê chung nói trên, đương nhiẻiỉ 
sẽ là những bai học được rút ra từ  những hoạt động thực té 
trong lĩnh vực này ở một vài nước trên thê giới. Các lí thuyòt 
của những nhà ngôn ngữ học xã hội trong lĩnh vực chính 
sách ngôn ngữ  không thẻ thóat li khói tình hình thực tê cua 
một hay nhiều quốc gia cụ thể. Do đó, những điều họ đã làm
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dược và chùa làm được sè là nhung bài học quý giá đôi với 
chúng ta. ( 'h ình 0 dây, cùng V Ó I  định hướng phát tr iển  xã hội 
mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã vạch ra, những gì mà chúng 
ta tiêp ihu được từ kinh nghiệm của các nước chắc chan sẽ là 
bài học hữu ích trong viộc hoạch định chính sách và thực thi 
chính sách Qiảo dục ngôn ngừ vùng dân tộc miền núi.

I. Q u a n  đ iề m  c ủ a  Đ ả n g  v à  N h à  n ư ớ c  ta  
về v â n  đ ể  g iá o  d ụ c  n g ô n  n g ữ  ở v ù n g  d â n  tộ c  
m iể n  n ú i  V iệ t  N a m

1. Chủ nghĩa Mác - Lênin với vấn để ngôn ngữ các  
dân tộc th iêu  sô

Ngay từ khi mới ra dời, Đang Cộng sán Việt Nam đã lấy 
chú nghĩa Mác - Lênin làm nền táng tư tưởng, làm kim chỉ 
nam cho mọi hoạt động cưa mình. Những vấn đê dân tộc, 
những chính sách xây dựng và phát triển đất nước luôn xuất  
phát từ lí luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và định hướng xã 
hội chủ nghĩa. Chính vì vậy, lí luận của chủ nghĩa Mác - 
Lênin có vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc 
hoạch định những chính sách phát triển đấ t  nước nói chung 
và những chính sách giáo dục ngôn ngữ nói riêng của Đảng 
và Nhà nước ta. Đó là lí do giải thích vì sao khi chúng ta dề 
cập đên quan điểm của ĐảníỊ và Nhà nước vê vân dề giáo dục 
ngôn ngừ dân tộc ở vùng miên núi, chúng ta không thể không 
đề cập đến chủ nghĩa Mác - Lcnin với vấn đề ngôn ngữ các 
dân tộc thiêu sô.

Như chúng ta đã biết, là một nhà tư tưởng, Lênin cũng 
như các tr iê t  gia khác rất quan tâm đến m ặt bản chất của
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ngôn ngữ trong mỏi quan hệ biện chứng trực tiếp hoặc gián 
tiếp với tư duy và thực tại khách quan. Sự quan tâm  của 
Lênin đổì vối ngôn ngữ không phải chỉ vì bản thân  ngôn ngừ 
là một đôi tượng của triêt học mà với Lênin, điều quan trọng 
không kém là ngôn ngữ gảh bó rất chặt chẽ với các vấn đề  
dân tộc, các vản để văn hóa và nhiều vân đề xã hội khác. 
Trong chiên lược cách mạng của Lênin, những vấn  đê mà 
ngày nay chúng ta gọi là chính sách ngôn ngữ đã được hình 
thành và trở thành bộ phận hữu cơ của học thuyết Mác- 
Lênin vào những năm đầu thê kỉ XX. Sự quan tâm của Lênin 
đối với ngôn ngữ thể hiện rõ trong những vấn đề vê quan hệ 
ngôn ngữ giữa các dân tộc, quyền bình đẳng dân tộc vê mặt 
ngôn ngữ, việc sử dụng tiêng nói của các dân tộc trong việc 
truyền bá các tư tưởng, học thuyết chính trị chân chính, 
quyền được sử dụng và thụ hưởng giáo dục ngôn ngữ. Chúng 
ta biết rằng V.I. Lênin, nhà lý luận thiên tài của chủ nghĩa 
Mác - Lênin, đã kế thừa những tư tưởng vĩ đại của Mác và 
Ang ghen, đã hoàn thiện nó trong một điều kiện xã hội mới 
và là người có nhiêu ý kiến hơn cả vê vấn đề dân tộc và chính 
sách ngôn ngữ dân tộc. Xuất phát từ điều kiện cụ thê của 
nước Nga đa dân tộc, V.I. Lênin đã phản tích một cách biện 
chứng mối quan hệ bản chất của hiện thực đó đốì với sự phát 
triển xã hội. Từ đó, Người nêu lên những nhiệm vụ chính của 
một nhà nước vô sản đối với vấn đề dân tộc. Những phân tích 
của V.I. Lênin về chính sách dân tộc của nước Nga cũng như 
các biện pháp mà Ngươi đề xuất khi quản lí nước Nga da dân 
tộc trỏ thành những tư tưởng lý luận của chủ nghĩa Mác - 
Lênin vê vấn dê này. Điều dó giải thích vì sao khi tìm hiểu lý 
luận của chủ nghĩa Mác - Lênin bàn về chính sách ngôn ngữ 
dân tộc, chúng tôi dành ưu tiên trình bày những tư tưởng 
của Lênin bàn vê chính sách ngôn ngữ dân tộc của nước Nga.
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1.1. Y  kiến của V.I. Lê nin vé vai trò ngôn ngữ trong việc đoàn 
kết các dủìi tộc ở một quốc gia đa dân tộc

Chúng ta biêt rằng ỏ một quốc gia da dân tộc, muôn 
quôc gia đó được phát triển người ta không thể không đặt ra 
vấn dề đoàn kêt dân tộc. Đây củng là tư tướng của Đảng khi 
nắm vai trò lãnh đạo để đùa nước ta trở thành một nước công 
nghiệp hỏa, hiện dại hóa. Vì thê, đoàn kêl dân tộc trong một 
quốc gia đa dân tộc không chỉ là mục tiêu mà còn là biện 
pháp đê phá t  triển đất nước.

Trong những bài viẻt của V.I. Lênin vê ngôn nẹữ, Ngươi 
đã chỉ rõ môi quan hệ mật thiẻt giữa ngôn ngữ và sự đoàn 
kết các dân tộc để phát triển xã hội. Môi quan hệ này thê 
hiện ỏ tình trạng  ngôn nẹữ một mặt vừa là dấu hiệu của sự 
p h á t  tr iển  xã hội và m ặt khác ngôn ngữ sẽ góp phần  vào thúc 
dẩv sự phát  triển của chính xã hội đó thông qua vai trò là 
công cụ, là phương tiện đoản kêt các dân tộc trong xã hội. 
Khi phân tích quá trình phát triển của người Do Thái ỏ châu 
Au, Người đã nhận  thấy và chỉ rõ mối quan hệ qua lại này. 
Lênin viết: “Trong toàn châu Au, sự sụp đô của chê độ trung 
cổ và sự phá t  triển của nền tự do chính trị đã diễn ra song 
song V Ớ I  sự giải phóng chính trị của người Do Thái, với việc 
người Do Thái chuyến từ  tiêng nói riêng sang ngôn ngữ của 
dân tộc m à người Do Thái cùng sông” (Chúng tôi nhấn 
mạnh- T.T.D) [35; 143]. ơ  đây. Lênin phân tích cho chúng ta 
thấy việc người Do Thái thôi không sử dụng tiếng nói của 
riêng mình mà sử dụng ngôn ngữ của dân tộc mà họ cùng 
chung sông ở châu Au dã phản ánh sự hòa nhập của cộng 
đồng này vào từng xã hội noi người Do Thái cư trú. Chính 
điêu đó cho phép những người Do Thái có điểu kiện dóng góp 
sức lực của mình vào sự phát triển xã hội của cộng đồng dân 
tộc nơi mình cư trú và do đó tạo cho họ một vị thê xã hội mới
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ơ châu Au. Có thề nói, vỏi việc nêu ra trường hợp người Do 
Thái ỏ châu Au làm ví dự, Lênin đã COI môi quan hệ giữa 
ngôn ngữ và sự phát triển của một cộng đồng xã hội là quan 
trọng dên mức nào.

ơ  một khía cạnh khác, Lênin đánh giá rấ t  cao vai trò 
vừa là dâu hiệu vừa là công cụ đoàn kêt giữa các dân tộc của 
ngôn ngữ. Chính ở đây, sự đoàn kết dân tộc lại là động lực 
thúc đẩy sự phát triển xã hội của các dân tộc khác nhau. Khi 
phân tích phong trào công nhân ở nước Nga, Lênin viêt rằng 
“chúng ta cẩn phải tránh mọi sự đấu tranh dân tộc trong nội 
bộ Đảng dân chủ xã hội: đâu tranh như vậy có thế làm tiêu 
tan  nhiệm vụ vĩ đại của cuộc đấu tranh cách mạng; vê 
phương diện này, cuộc đấu tranh dân tộc ở Ao phải xem như 
một cỉiều cảnh cáo đôi với chúng ta. Đảng dân chủ xã hội ở 
Cápcadơ phải là mẫu mực cho chúng ta. Đảng này dã tiên 
hành công tác tuyên truyền đồng thòi bằng các thứ tiêng 
Grudia, Acmênia, Tataria và Nga”[35; 146]. Phân  tích của 
Lênin chỉ rõ rằng muôn giành được mục tiêu cao cả là thúc 
đây sự tiến bộ của một xã hội có nhiêu dân tộc khác nhau, 
người ta phải luôn luôn đặt lên vị trí hàng đầu vấn đề đoàn 
kêt các dân tộc đó. Mà vấn để đoàn kêt dân tộc phải có sự 
tham  gia của ngôn ngữ. Thừa nhận vai trò của ngôn ngữ 
thực chất là sự tôn trọng nét đặc trưng của các dân tộc, là 
việc ghi nhận  vai trò là công cụ giao tiếp xã hội của nó, chang 
hạn  khi nó là công cụ tuyên truyền cách mạng. Việc Lênin 
khẳng định tính “mẫu mực” của Đảng dân chủ xã hội vùng 
Capcadơ trong việc dùng nhiều ngôn ngữ khác nhau không 
phải chỉ là tiếng Nga để tuyên truyền cách mạng là sự đánh giá 
cao và là một ví dụ điên hình trong quan niệm ấy của Người.

Cũng vẫn một cách nhìn như vậy, Lênin khẳng định 
rằng  “chế dộ dân chủ mà giai cấp công nhân vẫn bênh vực,
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không ỉịiành một ti đặc quyển nào cho bất Cẩứ một dân tộc 
nào, cũng như bát cứ một ngồn ngữ nào\ không dược có một 
hành dộng áp chỏ nhò nào, không clược có một sự bàt công 
nhỏ nào dôi vói một dân tộc thiểu sô. Đó là những nguyên tắc 
của nền dân chủ công nhân” [35; 14 7]. Rỏ ràng tư tưởng bình 
đẳng dán tộc và cùnẹ với nỏ là bình đẳng ngôn ngừ (lãn tộc 
theo phân tích của Lênin là thước do đê đánh giá mức độ dân 
chủ cua một xã hội nhất (lịnh. Có thê thấy 0 đây, Lẽmn cho 
rằnẹ đám bảo sự bình đanẹ ngôn ngừ không đơn thuần chí là 
đâm báo sự bình dắng dân tộc mà còn là sự đảm bảo vững 
vàng bán chát dân chủ của nhà nước vô sản. Như vậy, qua 
những ý ki ôn cúa V. I. Lẽ nin về vấn đề này, chúng ta thấy rõ 
môi quan tâm của Người vê vai trò của ngôn ngữ trong đoàn 
kôt c.ùng phát tri ồn các dân tộc quan trọng đến mức nào. Có 
lẽ vi the mà khi lãnh đạo nước Nga non trẻ, Người đã giành 
những suy nghĩ (lặc biệt đê có một chiến lược phát triển ngôn 
ngữ của các dân tộc trong một quôc gia đa dân tộc như ờ nừớc 
Nga thời đó.

1.2. Y kiến của V. I. Lèn in về quyền sử  dụng tiếng mẹ đẻ của 
các dân tộc trong một quốc gia đa dân tộc, đa ngôn ngữ

Trong một quốc gia da dân tộc như ta đã phân tích ở 
phan trên, đôi với Lênm vấn đê đoàn kết các dân tộc đê cùng 
nhau phát triển là một tư tưởng nhất quán của Người. Chính 
vì vậy, đôi với tiêng mẹ đe của các dân tộc thiêu sỏ trong một 
quôc gia có bỏi cánh ấy, theo tư tương của Người, quyển dược 
sử dụng tiêng mẹ đé của họ trong các hoạt dộng xà hội là 
quyền bất khả xâm phạm. Người viết “Nhân dan có quyền 
học bang tiêng mọ cié, mỗi công dân có quyền phát  biếu bằng 
tiêng mẹ dẻ trong các cuộc họp và ỏ các cơ quan xã hội củng 
như các cơ quan nhà nước” [35; 136]. 0  đây Lê nin khẳng



định một cách dứt khoát rằng mỗi dân tộc có quyền được tiẽp 
nhận  giáo dục bằng tiêng mẹ đẻ của họ. Và đây là một quyển 
thiêng liêng của mỗi một dân tộc trong một quốíc gia da dân 
tộc. Cùng với sự tiếp nhận giáo dục bằng tiêng mẹ dẻ, Người 
còn khắng định quyền của các dân tộc được sử dụng tiêng mẹ 
đẻ của mình trong các công cuộc hội họp (tất nhiên, các cuộc 
hội họp ỏ đây được hiểu là có sự góp mặt của nhiều dân tộc 
khác nhau) đê bày tỏ ý kiên của mình. Và họ cũng có quyền 
dùng tiêng nói của mình trong các tô chức xã hội hay cơ quan 
nhà nước mà ngôn ngữ thường dùng là ngôn ngữ của dân tộc 
không phải là tiêng mẹ đẻ của họ. Khắng định nói trên cho 
chúng ta thấy, đôì với Người, không có một do dự gì mà trong 
một quốc gia đa dân tộc lại không tôn trọng quyển dược sử 
dụnẹ tiếng mẹ đẻ của các dân tộc khác nhau trong đòi sông 
hàng ngày, trong hoạt động giáo dục và trong hoạt động xã hội.

Quvên các dân tộc được sử dụng tiêng mẹ đẻ trong đời 
sônẹ hàng  ngày xuất  phát từ chính tư tưởng bình đang các 
dân tộc trong một xã hội đa dân tộc của Lê nin và CỈÓ cũng 
chính là sự bảo vệ quyền lợi của các dân tộc thiểu số. Người 
viết “Chúng ta đòi hỏi một sự binh đăng  tuyệt đôi vê mặt 
quyển lợi cao nhấ t  cho tấ t  cả các dân tộc trong quốc gia và sự 
bảo vệ vô điều kiện quyền lợi của mọi dân tộc ít người'’ [35; 
149]. Như vậy, đôi vối Lê nin, quyền được dùng tiêng mẹ đẻ 
là quyền bấ t  khả xâm phạm của các dân tộc khác nhau trong 
xã hội đa dân tộc. Ở một khía cạnh khác, quyền dùng tiêng 
mẹ đẻ, theo Lê nin, lại là sự bình đắng trong một xã hội dân 
chủ, tức là một xã hội dân chủ thực sự. Người viêt “không 
một người dân chủ nào, lại càng không có một người Mác-xít 
nào phủ nhận  sự bình đang giữa các ngôn ngữ” [35; 173-174]. 
Điều này có thê được hiểu như là quyền mỗi dân tộc trong 
một xã hội đa dân  tộc duy trì và phát huy tiếng mẹ đẻ của 
mình như là tiêu chí của một xã hội dân chủ. Đôi với chúng 
ta, chê dộ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta mong muôn xây
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dựng sẽ phai Là một xã hội dán chu đích thực, dân chu nlìât 
trong các xã hội dân chư đã có trong lịch sứ.

Như vậy, qua cách đặt ván đế của V.I. Lônin. chúng ta 
có thê nhặn thấy răng, dù nhìn ỏ khía cạnh nào của sụ phát 
tr iên  xã hội trong một quốc gia da (lân tộc. ngôn ngữ mẹ đẻ 
của các dàn tộc khác nhau phải được bình đăng trong sử  
dụnq, phải cỉưực binh đăng trong giáo dục đủng với vai trò 
của nỏ trong xã hội ấy. Điếu đó có nghía là néu người ta 
không xử lý. không giải quyêt như thô thì vấn đê đoàn kêt 
các dân tộc khác nhau trong quốc gia đa dân tộc không được 
tôn trọng, vấn để bình đẳng các dân tộc trong một xã hội 
không dược thực hiện và lúc đó chúng ta không thể nào có 
được một xã hội dân chủ đích thực. Đây thực sự là những 
động lực thúc đẩy sự phát triển của một xã hội nói chung và 
đặc biệt là trong xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta mong 
muôn xây dựng.

1.3. Y  kiến của V.L Lên in về ngôn ngữ quốc gia trong quốc 
gia đa dân tộc, đa ngôn ngữ

Khi tìm hiếu quan niệm của Lênin về ngôn ngữ, chúng 
ta không thê chỉ tìm hiếu quan niệm của Người về ngôn ngữ 
các dân tộc thiếu sô mà còn phải tìm hiểu quan niệm của 
Người về ngôn ngữ quốc gia trong một quốc gia da dân tộc. 
Chỉ khi nào thấy hêt bản chất biện chứng của mỏi quan hệ 
này, chúng ta mối có được một ứng xử đủng trong viộc hoạch 
định chính sách ngôn ngữ của một quốíc gia da dân tộc. Khi 
nghiên cứu tư tướng này của Lênin, thực chất chứng ta tìm 
hiểu quan niệm của Người vể vi trí của tiếng Nga trong xã 
hội Nga thòi bấy giờ. Xuất phát từ quan niệm bình đẳng 
ngôn ngữ của mình, V.I. Lênin luôn luôn đặ t  vị trí của tiêng 
Nga trong sự bình đang của nó dôi với các ngôn ngữ khác
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cho dù nó là ngôn ngữ của đa sô cừ dân gần như dông đảo 
nhấ t  của nước Nga so với các ngôn ngữ khác. Mặc dù vậy 
trong phản  tích của Ngưòi, chúng ta vẫn nhặn  thấy sự nhân  
mạnh khác nhau về vai trò của các ngôn ngữ khác nhau 
trong một xã hội có nhiều dân tộc đang ở trình độ phát triên 
khác nhau như ở nước Nga.

1.3.1. Vấn đề tránh độc quyền ngôn ngữ
Trong uĐé' cươìĩg về vân đề dân tộc ’ V.I. Lênin viẽt rằng 

“Đặc biệt, Đảng dân chủ xã hội bác bỏ các chủ trương đê ra 
thứ ngôn ngữ quốc qici. ở  nước Nga, cái đó thậ t  là thừa, vì 
hơn bảy phần mười dân cư của nước Nga là thuộc các dân tộc 
Xlavơ cùng huyêt thông, và trong điêu kiện có nhà trường tự 
do trong một nhà nước tự do, thì các dân tộc này, do những 
nhu cầu của lưu thông kinh tê, sẽ dễ dàng có thê đạt tới chỗ 
có thế hiểu được nhau mà không cần phải dành cho một 
trong những tiêng nào đó bất cứ một đặc quyền quốc gia  nào” 
[35; 154]. Cách đặt vân đề của Lênin ở đây thật rõ ràng. Đối 
với Người, trong điêu kiện của nước Nga, không cẩn dành cho 
tiêng Nga một đặc quyền riêng nào mà đặc quyền đó được 
núp dưới danh hiệu là ngôn ngữ “quốc gia”. Người giải thích 
lý do đê coi công việc ấy là thừa vì do nhu cầu kinh tê, những 
công dân Nga có tiêng mẹ đẻ không phái tiêng Nga sẽ dê 
dàng đạ t  tỏi chỗ hiểu được nhau. Cách lập luận của Lênin 
cho thấy, tuy không ủng hộ việc người ta g iành đặc quyển cho 
tiếng N%a dưới chiêu bài là một ngôn ngữ quốc gia, nhưng 
Lênin vẫn thừa nhận vai trò hay vị trí quan trọng của tiêng 
Nga trong xã hội nước Nga. ở  đây, chính lý do kinh tê mới là 
Lý do làm  cho tiếng Nga có th ể  trở thành công cụ giao tiếp 
chung của mọi dán tộc trong xã hội Nga đưực hay không. 
Nêu bỏ đi vai trò đó mà tạo ra một sự áp đặt, mà sự áp đặt ở 
đây núp dưới hình thức cấp cho nó một đặc quyển quốc g ia ,



thì cách làm ây là thừa. Nói một cách khác, cách làm đó là 
không châp nhận được đôi với Lênin.

Khi phan tích quan điếm của phải tự do và phái dân chu 
trong vấn đẻ ngôn ngữ ỏ nước Nga thời đại mình, Lênin cũng 
đã bảy tỏ quan niệm của ông về cái gọi là ngổn tigữ quốc g ia . 
Bình luận ý kiến của báo chí phái tự CỈO, Người viết: “Tờ báo 
viết: vị tấ t  đã có người nào, ngay cả trong sô những người 
phản đôi việc Nga hóa, lại không đồng ý là trong một nước 
lớn như nước Nga, cần phải có tiêng nói chung cho cả nước. 
Và một tiếng nói như thế... chỉ có thê là tiêng Nga.

Logic lộn ngược! Nước Thụy Sĩ nhỏ bé chẳng m ất gì cả 
mà lại có được lợi thê ỏ chỗ là nó không phải chỉ có một tiêng 
nói chung cho cả nước, mà có đẻn cả ba thứ tiêng Đức, Pháp 
và Ý. 0  Thụy Sĩ, 60% dân cư là người Đức (ở Nga 43 % là 
ngưòi Đại Nga), 22% là người Pháp (ở Nga 17 % lắ người 
Ucraina) và 7% là người Ý (ở Nga 6% là người Ba Lan và 
4,5% là người Bêlôruxia)” [35; 160 - 161]. Cũng xuất  phá t  từ 
tư tương tránh giành đặc quyền cho một ngồn ngữ núp dưới 
chiêu bài lả ngôn ngữ quốc gia, Lênin chỉ rõ lập luận của 
phái tự do coi tiếng Nga là tiếng nói duy nhât của đất nướq 
này là lặp luận phi lôgíc. Người phân tích trường hợp Thụy 
Sĩ đê chí rõ rằng ở một quốc gia với nhiều ngôn ngữ có vai trò 
như nhau, tình trạng đó không hề ảnh hưởng tới sự phá t  
triển xã hội của quôc gia nói chung. Và trong trường hợp 
Thụy Sĩ, sô lượng cư dân nói các ngôn ngừ nhiều hay ít 
không làm ảnh hưởng đến vai trò xã hội của ngôn ngữ ấy.

Có lẽ vì thế  Lênin tiêp tục phân tích rằng tại sao nước 
Nga rộng lởn nhiều thành phần dân lộc hơn nhiều và lạc hậu 
một cách ghê gớm, lại phải kìm hãm sự phát tr iến của mình 
bằng cách duy trì một đặc quyền nào đó cho một trong những 
tiếng nói của nó? Chẳng phải là nước Nga cần xoá bỏ mọi đặc
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quyển một cách nhanh chóng, hêt sức đầy đủ và hêt sức kiên 
quyết, nếu nó muôn đuổi kịp châu Âu [35; 161].

Như vậy, những phân tích sâu sắc của Lênin vê tiêng 
Nga mà chúng ta vừa trích ở trên phản ánh một tư tương 
chung là ở một quốc gia đa ngôn ngữ, ý  đ ịnh giành đặc quyền  
riêng cho một ngôn ngữ nào đó là trái với quy luật p h á t triển 
của xả hội, do đó sẽ kìm  hãm sự phá t triển của xả hội đó. 
Điểu này cũng có nghĩa là Lênin phản đôi đặc quyên của một 
ngôn ngữ duy nhất chứ không phủ  nhận có sự  khác nhau về 
vai trò của những ngôn ngữ khác nhau trong một xã hội cụ 
thể. Do đó, đôi với chúng ta nhận biết sự khác nhau về vai trò 
của các ngôn ngữ khác nhau trong một xã hội cụ thể là thực 
sự cần thiết để xây dựng một chính sách hợp lý cho sự phát  
triên.

1.3.2. Ngôn ngữ quốc gia  phải là ngôn ngữ được các dân  
tộc khác nhau thừa nhận

Đôi với Lênin, khi nói về ngôn ngữ quốc gia, Ngưòi có 
một cách nhìn biện chứng mà theo chúng tôi luôn luôn cập 
nhật  trong thòi đại chúng ta. Đó là tư  tưởng phản đối dừng  
áp lực đê cưỡng bức, tạo nên một vị trí nào đó trong xă hội cụ 
thể cho một ngôn ngữ nhẫt định. Người viết “đồng chí ủng hộ 
ngôn ngữ nhà nước ở Nga. Nó “là cần thiết, nó đã và sẽ có ý 
nghĩa tiến bộ to lớn”. Tôi hoàn toàn không tán  thành. Tôi đã 
viết về vấn đề này từ lâu trên báo “Sự th ậ t” và cho đến nay 
vẫn chưa có ai phản đôi. Lý lẽ của đồng chí hoàn toàn không 
thuyết phục được tôi - ngược lại là khác. Tiếng Nga có ý 
nghĩa tiến bộ đổi với một số  rấ t  ỉớn những dân tộc nhỏ bé và 
lạc hậu - diêu ấy khỏi phải bàn cãi. Nhùng lẽ nào dong chí 
không thấy rằng nó có thể có ý nghĩa tiến bộ trong một phạm 
vi lớn hơn nữa nếu khống có sự  cưỡng bức ? Thê nào, phải 
chăng “ngôn ngữ nhà nưốc” không phải là cái gậy làm cho
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người ta tránh xa  tiêng Nga hay sao? Làm thê nào mà đồng 
chí không hiếu cái tâm lý dặc biệt quan trọng trong vấn dề 
dân tộc, cái tâm lý mà hễ hơi cỏ sự cưỡng bức là nó sẽ lam 
nhục, làm hại, làm m ất hết ý  nghĩa tiến bộ hiển nhiên của sự  
tập trung hóa, của những quốc gia lớn , của ngôn ngữ thông 
nhát? Nhưng kinh tê còn quan trọng hơn so với tâm lý: ơ  
nước Nga đã  có nên kinh tế  tư  bản chủ nghĩa làm cho tiêng 
Nga trỏ thành thứ tiếng cần thiết” [35; 171 - 172].

Đoạn trích ở trên thế hiện tư tương của Lênin vê vai trò 
của tiếng Nga trong nước Nga. Theo suy nghĩ của chúng tôi 
đây là vấn để hết sức quan trọng khi chúng ta xây dựng một 
chính sách ngôn ngữ cho một quốc gia đa dân tộc, đa ngôn 
ngữ như ở nước ta. Có thể nói trong một quốc gia đa dân tộc, 
không thể không công nhận tư cách quốc gia của một ngôn 
ngữ nào đó. Nhưng sự công nhận ấy dứt khóat không thể 
xuất phát từ  một sự áp đặt (mà sự áp đặt ấy có thể biểu hiện 
bằng cách giành cho nó một ưu tiên đặc biệt) mà phải xuất 
phát từ vai trò thực tiễn phát triển xã hội của ngôn ngữ. Và ở 
đây, theo Lênin, nền kinh  tế  phát triển sẽ g iữ  một vai trò 
quyết định. Vì thế, việc để các dân tộc trong một quốc gia đa 
dân tộc thừa nhận vai trò ngôn ngữ quốc gia của một ngôn 
ngừ nào phải gắn liền vói sự phát triển kinh tê xã hội trong 
quốíc gia đó.

Những tư tưởng tiến bộ đi trước thòi đại này của Lênin 
phù hợp với tư tưởng tiến bộ của nhân loại. Ngày nay, khi 
thế  giới bưóc sang thê kỉ 21, trong xu thê phát triển như vũ 
bão của mọi lĩnh vực trong đời sông xã hội toàn cầu, vấn đê 
bảo vê quyền con người nói chung, quyền dân tộc tự quyêt. và 
quyển của các dân tộc thiểu sô nói riêng được quan tâm hơn 
bao giờ hết. Những lực lượng tiến bộ trên thê giới không 
ngừng đấu tranh, từng bưỏc xây dựng, đặt nền móng vững
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chắc cho việc hình thành những căn cứ và nguyên tắc pháp lí 
vững chắc có tính qưôc tê để bảo vệ quyên con người. Trong 
phạm vi nghiên cứu của mình, chúng tôi xin được đề cập đên 
quyền của các nhóm thiểu sô", đặc biệt là quyền sử dụng ngôn 
ngữ của các dân tộc thiểu sô trong những thỏa thuận của Đại 
hội đồng Liên hợp quốíc. Đây là một bộ phận quan trọng của 
luật pháp quốc tê về quyền con người mà cộng đồng thê giới 
hiện nay không thế không nói tới.

Chúng ta biết rằng khi luật quốc tế  về quyền con ngừòi 
dược hình thành và phát triển nhanh chóng' sau sự ra đời của 
tổ chức Liên hợp quốc thì vấn đề bảo vệ quyền của các dân 
tộc thiêu sô đã được luật pháp hóa một cách rộng rãi. Tại 
điều 27 của Công ước quốc tế  về quyền dân sự chính trị 
(nam 1966), nhân loại đã trang trọng ghi nhận  quyền của các 
dân tộc thiểu số. Nội dung của điều nàv đòi hỏi các quốc gia 
phải bảo đảm cho các cá nhân thuộc các nhóm thiểu sô" quyền 
dược hưởng nền văn hóa, ngôn ngữ trong các điều kiện đặc 
thù của mình. Đặc biệt năm 1992, Đại hội đồng Liên hợp 
quốc đã thông qua tuyên bô về quyền của những người thuộc 
các nhóm thiểu sô ngôn ngữ, tôn giáo, dân tộc thiểu sô và 
quốc gia. Đây là một văn bản đầu tiên của Liên hợp quốc 
được thông qua chỉ duy nhấ t  với mục đích nêu lên các quyền 
cưa những người thuộc các nhóm thiểu sô nhằm đảm bảo cho 
họ được hưởng những diều kiện phù hợp với đặc điểm dân 
tộc, ngôn ngữ, tôn giáo của mình trong quá trình hương thụ 
quyền con người nói chưng. Mặc dù không phải là một văn 
bản pháp lí ràng buộc, nhưng bản tuyên bỏ năm 1992 này 
của Đại hội đồng Liên hợp quốc đã đánh dấu một bước ngoặt 
mới vê những nô lực và cam kêt chính trị - pháp lí của các 
quốc gia, của cộng dồng quốc tế đôi với việc đảm bảo quyền 
cho các nhóm thiểu sô", dân tộc thiểu sô. Văn kiện này đòi hỏi 
các quốc gia phải đưa ra và thực hiện những cam ket chính
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trị trong việc bảo đảm sự phát triển bình đắng vê quyên con 
người cho các dân tộc thiểu sô ở quôc gia mình [36 ;54-58]. 
Như vậy, những quan điểm, tư tương của Lênin, tức là của 
chủ nghĩa Mác - Lênin vê quyển bình đang các dân tộc, 
quyền bình dang về ngôn ngữ dân tộc, vê thực chất là không 
xa lạ gì với tư tương tiến bộ của nhân loại hiện nav. Do đó có 
thể nói những tư tướng đó đă được “chuyển hóa” vào các văn 
bản pháp lí quan trọng của Liên hợp quốc, một tô chức gần 
như tập hợp tấ t  cả các quốc gia trong thời đại ngày nay. Tư 
tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin rõ ràng phù hợp với tư 
tưởng tiến bộ của nhân loại và trơ thành  cơ sở vững chắc cho 
các dân tộc thiểu sô đấu tranh giành lấy quyển sông đích 
thực của mình.

2. Quan điểm  của Đảng và Nhà nước về vân để giáo  
dục ngôn ngữ ở vùng dân tộc m iền  núi

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng cộng 
sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến 
vấn đề dân tộc, đề ra đường lối, chính sách dản tộc nhất quán 
và đúng đắn, nhờ đó đưa lại thắng lợi vĩ đại cho sự nghiệp 
cách mạng giải phóng dân tộc củng như giành nhiêu thành 
tựu trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thực tiễn 
công cuộc đổi mối nước ta trong những năm gần đây theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa đang đặ t  ra những vấn đề lí 
luận phải giải đáp để xây dựng xã hội Việt Nam giàu mạnh, 
công bằng, dân chủ và văn minh, sánh vai với các nước trên 
thê giới. Những vấn đề nóng bỏng trong quan hệ dân tộc giữa 
các quốc gia và trong bản thân một quốc gia trôn thế giới 
đang đặt ra những nhiệm vụ cần phải được giải quyết, ơ  
nước ta, những thê lực thù  địch với sự tiến bộ thường lợi 
dụng vấn đề dân tộc để khoét sâu mâu thuẫn, chông phá sự
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nghiệp cách mạng. Trước tình hình này, đòi hỏi chúnẹ ta 
phải xuất  phát  từ chủ nghĩa Mác - Lênin và tư  tương Hồ Chí 
Minh để nghiên cứu đầy đủ những chính sách thể hiện quan 
điểm của Đảng và Nhà nước ta về vân đê dân tộc, mà cụ thê 
là vấn đề giáo dục ngôn ngừ dân tộc, nhằm góp phần giải 
quyêt tốt nhấ t  vân đê dân tộc đang được đặt ra hiện nav.

Chúng ta biêt rằng, chính sách vê vẫn để dân tộc miền 
núi nói chung và đặc biệt là những chính sách vê vấn đê giáo 
dục ngôn ngữ ở vùng dân tộc miên núi nói riêng luôn là môi 
quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước. Vùng dân tộc 
miền núi và dồng bào dân tộc thiểu sô là một bộ phận hữu cơ 
trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. Hiện nay vùng dân tộc 
miền núi là vùng lãnh thổ có trong khoảng 40 tỉnh của cả 
nước, vối diện tích tự nhiên là 230 ngàn knr ,  bằng 75% đất 
đai của Tổ quốc, với sô"dân khoảng 24 triệu người, chiếm 30% 
dân sô"chung của cả nước. Vùng lãnh thô này có gần 4000 km 
dường biên giới chung với các nước Campuchia, Lào và Trung 
Quốc. Đây là một địa bàn trọng yêu vô chính trị, kinh tê, an 
ninh quốc phòng, ván hóa xã hội của dất nước. Tuy nhiên, 
vùng dân tộc miên núi cũng là một vùng có điều kiện tự 
nhiên khắc nghiệt, cd sở cho sự phát triển hết sức khó khàn. 
Do có địa hình phức tạp, giao thông kém phát triển, vùng 
lãnh thổ này tạo ra những tiểu vùng, miên biệt lập đặc thù, 
gây nên những khó khản không dễ vượt qua cho việc giao lưu 
phát triển kinh tê xã hội. Cùng vối sự khó khăn về điểu kiện 
tự nhiên ấy, do nhiều nguyên nhân lịch sử để lại, nơi đây còn 
là vùng lãnh thổ có đời sông kinh tế  xã hội rấ t  thấp kém, 
thậm  chí có nơi có thê nói là quá thấp kém. Vào thời điếm 
hiện nay, do hạ tầng cơ sở không có, cộng với xã hội lạc hậu, 
đời sống của đồng bào nhiều dân tộc thiếu sô" vẫn còn hết sức 
nghèo nàn. Trong điều kiện tự nhiên và xã hội như vậy, vùng 
dân tộc miền núi chưa tương xứng với vị thê địa - chính trị

42



của nó, n h á t  là t.rong đòi hỏi phát  triển dấ t  nước theo con 
đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa, một đòi hỏi cấp bách 
hiện nay trong phát  triển kinh tỏ xã hội ở nước ta.

2.1. Quan điểm và chính sách của Đảng và N hà nước ta về 
ngôn ngừ giao tiếp giữa cộng đòng các dân tộc trong quốc gia đa 
dân tộc

Thâm nhuần tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn 
để dân tộc, trong thực tế  tình hình đất nước như vậy, ngay từ 
khi giành được độc lập dân tộc bằng cuộc Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945 vĩ đại, Đảng và Nhà nước ta đã ý thức rấ t  rõ 
nhiệm vụ phát triển kinh tế  xã hội vùng dân tộc miền núi 
nhằm bảo đảm quyền bình đẳng giữa các dân tộc. Và để thực 
hiện nhiệm vụ chung ấy, một trong những nhiệm vụ cụ thể 
được đặt ra là phải phát triển nền văn hóa của đồng bào dân 
tộc, trong đó nhiệm vụ giáo dục ngôn ngữ có một vai trò quan 
trọng. Bởi vì trong địa bàn dân tộc của nước ta, có tới trên 50 
ngôn ngữ khác nhau là tiếng mẹ đẻ của các dân tộc. Với bức 
t ranh  đa ngữ đó, để các dân tộc có thể giao tiêp được với 
nhau, bình đẳng cùng phát triển thì vai trò của ngôn ngữ với 
tư cách là công cụ giao tiếp chung thậ t  nặng nể.

Ngưòi ta có thế thấy rõ quan điểm cuả Đảng và Nhà 
nước về vấn đề ngôn ngữ làm công cụ giao tiếp chung ỏ vùng 
dân tộc miền núi thể hiện ở nhiều chỉ thị, nghị quyết, kế 
hoạch đã được công bô". Những tư tưởng thê hiện chính sách 
của Đảng và Nhà nước đối V Ó I  vấn đê này đều có chưng một 
nhiệm vụ là xác nhận tiếng Việt có vai trò là công cụ giao  
tiếp, là công cụ phát triển xã hội của tất cả cúc dân tộc trong 
môi trường đa dân tộc như  ở nước ta.

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Bộ 
Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã có chỉ
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thị “Từ nay tấ t  cả các khoa học đều dạy băng tiếng Việf'. Đây 
là một chỉ thị sáng suốt, hợp thời khi Đảng giành được chính 
quyên, thê hiện sự thấm nhuần tư tưởng Mác xít của Đảng- 
ta. Chính nhờ sớm xác định tiêng Việt có một vị trí xứng' 
đáng của mình trong một quốc gia đa dân tộc dộc lập như 
nước ta mà nó đã tạo tiền đê vững chắc cho vị thê ngôn ngữ 
quốc gia của tiêng Việt. Điều này đã góp phẩn đám bảo cho 
sự bình đang giữa các dân tộc ở nước ta, đảm bảo cho sự đoàn 
kêt dân tộc của nước ta, một thực tê mà không phải quôc gia 
nào ỏ khu vực Đông Nam A sau khi giành được độc lập đều 
làm và làm có kêt quả.

Tiếp theo bước đi đúng đắn ban đầu ấy, đến năm 1969, 
Quyết định 153 - CP của Thú tướng Chính phủ đã cụ thê hóa 
vai trò của tiêng Việt trong đời sông đồng bảo dân tộc thiêu 
sô ở cấp độ một văn bản có giá trị pháp lí cao hơn, theo đó 
“Tất cả dân tộc trên  lãnh thô Việt Nam đều cần học và dùng 
tiếng, chừ phô thông là ngôn ngữ chung của cả nước. Nhà 
nước cần ra sức giúp đỡ các dân tộc thiêu sô" học, biết nhanh 
tiếng,, chừ phô thông”. Và với Quyết định 53 - CP của IĨỘI 
đồng chính phủ (1980), tiêng Việt thậ t  sự được công nhận 
như một công cụ giao lưu và phát triển vê mọi mặt trong đời 
sông của người dân tộc thiếu sô, là phương tiện đoàn kôt, là 
phương tiện thực hiện quyền bình đắng giữa các dân tộc. 
Quyết định nêu rõ rằng ‘T iêng và chữ phô thông là ngôn ngữ 
chung của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Nó là phương tiện 
giao lưu không thê thiếu được giữa các địa phương và các dân 
tộc trong cả nước, giúp cho các địa phương và các dân tộc có 
thể phát triển đồng đều các mặt kinh tế, văn hóa, khoa học 
kĩ thuật... Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và thực 
hiện quyền bình dăng dân tộc”. Quan điếm khoa học này 
được tiếp tục khang định và chính thức được luật pháp hóa 
trong Luật phô cậv giáo dục tiểu học (1991) và Luật giáo dục 
(1998) đả được Quốc hội nước ta thông qua. Và gần đây, tư 
tưởng ấy đã được nhắc lại trong Nghị quyết Đại hội Đảng lan
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tlìíi IX, dại hội dặt nến móng tư tưởng chiên lược cho sự phát 
Lriên xã hội của nước ta trong thê ki XXI là “Vân đề dân tộc 
và đoàn kết các dân tộc luôn luôn có vị tr í  chiên lược trong sự 
nghiệp cách mạng. Thực hiệt tốt chính sách các dân tộc bình 
đang, (loàn kêt, tương trợ giúp nhau cùng phát triên [22;127] 
là động lực của sự phát triển xã hội.

2.2 Quan điểm và chính sách của Đảng và Nhà nước ta về 
ngôn ngữ các dân tộc thiêu sô

Bên cạnh việc xác định vai trò ngôn ngữ phổ thông của 
tiếng Việt trong giao tiếp chung giửa các dân tộc, Đảng và 
N hà nước còn nhận thức đúng giá trị của tiếng mẹ đẻ các dân  
tộc trong sự phát triển kinh tê xá hội, đặc biệt là phát triền 
bán sắc văn hóa của họ. Bôn cạnh việc khuyên khích, tổ chức 
và tạo điều kiện đê tiêng Việt thực sự là công cụ, là động lực 
phát triển của các dân tộc thiêu S(Ị Đáng và Nhà nước ta 
luôn luôn tôn trọng, coi trọng và quan tâm đên quyền được 
sử dụng và phát triển tiếng mẹ đẻ của các dân tộc thiểu sô. 
Từ năm 1941 khi chưa giành được chính quyền, Đảng ta đã 
xác định trong nghị quyêt của mình là “Văn hóa của môi dân 
tộc sè cỉược tự do phát triển, tồn tại và được bảo đảm”. Sau 
khi giành được chính quyền và giải phóng nửa đất nước thân 
yêu, tư tưởng ấy được thê hiện trong Hiên pháp 1960, theo đó 
thừa nhận Các dân tộc có quyền duy trì hoặc sửa đổi phong  
tục , tập quán, dùng tiếng nói, chữ viết p h á t triển văn hóa dân  
tộc m inh. Điểu này dược khắng định lại trong Hiến pháp 
1980 và Hiến pháp 1992 tức là Hiên pháp dang có giá trị 
pháp lí hiện nay, rằng Các dân tộc có quyên dừng tiếng nói, 
chữ  viết gìn g iữ  bản sắc văn hóa dân tộc và phớt huy những  
phong tục, tập quán , truyền thông tốt đẹp của minh.

Đê đảm báo những quyền cơ bản của việc phát triển 
tiếng mẹ đẻ trong các dân tộc thiếu sô được ghi trong các luật
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cơ bản cua Nhà nước trở thành hiện thực, Nhà nước ta dã 
xây dựng các kê hoạch hành động cụ thế trong các nghị quyêt 
của Chính phủ. Quyết định 53 - CP của Hội dồng Chính phủ 
(năm 1980) ghi rõ Tiếng nói vờ chữ viết hiện có của các dãn 
tộc thiểu số  được Nhà nước tôn trọng, duy tri, g iúp đỡ và phát 
triển. Và năm 1997 Bộ Giáo dục - Đào tạo đã có thông tư sô 
1- GD - DT cụ thế hóa: Các dân tộc thiếu sô có quyền sử  clụn.iỉ 
tiêng nói và chữ viết của dân tộc m ình cũng tiếng Việt đê thực 
hiện giáo dục tiêu học. Đồng thòi, cơ quan quản lý nhà nước 
này cũng đã có những biện pháp cụ thể đế hướng dẫn việc 
dạy và học tiêng nói, chừ viêt dân tộc theo tinh thần  quvêt 
định 53 - CP và Luật phô cập giáo dục tiêu học.

3. Tiểu kết

Từ những gì đã trình bày ở trên, chúng ta thấy ràng rồ 
ràng quan điểm của Đảng và Nhà nước ta vể vấn đề giáo dục 
ngôn ngữ cho vùng dân tộc miền núi là hoàn toàn đúng đản 
và nhấ t  quán. Lấy tư tương của chủ nghĩa Mác - Lênin làm 
kim chỉ nam, Đảng và Nhà nước đưa ra những đường lôi, 
chính sách phù hợp VỚI điểu kiện và tình hình thực tê đất 
nước trong từng thời kì cách mạng cụ thể. Đó là Đảng ta luôn 
coi nhiệm  vụ đoàn kết các dãn tộc anh em đê cùng phá t triên 
là một nhiệm  vụ vô cùng quan trọng trong sự nghiệp cách 
mạng và phát triển đất nước của mình. Trong điều kiện là 
Đảng cầm quyền, Đảng ta đã cụ thể hóa chính sách giáo dục 
ngôn ngữ trong các nghị quyêt của Chính phú, trong thông 
tư hướng dẫn thực hiện của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tất cả 
những diều đó đều được luật pháp hóa trong Hicn pháp nhà 
nước cũng như các luật cơ bản khác như Luật giáo dục , Luật 
phò cập giáo dục tiểu học. Thông qua những chủ trương cụ 
thê này, Đáng và Nhà nước nhằm tác động tới sự phát triển
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tích cực của các dán tộc thiêu sỏ (lè (lam bảo sự bình đáng 
tuyệt dôi giữa các dân tộc* khác nhau. Thây cỉùọc clicu dó 
ehún^ la mới thây hôt dược lí do vì sao Đan" và Nhả nước ta 
luôn khuyên khích quyển đuọe thụ hưởng giáo dục t.iông phô 
thông của dồn^ bào dán tộc thiêu sô, coi dây là chìa khóa của 
sự phá t  triển bình dang giữa các dân tộc.

Cùng với viộc xác định vai trò của tiêng Việt với tư cách 
là ngôn ngữ phô thông dùng chung cho các dân tộc, Đảng và 
Nhà nước ta coi việc đảm bảo quyển được sử dụng , được duy 
tri tiếng mẹ đẻ của các dân tộc là quyền bất khả xâm phạm. 
Có thê nói ỏ đây tư tương phố cập tiếng toàn dân, tức là tiêng 
phô thông cho các dân tộc khác nhau không có nghĩa là 
không tạo điều kiện đê tiêng mẹ đẻ của các dân tộc được duy 
trì và phát triển.

Tư tưởng, dường lôi chính sách của Đảng và Nhà nước ta 
không chỉ phù hợp vói tư tưởng của Lênin về vân đề dân tộc; 
phù hợp vối tư tưởng tiến bộ của nhân loại về quyền bình 
đang giữa các dân tộc mà còn phù hợp vối nhu cầu thực tê 
của đồng bào dan tộc thiểu số trong nưốc. Rõ ràng con.đường 
mà chúng ta đang đi là con đường phát triển tấ t  yếu.

II. v ể  c h ín h  s á c h  n g ô n  n g ử  v à  c h ín h  sá ch  g iáo  
d ụ c  n g ô n  n g ữ  cá c  d â n  tộ c  t h iể u  sô  c ủ a  m ộ t  sô  
q ư ô c  g ia  tr ê n  th ê  g iới và  k h u  v ự c

Đề có thêm cơ sở cho sự đánh giá tính đúng đắn của 
chính sách giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu sô ở nước 
ta, th iê t  tưởng chúng ta có thê quan sát thêm chính sách vê 
vân để này của một vài quốíc gia trên thê giỏi và khu vực. 
Qua những quan sát cụ thê rất  hữu ích ấy, chúng ta sẽ thấy 
rõ những cái cần làm, những cái cần tránh  với mục đích làm
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sao để chính sách của nước ta thực sự đáp ứng V Ớ I  bản chá t  
của hoạt dộng giáo dục ngôn ngừ.

1.Chính sách giáo dục ngôn ngữ của Australia

Chính sách ngôn ngữ là một vấn đê mà bất kỳ quôc gia 
có chủ quyến nào củng có. Vì vậy trong thực tế, có rấ t  nhiều 
những chính sách ngôn ngữ khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta 
không thể tham khảo tấ t  cả các cách giải quyêt đã có trên thê 
giới mà phai có một sự lựa chọn nhất  định. Việc lựa chọn 
chính sách của một quốc gia nào dó để tham khảo, theo 
chúng tôi, trước lìêt phụ thuộc vào khả năng có hay chưa có 
tư liệu của nước ấv, sau đó là phụ thuộc vào nước đó có bôi 
cảnh xã hội ngôn ngữ giống ta hay không và cuối cùng là 
những nước đó có láng giềng gần gũi vối chúng ta không. 
Đương nhiên, trong từng giai đoạn nhất  định, chúng ta sẽ 
phai tạo điểu kiện đê từng bước bô sung đầy đủ những kinh 
nghiệm của nhiều nước khác nhau và đó chính là nhu cầu 
hoàn thiện clìính sách của chúng ta về vấn đê này. VỚI ]ý do 
như vậy, chúng tôi xin trình bày kinh nghiệm của nước 
Austra lia  dể chủng ta cùng tham khảo.

1.1. L í do lựa chọn trường hợp A u stra lia

Australia  có 16 triệu dân, hàng ngày sử dụng nhiêu 
ngôn ngừ. Sự da dạng ngôn ngữ không phải là hiện tượng 
mới có hiộn nay của quôc gia này mà là sự đa dạng có từ 
trước khi người Châu Au chinh phục. Nơi day theo các nhà 
nghiên cứu [1; 9] đã từng là xã hội da ngôn ngữ với khoáng 
200 đến ‘250 ngôn ngữ khác nhau của người bản xứ. Vào cuôi 
thê kỷ 17, tiêng Anh dược đưa vào quôc gia này cùng với 
nhiều ngôn nẹữ khác nhau do dòng người nhập cư từ những



vùng khác nhau trẽn thê giới. Từ giữa thê kỷ 19 (lẽn nay, 
tiêng Anh là ngôn ngừ có quyên lực lớn nhát và là ngôn ngữ 
để cho các tập thế không nói tiêng Anh dùng chung trong 
giao tiếp với nhau, đồng thòi ở đâv dã có một sô lượng không 
ít các ngôn ngữ bản địa bị tiêu vong. Nhìn một cách tông thê, 
Australia  là một quốc gia có trạng thái đa (lạng ngôn ngữ và 
ở một chừng mực nhát định nó gần giông với trạng thái đa 
ngữ ỏ địa bàn các dân tộc thiêu sô ở nước ta hiện nay.

Ngoài trạng thái đa dạng ngôn ngữ mà chúng ta vừa sơ 
bộ phân tích ỡ trên, Australia còn là một quốc gia có địa lý 
gần gùi trong khu vực Châu A - Thái Bình Dương, An Độ 
Dương. Sự gán gũi về mặt địa lý này phần nào có ảnh hưởng 
lẫn nhau trong giao lưu khu vực. Chúng ta có thể qua cách 
xử ]ý của một quôc gia có một điều kiện địa lý như vậy, chọn 
lọc những kinh nghiệm cho mình, xâv dựng và thực hiện một 
chính sách hợp lý để phát triển ngôn ngữ văn hóa vùng dân 
tộc miên núi của nước ta.

1.2. Kinh nghiệm:

Trong những vấn đê mà chúng ta có thê lựa chọn làm 
kinh nghiệm cho mình, có lẽ vấn đề dạy và học ngôn ngữ thứ 
hai trong một sô cộng đồng dân cư ở Australia  là vấn đề 
đáng quan tâm nhất. Trường hợp này có thế nói là trường 
hợp song ngữ của người thô dãn khi họ có ý  thức duy tri tiếng 
mẹ đẻ của họ và học thêm ngôn ngữ quốc gia. ở  nước này, 
người ta  xây dựng một chính sách ủng hộ việc mở rộng và 
nâng  cao trình dộ song ngữ, vừa có lợi cho một cộng đồng 
người cụ thể, vừa có lợi cho xã hội nói chung. Nói một cách 
khác, nhà  cầm quyền Australia  rất ủng hộ việc giảng dạy các 
ngôn ngữ bản địa ở nlìừng vùng khác nhau cùng như các 
ngôn ngữ khác không phải tiếng Anh.
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Theo Josph Lo Bianco, việc thực hiện giáo dục song ngữ 
ở đất nước này xuất phát từ bôn mục đích xã hội trực tiêp. Đó 
là người ta cân nhắc làm sao đê việc học ngôn ngữ nhằm: a, 
Làm  giấu về văn hóa và tri thức cho người học; b, Góp phẩn  
phát triển kinh tê thông qua việc cung cấp tri thức về sản 
xuất và trao đổi sản p h à m ; c, Tạo ra sự  bình đăng và công 
băng xả hội cho những cá nhân trong cộng đông quốc gia: d, 
Nâng cao vị tr í của quốc gia trong khu vực và trên thê giới. 
Tác giả này nhấn  mạnh “phan nhiều việc học ngôn ngữ thứ 
hai được tiên hành  theo nhu cầu hơn là sự lựa chọn, các lợi 
ích vê văn hóa và tri thức vẫn là nguyên nhân chính khiến 
cho người Australia đảm bảo việc dạy ngôn ngữ thứ hai được 
tiếp tục và đẩy m ạnh” [1; 43].

Có thê nhìn thấy một điêu là những người xây dựng 
chính sách giáo dục song ngữ bản địa ỏ nước này nhấn mạnh 
đên tính nhu cầu  của người thụ hưởng giáo dục. Như vậy, 
việc tiênẹ mẹ đẻ của một vùng cư dân bản địa nào dó được 
đưa vào giảng dạy là xuất phát từ nhu cầu thực tiên của cu' 
dân là chủ thê của ngôn ngữ ấy, mà không phải là sự áp đặt 
chủ quan của những người xây dựng chính sách. Chủng tôi 
cho rằng cách đ ặ t  vân đề nh ư  vậy là p h ù  hợp VỚI thực tiễn VI 
việc học tiêng mẹ đẻ như một ngồn ngữ thứ hai không phải 1 à 
một vấn đê đơn giản. Nó vừa m ất thời gian vật chất của 
người thụ hưởng giáo dục, nó vừa tôn kém vê chi phí đế cỏ 
thể thực hiện điều dó. Vì thê, nếu không xuất phát từ nhu cầu 
nội tại của người thụ hưởng thì những khó khăn ấy sẽ nhăn lẽn 
gấp bội, do đó khó có thê thực hiện được.

Cùng với việc nhân mạnh tính nhu cầu trong giáo dục 
song nẹữ, người ta còn thấy ở đây họ nhấn  mạnh dên lợi ích 
về văn hóa tri thức  của người thụ hương giáo dục song ngừ, 
coi đây là nguyên nhân chính thúc đẩy, quy định tính nhu 
cầu của người th ụ  hưởng sự giáo dục ấy. Rõ ràng khi thực
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hiện giáo dục tiếng mẹ đỏ cùng vói ngôn ngừ quôc gia cho 
một bộ phận cư dân nào đó, người ta không thể không tính 
đến lợi ích vê văn hóa của họ. Chúng tôi cho rằng lợi ích này 
càng cao thì tính cấp th iê t  của nhu cầu nảy càng lớn và điểu 
nàv cùng chỉ là hệ quả của một vấn đề khác. Đó là tình trạng 
nẹôn ngừ của một cư dân có một nền văn hóa đa dạng và 
phong phú sẽ gánh trách nhiệm là công cụ phản ánh lợi ích 
văn hóa ấy nặng hơn ngôn ngữ của một cư dân khác chưa có 
một sự đa dạng và phong phú văn hóa như vậy. Có lẽ rùng 
một cách nhìn như vậy mà Josph Lo Biancoviêt rằng: ‘Trong 
quan hệ VỚI các nhóm văn hóa truyền thông đã có chủ' viêt, 
các kiến thức sâu sắc nhất chỉ có thê được lĩnh hội qua ngôn 
ngữ của tập thê đó. Đôi vối các nhỏm vàn hóa có truyền 
thông là vản hóa giao tiếp bằng lời nói, ngôn ngừ lại còn 
quan trọng hơn như một kiên thức (duy nhất) của văn hóa đó 
cùng với các giá trị truyền thông của nó và cũng là hệ quả 
không' thê thay thô được trong việc duy trì và phát triển 
chính nền văn hóa đó” [1; 43]. Như vậy, ở đây lợi ích về m ặt 
văn hóa của một cộng đỏng dân cư nào đó găn chặt với lợi ích 
trong ngôn ngữ của họ.

Khi quan tâm đến kinh nghiệm có từ  Australia, chúng* 
tôi muôn quan tâm đên kêt quả mà việc thực hiện giáo dục 
song ngữ bản địa nơi đây thu được là gì. Liệu việc học hành 
này có làm chơ việc nắm bắt ngôn ngữ quốc gia có bị ảnh 
hưởng, có làm phương hại đến những lợi ích khác trong một 
cộng dồng lớn hơn hay không. Cùng chính thông tin từ Josph 
Lo Bianco cho thấy không có gì là phưong hại. Tác giả nảy 
viết rằng “bằng chứng có sức thuyết phục từ các nghiên cứu 
cho thây các cá nhản, dặc biệt lả trẻ em mà Liêp thu song ngủ 
ở trình độ cao, có nghĩa là cao về độ thuần  thục trong hai 
ngôn ngữ, thường dược lợi và cả ngôn ngữ lẫn không phải 
ngôn ngữ trong hoạt động tri thức của họ. Đặc biệt các thuận
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lợi này găn vỏi mức độ cao hơn trong tri thức qua lời nói, (có) 
nhiêu khả năng hơn trong suy nghĩ phong phú và các cách 
thê hiện trí tuệ linh hoạt hơn” [1; 44]. Điểu này có nghĩa là 
nêu thực hiện giáo dục song ngữ có hiệu quả, người ta thu 
được lợi ích nhiểu hờn cả trong hoạt động lời nói lẫn trong 
hoạt dộng tư duy bằng ngôn ngữ này hay trong ngôn ngữ 
khác, chứ không gây cản trở cho việc nắm bắt ngôn ngữ quốc 
gia chảng hạn. Chính vì vậv mà tác giả này viết rằng “Sự 
phong phú về văn hóa và ngôn ngữ ở A ustra l ia  là một bằng 
chứng hùng hồn đê đẩy mạnh giáo dục theo ngôn ngữ thứ hai 
và song ngữ trong cả xã hội. ở  mức độ xã hội, giảng dạy ngôn 
ngữ có thê có tiềm năng đóng góp vào việc nâng cao giao tiếp 
giữa các tập thể và giáo dục liên văn hóa, do dó đẩy mạnh 
chất lượng các quan hệ giữa các tập thê thành viên trong xã 
hội Australia. ớ  mức độ cá nhân, việc thu thập được các 
ngôn ngữ dùng ỏ Australia (cả thổ ngữ và ngôn nẹữ không 
phải của dân bản xứ) qua người sử dụng các ngôn ngữ khác 
có thế đóng góp và mở rộng chân trời văn hóa và suy nghĩ 
của người dân Australia”[l; 44].

Như vậy, ở một đát nước có sự đa dạng về ngôn ngữ; 
trong đó tiếng A nh là một ngôn ngữ có vai trò ngôn ngữ quốc, 
gia, người ta vân nhận thấy tính thiết yếu của việc giáo dục 
song ngữ. Đồng thời người ta cũng nhận thấy tính bổ sung, 
việc làm phong phú cho nhau chứ không gây cản trở trong 
việc tiêp nhận ngôn ngữ này hay ngôn ngữ khác của người 
dân trong thụ hưởng giáo dục. Với một đất nước phát triển 
như Australia, những điều mà họ tông kết sẽ là một ví dụ 
hữu ích đế chúng ta tham  khảo khi xây (lựng cho mình một 
chính sách ngôn ngừ văn hóa ở vùng dân tộc miên núi.



2. Chính sách giáo dục ngôn ngữ các dân tộc thiêu  
sỏ của một vài quốc gia trong khu vực

Việt Nam nằm trong khu vực Đông Nam A. Những biên 
động vê mọi mặt như chính trị. kinh tê, văn hóa của các nước 
trong khu vực sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đôn đất nước ta. 
Ngay từ xa xưa, Việt Nam dã có quan hệ nguồn cội và tiêp 
xúc lâu đòi VỚI các nước láng giêng trong khu vực, có chung 
một cuộc dâu tranh  lâu dài chông chủ nghĩa đô ( Ị U Ô C  xâm 
lược vì độc lập và tự do. Ngày nay, trong sự phát triển mạnh 
mê cùa nên kinh tê toàn cầu, Việt Nam lại cùng có chung 
một nguyện vọng và lợi ích là xây dựng một ASEAN hòa bình 
và phát triển bển vững. Sau đây chúng tôi xin trình bày một 
số* kinh nghiệm về chính sách giáo dục ngôn ngữ của các 
nước trong khu vực, có thê nó sẽ là những  bài học kinh 
nghiệm quý báu trong việc xây dựng chính sách giáo dục 
ngôn ngữ dân tộc ỏ nước ta.

2.1. Kinh nghiệm ởM alaysia và Singapore

2.1.1. Trườnq lĩựp quốc gia Ma lay si a
Cũng giỏng như Australia, Malaysia là một quôc gia sử 

dụng nhiều ngôn ngữ. Với sô” dân trên 20 triệu người (sô liệu 
năm 1995), qưôc gia này có bôn cộng dồng chính gồm:

a. Cộng đồng người bản xứ  chiếm 56% dân sỗ cả nước, 
trong đó người Melayu có 47%, còn lại 9% là các dân tộc bắn 
địa khác như Jakem, Xênoi, Xêmang, Ketabit, Katasan, 
Kiêm an tan...

L>. Cộìig đủng người Trung Quỏc chiêm khoang 35% dan 
sô cả nước sông chủ yếu ở phía Tây và phía Nam bán đảo 
Malacca;



c. Cộng đồng người An Độ chiếm khoảng 8% dân sô", 
sông ở cả thành thị và nông thôn.

d. Cộng đồng các ngôn ngữ nhập cư khác chiêm gan 1% 
dân sô như người Thái, người Arập, người Aphran, người Bồ 
Đào Nha v.v... Điều này cho thấy đất nước Malaysia là một. 
quôc gia đa ngôn ngữ và trong một chừng mực nào dó nùóv 
này có bôi cảnh ngôn ngữ giông như bôi cảnh ngôn ngữ ỏ 
nước ta.

Quốc gia Malaysia là một quốc gia láng giềng vói nước 
ta, cùng trong cộng đồng các nước ASEAN. Do đó, chúng ta 
có rất nhiều môi quan hệ khác nhau với đất nước này. Hơn 
nữa nhiều dân tộc thiểu sô ở Malaysia có quan hệ ngữ hệ với 
một sô" dân tộc thiểu sô" ở nước ta. Những hiểu biết của chúng 
ta  về chính sách ngôn ngữ ở đây, theo chúng tôi, là rấ t  hữu 
ích đê từ đó chúng ta thông qua kinh nghiệm của nước láng 
giềng đánh giá về chính sách của mình. Như vậy, hiện tượng 
tương đồng về bổì cảnh, vị trí láng giềng là nhung lý do cho 
phép chúng ta quan tâm dên chính sách ngôn ngữ của 
Malaysia.

2.1.2. Kinh nghiệm từ  quốc gia này

Trong sô những vân đề mà chúng ta có thê khảo sát đe 
học tập kinh nghiệm ở ‘đất nước này là vấn đề chấp nhận tinh 
trạng sơng ngữ. Chúng ta biêt rang trong tình trạng đa ngừ 
của nước Malaysia, có 4 ngôn ngữ là tiếng Melayu, tiêng 
Anh, tiếng Tamin và tiêng Trung Quốc là những ngôn ngữ có 
địa vị trội hơn cả. Mặc dù vậy, trong cả bôn ngôn ngữ không 
có n^ôn ngữ nào chiêm đa sô tuyệt đôi vẽ người sử dụng. Chỉ 
có tiêng Melayu có tới 47% người sử dụng, cộng thêm 9% 
người thuộc các tộc bản địa khác trong cùng ngữ hệ chấp 
nhận dùng chung là có sô" lượng trội hơn cả. Từ năm 1954
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tiéng Melavu dã được chính phủ nước này xác định là ngôn 
ngữ Quôc gia, rồi sau dó năm 1957 tiêng Anh cùng đượo công 
nhận là ngôn ngữ chính thức thứ hai. Tuv nhiên, cũng có thòi 
diêm tiêng Melayu được tuyên bô là ngôn ngừ Quốíc gia chính 
thức duy nhất nhưng trẽn thực tê tiêng Anh ván giữ một địa 
vị quan trọng trong xã hội nước này.

Xuất phát từ  tình trạng đa dân tộc và do chức năng 
khác nhau giữa các ngôn ngừ, nhiều cộng đồng dân cư ớ 
Malaysia có hình thức song ngữ hoặc đa ngừ. Những ngươi 
không phải là Melayu thường sử dụng được ba thứ tiêng là 
tiếng mẹ đẻ , tiếng Anh  và tiếng M elayu , hoặc chỉ sử dụng 
được hai thứ tiếng là tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh hoặc tiếng 
Melavu. Cũng có một bộ phận cư dân chỉ biết một ngôn ngữ, 
đó là người Melayu dùng tiêng Melayu lả tiêng mẹ đẻ của họ.

Trong một tình hình như vậy, ở Malavsia, nhà nước 
chấp nhận một hệ thống giáo clục khá mềm dẻo. 0  bậc sơ học 
có thê học tiếng Melayu, tiêng Anh, tiêng Trung Quốc hay 
tiông Tamin, nhưng ở giáo dục trung học, người học chỉ học 
tiêng Melayu và tiêng Anh, trong đó tiêng Melayu là ngôn 
ngữ bắt buộc trong tất cả các trường phô thông. Chính phủ 
Malaysia coi tiêng Melayu là phương tiện đê đạt tới sự thông 
nhất  dân tộc, là sự hợp nhất tấ t  cả người dân Malaysia. Vì 
thê cho tới hiện nay, nó thực sự đang là phương tiện giao tiếp 
giữa các dân tộc nói những thứ tiêng khác nhau trên lãnh 
thố Malaysia, được dùng giảng dạy trong các trường phô 
thông. Trong khi đó tiêng Anh lại được dùng phô biên hơn 
trong các văn bản hành chính nhà nước, là ngôn ngữ giảng 
dạy trong các trường phô thông trung  học và là ngôn ngữ 
chiếm ưu thê ở bậc đại học. Tiêng Anh cũng là một phương 
tiện giao tiếp bên trong một cộng dồng dân tộc, giữa các tộc 
người với nhau và và đặc biệt trong giới quý tộc và trí thức
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Malaysia. Như vậy, mặc dù. xác nhận vai trò ngôn ngữ quốc 
gia của tiếng Melayu và trong tỉnh trạng ngôn ngữ này bị 
cạnh tranh về m ặt chức năng một cách quyết liệt, nhà nước 
Mcilaysici vẫn không vỉ th ế  mà loại bỏ chủ trương giáo dục 
song ngữ trong đất nước m inh đẽ giành vị thê độc tôn cho 
tiếng Me lay u.

Sự cạnh tranh quyết liệt vai trò là ngôn ngừ quốc gia 
của tiếng Melavu ỏ Malaysia có lý do của nó. Trước hết đó là 
tình trạng  sự phát triển tự thân của tiếng Melayu chưa đáp 
ứng dược đầy đủ nhu cầu của xã hội (chang hạn các thuậ t  
ngữ khoa học, tính ổn định của các quy tắc chính tả của tiêng 
Melayu ...)• Thứ đến là sự tác động của yếu tố  xã hội của việc 
sử dụng ngôn ngừ ở đất nước này. Bỏi vì khi tiếng Melayu 
được tuyên bô là ngôn ngữ Quốc gia, có nhiêu cộng đong sử 
dụng  các ngôn ngữ khác chưa chấp thuận ,  trước hết là cộng 
đồng nói. tiếng Hoa và cộng đồng nói tiếng Tamin. Những bộ 
phận này cũng muôn ngôn ngừ của họ có vị thê ngang bằng 
vối tiêng Melayu.

Đứng trước một tình hình như vậy, chính phủ Malaysia 
một mặt vẫn kiên trì đảm bảo vai trò ngôn ngữ Quốc gia của 
tiếng Melayu, theo hướng từng bước hoàn thiện ngôn ngữ 
này đê nó đảm trách trách nhiệm là công cụ giao tiếp và 
phương tiện tư duy cua tấ t  cả các công dân, mặt khác vân 
chấp nhận  giáo dục song ngữ (ở phố thông trưng học, đại học) 
và đa ngữ ở cấp phố thông cơ sở. ơ  dây, chính phủ nước này 
không vì những khó khăn có ảnh hưởng tới vai trò ngôn ngữ 
quốc gia mà đi đên cách xử lv cực đoan là giữ vai trò độc tôn 
của tiếng Melavu hay “thả nổi” tiêng Melayu trong sự cạnh 
tranh  với ngôn ngữ khác. Lợi ích ở đây rõ ràng là lợi ích ỏ 
một khía cạnh khác. Tình trạng như thê rõ ràng là khác với 
nước ta khi tiếng Việt vừa dược thừa nhận là vai trò ngôn
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ngữ phó thông của tất cả các cộng đồng dân tộc khác nhau và 
tiếng Việt lại vừa (lu khả năng đê thỏa mãn là phương tiện 
giao tiếp, là công cụ tư duy trong tất cả các lĩnh vực của đòi 
sông xã hội. Như vậy, có lẽ ở đây chúng ta c:ó m ột kinh  
nghiệm  quỷ báu vể giá trị của chính sách song ngữ à một 
phương diện khác , một phương diện thuần tuý đoàn kết dân  
tộc. Bởi vì, rõ ràng chính phủ Malaysia tuy vẫn nhận thấy sự 
cạnh tranh  quyêt liệt của các ngôn ngừ khác dôi với tiêng 
Melayu nhùng không vì thê mà giành dộc quyền quốc gia cho 
ngôn ngữ này nhằm hướng tới đoàn kêt rộng rãi các dân tộc 
khác nhau cùng sinh sông trong đất nước mình.

2.1.2. Trường hợp Singapore

Tương tự như ổ Malaysia, quốc gia Singapre cùng là một 
quốc ẹia đa ngôn ngữ với 75% sỏ dân nói tiêng Trung Quôc, 
15% nói tiêng Melayu và 7% nói các thứ tiêng Ân Độ. Theo lẽ 
thông thường về S(í dông, người ta có thể giành cho tiêng 
Trung Quốc vai trò là ngôn ngữ quốc gia duy nhất. Tuy nhiên 
đứng trên mục đích hài hòa vê địa lý, lịch sử, xà hội và dứng 
trên  tính thực dụng, chính p h ủ  Singapore đã công nhận có 
tới bốn ngôn ngữ lờ ngôn ngữ quốc giơ chính thức gồm tiêng  
Anh, tiếng Trung Quốc., tiếng Ta min và tiêhg Melayu. Các 
ngôn ngữ này được tuyên bô là bình đẳng với nhau, đều được 
dùng trong các phương tiện thông tin đại chúng, dêu được 
dùng trong các trường phổ thông và các trường đại học.

Trong đòi sông hàng ngày, mỗi công dân Singapore dồng 
thời phải có ít nhất các ngôn ngữ: Tiêng Anh được xem như 
là ngôn ngữ sử dụng trong công việc hoặc hành chính, tiôn^ 
mẹ dẻ của công dân (có thể là liêng Trung Quôc, tiêng 
Melayu hay tiêng Tamin) với tư cách là một ngôn ngữ quôc 
gia; trong trường hợp tiêng mẹ dẻ không phải là tiêng 
Melayu thì công dân có thế hoặc cần có thêm tiếng Melayu.
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Do vậy ở Singapore người ta coi trọng việc dạy và học song 
ngữ: một là tiêng Anh và một là trong ba thứ tiếng nói trên. 
Đê đảm bảo cho tình trạng này được duy trì, những trường 
học không dùng tiêng Anh là ngôn ngữ chính để giảng dạy 
thì tiếng Anh được dùng để dạy các môn khoa học tự nhiên, 
còn những trường học dạy bằng tiếng Anh là chính thì môn 
lịch sử và các khoa học xã hội khác được giảng dạy bằng một 
trong ba thứ tiếng còn lại.

Cách làm của chính phủ Smgapore rõ ràng biểu hiện sự 
cô" gắng nhằm giữ gìn và phát triển các giá trị văn hóa riêng 
của các dân tộc sông trên lãnh thổ của quốc gia này. Và như 
chúng ta biêt, với một chính sách giáo dục ngôn ngữ như vậy, 
đất nước Singapore vẫn là một quốc gia phát triển vào bậc 
nhất ở khu vực Đông Nam A . Nói một cách khác, vối một bôi 
cảnh ngôn ngữ trong đó ngưòi Trung Quốc chiếm đa sô, các 
ngôn ngữ của các dân tộc thiếu sô" khác vẫn được giảng dạy 
(tới mức là ngôn ngữ chính thức) mà không làm phương hại 
đên sự phát triến bền vững của xã hội. Ngược lại tình trạng 
đó lại càng làm tăng thêm nét văn hóa độc đáo của đất nước. 
Rõ ràng đây là một kinh nghiệm có thê tìm thây những nét 
tích cực để qua đó chúng ta có thêm những ví dụ cho việc xử 
lý tình hình thực tê của đất nước.

2.3. Đôi nét về chính sách ngôn ngữ ở Thái Lan

2.3.1. N hứng đặc điểm.

Là một quốc gia nằm ở Đông Nam A, gần gũi về địa lý 
với nước ta, Thái Lan cũng là một nước đa dân tộc, với sô dân 
có khoảng 62 triệu người (sô liệu năm 1995). Đất nước này có 
tới 60 bộ tộc khác nhau nói các ngôn ngừ thuộc những ngữ 
hệ khác nhau là Thái - Kađai, Nam A, Hán Tạng, Nam Đảo 
(hay Mã Lai- Đa Đảo) và Mông Dao. Trong cộng đồng đa dân
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tộc ấy, tiêng Thái (Xiêm) có tới 84% dân sô sử dụng vỏi bôn 
vùng phương ngừ khác nhau tương đôi rõ rệt, cộng thêm 
mười lăm ngôn ngữ khác thuộc họ Thái - Ka đai (chiêm 3% 
dân sô), sô người nói các ngôn ngữ thuộc họ Thái - Kađai ỏ 
đất nước này là 87% sô" dân trong nước.

Như vậy, ờ quốc gia này, tiếng Thái là ngôn ngữ đa sô, 
các ngôn ngữ khác còn lại là ngôn ngữ các dân tộc thiểu sô". 
Trong sô" này, các ngôn ngữ Ka ren, Lixu, Akha... thuộc họ 
Hán - Tạng chiếm gần 1% dân sô", tiếng Mã Lai thuộc họ Mã 
Lai - Đa Đảo có hơn 2% dân sô" sử (lụng, tiếng Khơ-mer, Môn, 
Kui, Chin, Lava, Khơmú v.v. thuộc họ Nam A có gần 2% 
người nói, CUÔ1 cùng là tiêng Mông (Mèo) và Dao thuộc họ 
Mông Dao có khoảng 0,25% dân sô" sử dụng. Như vậy sự 
chênh lệch vê dân sô" giữa tộc người chủ thể và các dân tộc ít 
người khác ỏ Thái Lan gần giông với tình trạng thực tê của 
vùng dân tộc miền núi nước ta.

2.3.2. Những kinh nghiệm về chính sách ngôn ngừ ở Thái
Lan

Trong một cảnh huống ngôn ngữ như vậy, ở Thái Lan 
ngươi ta quy định chức năng của các ngôn ngữ không như 
nhau. Tiêng Thái (Xiêm) được COI như một ngôn ngừ quốc gia 
độc quyền trong tấ t  cả các mặt giao tiếp. Còn những ngôn 
ngữ của các dân tộc khác lại không có một quy chê chính 
thức nào cả. Chúng là những ngôn ngữ chỉ được sử dụng 
trong nội bộ tộc người. Chính vì vậy chính quyền Thái Lan 
luôn luôn ý thức việc phổ cập ngôn ngữ quốc gia, tức tiêng 
Thái Lan, trong tấ t  cả các tộc người. Phương tiện chính để 
thực hiện chính sách này là nhà trường và các phương tiện 
thông tin đại chúng.

Theo luật hiện hành ở Thái Lan, các trường học chỉ được 
giảng dạy bằng tiếng Thái. Sự phổ cập ngôn ngừ quốc gia
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dồng thòi là sự thu  hẹp phạm vi sử dụng của ngôn ngữ các: 
dân tộc ít người khác, tới mức gần như phủ định hoàn toàn 
chúng. Bình luận về hiện tượng nàv L. N. Morev viết rằng: 
“Xã hội Thái Lan xem chính sách của nhà nước đôi với các 
dân tộc thiêu sô như một chính sách đồng hóa” [6; 84]. Biểu 
hiện rõ nhất của hiện tượng nàv là cách xử lý trong việc sáng 
tạo và sử dụng chữ viết của các dân tộc ít người như Juan, 
Lự, San .v.v. Chang hạn, ở Thái Lan với sự nỗ lực cúa các 
nhà khoa học, người ta  đã xây dựng chữ ghi âm cho nhiều 
dân tộc khác nhau .  Nhưng nhà  nước đ ã  không thông cảm V Ớ I  

cách làm đó và vì thê chúng dã không được sử dụng ỏ phương 
diện quốc gia cũng như trong phạm vi hạn chế.

Theo phân tích của L. N. Morev, nguyên nhân của hiện 
tượng này là do sự e ngại của của chính quyên nước sở tại. 
Họ e ngại việc phá t  triển ngôn ngữ các dân tộc khác dễ tạo 
nên khuynh hướng phân liệt, tạo ra những xung đột giữa các 
bộ tộc khác nhau. Thêm vào đó ý thức độc tôn của dân tộc 
chủ thể lấn áp các bộ tộc người khác còn lại và ngay chính ỏ 
các bộ tộc ít người cũng không muôn có một lợi ích gì từ  sự 
giáo dục tiêng mẹ đẻ của mình. Nguyên nhân thứ ba này là 
xuất phát từ trình độ văn hóa thấp kém, khiên họ không có ý 
thức dân tộc, do đó không thấy hêt giá trị bảo tồn và phát 
triển văn hóa tộc người của minh.

Tuy nhiên, một vấn đề được đặt ra là liệu những đường 
hướng xử lý như ở quốc gia Thái Lan có làm cho họ tránh 
được điều mà họ lo ngại hay không. Thực tế  cho thây hình 
như là điều họ muôn tránh vẫn không thế tránh cìược khi áp 
dụng một chính sách ngôn ngữ như vậy. Ngoài mục đích 
chung của giáo dục, giáo dục sơ cấp ỏ Thái Lan, như chúng ta 
đã nói, có một nhiệm vụ làm cho tiêng Thái (Xiêm) trở thành 
ngỏn ngữ giao tiếp chính thức giữa các dân tộc. Nhưng điều 
này là không thê thực hiện được ở những dân tộc sông chủ
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yêu ờ vùng núi cao xa xôi. Phần lớn những cu' dân ở những 
dân tộc này vẫn chưa năm (ỉược ngôn ngừ chính thức của 
quốc gia. Theo L. N. Morev, một nhà nghiên cứu cho biêt, chỉ 
có 25% người Mã Lai có ờ quôc gia này nắm được tiêng Thái 
chuẩn (tiêng Xiêm). Như vậy thì mục đích coi tiêng Thái là 
phương tiện e îao tiếp duy nhất g[iữa các dân tộc là một thực 
tê còn khá lâu mới thực hiện được. Nói một cách khác, cách 
đặt vấn đề coi tiếng Thái chuẩn là ngôn ngữ duy nhất được 
giảng dạv trong nhà trường là không thực tê, nêu như không 
nói là một sai lầm, một ảo tưởng.

Có lẽ vì vậy mà riêng VỚI tiêng Mã Lai và tiêng Hoa lại 
được chính phủ nước này ưu đãi như một ngoại lệ. Tiêng Mã 
Lai được giảng dạy ở những trường có nhiều người Mã Lai cư 
trú  thuộc phần phía Nam đất nước vơi tư cách là một môn 
học và (lùng trong sách báo, phát thanh  và truyền hình. 
Tiếng Hoa (Trung Quốc) ỏ Băng Cốc cũng được dùng trong 
trường học và có ấn phẩm riêng. Trong thành phần dân cư đa 
dân tộc, chính phủ Thái Lan đã phải dành Ưu đãi riêng cho 
tiếng Mã Lai và tiếng Hoa là một ví dụ cho thấy chính sách 
phủ nhận giáo dục song ngữ cho các dân tộc khác nhau là 
không thực tế, đã bị phá sản ở đất nưỏc này. Do đó, đây là cái 
cớ để các dân tộc khác bày tỏ sự không chấp nhận của họ, 
chang hạn tiếng Khơmer, vói tư cách là ngôn ngữ của một 
dân tộc có sô' người không ít và sống khá tập trung, lại được 
sự hỗ trỢ của truyền thông văn hóa đã biếu lộ một sức sông 
mạnh mẽ và chông trả quyết liệt đối với sự dồng hóa của 
ngôn ngữ quôc gia.

2.3.3. Bài học kinh nghiệm

Cách ứng xử ở quốc gia Thái Lan là một ví dụ rất hữu 
ích. Qua trường hợp Thái Lan, chúng ta  thây khó có thê áp 
đặ t  một cách cứng nhắc vai trò độc tôn của ngôn ngữ đa sô 
trong cộng đồng các dân tộc thiểu sô. Vì làm như vậy là
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không thê nào thực hiện được do điều kiện về địa lý và xã 
hội. Trong thực tê,vì nhiều lí do khác nhau vẫn có một bộ 
phận cư dân là dân tộc thiểu sỏ phải sử dụng tiếng mẹ đẻ của 
họ trong giao tiêp hàng  ngày. Và chính ở đây, khi người ta 
vừa không có giáo dục tiếng mẹ đẻ, lại vừa không có điều 
kiện đê phô cập tiêng quốc gia, sẽ là mảnh đất mầu mỡ của 
sự thiếu hụt công cụ giao tiếp dẫn đến sự phản ứng trở lại. 
Chính người Thái Lan khi công nhận vai trò là ngôn ngữ nhà 
trường của tiếng Mã Lai và tiếng Hoa đã là sự thừa nhận 
trực tiếp việc không thành  công của ý định giữ vai trò độc tôn 
của tiếng Thái ( Xiêm ) ở quốc gia này. Chúng tôi cho rằng 
đây là một kinh nghiệm thực sự hữu ích đôi với chúng ta khi 
muôn xác định mức độ và mốì quan hệ giữa ngôn ngữ quốc 
gia với ngôn ngữ các dân tộc thiểu sô" khác.

3. Một vài ví dụ vể  chính sách ngôn ngữ dân tộc ở 
Trung Quốc

3.1. N hững đặc điểm về bối cảnh ngôn ngữ

Ở đất nước Trung Quốc, theo sô" liệu điều tra năm 1990, 
scí dân đạt tới 1 tỷ 134 triệu người, trong đó người Hán chiêm 
gần 92%, còn lại 8% dân sô" thuộc vào 55 dân tộc chính thức 
khác [76; 74]. Như vậy có thể nói đất nước Trung Hoa rộng 
lớn là một quốc gia đa ngôn ngữ. Tuy nhiên, ỏ đất nước này 
có một sự khác biệt so với các quốc gia khác mà chúng ta vừa 
nói đến. Đó là tình trạng  các dân tộc được coi là thiểu sô" có sô" 
lượng quá ít ỏi so với dân tộc đa sô nhưng lại chiếm tới 60% 
lãnh thố của đất nước, ơ những nơi người thiểu sô cư trú 
đông đúc, chính phủ Trung Quốc quản lý hành chính theo 
đơn vị tự trị tương ứng với tỉnh, khu và huyện. Ngoài vùng 
Tây Tạng và Tân Cương, những vùng tự trị khác thường có
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cảnh huống song ngừ hay đa ngữ. Theo tư liệu của các nhà 
nghiên cứu Trung Quốc, các ngôn ngữ của các dân tộc thiêu 
sô ở đây đa dạng vê nguồn gốc và thuộc vào những họ ngôn 
ngữ quan trọng trong khu vực và thê giới như Hán - Tạng, 
Nam - Á, Ân - Âu, Altai V . V . .

Ngoài nét đặc thù vê lãnh thổ, ở Trung Quốc còn có một 
hiện tượng khác nữa có ảnh hưởng đến tình hình sử dụng 
ngôn ngữ. Đó là tình trạng ngôn ngữ phổ thông, tức là ngôn 
ngữ toàn dân, có cơ sở là nhóm các phương ngữ miền Bắc, 
không hoàn toàn trùng khớp vói nhiều phương ngữ khác của 
chính ngôn ngữ phô thông ấy. Điều này có nghĩa là cái gọi là 
ngôn ngữ phô thông có sự khác biệt nhau tới mức nhiều vùng 
khác nhau khó có thể giao tiếp được với nhau. Cùng với sự 
phân tán về lãnh thố của ngôn ngữ các dân tộc, tình trạng 
khác biệt giữa nhiều vùng khác nhau của “tiêng phổ thông” 
cũng là một đặc điếm quan trọng ảnh hưởng tới chính sách 
ngôn ngữ của quốc gia này.

3.2. N hững kinh nghiệm từ  Trung Quốc

Trong một điểu kiện như vậy, nhà nước nhân dân Trung 
Quốc từ khi thành  lập (1949) đến nay, tuy lúc này hay lúc 
khác có điều chỉnh theo những mức độ khác nhau, nhưng đều 
nhấ t  quán thực hiện theo một phương châm là bình đắng 
i.rong quyền lợi và trách nhiệm giữa các dân tộc. Theo 
phương châm đó, chính sách bình đẳng ngôn ngữ của nước 
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được lựa chọn và được hợp 
thức hóa về mặt pháp luật. Do đó vấn đề dân tộc - ngôn ngữ 
của quốc gia này có sự ổn định và nhờ đó nó có một ý nghĩa 
r ấ t  quan trọng trong sự phát triển của đất nước đông dân 
n h ấ t  thế  giới này.
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Trong Hiên pháp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 
năm 1954, điều 1 xác định rằng “Mọi dân tộc được tự do sử 
dụng và phát triển ngôn ngữ và chữ viêt của dân tộc mình”. 
Hiến pháp năm 1982 hiện vẫn còn hiệu lực ở quốc gia này, 
một lần nữa ghi trong điều 4 rằng “Mọi dân tộc đểu có quyền 
tự CỈO sử dụng và phát triển ngôn ngữ và chữ viết riêng của 
mình” [76; 83]. Cụ thể hơn trong đạo luật của nước Cộng hòa 
nhân dân Trung Hoa năm 1984 về vấn đề tự trị của các dân 
tộc, nhà nước Trung Quôc đã quy định cụ thể về chính sách 
ngôn ngữ. Theo đó, trong các điều 36, 37 của đạo luật quv 
định “các cơ quan tự quản có quyển quy định ngôn ngữ ẹiảng 
dạy và học tập ở trường phổ thông, ngôn ngữ sách giáo khoa 
và các giáo trình. Như vậy các vung tự trị trên thực tê có khả 
nàng thông qua các cơ quan hành chính của mình đê tự quy 
định và điều chỉnh đời sổng ngôn ngữ của các dân tộc không 
phải Hán” [76; 85]. Trong điều 49 củng của đạo luật này , nhà 
nước nêu yêu cầu có sự học tập qua lại của các ngôn ngữ , 
nghĩa là các cán bộ không phả i là dân tộc Hán cần học tập và 
sử  dụng  tiếng Hán, còn những người dân tộc Hán th i phái 
học ngôn nqữ dàn tộc của các vừng mà họ đang cư trú  [76;
85]. Như vậy, quy định nói trên đã nêu một giải pháp cụ thế 
nhằm đảm bảo sự bình đẳng thực sự về ngôn ngữ ở quốc gia 
da dân tộc này.

Vấn đề chính sách ngôn ngữ dân tộc cũng được luật 
pháp hóa trong một đạo luật khác là đạo luật năm 1986 vê 
giáo dục cưởng bức (bắt buộc). Trong điêu 6 của đạo luật này, 
nhà nước Trung Quốc quy định việc giảng dạy tại các trường 
phô thông có đông học sinh dân tộc ít người có thê dược thực: 
hiện băng ngôn ngữ thường dùng cùa dân tộc ít người đó [76;
86]. Như vậy, toàn bộ những gì mà chúng ta đang nói thuộc 
vể văn bản pháp luật của nhà nước Trung Quốc đều xác 
nhận một chính sách tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc duy
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tri và phát triển binh đăng đời sống văn hóa ngôn ngữ của 
các clàn tộc khác nhau trên đát nước Trung Hoa đci dân tộc.

Các nhà nghiên cứu về chính sách giáo dục ngôn ngữ ở 
Trung Quỏc cho rằng những tư tưởng dược ghi trong văn bản 
pháp luật được thực hiện rấ t  tốt trong đời sống xã hội của 
nừớc này. Theo E. A. Kondrashkina [76] ơ  Nội Mông nơi đa 
sô" cư' dân là những người chăn súc vật và côịig nhân nông 
nghiệp thì các trường tiếu học và trung học đều hành chức 
bằng tiếng Mông cổ, còn tiếng Hán với tư cách là môn học 
được bắt đầu từ lớp 3. Tại các trường Đại học (vùng này), một 
sô" chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Mông cỏ, đặc 
biệt là các ngành thuộc khoa học nhân văn như Ngữ văn, 
Lịch sử, các ngành còrí lại dạy bằng tiêng Hán... Đồng thời 
chúng tôi nhận thấy: những nguòi Mông Cô chỉ chiêm 13% sô" 
dân trong tỉnh, nghĩa là chung quanh họ toàn là người nói 
tiếng khác [76; 78]. Tác giả nậy còn cho biêt thêm tại Tân 
Cương, nơi có người Ui- quar sinh sông chiếm 45,2 % sô" dân 
trong tỉnh (năm 1982), các trường tiểu học và tFung học 
cũng hành chức bằng tiêng bản địa, nghĩa là tiêng Ui - quar, 
tiếng Hán được coi như là một môn học và dược bắt đầu học 
từ lớp 3... Tại trường cao đắng, việc học tập và giảng dạy 
được tiến hành bằng tiếng Ui-quar, nhưng có một sô" bộ môn 
lại dùng tiếng Hán; chỉ có ba trường đại học: Mỏ, Y và Bách 
Khoa là không có các tô bộ môn sử dụng tiếng Ui - quar mà 
chỉ dùng tiếng Hán trong giảng dạy.” [76; 79].

Một vài ví dụ được nêu ra ở trên cho thây trong thực tê 
những nội dưng của chính sách ngôn ngữ được ghi trong luật 
pháp nhà nước của Trung Quốc đã được thực hiện, và tác giả 
này đánh giá rằng “xu hướng lựa chọn đúng đắn một chính 
sách ngôn ngữ và sự hợp thức hóa vê mặt luật pháp chính 
sách đó có ý nghĩa rấ t  quan trọng, bởi lẽ sự ôn định của quốc 
gia phụ  thuộc không ít vào điều này ’ [76; 79]. Như vậy qua 
phân tích chính sách ngôn ngữ đôi với người dân tộc thiểu số
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ở Trung Quốc của nhà  nghiên cứu Kondrashkina, chúng ta 
thấy mối quan tâm hàng đầu của những nhà hoạch định 
chính sách ngôn ngữ quốc gia này là sự ôn định xã hội đế 
phát triển đất nước, ở  đây rõ ràng chính sách ngôn ngừ là 
một bộ phận hữu cơ của chính sách phát triển bền vững của 
một quốc gia đa dân tộc.

Đổi vối một quốc gia đa dân tộc như Trung Quốc, rõ ràng 
chính sách dân tộc hợp lí đã góp phần giúp cho quốíc gia này 
phát triển nhanh và ổn định. Những thành tựu kinh tê xã 
hội ổn định mà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa có được 
trong những năm gần đây cho chúng ta thấy rõ kết quả rất 
đáng khích lệ đó. Chúng tôi cho rằng, đây rõ ràng là một bài 
học thực sự hữu ích đỗi vối chúng ta vê vấn đê chính sách 
giáo dục ngôn ngữ dân tộc.

III. T iếu  k ế t  c h o  c h ư ơ n g  1

Từ những gì mà chúng tôi trình bày ở mục I và mục II 
nói trên, có thể đi đến một vài nhận xét có tính chất kêt luận 
về chính sách ngôn ngữ và vấn đề giáo dục ngôn ngữ cho 
người dân tộc thiểu sô ở một quốc gia đa dân tộc như sau:

1. ở  một quốc gia đa dân tộc, để có thể góp phần thúc 
đẩy sự phát triển của xã hội, bất kì một nhà nước nào cũng 
phải xây dựng' cho mình một chính sách ngôn ngữ đôi với 
ngưòi dân tộc thiểu sô". Nhìn ở khía cạnh nào thì chính sách 
ấy cũng phải là nhân tô" đảm  bảo sự p h á t triển bình đắng  
giữa các dân tộc khác nhau  mà không phân biệt về sô" người 
sử dụng, về vai trò xã hội của ngôn ngữ hay về “trình độ” văn 
hóa của các dân tộc ấy. Chính ở đây, chính sách ngôn ngừ 
góp phần đoàn kết giữa các dân tộc khác nhau, giúp nhau 
cùng tiến bộ. Có thể nói, tinh thần  “đảm bảo sự phát triển



bình dang giữa các dân tộc khác nhau áy” khỏng chỉ thể hiện 
trong tư tưởng, quan điếm của chủ nghĩa Mác- Lẻnin, một tư 
tướng tiên bộ nhất  của loài người hiện nay, mà còn thê hiện 
trong nhận thức chung của nhân loại (thê hiện trong các văn 
kiện của Đại hội dồng Liên hợp quôc) và dược phản ánh rõ 
nét trong thực tiên ứng xử hiện nay của các quôc gia đa dân 
tộc. Các quan điếm và chính sách của Đảng và Nhà nước ta 
mà chúng ta vừa phản tích ở trên đả hướng tới tư  tưởng có 
tính thời đại đó.

2. Đôi với một quôc gia đa dân tộc, đa ngôn ngữ, vân để 
luôn luôn đặt ra là phải xác định được cho được ngôn ngữ  
quốc gia , làm công cụ giao tiếp CÌIU?1% cho toàn xã hội của 
quốc gia đó. Ngôn ngữ quốc gia được xác định phải là công cụ 
đảm bảo sự phát  triển bình đẳng giữa các dân tộc và muôn 
thê 1ÌÓ phải hội cỉủ diều kiện, mà trước hết là điều kiện kinh 
tê, dê gánh vác trách nhiệm ấy. Và một điều hêt sức quan 
trọng, như Lênin đã chỉ ra là ngôn ngữ quốc gia phải là một 
ngôn ngữ được các dân tộc khác nhau trong quốc gia đa clân 
tộc chấp nhận, thừa nhận. Điều đó cũng có nghĩa là khi xác 
lập một ngôn ngữ nào đó là ngôn ngừ quốc gia, người ta 
không nên xác lập bằng con đường ép buộc, bắt buộc hay cấp 
cho ngôn ngữ đó một đặc quyền riêng mà những ngôn ngữ 
khác không có. Làm như vậy sẽ làm mất đi tính dân chủ thực 
sự, một nhân tô hàng đầu đảm bảo sự bình đẳng giữa các 
dân tộc khác nhau. Như chúng ta nhận thấy trong kinh 
nghiệm của một vài quốc gia,đảy là một vấn đề “nhạy cảm” 
nhất trong chính sách ngôn ngữ của các quốc gia đa dân tộc, 
đa ngôn ngữ. Sự nhạy cảm này thể hiện ở chỗ người ta không 
thấy hoặc không thừa nhận có sự khác nhau nào đó của các 
ngôn ngữ đôi với sự  phát triển nói chung trong một quốc gia
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đa ngôn ngữ. Khi trình bàv vai trò của tiếng Nga trong nước 
Nga, Lênin đã chỉ rõ tính bản chất của hiện tượng này. Vì 
thê nếu bỏ qua mà không tính đến một thực tê có thực như 
vậy thì người ta chưa phát huy hết năng lực của ngôn ngữ 
trong sự phát triển xã hội. Mặt khác, sự nhạy cảm này còn 
thể hiện ở chỗ đôi khi người ta cực đoan cho rằng trong một 
xã hội đa ngôn ngữ có thể có một ngôn ngữ thỏa mãn đầy đủ 
mọi nhu cầu của các dân tộc khác nhau. Thực ra đây là một 
dạng khác của tư tưởng độc tôn ngôn ngữ khi cho rằng có 
ngôn ngữ quốc gia có thể đáp ứng mọi nhu cầu của các dân 
tộc khác nhau trong quốc gia đa dân tộc.

3. Thực tế  thực hiện chính sách giáo dục ngôn nẹữ của 
một sô nước mà chúng ta phân tích đều cho thảy rằng trong 
một quốc gia đa dân tộc, vấn đề giáo dục song ngữ là một 
thực tế  khách quan. Những phân tích của Lênin về tình hình 
nưốc Nga cũng thể hiện một tư tưởng như thê của Người. 
Tuy nhiên, ở địa hạt này có nhiều vấn dể khác nhau đòi hỏi 
khi xử lí nó người ta không thê không cân nhắc đên.

Trước hết, đó là vấn đề giáo dục ngôn ngữ mà cụ th ế  la 
giáo dục song ngữ tĩ'on.g một quốc gia đa dân tộc phải được 
đặt trong nhu cẩu lợi ích của người thụ hưởng nền giáo dục 
ấy. Một chính sách và một kế  hoạch thực hiện chính sách 
giáo dục ngôn ngữ mà không tính đến đặc điểm nêu trên 
thường không thu được kết quả như mong muôn. Trường hợp 
thực hiện chính sách giáo dục song ngữ ở Australia là một ví 
dụ điển hình nhất về hiện tượng này. Chính ở đây, nhu cầu 
lợi ích của người thụ hưởng chi phôi nhiều nội dung khác 
nhau khi người ta xây dựng và thực hiện chính sách giáo dục 
song ngữ. Chẳng hạn, tronẹ một cộng đồng đa ngữ, do điều 
kiện địa lí, kinh tê người ta sẽ có ưu tiên khác nhau về ngôn
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ngừ trong thụ hưởng giáo dục song ngừ. Hay như khi thụ 
hưởng sự giáo dục này, người ta sẽ tính đến mục đích học 
ngôn ngữ thứ hai đê làm gì. Chủng tỏi nghi rằng chính nhu 
cầu lợi ích cùa người thụ hưởng giáo dục song ngữ nhiều khi 
là yếu tô quvết đ ịnh  chi phôi hoạt động giáo dục song ngữ. Vì 
thê nếu kh i xây dựng một chính sách giáo dục ngôn ngữ nếu 
người ta không có được những thông tin đầy đủ  về nhu cầu 
này sẽ gập nhiều khó khăn trong việc hoạch đ ịnh củng như  
thực hiện chính sách ấy.

Từ quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và thực tiễn 
hoạt động giáo dục ngôn ngữ cho người dân tộc thiểu S() ở một 
sô quốíc gia, người ta thấy rằng khi thực hiện giáo dục song 
ngữ cho người thụ hưởng theo nhu cầu lợi ích của họ, hoạt 
động này khổng ngăn cản, không cản trở sự  phá t triển mà 
ngược lại sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của cư dân tiếp 
nhận giáo dục song ngữ. Cái gọ 1 là cản trở sự  phát triển 
thường là lí do để ngưòi ta lấy làm cớ từ chối thực hiện giáo 
dục song ngữ ở địa bàn đa ngữ. Khi đó, người ta lập luận 
rằng chỉ cần nắm bắt tiếng quốc gia là đủ cho công dân có 
tiêng mẹ đẻ không phải là ngôn ngữ quôc gia và nêu thực 
hiện giáo dục song ngữ thì mất đi thời gian nắm bắt ngôn 
ngữ quốc gia mà lại không có lợi ích gì.

Vê mặt lí luận cũng như thực tiễri, việc thực hiện giáo 
dục song ngữ kh i ngôn ngữ thứ  hai là tiếng mẹ đẻ thi lợi ích 
văn hóa là lợi ích nôi trội nhất. Quan điểm của Lênin và thực 
tê ở Australia thể hiện điều này rõ nhất. Chính vì lợi ích này 
mà ỏ một cộng dồng song ngữ có ngôn ngữ thứ hai là tiếng 
mẹ đẻ, nhu cầu sẽ hết sức đa dạng. Đa dạng về mức độ bảo 
tồn văn hóa, đa dạng về tiếp nhận văn hóa. Theo chúng tôi, 
khi xây dựng một chính sách và kê hoạch giáo dục ngôn ngữ 
cho cộng đồng song ngữ có ngôn ngữ thứ hai là tiếng mẹ đẻ
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của họ (trường hợp này ở nước ta là cộng đồng các dân tộc thiểu 
sô), nếu không nắm  bắt đầy đủ lợi ích này đê nhận biết đầy  
đủ tính  đa dạng của m ục đích thụ hưởng th i việc xây dựng  
một chương trinh  giáo dục ngôn ngữ sẽ ít khả năng thu được 
thành công.

4. Cuối cùng, từ thực tiên các nước mà chúng ta phân 
tích ỏ trên, rõ ràng, để thực hiện tốt giáo dục song ngữ, điều 
quan trọng là phải thực hiện kê hoạch hóa qiáo dục ngôn ngữ  
một cách hợp lí. Bởi vì như đã nói ở trên, giáo dục ngôn ngữ 
là một hoạt động xã hội do nhà nước quản lí và là một hoạt 
động hêt sức phức tạp và rấ t  tôn kém. Do dó, có kê hoạch hóa 
được nó người ta mối có những bước đi vững chắc, đảm bảo 
cho sự thắng  lợi của hoạt động xã hội này. Chính vì thế, 
những ý định và kê hoạch xuất phát từ mong muôn chủ 
quan, cả trong việc đặt ra chính sách cũng như việc thực thi 
chính sách, dù có xuất phá t  từ ý định tốt đên mây cũng ít khi 
thu  được thành  công. Tình hình giáo dục song ngữ cho đồn^ 
bào dân tộc thiểu sô" nước ta trong nhiều năm qua đã phần 
nào cho thấy  điều đó. Hoạt động giáo dục ngôn ngữ, nhất là 
giáo dục tiêng mẹ đẻ cho ngiíời dân tộc thiêu sô, là một việc 
làm khá phức tạp nên phải kiên nhẫn theo một kê hoạch có 
cơ sỏ khoa học và cần được chuẩn bị một cách chu đáo mới hy 
vọng thu được kết quả như mong muôn. Những việc làm hấp 
tấp, vội vàng mà chưa đủ cơ sỏ khoa học chính là cách làm 
vùa tôn tiền của, vừa gây ra  tâm ]ý không tin vào hoạt động 
giáo dục này.
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Chương 2

THỰC TRẠNG GIÁO DỤC NGÔN NGỮ 
VÙNG DÂN TỘC MIỀN NÚI ở  BA TỈNH 
NGHỆ AN, SƠN LA VÀ TUYÊN QUANG

Như chúng tôi đã trình bàv ở những phần trên, vân dể 
giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc miên núi bao gồm hai vấn đề 
liên quan mật thiết với nhau. Trừớc hết, đó là vấn đề giáo  
dục tiếng Việt, với tư cách là ngôn ngữ phô thông cho tấ t  cả 
các cộng đồng dân tộc sông trên lãnh thô Việt Nam. Đôi với 
các dân tộc thiêu sô", như chính sách của Đảng và Nhà nước 
ta đã chỉ rõ và được luật pháp hóa, thụ hưởng giáo dục tiẽng 
Việt vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của họ. Đồng thòi, khi 
đề cập đên vấn đề giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc miền núi 
không thê không nói tới vấn đề giáo dục tiếng mẹ đẻ của các 
dân tộc. Chính vì lí do ấy, ở chương đánh giá thực trạng giáo 
dục ngôn ngữ, chúng tôi sẽ lần lượt đề cập tới hai vấn đề 
khác nhau nói trên và nó sẽ tương ứng vói phần I I  và III  của 
chương này. Tuy nhiên trước khi đi vào chi tiêt chúng ta cần 
nắm bắt  cảnh huống ngôn ngữ ỏ ba tỉnh nói trên trong phẩn  
I  dưới đây.

I. C ả n h  h u ô n g  n g ô n  n g ữ  tr o n g  g iá o  d ụ c  n g ô n  
n g ữ  v ù n g  d â n  tộ c  m iề n  n ú i  ở ba t ỉn h  N g h ệ  A n ,  
S ơ n  La v à  T u y ê n  Q u a n g

ở  phần  nghiên cứu này, chúng tôi sẽ trình bày những 
nét cơ bản nhất về cảnh huống ngôn ngừ vùng dân tộc miền
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núi thuộc ba tỉnh là địa bàn nghiên cứu của đề tài. Đây là 
những đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội có liên quan đến hoạt 
động giáo dục ngôn ngữ, một hoạt động luôn luôn chịu ảnh 
hưởng, chịu tác động của môi trường tự nhiên và xã hội ấy. 
Những phác thảo của chúng tôi, như đã thê hiện trong mục 
tiêu của đê tài này, nhằm  làm  nôi rõ đặc trưng dân tộc miền 
n ú i , một cảnh huống ngôn ngữ khác vỏi những địa bàn hay 
lãnh thổ khác.

1. Giới th iệu  sơ lược về vùng dân tộc m iền núi tỉnh  
N ghệ An

1.1. Đặc điểm  tự  nhiên vùng lãnh thô

Nghệ An là một tỉnh nằm ở phần Bắc Trung bộ Việt 
Nam, kéo dài từ vĩ độ 18°53 đến 22° 02 Bắc, từ kinh độ 
103°30 đến 106()30 Đông. Diện tích tự nhiên của Nghệ An vào 
khoảng 16.250 km 2, chiếm gần 6% diện tích của cả nước, do 
đó thuộc loại tỉnh có diện tích lớn nhất  trong cả nưốc. Lãnh 
thổ của tỉnh này được ch ia ‘thành hai phần: Vùng đồng bằng 
và vùng t rung  du miền núi. Diện tích vùng trung du miến 
núi Nghệ An chiêm 77% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh, 
trong dó vùng núi cao chiêm tối 58% diện tích tự nhiên, tức 
là hơn một nửa lãnh thổ của tỉnh này.

Vùng trung  du và miền núi Nghệ An nằm về phía Tây 
của tỉnh, là nơi sinh tụ  của đồng bào các dân tộc thiêu số. 
Phía Bắc vùng lãnh thổ này là miền núi tỉnh Thanh Hóa. 
Phía Tây và phía Nam là lãnh thổ của nước Cộng hòa dân 
chủ nhân  dân Lào với 419 km đường biên giới. Vối đặc điểm 
địa lí như vậy, chúng ta thấy vùng dân tộc miền núi của 
Nghệ An là một vùng rộng lốn, núi rừng trùng điệp vói 
những dãy núi cao chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam
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thấp dẩn vê phía Đông: Đính Phu xai lai leng phía Tây Bắc 
(xã Na Ngoi, Kỳ Sơn) cao 27l im ,  đỉnh Pha Hoạt cao 2453m. 
dính Phu Soong cao 2365m. V . . V .  Cùng với núi là rừng, trong 
dỏ có nhiều khu vực còn bảo lưu dấu vêt nguyên thủy, vừa 
huyền ảo, vừa hoang sơ, bổn mùa mây phủ.

Sông ngòi ở vùng lãnh thổ phía Tây Nghệ An, t rừ  sông 
Lam là dài, còn lại thường nhỏ, ngắn và dốc. Hệ thông này 
dàv đặc, có mật độ lên tới 0,6 - 0,7 km/ km 2.Trong vùng lãnh 
thổ, con sông Lam (hav còn gọi là sông Cả, Nậm Pao) bắt 
nguồn từ thượng nguồn trên đất Lào với hai nhánh là Nậm 
Nơn và Nậm Mô chảy qua 130 ghềnh thác lốn, núi đá hiểm 
t.rở đê tiếp nhận hầu hết nước các khe suôi, các con sông nhỏ 
cả trên vùng phía Tây này và chảy ra biển.

Về mặt khí hậu, vùng miền núi phía Tây Nghệ An nằm 
Irong vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. Nhiệt độ khu vực 
tương đôi cao, bình quân trên 23°c. Cao nhấ t  có khi lên tới 
38°c, thấp  n h ấ t  thường 14°c - 15°c. Đặc biệt, nh iệ t  độ m ặ t  
đấ t  bình quân tới 27°c, cao hơn nhiệt độ bình quân của 
không khí. Mùa hè, nếu ai đó có dịp lưu lại ở thung lủng núi 
thuộc huyện Tương Dương mối có dịp cảm nhận dược cái 
nóng ở đây khắc nghiệt như thê nào. Cùng vối khí hậu khăc 
nghiệt, lượng mưa hàng năm ở vùng lãnh thô này khá thấp 
nhưng lại phân bô không đểu ở các tiêu vùng. Ví dụ ỏ vùng 
Mường Xén (Kì Sơn) lượng mưa trung bình khoảng 651 mm/ 
năm, có thể nói là vùng khô hạn, nhưng ỏ vùng Mường Lỏng 
lượng mu'a lại đạt tới 2076 mm/ năm hay ở Quê Phong lượng 
mưa lên tới 1829,2 mm/ nằm .v.v... là những vùng dễ xảy ra 
lũ lụt. Nỗi năm ở vùng lãnh thô phía Tây này có hai mùa rõ 
rệt. Mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 10, thường tập trưng ở 
các tháng  7,8,9 vối gió Tây Nam thổi mạnh làm nhiệt độ thay 
đối đột ngột, kéo dài nhiều ngày, lượng nước bốc hơi mạnh
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cùng với nắng muà hè làm cho thời tiết nóng bức và khỏ hạn. 
Mùa khô thưòng bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, 
với hướng gió Đông Bắc thường kéo theo hiện tượng hanh khỏ.

Có thê nói VỚI những nét chấm phá về địa hình, sông 
ngòi và khí hậu như trên, chúng ta có thê thấy vùng dân tộc 
miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An, đặc biệt là vùng đất phía 
Tây giáp VỚI biên giới nước Cộng hòa nhân  dân Lào có điều 
kiện tự  nhiên hết sức khó khăn, khỏ khăn tới mức khúc 
nghiệt. Những khó khăn ấy đã có những tác động, những ảnh 
hưởng tới việc tô chức cuộc sống của cộng đồng dân CƯ và do 
đó không thể không có ảnh hưởng tiêu cực đên hoạt động 
giáo dục, trong đó có giáo dục nẹôn ngữ cho đồng bào dân tộc.

1.2. N hững vàn để về kinh tê xã hội

Nghệ An là một tỉnh có dân sô" khá đông. Theo sô liệu ỏ 
thời điểm 12/1994 Nghệ An có 2.768.383 người, là tỉnh đỏng 
dân thứ 3 (sau thành phô" Hồ Chí Minh và Thanh Hóa). 
Trong tông sô dân sô" nói trên, vùng trưng du miền núi tuy 
chiếm tới 77% diện tích nhưng chỉ có sô" dân là 1.015.459 
người, tức chiếm khoảng 36% dân sô". Trong tổng sô" 10 huyện 
vùng trung du miền núi chí có 6 huyện là Kì Sơn, Tương 
Dương, Con-Cuông, Quế Phong, Quỳ Hợp, Quỳ Châu là có 
đông người dân tộc thiểu sô" sinh sông. Ba huyện còn lại là 
Nghĩa Đàn, Tân Kì và Anh Sơn có một ít người dân tộc sông 
xen kẽ cùng với người Kinh. Theo sô liệu trong những năm 
gần đây, ở Nghệ An có khoảng 10% dân sô là người thiểu sô, 
dược xếp vào 6 dân tộc là: Thái (gồm T h a n h , Tày Mười, Tay 
M ườngIHàng Tổng, Tày Do) trên 247.000 người; Thổ (gồm 
Thổ, Cuối, Dan Lai - Ly Hà, Poọng) trên  67.400 người: Khờ 
Mú gồm 21.578 người; Mông (hay HMông) có 17.792 người, ơ  
Đu có 361 người và ngưòi Mường, v ề  cơ bản  các dân tộc thiếu
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sô tụ cừ à các bàn làng định cù. Từ nhiều dời nay cuộc sông 
của họ gãn bó với núi rừng, nơi có môi trường thiên nhiên 
khó khăn như chủng ta dã nói ở trẽn.

Đê có thể thảy rõ hơn đặc điểm cư dân vùng dân tộc ờ 
dây chúng ta có thê phân tích địa bàn cụ thê huyện Quê 
Phong làm ví dụ. Theo sô liệu tlìônẹ kê năm 1999, dân sô 
toàn huyện có 56.266 người, trong đó có 38.146 người Thái, 
1793 người Mòng và 1336 người Kho' Mú. Như vậy ở địa bàn 
nàv người dân tộc chiêm khoảng 74% dân sô toàn huyện và 
là địa bàn da dán tộc. Huyện Quê Phong có 12 xã và một thị 
trân, trong đó người Kinh và người Thái thường sông ỏ vùng 
thấp, người Khơ Mú và người Mông sông ở những xã núi cao. 
Toàn bộ sô" cừ dân nói trên tụ cư trong 172 làng bản hay điểm 
cư trú. Có xã như Tri Lễ, nơi có đỉnh Phu Hoạt cao 2453 m, 
tuy dân sô là 7195 người nhưng cư trú trong 31 lảng bản vói 
mật độ dân sô 34,7 người/ km2. Hay như xã Nậm Giải toàn bộ 
dân sô là 1524 người, sinh sông ở 6 làng bản với mật độ dân 
sô là 10,7 người/ kn r .  Một vài con sô" nói trên cho chúng ta 
thấy ở địa bàn dân tộc như huyện Quê Phong, tình trạng cư 
dân sông dan xen và phân tán là một đặc điểm nổi bật. 
Chúng tôi cho rằng, đây là một đặc điểm xã hội có ảnh hưởng 
quan trọng đên hoạt động giáo dục ngôn ngữ.

ở  một huyện khác, huyện Tương Dương cùng có tình 
hình tương tự. Theo sô lượng thông kê năm 2000, dân sô của 
huyện này là 70.769 người, trong đó người Thái là 52.584 
người (chiếm khoảng 74,6%), người Khơ Mú là 8291 người 
(chiếm 11,7%), người Kinh có 6272 người (chiêm 8,86%), 
người Mông có ‘2286 người (chiếm 3,1%), người Tày Pong là 
491 ngưòi (chiếm 0,7%), người ơ  Đu có 361 người (chiếm
0,5%) và người Đan Lai có 126 người (chiêm 0, 17%). Toàn 
huyện có 21 đơn vị hành  chính cơ sở (20 xã và 1 thị trấn) với
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179 làng bản, trong CÌÓ chỉ có 3 xã cư dân đều là người Thái 
(Yên Tĩnh, Yên Thắng, Nga Mi). Còn lại các dân tộc đêu sông 
đan xen nhau, xã Tam Hợp có ba dân tộc là Thái, Mông và 
Tày Pọng, xã Xá Lượng có bôn dân tộc là Thái, Kinh, Mông 
và Kho’ Mú, xã Kim Đa có ba dân tộc là Khơ Mú, Thái và Õ 
Đu... Như vậv ở địa bàn người dân tộc chiếm đa số’ tuyệt đôi 
như huyện Tương Dương, tinh trạng các dân tộc khác nhau  
sông vừa đan xen, vừa phân tán  là rấ t  điển hình.

Khi xem xét những vấn đề thuộc bôi cảnh xã hội có tác: 
động đến hoạt động giáo dục ngôn ngừ vùng dân tộc miền núi 
người ta không chỉ thuần  tuý tìm hiểu cơ cấu dân tộc ở địa 
bàn hay tình trạng cư trú  của họ mà nhất thiêt phải tính đên 
đặc điểm kinh tê đảm bảo sự sinh tồn của cư dân ỏ vùng lãnh 
thô. Vê vân dề này, chúng ta có thể có một nhận xét khái 
quát rằng đời sông kinh tê của dồng bào các dần tộc trên đại 
thê là hết sức khó khăn. Đương nhiên đi vào chi tiêt, mức độ 
khó khăn ấy sẽ là khác nhau ở các dân tộc khác nhau và sẽ là 
khác nhau ỏ những vùng địa lí khác nhau.

ở  địa bàn Nghệ An, đồng bào các dân tộc ơ  Đu, Khơ Mú 
và Mông về cơ bản vẫn sản xuất bằng phương thức làm 
nương đốt rẫy. Phương thức canh tác chủ yêu dựa vào tự 
nhiên này không thể đảm bảo thu nhập đủ cho cuộc sông. Vì 
th ế  có thể nói rằng những dân tộc mà chúng ta vừa nói ở trên 
chưa thoát, khỏi đói nghèo và lạc hậu. Đôi với người Thái, 
tình hình có khá hơn, do chỗ họ cư trú  lảu đòi và có truyền 
thông sản xuất phát triển tốt. Tuy nhiên, nhìn chung đời 
sông tổng thể của họ đang ở trinh độ rấ t  thấp kém. Huyện 
Tương Dương có 21 xã, thị t rấn  thì 19 xã dược xếp vào diện 
đặc biệt khó khăn, huyện Kì Sơn thì có 20/ 21 xã dược xêp 
vào diện này. Một vài con sô như trên cho chúng ta biêt rõ 
ràng ở vùng miền núi dân tộc Nghệ An, đời sống kinh tế của
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người dân tộc dang vào (liên khó khăn, thậm chí có những 
dân tộc phai nói là rât khó khăn.

1.3. Nhận xét

Từ những nét châm phá nói trôn vê điểu kiện tụ nhiên 
và kinh tỏ xã hội vùng dân tộc miền núi tinh Ngliộ An, chung 
ta có thó nói rằng đây là một địa bàn dân tộc thiểu sô miền 
núi khá điên hình. Đặc trùng điên hình ấy thê hiện ỏ chô 
trong vùng lãnh thô, cư dân là người dán tộc thiêu sô chiêm 
đại da sỏ. Họ sòng vừa (ìan xen vào nhau và rất phân tán. 
Thêm vào dó mức độ đan xen và mức độ phân tán rất khác 
nhau ỏ từng dân tộc khác nhau và 0 những tiêu vùng địa lí 
khác nhau. Những nét đặc thù ấy lại dược đặt trong một bổi 
cánh (‘ó điếu kiện tự nhiên khắc nghiệt, đời sông kinh tô khó 
khăn. Nhu' vậy, khi quy vẻ cảnh huống nẹồn ngữ, chúng ta sẽ 
nhận thày vừng dân tộc miền núi Nghệ An là một địa bàn đa 
ngừ đan xen tôn tại trong một mỏi trường sinh thái nhản văn 
vừa chậm phát triển vừa khá đa dạng.

2. v ể  vùng dân tộc miền núi tỉnh Sơn La

2.1. Đặc điếm tự  nhiên địa bàn tỉnh Sơn La

Neu như ở Nghệ An, vùng dân tộc miền núi chỉ là một 
bộ phận phía Tây của lãnh thô toàn tỉnh thì ở Sơn La vùng 
dân tộc miền núi là địa bàn của toàn tỉnh. Nói cách khác, 
Sơn La là một tỉnh dân tộc miền núi tiêu biếu của các tỉnh 
Bắc Việt Nam.

Là một tỉnh miền núi chạy dài theo hướng Tây Băc - 
Đông Nam, Sơn La nằm trong toạ độ địa lí 20°39 - 22° 02 vĩ 
độ Bắc và 103°11 - 105° 05 kinh độ Đông. Sơn La về phía Tây
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giáp tỉnh Lai Châu, vê phía Đông giáp tỉnh Hòa Bình, vê 
phía Đông và Đông Bắc giáp tỉnh Phú Thọ, vế phía Bắc giáp 
Yên Bái và Lào Cai, về phía Nam giáp Thanh Hóa và lãnh 
thổ nước Cộng hòa nhân dân Lào (với 251 km đường biên ẹiới 
và hai cửa khẩu Pa Háng và Chiềng Khương). Tổng diện tích 
tự nhiên của tỉnh là khoảng 14.210km2, đứng thứ 5 trong số 
61 tỉnh thành phô của cả nước, trong dó có trên 80% diộn tích 
là đồi núi có độ dốc trên 23°. Như vậy với vị trí địa lí như 
trên, Sơn La vừa là tỉnh nằm sâu tronẹ lục địa (Trung tâm 
của tỉnh là thị xã Sơn La cách Hà Nội 320 km theo quốc lộ 6), 
vừa là tỉnh có hệ thông giao thông đường bộ không thuận  lợi 
do các triền núi cao và sông sâu hồ rộnẹ (sông Đà và hồ Hòa 
Bình) ngăn cách.

Địa hình lãnh thố Sơn La rấ t  phức tạp bao gồm các 
thung lùng ven sông và cao nguvên bằng phang xen trong 
các dãy núi, có độ cao trung bình 600 -  800 m so với mặt 
nước biển, tạo nhiều dạng đứt gãy có địa thê hiểm trở vối 
nhiều đỉnh núi cao xen kè các hẻm núi sâu. Dãy núi phía Bắc 
bắt nguồn từ đỉnh Nậm Khan (Quỳnh Nhai) qua Mường La, 
Bắc Yên, Phù Yên với độ cao xấp xỉ 3000m xuống đến lOOOm, 
thậm chí xuống đến 150rn làm thành ranh giới giữa Sơn La 
với Lao Cai, Yên Bái và Phú Thọ. Dãy núi thứ hai bắt đầu từ 
đỉnh Thu La (Thuận Châu) qua Mường La, Mai Sơn, Yên 
Châu, Mộc Châu cao trung bình lOOOm - 1500m với đỉnh 
Khao Canh là 1653m, sườn Đông Bắc đổ xuống sông Đà. 
Thung lủng sông Đà chính là nơi tụ thủy của hai dãy núi nói 
trên có độ dài 250km vừa hẹp lại có dạng chừ V. Dãy núi thứ 
ba bắt đầu từ đỉnh Tà Con (Thuận Châu) cao 1817m chạy 
qua Mai Sơn, Mộc Châu (với đỉnh Phu Song), cao trung bình 
1200m • 1800m là đường phân thủy giữa sông Đà và sông 
Mã. Giữa hai dãy núi thứ hai và thứ ba này là cao nguyên 
Mộc Châu và cao nguyên Sơn La - Nà s ả n  tương đổi 'bằng
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phang, rộng trung bình 25 km. Dãy núi thứ tư nằm sát bờ 
Táv Nam sông Mã theo hưóng Tây Băc - Đông Nam có độ cao 
trung bình I300m - 1800m, cùng với dãy núi thứ ba làm 
thành thung lũng thượng nguồn sông Mã có 90 km chạy qua 
địa phận Sơn La. Cuôi cùng, dãy núi Phu Sam Sao VỚI đỉnh 
cao nhất khoảng 2000m và độ cao trung bình lõOOm - 1800m 
l à m  thành biên giỏi tự nhiên giữa Việt Nam và Lào. Có thê 
tháy, vói nhiêu dãy núi cao chạy từ Tây Băc xuông Đông hay 
Đỏng Nam như vậy, địa hình tỉnh Sơn La bị chia càt ra 
thành nhiều tiêu vùng rất. khác nhau, do đó giao thông nôi 
liền chúng lại với nhau củng rấ t  khó khăn.

Do địa hình đa dạng như trên, chê độ khí hậu ở Sơn La 
có sự thay đổi phức tạp theo độ cao của mặt đất. Sơn La chịu 
ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa miền núi, mang 
tính chất lục địa với hai mùa rõ rệt. Kêt hợp V Ớ I  khí hậu từng 
mùa, lãnh thổ của tỉnh chia thành những vùng tiêu khí hậu 
rất chi tiết. Chang hạn ở Mộc Châu các xã dọc quốc lộ 6 và 
vùng lân cận, những tháng rét có nhiều ngày nhiệt độ trung 
bình là 10°c trong khi dó ỏ những khu vực còn lại thuộc lòng 
hồ sông Đà phổ biến là 15°c - 20°c. Hay như huyện Mai Sơn 
nằm trong vùng' nhiệt đói gió mùa, nhiệt độ trung bình là 
20llc  nhùng trung bình thấp có khi là 8°C- 12°c, còn trung 
bình cao từ 25°C- 30°c. Vào mùa đông, những xã dọc sông 
Mà của huyện rét buốt, nhiệt độ về đêm thậm chí xuống 0°c, 
trong khi đó những xã ở dọc đường 6 lại ấm áp nhùng khô 
cằn và có sương muôi. Nhiệt độ trung bình năm của tỉnh là 
20°C-22°C. Cũng do tính chất phức tạp của địa hình, lượng 
mùa củng như cưòng độ mưa ở Sơn La cùng thay đôi theo 
nhiều vùng. Trong 6 tháng, từ khoảng tháng 4 đên tháng 10, 
lượng mùa chiếm tới 98% lượng mưa của cả năm, những 
tháng khác còn lại lượng mưa không đáng kê. Các huyện 
phía Tây có lượng mùa ít hơn các huyện phía Đông. Tổng
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lượng nnía bình quân năm là 1420mm. Gần đây. do lớp thám 
thực vật bị tàn  phá ghê gốm, mùa ở Sơn La tuy mức độ 
không nhiều nhưng vản gây ra những trận  lũ cục bộ làm 
thiệt hại nhiêu cho sản xuất và đòi sông. Ngoài tình trạng 
khí hậu và chê độ mưa phức tạp, ở Sơn La còn có hiện tượng 
sương muối xuất hiện vào tháng 11, tháng  12 hàng nám. 
Ngoài ra. ở một vài huyện có gió Lào thôi vào đầu mùa hè. 
Chẳng hạn như huyện Yên Châu có năm có tới 34 ngày gió 
Lào thỏi, gây khô hạn  cục bộ. Như vậy, Sơn La có khí hậu 
đặc trừng, mùa hè nóng đên sớm và mưa nhiều, mùa dông 
tương đôi ít lạnh và khô.

Hệ thông sông suôi của tỉnh Sơn La khá dày đặc (mật độ 
từ l,2km - l ,8km/ kirr) nhưng phân bô" không đều, tập  trung 
chủ yêu ở những vùng thấp, còn vùng núi cao thì thưa hơn. 
Toàn tỉnh có hai hệ thông lưu vực sông chính là sông Đà và 
sông Mã với 97% diện tích tự nhiên. Sông có trắc diện hẹp, độ 
dốc lòng sông lớn, nhiều thác ghềnh, giao thông đi lại không 
thuận  tiện. Sông Đà chảy qưa tỉnh dài 253km với tống diện 
tích lưu vực khoảng 987lk m 2, thu nhộn nước từ  24 chi lưu 
lớn nhỏ. Sông Mã chảy qua tinh dài 93km, có lưu vực 
2800km2, thu nhận  nước từ 11 chi lưu.

Những gì mà chủng ta biêt về địa lí tự nhiên, khí hậu, 
sông ngòi tỉnh Sơn La cho thấy, nơi đây ngoại trừ hai cao 
nguyên Mộc Châu và Sơn La - Nà Sản điêu kiện tương dôi 
thuận lợi, những vùng khác còn lại có địa hình hết sức phức 
tạp và có thể nói khí hậu  tương đôi khắc nghiệt. Sự phức tạp 
về địa hình ỏ những vùng này làm cho giao thông giữa những 
điểm cư trú  của đồng bào các dân tộc thiểu sô trong tỉnh rất 
khó khàn, do đó, nhiều điểm cư trú  trở thành  biệt lập. Tình 
trạng khí hậu khắc nghiệt gây không ít khó khăn trong sản 
xuất. Dặc điểm  địa  l í  tự  nhiên nói trên rõ ràng có ảnh hường
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tiêu cực đêh đời sông của người dán , VI th ế  cỏ ảnh hường đến 
văn đề giáo dục ngổn ngữ mờ chúììỉỊ ta sẽ phân tích ở những 
phán tiếp sau.

2.2. Một vải đặc điểm kinh  tê xả hội tính Sơn La

Theo sô" liệu năm 2000 của UBND tỉnh, Sơn La có 9 
huyện là Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Sông Mã, Mường La, 
Mai Sơn, Băc Yên, Yên Châu, Phù Yên, Mộc Châu và thị xã 
Sơn La, VỚI tông sô 201 đơn vị hành chính xã, phường. Dân 
sô" toàn tinh có khoảng 905.700 người với mật độ bình quân 
là 64 người/ kirr, trong dó thị xã Sơn La có mật độ 202 người/ 
k n r ,  còn các huyện Quvnh Nhai. Sông Mã, Bắc Yên chỉ có 
khoảng 40 người/ knr. Toàn tỉnh có 12 dân tộc chính, xếp 
theo thứ tự dân sô" là người Thái có 489.078 người (chiếm 
54%), người Kinh có 163.026 người (chiếm 18%), dân tộc 
Mông có 108.865 người (chiếm 12,02%), dân tộc Mường có 
73.543 người (chiếm 8,12%), dân tộc Dao có 22.643 người 
(chiêm 2,5%), dân Lộc Xinh Mun có 14.253 người (chiêm 
1,64%), dân tộc Kho’ Mú có 13.495 người (chiếm 1,49%), dân 
tộc La Ha có 9.238 người (chiếm 1,02%) và các dân tộc Tày, 
Lào, Hoa, Kháng gồm 10.559 người (chiêm 1,21%). Các dân 
tộc nói trên cư trú tập trung theo từng vùng. Người Mông cư 
trú  chủ yêu ỏ’ vùng cao, ở vùng giữa là người Dao, Xinh Mun 
và Khơ Mú, còn người Thái, Kinh, Mường cư trú  ở vùng thấp 
bằng  phang. Nhìn ở địa bàn hành chính, người Mường cư trú 
ở vùng Phù Yên, Bắc Yên và Mộc Châu, người Lào cư trú  chủ 
vếu ỏ Sông Mã, người Mông cư trú ỏ Bắc Yên..., còn người 
Thái CƯ trú trong khắp địa bàn của tỉnh, do đó văn hóa rủa 
dân  tộc này thâm nhập vào hầu hôt các dân tộc thiểu sô 
khác. N hìn ở m ặt tổng thế, các dân tộc ở Sơn La củng CƯ trú 
ph ả n  tán và đan xen. Chang hạn, theo sô liệu thông kê năm
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2000, huvộn Mai Sơn có 110.760 người nhùng bao gồm 6 dân 
tộc khác nhau. Trong đó, người Thái dông nhất  có 60.096 
ngưòi, tiếp đó là người Kinh có 32.671 người, sau đó là dân 
tộc Mông có 12.329 người, tiêp đôn dân tộc Kho’ Mú là 4.483 
người và một vài dân tộc khác có 583 người. 0  một xã cụ thể 
như xã Piêng Pằn, với diện tích tự nhiên là 21600 ha, có 4689 
người dân nhưng cù trú phân tán trong 19 bản khác nhau. 
Còn ở xã Tà. Hộc cùng của huyện này, có tới cư dân của 5 dân 
tộc là Mông, Thái, Khơ Mú, Mường, Kinh cùng sinh sông 
trong 22 bản riêng lẻ. Hay như trường hợp huyện Mộc Châu, 
theo sô" liệu năm 2000, có 131.400 người gồm 8 dân tộc anh 
em cùng sinh sông trên địa bàn 27 xã, thị trấn. Có những xã 
có tới 4 hay 5 dân tộc anh em cư trú dan xen nhau như xã 
Vân Hồ, Suôi Bàng...Tình trạng cù trú nói trên đã tạo ra một 
mói trường da dân tộc, đa ngôn ngữ đan xen. Có thể nói, ở 
trường hợp tỉnh Sơn La, chúng ta cũng gặp tình trạng tương 
tự như ở tỉnh Nghệ An.

Phần lốn các dân tộc thiểu sô sinh sông ở tỉnh Sơn La có 
trinh độ dân trí thấp, có tốc độ tăng trưởng dân sô tự nhiên 
cao (trước đây tỉ lệ táng là 3,2%, đôn năm 2000 vẫn còn con 
sô" là 2,45%). áp lực tăng dân sô" kéo theo những vấn đề việc 
làm, y tế, giáo dục ngày càng trở nên phức tạp. Trong những 
năm gần đây, tăng trưởng kinh tê toàn tỉnh tương đôi khá, 
bình quân năm là 9,5%. Tuy nhiên, đi vào chi tiết và nhìn ở 
địa bàn xã hay huyện cụ thể, tình hình kinh tê xã hội phức 
tạp hơn nhiều. Trước hêt, có một bộ phận cừ dân ở vùng cao 
vẫn còn sông da canh, thậm chí thỉnh thỏang vẫn còn du cư. 
Theo con sô thông kê của tỉnh, khu vực nông thôn chiêm 
87,13% dân sô toàn tỉnh nhùng thu nhập lại chỉ chiếm 47,6% 
sản phẩm xã hội, trong khi đó cư dân thành thị chỉ có 12,87% 
nhùng chiêm tối 52,4% thu nhập. Chúng ta có thể lấy trường 
hợp xã Chiềng Mung huyện Mai Sơn làm ví dụ. Xả này cách
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thị trấn Hát Lót chỉ 16 km năm trái dài trên 14km dọc theo 
(lường CỊUỎC lộ 6, cù dân có tới 3/4 là người Thái. Thê nhưng, 
trong sô 1471 hộ của xã, có 443 hộ thuộc diện đói nghco, thu 
nhập bình quân dầu người khoang 60.000đ/tháng. Tính 
chung toàn tỉnh, năm 2000 còn tới 15% sô hộ đói nghèo, sô hộ 
trung bình chiêm khoảng 49%. Hiện nay, ở Sơn La có tới 
26/201 xã chưa có dường ô tô đi (lỏn trung tâm xã, trong dó 
phẩn lớn là các xã thuộc vùng 3, tức vùng sâu vùng xa. Trên 
50% sô hộ trong toàn tỉnh chưa có diện thăp sáng và có tới 
60% dân cư chưa có nước sinh hoạt họp vệ sinh. Có thê nói, 
một vài con sô nêu trên cho thấy vô cơ bản đời sông kinh tẽ 
xã hội của cư clân các dân tộc Sơn La còn gặp rât nhiều khó 
kh ă n , đặc biệt là cư’ dân sinh sông ớ vùng sâu vừng xa.

2.3 N hận xét về cảnh huỏhỉị ngôn ngữ ở Sơn La

Cũng giông như những gì mà chúng ta nhận thấy ở địa 
bàn dân tộc miền núi phía Tây Nghệ An, ở địa bàn tính Sơn 
La, cảnh huống ngổn ngữ đê chúnq tơ xem xét tình trạng giáo 
dục ngổn ngữ củng là cánh huống của một địa bàn đa ngữ 
đan xen. Đồng thời, những diều kiện sinh thái nhân văn giữa 
hai vùng lãnh thố này, về cơ bản, cũng tương tự như nhau. 
Đó là tình trạng kinh tê nơi dây vừa còn chưa phát triển vừa 
lại khá đa dạng tùy thuộc vào những tiểu vùng địa lí cụ thể. 
Những hoàn cảnh giông nhau giữa hai vùng lãnh thổ như 
t hô hình như  phản ánh một đặc điếm quan trọng về cảnh 
huống ngôn ngữ chung của vùnq dãn tộc thiêu sô ớ nước ta.

Ngoài đặc điểm chung nói trẽn, chúng ta còn thấy ở địa 
hàn Hân tỏc miền núi phía Táy N^hê An và Sơn La còn có 
một điểm chung khác nữa. Đó là hiện tượng cư dân thiểu sô 
dông nhất ớ hai nơi này đều là người Thái, do đó, tiếng Thái 
là ngôn ngữ thiếu sô có vai trò khá quan trọng trong vừng và
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trở thành còng cụ giao tiếp chung cho nhiều dãn tộc thiếu sô 
khác sau tiếng phô thông (tiếng Việt). Tiêng Thái ở địa bàn 
này còn là ngôn ngữ của một dân tộc có nền văn hóa rấ t  phát 
triển. Họ đã có chừ viêt cổ truyền từ xa xừa theo lôi ghi âm. 
Và điều đặc biệt là chữ Thái cô đã được dùng đê ghi chép lịch 
sử cũng như nền văn học dân gian rấ t  phong phú của người 
Thái. Có thể nói, ỏ địa bàn dân tộc miền núi Nghệ An và Sơn 
La, tiêng Thái đã được hô trợ băng một thứ văn tự cỏ ghi âm có 
truyền thống văn hóa rât lâu đời. Khi xem xét tình trạng  giáo 
dục ngôn ngừ nơi đây, chúng tôi cho rằng chúng ta không thê 
không tính đến cảnh huống ngôn ngữ khá đặc biệt nói trên ỏ 
vùng lãnh thô này.

Ngoài hai dặc điểm ngôn ngữ khá giông nhau như vừa 
trình bày, ở địa bàn dân tộc miền núi Nghệ An và Sơn La còn 
có một đặc điểm nữa vừa có nét giống nhau nhưng lại vừa có 
nét khác biệt. Đó là tình trạng  ở địa bàn của hai tỉnh, có 
nhiều ngôn ngữ thuộc các tộc người có sô" người nói quá ít ỎI 
(ở Nghệ An là trường hợp tiếng ơ  Đu, Tày Pọng, Đan Lai - Ly 
Hà... ở  Sơn La là trường hợp Tày, Lào, Hoa, Kháng). Tuy 
nhiên ở trường hợp Nghệ An. tiếng ơ  Đu thậm chí không còn 
được sử dụng trong đòi sông cộng đồng người ơ  Đu nữa. Hiện 
tượng này hoàn toàn không thấy có ỏ Sơn La. Hay như ở 
trường hợp Nghệ An, tiếng Thái về cơ bản là ngôn ngữ được 
hầu hết các dân tộc chấp nhận như một ngôn ngữ phổ thông 
vùng. Còn riêng Sơn La, tình hình có khác đi chút ít. Ngoài 
tiêng Thái ra, ở những địa bàn hẹp hơn như Bắc Yên, tiếng 
Mông có vai trò lẳ ngôn nẹử vùng rõ nét hơn. Cuôi cùng, tuy 
đều là văn tự ghi âm nhũng chữ Thái cô ỏ Sơn La có những 
đặc điểm khác với chừ Thái cố ở Nghệ An. Đôi với chúng ta, 
những nét tương đồng và dị biột thuộc cảnh huống ngôn ngữ 
nói trên rấ t  quan trọng trong giáo dục ngôn ngữ nói chung, 
đặc biệt là giáo dục tiếng mẹ đẻ của các dân tộc thiêu sô nơi 
đây nói riêng.
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3.1. N hững đặc điểm địa lý tự  nhiên

Tuyên Quang là một tỉnh dân tộc miền núi phía Bắc 
nước ta, nằm ở 21°30 đến 22°40 vĩ độ Bắc Va 104°53 đên 
105u37 kinh độ Đông. Phía Bắc giáp tỉnh Hà Giang, phía 
Đông và Đông Bắc giáp các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn và 
Cao Bằng, phía Nam giáp tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc, phía 
Tây giáp tỉnh Yên Bái. Tống diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 
5820,02km2 (số liệu tháng 10/1997), chiếm 1,75% diện tích cả 
nước. Giông như ỏ Sơn La, Tuyên Quang cũng là tỉnh năm 
sâu trong nội địa nhưng không có đường biên giới mà bao bọc 
chung quanh là các tỉnh bạn. Trung tâm của tỉnh cách thủ đô 
Hà Nội khoảng 180km theo đường quôc lộ sô 2.

Địa hình tự nhiên của Tuyên Quang bị sông ngòi dày 
đặc và núi đồi trùng điệp chia cắt. Nơi đây, núi và đồi chiêm 
tới 73,2% diện tích tự nhiên của tỉnh. Phía Nam và Đông 
Nam có dãy Tam Đảo hùng vĩ với đỉnh cao 1270m, ở phía Băc 
là dãy Cao Khánh, dãy Ba Xứ có nhiều đỉnh cao như Chặm 
Chu (1587m), đỉnh Là (942m). Nhìn tổng thể, địa hình của 
tỉnh chia làm hai vùng rõ rệt. Vùng cao phía Băc rộng 
2.914,47km‘“ (chiếm 50,3% diện tích của tỉnh) có độ cao trung 
bình 600m so vối mặt nước biển, bao gồm toàn bộ huyện Na 
Hang, 11 xã thuộc huyện Chiêm Hóa. và 2 xã thuộc Hàm 
Yên. Vùng phía Ẹắc này bị các thung lũng sâu và sông ngòi 
chia cắt nên đi lại rấ t  khó khăn, dân cư thưa thớt. Vùng phía 
N am  còn lại của tỉnh là vùng đồi núi thấp  và các soi bãi rộng, 
dân cư sầm uấ t  hơn. Những thung lũng quan trọng đều có 
sông chảy qua: thung lũng Tuyên Quang có sông Lô, thung 
lũng Sơn Dương có sông Phó Đáy, thung lũng Yên Bình có

3. Đôi n é t  vể đ ịa  b àn  d â n  tộc  m iề n  n ú i  t ỉn h  T u y ê n
Q u a n g
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sông Chảy. Đây là những vùng đất rấ t  giẳu tiềm năng CUM 
tỉnh, ẹiao thông dễ dàng hơn, cư dân cư trú đông đúc những 
lại hay bị lũ lụt.

Tuy nhiên, trong mỗi một vùng cụ thể nói trên, địa hình 
cũng có những đặc trừng riêng ở mỗi tiểu vùng. Chang hạn 
vùng đất Sơn Dương tuy là nằm ở vùng thấp phía Nam của 
tỉnh nhưng địa hình cũng rấ t  phức tạp : rừng và núi chiêm 
tới 3/4 diện tích toàn huyện. Địa hình tự nhiên của huyện 
Sơn Dương bị 4 dãy núi trong huyện chi phôi. Dãy núi Hồng 
và Tam Đảo chạy theo hướng Bắc Nam ở phía Đòng làm 
thành ranh giới tự nhiên giữa Thái Nguyên và Tuyên Quang; 
dãy núi Sáng chạy từ Tây sang Đông ở phía Nam là ranh  giỏi 
giữa Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Tuyên Quang; dãy núi thứ ba 
chạy theo hướng Đông Nam - Tây Bắc chia huyện thành hai 
vùng có điểu kiện tự nhiên khác biệt nhau. Phía Bấc huyện 
Sơn Dương là tiêu vùng mang đậm nét địa hình miên núi, với 
nhiều núi đá cao hiếm trở xen kẽ các thung lũng nhỏ; phía 
Nam của huvện là núi đất, mối là địa hình của vùng thượng 
trung du, loại địa hình cơ bản của vùng phía Nam tỉnh 
Tuyên Quang như đã phân tích ở trên. Như vậy, xét cho 
cùng, địa lí tự nhiên của tỉnh Tuyên Quang cũng gây không 
ít khó khăn trong việc đi lại, đặc biệt là ở từng tiểu vùng nhỏ 
cụ thể.

Nằm trên vòng cung địa lí Ngân Sơn nên Tuyên Quang 
là tỉnh có nhiều sông SUÔI. Sông lốn nhất  là sông Lô, bắt 
nguồn từ Vân Nam (Trung Quốc) qua Hà Giang rồi đô vào 
Tuyên Quang, hợp với sông Hồng ở Việt Trì (Phú Thọ). Sông 
thứ hai là sông Gâm cũng bắt nguồn từ Trung Quốc, qua Cao 
Bang và Hà Giang thì đô vào Tuyên Quang theo hướng Na 
Hang, Chiêm Hóa rồi hợp với sông Lô gần thị xã Tuyên 
Quang. Hai con sông này do nhận nước của nhiều sông SUÔI 
nhỏ khác trong vùng nên thường gâv ra lũ lụt. Ngoài ra, ở
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Tuyên Quang còn nhiều sông nhó như sông Năng (Na Hang), 
sộng Phó Đáy (Sơn Dương), các ngòi như Bắc Nhung, Cô 
Linh, Chinh, Quãng.v.v. tạo thành một mạng lưới sông ngòi 
dày đặc. Song, do địa hình thay đổi đột ngột theo từng tiểu 
vùng như dã phân tích ỏ trên, lòng sông S U Ô I  thường có độ 
dôc cao. nhô hẹp, lam thác nhiều ghềnh nên rấ t  nguy hiếm 
bất ngờ cho thuyên bè qua lại. Vào mùa mưa, cả một hệ thòng 
sông ngòi chi chít ấy gây ra những trận lù lụt nguy hiếm.

Vê mặt khí hậu, tỉnh Tuyên Quang nằm trong vùng khí 
hậu rừng núi nhiệt đối có hai mùa rõ rệt và hay thay đối bất 
thường. Mùa nóng kéo dài từ tháng 4 đên tháng 10 với nhiệt 
độ t runẹ  bình lên đên 29°C; mùa rét từ  tháng 11 đên tháng
3, nhiệt độ trung bình là 16°c. Mùa nóng cũng thường là 
mùa mưa, mùa lạnh cũnsỊ thường là mùa khô hạn. Lượng 
mưa trung bình có năm lên tới 2320,8mm/năm (1996). Như 
vậy có thê thây đất Tuyên Quang nóng, nắng lắm, mưa 
nhiều. Mặt khác, Tuyên Quang là tỉnh hay có gió lốc mạnh, 
sương muôi và chịu ảnh hưởng nặng của gió mùa đông bắc. 
Có thê nói với điều kiện khí hậu như vậy, đòi sông của người 
dân nơi đây sè gặp nhiều khó khăn nhưng lại rấ t  thuận lợi 
cho thảm  thực vật phát triển.

Như vậy, mặc dù là một tỉnh trung  du miền núi nhưng 
với diều kiện tự nhiên, sông ngòi, khí hậu như phân tích ỏ 
trên, điều kiện tô chức cuộc sông của cư dân tinh Tuyên 
Quang không được coi là thuận lợi. Trong khi đó thậm chí 
nhiều tiêu vùng có thê gặp rất nhiều khó khăn. Chính những 
thuận  lợi cũng như khó khản giữa các tiêu vùng khác nhau 
như thê có ảnh hưởng tiêu cực đến vấn đề giáo dục nói chung 
trong đó có giáo dục ngôn ngữ nếu không có sự sử lí phù hợp 
với điều kiện khách quan. Do đó, nhìn một cách khái quát, 
đặc điếm  địa lí tự  nhiên của Tuyên Quang, cũng giông như 
miền núi phía Tây Nghệ An và tỉnh Sơn La, có ánh hưởng tiêu 
cực đến vấn đề giáo dục ngôn ngữ.
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Theo sô liệu thông kê tháng 4/1999, dân sô của tỉnh là 
675.110 người gồm trên 20 dân tộc khác nhau sinh sông ỏ 
năm huyện là Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn 
Dương và thị xã Tuyên Quang. Lãnh thổ Tuyên Quang chia 
thành 145 xã, phường, thị t rấn  V Ớ I  tống sô" 2217 thôn bản. 
Theo tính toán, các điểm tụ cư của cư dân ở đây bình quân là 
gần 300 người/ thôn bản, một con sô" rấ t  đáng quan tâm. Tuy 
nhiên mật độ dân sô" giữa các huyện khá chênh lệch nhau. 
Huyện Na Hang, mật độ cư dân là thấp nhất 42 ngưòi/knr, 
huyện Chiêm Hóa là 87 ngưòi/km2, huyện Sơn Dương cao 
nhất là 213 ngưòi/km2, trong khi đó mật độ trung bình ở thị 
xã là 1282 người/km2. Như vậy, có cơ sở đê cho rằng về đại 
thê cư dân sinh sông ở Tuyên Quang cư trú củng khá phân 
tán.

Trong sô" trên 20 dân tộc anh em sinh sông ớ Tuyên 
Quang, người Kinh có 342.066 người (chiếm khoảng 50,63%), 
sau đó là người Tày có 163.066 người (chiêm 24,13%), tiêp 
đến là người Dao có 71.044 người (chiếm khoáng 10,51%), 
tiếp đến là người Cao Lan có 51.210 người (chiếm 7,58%), 
dân tộc Nùng có 13.911 người (chiếm 2,06%), người Hoa có 
12.535 người (chiếm. 1,86%), người Mỏng có 10.198 người 
(chiếm khoảng 1,62%), người Sán Dìu có khoảng 9.701 người 
(chiếm khoảng 1,50%). Những dân tộc khác như Pà Then có 
gần 500 người, dân tộc Mường có 259 người, dân tộc Giáy có 
144 người V . . V . .  Tình hình nói trên cho thấy ở Tuyên Quang 
củng là địa hờn đa dân tộc đan xen. Điều đáng chú ý tuv 
Tuyên Quang là địa bàn đa dân tộc dan xen nhưng ở đây 
người Kinh lại là dân tộc cư trú đông hơn cả so với tấ t cả 
những dân tộc thiểu sô khác còn lại.

3 .2. Đặc điểm kinh tế  xã hội tỉnh Tuyên Quang
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Tuy nhiên, khi xem xét chi tiêt ơ địa bàn cấp huyện, 
tình hình có khác đi chút ít so với phạm VI toàn tỉnh. Clìắng 
hạn, ớ huyện Na Hang tông sô nhản khâu là 64.741 n^ười VÓI 
12 dân tộc khác nhau. Trong đó, người Tày có sỏ" lượng đỏng 
nhất (34.501 người) chiêm 57,53%, tiẽp đên là người Dao 
(14.027 người) chiếm 23,39%. Người Kinh ỏ huvện này chí có 
5835 người, chiêm 9,73%, dứng vị trí thứ 3. ớ  vị trí thứ 4 là 
người Mông có 3190 người, chiêm 5,32%. Còn lại là các dán 
tộc khác như Hoa, Cao Lan, Sán Chỉ, Nùng, Ngái gồm 2418 
người chiếm 4,02%. Như vậy nêu như trong phạm vi toàn 
tỉnh, người Kinh là dân tộc có sô lượng đông nhất, thì ngược 
lại ở Na Hang, người Tày mới là dân tộc có sô" lượng đông 
nhất, thứ đến là người Dao và người Kinh, ở  một huyện khác 
là Chiêm Hóa, tình hình cũng lại khác đi. Nơi đây trong tổng 
sô" 126.388 người thì người Tày có 77.902 người (chiếm 61%), 
người Kinh có 29.232 người (chiếm 22,8%), đứng ở vị trí thứ 3 
lả người Dao có 13.025 người (chiêm 10%), người Hoa có 3663 
người (chiếm 2,9%), người Nùng là 2.047 người (chiếm 1,6%). 
Tuy có khác đi ít nhiều nhưng ở huyện này, người Tày vân là 
dân tộc có số  lượng đông nhất. Nói cách khác, ở hai huyện mà 
chúng ta dang phân tích, bôi cảnh ngôn ngữ gần như tương 
tự như nhau. Rõ ràng nhìn ở khía cạnh nào thì tình trạng cư 
trú  đan xen giữa các dân tộc vẫn là nét nổi trội dễ thây nhất 
trên  lãnh thổ tỉnh Tuyên Quang.

Trong mảy năm gần đây, nền kinh tê Tuyên Quang là 
một nền kinh tế  tương đối phát triển. Điều này thể hiện ở sự 
tảng trưởng đều đặn GDP hàng năm của tỉnh. Tuy nhiên 
trong địa bàn mỗi huyện cụ thể, vấn đề không hoàn toàn như 
vậy. Chúng ta lấy trường hợp huyện Na Hang, một huyện có 
người dân tộc đông hơn làm ví dụ. Theo báo cáo về tình hình 
kinh tê xã hội Na Hang năm 1999, cả huyện có 11.741 hộ thì 
hộ đói nghèo là 3.350 hộ (chiêm 35,46%), sô hộ trung bình là
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5.525 hộ (chiêm 58,49%), trong khi dó sô hộ được coi là giàu 
chỉ chiếm 6,03%. Cũng theo báo cáo nói trên thì thu  nhập 
bình quân đầu người môi tháng ở đây quy ra là 27kg thóc 
(với giá 2000đ/ lkg = 54.000 đồng/ người/ tháng). Thu nhập 
như vậy rõ ràng là thu nhập của một đời sông vùng kinh tê 
xã hội khó khăn. Những khó khăn nói trên không thê không ảnh 
hưởng đến hoạt động giáo dục, trong đó có giáo dục ngôn ngữ.

3.3. N hận xét chung về bối cảnh ngôn ngữ ở Tuyên Quang

Từ những gì mà chúng ta phân tích ở trên, có thể nói 
rằng tuy cư dân sinh sông ở Tuyên Quang đông nhất là 
người Kinh nhưng tinh này vẫn là một tỉnh dẫn tộc miền núi. 
Đặc trưng miền núi thể hiện rõ ở phần lãnh thô phía Bắc của 
tỉnh và ở nhiều tiểu vùng của phần phía Nam. ở  những nơi 
này, điểu kiện tự nhiên hêt sức khó khăn, trong đó khó khăn 
nhất vẫn là giao thông đi lại. Cùng V Ớ I  đặc điểm miên núi, 
đặc điểm dân tộc được thể hiện khá rõ. Hầu như không có 
huyện nào lại không có đồng bào dân tộc sinh sông. Thậm chí 
ỏ những huyện như Na Hang, Chiêm Hóa chỉ riêng người 
dân tộc Tày đã là cư dân có sô" lượng dông hơn tấ t  cả những 
dân tộc khác còn lại.

ơ  Tuyên Quang, người ta cũng dễ ràng nhận thây các 
dân tộc thiểu sô cư trú vừa phân tán vừa đan xen với nhau. 
Đây cũng là một đặc điểm tương đôi nổi bật, giông như tình 
hình đã quan sát ở Nghệ An hay Sơn La. Các dân tộc cư trú 
hầu như trong khấp các dơn vị xã phường thuộc tỉnh. Thêm 
vào đó, có xã có nhiều dân tộc khác nhau cùng sinh sông. 
Thậm chí, ngay một đơn vị thôn bản cũng có-nhiều dân tộc 
khác nhau cùng cộng cư. Sự đan xen này làm cho cảnh huông 
ngôn ngử thể hiện một bức tranh  song ngữ rõ nét và tính 
chất song ngữ ấy cũng rấ t  đa dạng và phức tạp.
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Một dặc điểm khác nữa cần phải được nói đên là tuy 
kinh tê Tuyên Quang mấy năm gần đây có phát triển nhưng 
có thê nói đời sông của đồng bao, nhảt là đông bảo các dân 
tộc thiêu sô ở vừng phía Băc, oản thuộc diện còn gặp rât 
nhiều khó khăn. Mức thu nhập bình quân mà chúng tôi trình 
bày ở trên cho thấy rõ điều đó. Như vậy, dù nhìn nhận ở mức 
độ nào thì bôi cảnh đê thực hiện giáo dục ở Tuyên Quang vẫn 
]à nơi còn gặp nhiều khó khăn, chưa thóat khỏi hoàn cảnh 
chậm phát triển.

Cuôì cùng, ở Tuyên Quang, nét nổi bật nhất  có thể nhấn 
mạnh là nơi đây tiếng Tày là ngôn ngữ thiểu sô được coi là 
tiếng phô thông vũng của nhiều khu vực. Đây là đặc điểm có 
sự khác biệt rõ rệt so với hai vùng lãnh thổ ở Nghệ An và Sơn 
La. Dân tộc Tày ở dảy cũng là một dân tộc có nền văn hóa 
phát triển, có chữ viết cổ truyền và cả chừ viết La tinh. 
Nhưng chữ viết cố truyền của họ lại là một loại văn tự hầu 
như không còn sức sông như chữ cố truyền của người Thái. 
Rõ ràng bôi cảnh ngôn ngữ ở Tuyên Quang đã góp phần làm 
da dạng cảnh huống ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu sô" ở nước 
ta, một cảnh huống mà trong đó, ở những phần tiếp theo, 
chúng ta sẽ xem xét vấn đê giáo dục ngôn ngữ cho đồng bào 
dân tộc.

4. Một vài tiếu kết cho phần I của chương II

Qua nhừng phân tích một sô" đặc điểm tự nhiên và xã 
hội vùng dân tộc miền núi ba tỉnh Nghệ An, Sơn La và 
Tuyên Quang ở trên, chúng ta có thế sơ bộ nêu lên một vài 
nhộn  xét ban đầu. Đây sẽ là những nét  hoặc giống nhau, 
hoặc khác nhau của một cảnh huống ngôn ngữ để khi đánh 
giá, xem xét hay thực hiện hoạt động giáo dục ngôn ngữ trên 
địa bàn này, người ta không thể không chú ý đến. Hơn nữa
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chúng ta đều biết rằng  ngôn ngữ là một hiện tưỢỉig xã hội và 
hoạt động giáo dục ngôn ngữ củng là hoạt động của m ột xỏ 
hội cụ thể. Do đó, hoạt động này bao giờ cũng hướng theo một 
mục đích xã hội n h ấ t  định. Điều dó quy định rằng  giữa 
những đặc điểm tự nhiên và xã hội của cảnh huông ngôn ngữ 
vùng lãnh thổ, nét đặc thù  xã hội thường có vai trò, có ảnh 
hưởng nổi trội hơn và nhiều khi trực tiêp hơn. Thê nhưng, 
các yếu tô" xã hội thường bao giò cũng mang tính lịch sử nên 
những ẹì mà chúng tôi đã nêu ra ơ trên dù cho phong phu 
đến đâu vẫn chưa thê coi là đã đẩy đủ. Vì thê, nét đặc thù  xã 
hội luôn luôn phải được cập nhật, phải được thòi sự hóa cùng 
vối thòi ẹian phát  t r iển  của xã hội.

4.1 .Những đặc điểm chung

Điều trước tiên mà chúng ta đểu dê nhận thấy là ở vừng 
lãnh thô của ba tỉnh  nơi có đồng bào dân tộc thiểu sô cư trú , 
đù ỏ mức độ nào, đều có đặc điêrn địa lí là vừng m iền núi. Có 
thê thấy ở miền Táy Nghệ An, ở địa bàn Sơn La và Tuyên 
Quang, nét đặc trưng này khá nôi bật. Từ dây chúng ta biêt 
rằng ơ ba tỉnh nói trên, địa hình tự nhiên hiếm trở, khí hậu 
khắc nghiệt, sông ngòi dày đặc chia cắt vùng lãnh thô làm 
cho giao thông giữa các tiêu vùng rất khó khăn. Có thê nói, 
đây là một vấn đề khá nan giải luôn luôn đặt ra, luôn luôn 
xuất hiện trong hoạt động giáo dục ngôn ngữ nhưng lại nằm 
ngoải khả năng xử lí của những người thực hiện hoạt dộng 
này. Do dó, có thê khang dịnh như đinh dóng cột rằng hoạt, 
động giáo dục ỏ địa bàn dân tộc, trong dó có giáo dục ngôn 
ngữ, là một hoạt động phải có sự phôi hợp của toàn xã hội 
theo đúng nghĩa của nó. Muôn vượt qua những khó khăn ấy, 
ngừòi ta phải giải quyết nó ỏ tầm vĩ mô toàn xã hội. Vì thê, 
vấn đề phá t triển k in h  tế  xã hội vùng dân tộc thiêu sô là văn 
đề mang tính quyết đ ịnh  nhất trong hoạt động giáo dục ngôn 
ngữ.
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Do dặc điểm miền núi của vùng cư dân dân tộc thiểu sô 
như thế, một hệ quả tấ t  yêu nữa của đặc điểm này là cư dân  
các dân tộc thiêu sỏ CƯ trú rất phân tá n . Tính phân tán này 
có thể thấy dưới nhiều góc độ khác nhau, ở  phạm vi một dân 
tộc như người Mông, họ sông cả ở Nghệ An, Sơn La và Tuyên 
Quang với một mật độ thưa thốt, biệt lập trong những vùng 
lãnh thô bị ngăn cách, giao thông đi lại rấ t  khó khản. Hay 
như người Dao, khắp Sơn La và Tuyên Quang, vùng nào 
cũnẹ có người Dao cư' trú, nhưng rải rác mỗi nơi một ít. ơ  
phạm vi đơn vị hành chính, cả cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, 
thậm chí ở thôn bản, về đại thể đều thấv có nhừng dân tộc 
khác nhau cùng sinh sông nhưng vói sô" tỷ lệ rất khác nhau. 
Chuyện một đơn vị hành chính như xã có nhiều dân tộc khác 
nhau cùng sinh sông là điều bình thường ở vùng dân tộc 
thiểu sô" miền núi nơi chúng ta đang quan tâm. Chúng tôi cho 
rằng đặc điểm này ảnh hưởng đặc biệt đến hoạt động giáo 
dục ngôn ngữ vừng dân tộc miền núi. Bởi vì, nó sẽ làm rối 
rắm việc tổ chức dạy và học cả tiếng Việt lẫn tiếng mẹ đẻ cho 
người dân tộc thiểu sô.

Cư trú phân  tán sẽ dàn đến hiện tượng CƯ trú đan xen. 
Đây cũng là một đặc điểm khá nổi bậ t  của cảnh huống ngôn 
ngữ nơi đây. ở những vùng lãnh thổ mà chúng ta đang xem 
xét, có rất ít đơn vị xã chỉ duy nhấ t  có một dân tộc cư trú. 
Còn ở cấp huyện và cấp tỉnh, t inh hình nói trên là không có. 
Tính chất đan xen da báo giữa các dân tộc này, nếu như chỉ 
cố ở địa bàn cấp tỉnh, sẽ không có vân đề gì phải băn khoăn 
nhiều. Nhưng nó lại xảy ra ở cả cấp huyện, cấp xã, thậm  chí 
cả ở mỗi thôn bản. Cho nên, đây lại là một vấn đề gây khó 
khăn không ít cho giao tiêp ngôn ngữ củng như hoạt động 
giáo dục ngôn ngữ. Vì ở đây sẽ nảy sinh vấn đề, ở những địa 
bàn như vậy, ngoài tiếng phổ thông ra ngôn ngữ của dân tộc 
nào sẽ là ngôn ngữ có vai trò quan trọng tiêp theo. Khi tìm
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hiểu tình hình giáo dục ngôn ngừ trong thời gian vừa qua, 
chúng tôi thấy rằng  đây là một thực tê có tác độnẹ không nhỏ 
đối vói hoạt động này. T hế  nhưng, hình như trong thực tiễn 
giáo dục ngôn ngữ, người ta chưa quan tâm đúng mức tối 
hiện trạng  nàv và do đó những tiêu cực khách quan do nó 
gây ra  vẫn chưa được tính toán và xử lý.

Cùng với những đặc điểm nói trên, chúng ta còn thấy  ở 
cả ba địa bàn dân tộc miền núi đang được quan tâm, m ột đặc 
trưng nổi bật của cảnh huống ngôn ngữ là đời sống xã hội 
của đồng bào về cơ bản còn rất lạc hậu, kinh tế  còn chưa p h á t 
triển. Điêu này thể  hiện ở trình độ canh tác đê tạo ra của cải 
vật chất phục vụ cho cuộc sông hàng ngày của người dân 
nhiều nơi còn thấp  kém, thu nhập hàng năm thấp, thậm chí 
nhiều nơi vẫn thiêu đói. Vì thê, trong nhận thức của nhiều 
người dân, ưu tiên hàng  đầu của họ là thu nhập để đảm bảo 
cuộc sông chứ chưa phải là những vấn đề khác, chăng hạn 
như vấn đê học tập. Còn đổi V Ớ I  những ngưòi làm công tác 
giáo dục thì người ta sẽ chỉ thấy những khó khăn kinh tê 
trước m ắt  chi phôi hoạt động này mà chưa thấy ích lợi phát 
tr iển bền vững xã hội của hoạt dộng giáo dục ngón ngữ. 
Chính nhận  thức xã hội như thê cũng phần nào là vật cản, 
làm ảnh hương tới giáo dục nói chung, trong đó có giáo dục 
ngồn ngữ ở vùng dân tộc thiểu sô nói riêng.

Những đặc điểm mà chúng ta nhận thấy qua việc phân 
tích cảnh huống ngôn ngữ của Nghệ An, Sơn La và Tuyên 
Quang vừa nêu trên hình như  là điển hình cho phần  lớn 
vùng dân  tộc thiêu sô m iền núi nước ta. Những địa bàn khác 
không phải là địa điểm để chúng tôi khảo sát cho đề tài này 
nhưng đã được chúng tôi mở rộng như miền Tây các tỉnh 
Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Thanh Hóa, các tỉnh như 
Lai Châu, Yên Bái, Lao Cai, Hà Giang, Kon Tum... đều có
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nét tu'0'ng tự như thê. Nhung khó khăn vê kinh tê xã hội, 
điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đồng bào dân tộc thiểu sô CƯ 
trú vừa phân tán vừa dan xen là những hiện thực khiên 
chúng ta luôn luôn phải đôi mặt. C ó jè  trong hoạt động giáo 
dục nói chung và giáo dục ngôn ngữ nói riêng, việc xử lí các 
đặc điểm nói trên một cách hợp lí sẽ là chìa khóa của sự 
thành công.

Điêu thứ  hai mà chúng ta cần phải tách ra để nhấn 
mạnh khi phân tích đặc điếm dân tộc miền núi của ba tỉnh 
Nghệ An, Sơn La và Tuyên Quang là sự  luôn luôn thay đổi vẻ 
cảnh huống ngôn ngữ xét theo mỗi vừng lãnh thô hay xét theo 
tình trạng cư trú của từng dân tộc.

Nội dung thứ nhất của đặc điếm này là khi chúng ta 
xem xét vấn đê ở lãnh thổ cấp tỉnh, lãnh thổ  cấp huyện hay 
địa bàn các xã, những đặc trưng về kinh tê xả hội, tinh  h ình  
cư trú phân tán và đan xen nói trên thê hiện ở những mức độ 
rất khác nhau. Nói một cách khác, có thế diễn giải rằng  tình 
hình ấy ở huyện này là thê này, ở huyện khác lại là thê khác. 
Chẳng hạn, cảnh huông ngôn ngữ của huyện Kì Sơn là riêng, 
của huyện Tương Dương là riêng, tuy cả hai đều thuộc tỉnh 
Nghệ An và có khoảng cách không xa nhau là mấy. Hay như 
cảnh huống ngôn ngữ ỏ Na Hang sè khác với Sơn Dương cho 
dù đều thuộc tỉnh Tuyên Quang. Tính đa dạng này đòi hỏi 
chúng ta phải có cách ứng xử riêng cho từng vùng một cách 
thích hợp. Mọi ý  đ ịnh  cứng nhắc, khổng xuả t p h á t từ  thực 
tiễn sau kh i đả xem xét đầy đủ cảnh huống ngôn ngữ  của 
từng vùng lãnh thô cụ thế\ sẽ luôn luôn gặp phải những thât bại.

Một nội dung khác phản ánh đặc điểm luôn luôn thaý 
đổi cảnh huống ngôn ngữ vùng dân tộc miền núi là trong  
cũng một dân tộc, những tác động của những đặc trưng nói 
trên sẽ rất khác nhau khi họ cư trú ở những vùng khác nhau.
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Chúng ta có thể lấy trường hợp người Thái làm ví dụ. Họ cư 
trú ở cả Nghệ An lẫn Sơn La. ở  Nghệ An, tính đan xen và 
phân tán cũng như điều kiện xã hội của người Thái ở Tương 
Dương là khác vỏi người Thái ở Quỳ Châu hay Quế Phong, ơ  
Sơn La, người Thái ở Thuận Châu sẽ khác với người Thái ở 
Phù Yên, thậm chí khác cả với người Thái ở Mai Sơn. Do vậy 
người Thái ở Nghệ An có cảnh huống ngôn ngữ khác với cảnh 
huống ngôn ngữ của người Thái ở Sơn La. Sự phức tạp chính 
là ở chỗ này. Ây vậv mà có rất nhiều nhà nghiên cứu, thậm  
chí họ là người Thái, do chưa bao giờ quan tâm đến ngôn ngữ 
học xã hội, đã cô tình lờ đi thực tế  nói trên và khảng khăng tô 
chức hoạt động giáo dục ngôn ngữ trong một môi trường giả 
thiết là người Thái có cảnh huống ngôn ngữ thông nhất. 
Những gì mà người ta đã làm nhưng chưa thu được kêt quả 
như mong muôn phần nào có nguyên do từ chỗ không nhận  
thây thực tế  hiển nhiên này.

4.2. Một vài nét khác biệt

Theo chúng tôi, khi quan sát cảnh huống ngôn ngừ để 
xem xét vấn đề giáo dục ngôn ngữ ở Nghệ An, Sơn La và 
Tuyên Quang có ba nét khác biệt giữa ba vừng cần được chú ỷ.

Thứ nhất, ở vừng dẫn tộc miền núi Nghệ An và Sơn La, 
đúng là người dân tộc thiêu sô'cư trú trên địa bàn đỏng hơn 
người K inh , một dân tộc giữ vị trí đa sô trong cả nước. Các 
huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quê Phong, Quỳ 
Châu và Quý Hợp của Nghệ An đều như vậy. Ngưòi dân tộc ỏ 
Quê Phong chiếm tới 74% dân sô", ở Tương Dương con sô này 
là 91,49%. ở  Sơn La, con sô chung trên toàn tỉnh là 82%. Do 
tình hình như vậy ở những nơi này, sau tiêng phô thông ngôn 
ngữ của dân tộc thiếu sô có sô" người đông hơn có vai trò hêt 
sức quan trọng. Nhưng điếu này đến lượt nó lại tuỳ thuộc vào 
tính địa lí trong khu vực.
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o  Tuyên QuaníỊ tinh hỉnh lại không như  thế. Trẽn địa 
bàn cà tinh , người Kinh (và do đo tiếng phô thông) lại g iữ  vị 
tr í chủ đạo. Do đó, nhiều khi ỏ phạm vi cấp lỉnh, người ta 
hầu như ít quan tâm dên vấn đẽ nơi đây có phải là vùng dân 
tộc thiểu sô hay không. Cuôn “Sù liệu thống kẽ kinh tẽ - xả 
hội năm 1995 - 1997” do cục thông ké Tuyên Quang xuất bản 
tháng 11 năm 1998 chỉ có 2 sỏ liệu duy nhất vê người dân tộc 
[13; 206 - 207] là một ví dụ về hiện tượng này. Tuy nhiên, 
tình hình sè lại khác đi khi người ta quan tâm đên địa bàn 
cấp huyện. Chẳng hạn, ở huyện Na Hang người dân tộc thiểu 
sô chiếm tới 90,63% dân sô, còn ỏ huyện Chiêm Hóa con sô 
này là 70,2%. Rõ ràng, dù tình hình của toàn tỉnh  Tuyên 
Quang không giông như ở Nghệ An và Sơn La nhưng ỏ nhiều 
huyện cụ thê, người dân tộc thiểu sô vẫn có sô lượng dông 
hơn, giông như hai tỉnh đã được phân tích.

Điều khác biệt thứ  hai cẩn được chú ý là ở địa bàn dân 
tộc thiểu sô các tỉnh Nghệ An, Sơn La và Tuyên Quang, ngôn 
ngữ  dân tộc có vai trò quan trọnq sau tiếng phô thông rât 
khác nhau. Trường hợp ở Nghệ An và Sơn La là tiếng Thái, 
nhưng ở Tuyên Quang lại là tiêng Tày. Ngay như tại địa bàn 
Sơn La, ở Thuận Châu, Mai Sơn, Yên Châu tiếng Thái giữ 
vai trò chủ đạo thì ở Bắc Yên, vai trò này của tiếng Mông trội 
hơn, trong khi đó ỏ Phù Yên cả tiếng Thái và tiếng Mường lại 
có vị trí ngang nhau. Và do ngôn ngữ các dân tộc thiểu sô này 
không có vai trò là ngôn ngữ phô thông toàn quốc nên tính 
địa phương của nó dược bảo lưu, dược khắc họa đậm nét hơn. 
Do vậy mà chữ viêt của họ cùng có sự khác biệt nhất định và 
điều quan trọng là họ luôn tôn trọng sự khác biột ấy. Trường 
hợp chữ Thái cô Quỳ Châu và chủ' Thái cô cua người Thái 
Đen ở Sơn La là một ví dụ điên hình. Nhiều kêt quả nghiên 
cứu mà chúng tôi có được cho thây những cách làm không 
quan tâm, không tôn trọng tính đa dạng này sẽ khó, thậm



chí không thu được kêt quả gì trong hoạt dộng giáo dục ngôn 
ngữ.

Từ hai nét khác biệt nói trên, một khác biệt thứ  ba phản 
ánh thực tê đa dạng của cảnh huống ngôn ngữ là sự  khác biệt 
vè tâm lí ứng xử đỏi với vân đề giáo dục ngôn ngữ  của người 
dân tộc cũng như của cán bộ chịu trách nhiệm quản lí nhà 
nước về công việc này. Những khác biệt như thê là tấ t  yếu vi 
nó phản ánh tính văn hóa trong hoạt động giáo dục ngôn 
ngữ. Trước đây, đôi khi người ta quên đi ngôn ngữ thực ra là 
thành t() đầu tiên trong tổng thế các thành tố  tạo nên văn 
hóa của một dân tộc. Trong khi đó, các dân Lộc thiếu sô 
thường coi ngôn ngữ như một biếu hiện văn hóa truyền thông 
của mình. Đôi với từng con người cụ thể, mức dộ này củng sõ 
khác nhau. Và do đó hoạt động mang lính xã hội này đương 
nhiên phải chịu ảnh hưởng chủ quan ấy của họ. Cho nên ò 
một nơi cụ thế, có những cán bộ là người dân tộc không muôn 
học tiếng dân tộc của mình, nhưng lại có người ở nơi khác lại 
rấ t  tha thiêt đôi với hoạt động này. Đây cũng sẽ là những rắc 
rối phải được tính trong bôi cảnh ngôn ngữ đê thực hiện hoạt 
động giáo dục ngôn ngữ.

II. T ìn h  h ìn h  g iá o  đ u c  t i ế n g  p h ổ  t h ô n g  ở  địa  
b à n  d â n  tộc  ba t ỉn h  N g h ệ  An, S ơn  La v à  T u y ê n  
Quang

1. Đặt vân để
Chúng ta biết rằng, trong hoạt động giáo dục ỏ cả nước 

nói chung củng như ỏ vùng dân tộc miên núi nói riêng, tiêng 
Việt, tức là ngôn ngữ phố thông, không phải là một ngoại 
ngữ. Do đó trong hoạt động giáo dục không có chuyện thuần 
tuý chỉ giảng dạy tiếng Việt cho học sinh người dân tộc riêng
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như một ngoại ngữ. Viộr cung cấp tri thức tiêng Việt cho bọc 
sinh dân tộc, về cơ bán, giỏng như hoạt động cung câp tiêng 
Việt cho học sinh có tiênu; Viột là tiêng mẹ đẻ. Học sinh dân 
tộc học tiêng Việt ở những lớp ban đầu và sau đó tiêp nhận 
nó thông qua các môn học khác bằng tiếng Viột. Như vậy, đôi 
vói học sinh các clân tộc thiếu sô", trong thực tê tiêng Việt 
không phải là tiênẹ mẹ dẻ của họ nhưng khi tiêp nhận giáo 
(lục tiếng Việt, họ lại được tiêp nhận gần giống như cách tiêp 
nhận của người nói tiêng mẹ đẻ.

Trong tình hình như vậy, khi đánh giá thực trạng giáo 
dục tiếng phô thông cho người dân tộc, chúng ta chỉ có một 
cách duy nhất là căn cứ vào trình độ văn hóa (theo nghĩa 
trình độ học vấn) đê xem xét vấn đề. Điều này giải thích lí do 
vì sao ỏ phần dưối đây chúng tôi dựa vào sô" liệu học sinh đên 
trường đê đánh giá tình hình. Cách làm nàv thoạt nhìn có vẻ 
thiếu logic nhưng lại là cách làm duy nhất khả dĩ có thê chấp 
nhận  dược. Trong thực tô chúng ta khó có thê nói tới một sô 
liệu nào liên quan đôn giáo dục nói chung, trong đó có giáo 
dục ngôn ngữ, mà lại không xuất phát từ sô liộu cơ bản này. 
Khi làm như vậy, mặc nlìiôn chúng ta thừa nhận học sinh có 
tr ình độ học vấn cao sẽ nam bắt tiêng Việt tốt hơn.

Khi đặt nhiệm vụ khảo sát giáo dục ngôn ngữ, trong đó 
có vân đê khảo sát tình hình giáo dục tiêng phô thông ở địa 
bàn ba tỉnh miền núi dân tộc, chúng tôi ý thức rất rõ những 
khó khăn sẽ gặp phải. Trước hết, đó là sự khó khăn do điều 
kiện địa lí đem lại mà chúng ta đã phân tích ỏ phần cảnh 
huông ngôn ngữ. Điều dỏ cỏ nghĩa là người nghiên cứu khó có 
thô di đon cìẩv đủ tất ca (liêm cù trú rủa người dân đê đánh 
giá tình hình mà chỉ có thế lựa chọn các địa bàn nào đó khảo 
sá t  rồi từ đó khái quát lại tình hình. Đây chính là cách làm 
thông qua những điểm cụ thể, khảo sát nó một cách đầy đủ
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nhát để rút ra những nhận xét khá dĩ có thể chấp nhận dược. 
Cùng với vấn đê địa lí, một khỏ khăn nữa mà khi đặt vấn dể 
này ra chúng tôi lập tức gặp phải, đó là tình trạng hầu như 
chúng tôi phải tự mình xử lí lấy tư liệu mà không thê dựa 
vào sô liệu chùa dược bóc tách của những cơ sở giáo dục địa 
phương. Như chúng tôi đã nói ở phần mở đầu, đánh giá vấn 
đề giáo dục ngôn ngữ mà chúng tôi thực hiện là cách đánh  
giá ở khía cạnh chính sách xã hội và vai trò xả hội của ngôn 
ngữ trong đời sông đồng bào dân tộc. Do đó thang độ dùng đê 
so sánh là khác vói cách đánh giá tình hình tông kêt giáo dục.

Chính vì sự khác biệt này mà chúng tôi thấy cần phải 
làm rõ một sô vấn đề liên quan đến thang độ đánh giá tình 
hình giáo dục tiếng phố thông cho đồng bào dân tộc.

1.1. Đánh giá theo thang độ binh đăng (chính sách xã hội)

Đê có thể nói ngưòi dân tộc ở một địa bàn nào đó dã có 
thể được tiếp nhận giáo dục tiếng phổ thông đầy đủ hay 
chưa, trước hêt chúng ta phải căn cứ vào quyền được đảm  
bảo phát triển bỉnh đằng của họ , một quyển đã được xác lập 
trong các chính sách của Đảng, được pháp luật hóa và hành 
chính hóa. Nội dung của vấn để này có thể được nêu ra như 
sau: Trong một đơn vị hành chính xác định có người dân tộc 
cư trú, tình hình giáo dục sẽ đạt đên mức bình đẳng như tỉ lệ 
người dân tộc đến lốp (hoặc có trình độ văn hóa/ học vấn) 
tương đương VỚI tỉ lệ ây ở người đa sô". Khi tỉ lệ ấy quá chênh 
lệch, dù cho lí do của nó là gì, thì điều đó cũng có nghĩa là nơi 
ấy chưa có sự bình đẳng thực sự trong thụ hương giáo dục. 
Trong phân tích tình hình thụ hưởng giáo dục tiếng Việt, 
chúng tôi cho rằng việc xác định được tỉ lệ nói trên là rát 
quan trọng. Qua đó chúng ta có thể thây rõ tình hình người 
dân tộc có cơ hội nắm bắt tiếng Việt, ngôn ngừ phổ thông của
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cả nước như thê nào. Vấn đê sẽ còn rõ ràng hòn khi ngừời ta 
có thổ xác định được t.1 lộ nói trên cho từng dan tộc cụ thê ỏ 
từng đơn vị hành chính. Nhùng điểu đó là khó vì như sẽ tháy 
ở phẩn sau, các scY liệu thông kê thường chưa có sự tách bạch 
rạch ròi như thế. Đê thể hiện nội dung đã nói ở trên, trong 
phần xử lý sỏ liệu, chúng tôi sẽ xác định những khía cạnh 
sau đây:

- Ty lệ giữa học sinh dân tộc trong tổng sô học sinh đi 
học so với tỷ lệ giữa người dân tộc trong tong sỏ dân cư. Tỷ lệ 
này cỏ thê tính theo địa bàn cụ thê, có thê tính theo từng dàn  
tộc khác nhau và củng có thê tính theo mỗi lớp học hay từng 
cấp học.

- Tỷ lệ học sinh dân tộc đ i học ờ cấp cao hơn so với cấp 
thấp hơn. Đ ể cho chi tiết, đôi kh i, chúng tôi củng có thê so 
sánh tỷ lệ này với tỷ lệ giữa sô học sinh đi học ở cấp cao hơn 
so với cấp thấp hơn trong tổng sô học sinh. Giống như  trên, tý 
lệ này có th ế  tính theo địa bàn cụ thề, củ thê tính theo từng 
dân tộc§ khác nhau và củng có thè tính theo mỗi ỉớp học hay từng 
cấp học.

1.2. Đ ánh giá theo vai trò xã hội của ngôn ngữ

Như chúng ta đều biết, ngôn ngữ ngoài chức năng thứ 
nhấ t  là công cụ giao tiêp trong toàn xã hội, nó còn có một 
chức năng thứ hai là phương tiện tư duy của cộng đồng người 
sử dụng ngôn ngữ ấy. ở  khía cạnh thứ hai này, ngôn ngữ có 
một vai trò quan trọng trong việc nâng cao trình độ tư duy 
của cộng đồng ngươi sử dụng ngôn ngữ. Vấn đê th ậ t  dơn 
giản, còng cụ càng phong phú, càng hoàn thiện thi nhưng 
hoạt động pliải sử dụng công cụ ấy sẽ tốt hơn những hoạt động như 
vậy mà công cụ lại ít hoàn thiện hơn. Có thể thấy ở đây vai trò
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xã hội của ngôn ngữ là rấ t  quan trọng trong sự phát triến của 
cộng đồng các dân tộc.

Do những khác biệt vê điều kiện xã hội, tiêng Việt vối tư 
cách là ngôn ngừ phổ thông có vai trò quan trọng nhất  trong 
sự phát triển nhận thức của các dân tộc thiêu sô anh em ỏ 
nước ta. Do đó, tiếp nhận tôt giáo dục tiêng Việt sẽ góp phần 
thúc đẩy sự phát triển xã hội của các dân tộc thiểu sô" anh 
em, điều mà nếu nhờ vào tiêng mẹ đẻ của họ, tuy về nguyên 
tắc cũng có thể thực hiện được nhưng luôn luôn phải mất 
thời gian hơn và chắc chắn phải chậm trễ hơn. Do tình hình 
như vậy, để các dân tộc thiểu sô" có cơ hội cùng phát triển 
như nhau, chúng ta thấy hoạt động giảo dục tiêng Việt là cần 
thiết như thê nào. Với cách nhìn nhận ấy, chúng tôi cho rằng 
trong một địa bàn hay đơn vị hành chính xác định, nếu sự 
chênh lệch giữa sô học sinh đi học đầu cấp so với sô học sinh  
đi học cuối cấp càng thấp th i con sô đó phàn ánh cư dân nơi 
đỏ có trinh độ tốt hơn. Khi so sánh tỉ lệ giữa người dân tộc 
thiểu sô" với dân tộc Kinh chẳng hạn, chúng ta cũng có cơ sở 
để biết được phần nào trình độ dân trí của cư dân dân tộc nơi 
đó và như vậy chính là chúng ta đang đánh giá vai trò xã hội 
của ngôn ngữ. Đây củnq là dấu hiệu đê chúng ta có thê đánh 
dấu mức độ tốt hay chưa tố t của hoạt động giáo dục ngôn 
ngữ, cụ th ể  ở đây là hoạt động giáo cỉục tiếng Việt cho đong 
bào dân tộc.

Như vậy, khi chúng ta nói rằng hoạt động giáo dục ngôn 
ngữ (mà ở đây là giáo dục tiếng Việt cho đồng bào dân tộc 
thiếu sô) đã đáp ứng dược yêu cầu hay chưa là chúng ta căn 
cứ vào những tiêu chí của thang độ nói trên. Thừa nhận như 
vậy, theo chúng tôi, sè t ránh  đi những đánh ẹiá có tính chât 
chủ quan làm cho chúng ta hoặc là thỏa mãn với những gì 
mình đã làm được, hoặc là quá bi quan đôi với công việc.
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2. Vổ tình hình giáo dục tiếng phố thông ở dia bàn 
dân tộc miên núi tỉnh Nghệ An

Như chúng tôi dã trình bàv ở phán I  của chương này, ỏ 
Nghệ An, trong 10 huyện trung du miền núi, chỉ có 6 huyện 
là có dông người dân tộc thiêu sỏ cư' trú. Những con sô phản 
ánh về tình hình giáo dục chính thức hiện có thường chừa có 
sự bóc tách riêng tình hình giáo dục cho đôi tượng là người 
dân tộc thiêu sỏ. Mặt khác, địa bàn vùng dân tộc miền núi 
này là địa bàn rộng, di lại phức tạp. Vì thê, đê có dược một 
con sô vừa tỏng hợp, vừa chi tiêt cho toàn vùng là vượt quá 
khả năng của chúng tôi. Đứng trước tình hình đó, đê có thê 
có được một sô liệu khả dĩ phản ánh tình hình giáo dục nói 
chung, trong đó có giáo dục tiếng phổ thông cho đồng bào dân 
tộc thiêu sô, chủng tôi phải thu thập tư liệu từ các xã hay từ 
phòng giáo dục của từng huyện. Do vậy, ở phần khảo sát này, 
chủng tôi chỉ có thê phân tích những địa bàn dã thu thập 
được sô liệu rồi từ đó rú t ra những nhận xét về vấn đê đang 
bàn. Cách làm này, theo chúng tôi là phù hợp V Ớ I  tình hình 
thực tê cùng như thao tác phân tích vấn đề.

2.1. Đánh giá tinh hình theo quan niệm binh đăng

2.1.1. Một vài con sô ở huyện Con Cuông
Theo sô liệu của phòng Giáo dục huyện Con Cuông và sô 

liệu thông kê của huyện [47] trong 3 năm học (1997- 2000), 
tình hình học sinh tới trường của huyện này là như sau.

Bàng I : So học sinh TH và THCS trong bu năm học ờ  Con Cuông

Năm DS Dân tộc Tổng số học sinh Học sinh DT
học (người) SL % SL TH THCS SL %

97- 98 ố 1.96 3 14.413 ỉ 0.797 3616 10.108 70
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98- 99 6 3.025 15.185 10.206 4976 ỉ ỉ .217 73,8

99- 00 63. 380 43.920 69,7 15.670 ỉ 0.049 5621 J 1.755 75

Qua báng sỏ liệu nói trên, chúng ta thây rằng ở địa bàn 
huyện Con Cuông, tỉ lệ học sinh người dán tộc trong tuôi đến 
trường đi học cao hơn tỉ lệ ngưòi dan tộc so với tông dân sô: 
năm 2000, tỉ lệ này là 75%/ 69,7%. Sô liệu nói trên phản ánh  
một hiện thực là, người dân tộc ỏ đây được thụ hương giáo 
dục tiêng Việt ở tr ình độ tiểu học khá tốt. Có thê lí giải hiện 
tượng này là một phần do cừ dân dân tộc sinh sông ở đây chủ 
yêu là ngưòi Thái (năm 2000, người Thái chiếm 63,1% dân 
sô", ngưòi Kinh chiếm 30,3%), một phần do cư dân có trình độ 
văn hóa phát triển và đòi sông hiện tại cao hơn so với các dân 
tộc khác trong cùng địa bàn.

2.1.2. Tình h ình  ở huyện Tương Dươĩig
Khi khảo sát tình hình thụ hưởng giáo dục tiêng Việt ở 

Tương Dương, ngoài tư liệu trong Niên giám thông kê và sô 
liệu của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện [50], chúng tôi còn 
sử dụng những sô liệu điều tra điền dã của cá nhân. Sau đây 
là những con sô" phản ánh hiện trạng mà chúng ta đang quan 
tâm.

Bảng 2: s ỏ  học sinh TH VCÍ THCS trong ba năm học ở Tương Dương.

Năm
học

DS 

(nạ ười)

Dấn Tộc Tổng số học sinh lọc sinh DT

SL % SL TI ỉ THCS SL %

97- 98 68.480 62.956 91,5 15.978 ỉ 2.480 3498 14.873 93

98- 99 69.737 lố.632 12.147 4485 14.974 90

99- 00 70.769 64.492 9 LI ỉ 6.588 12.102 4486 15.243 90
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Những con sô trong báng nói trên cho thấy, vổ cơ ban, tỉ 
lộ người dán tộc thiểu số ỏ Tương Dương đi học so VỚI tỉ lộ 
giữa dan sô và sô nẹười dân tộc là tương đương nhau. Tuy 
nhiên sô lượng này so với huyện Con Cuông có ít hơn. Điểu 
này củng dễ hiểu vì trong sô thành phần dân tộc của Tương 
Dường, có những cư dân như Mông, ơ  Đu... cư' trú rải rác và 
đời sông khó khăn hơn. Chúng tôi nghĩ rằng, ỏ một địa bàn 
dân tộc miền núi như Tương Dương và Con Cuông, việc huy 
động dược sô học sinh dân tộc đôn trường đê học như vậy là 
một nỗ lực rát  dáng hoan nghênh. Đó củng chính là thành  
tích thực: hiện giáo dục tiêng phô thông (tiêng Việt) cho đồng 
bào dân tộc thiêu số ỏ địa bàn của hai huyện. Như vậy, tuy 
không bằng Con Cuông, nhưng đồng hào dân tộc ở Tương 
Dương vẫn được coi là đả được tô chức giáo dục tiếng Việt ở 
bậc tiêu học khá tốt.

2.1.3. Tinh hình ở huyện Kì Sơn
Theo s<3 liệu thông kê năm 2000 (thời điểm 31/12), dân 

sô huyện Kì Sơn là 58.754 người, trong dó người Mông chiêm 
38%, người Khơ Mú chiếm 32%, người Thái chiếm 28%. Như 
vậy, người dân tộc ở huyện này đã chiêm tới 98% dân sõ> toàn 
huyện. Có thê nói vể cơ bản dây là một huyện gần như toàn 
lả người dân tộc, chính vì vậy con sô học sinh đi học dưới dây, 
tuy chưa bóc tách thành phần dân tộc riêng, về cơ bản vẫn 
phản ánh tình hình thụ hướng giáo dục tiêng Viột của đồng 
bào dân tộc tại địa bàn.

Bảng 3: sỏ  học sinh đến trường trong 4 năm học ờ Kì Sơn.
Nám Dân số Học sinh TH THCS Cộng THPT

học SL c/L SL C'/6 SL r/( SL o /
/ t

96-97 52.904 12.226 23.1 2.247 4.2 14.473 27J 169 0.3
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97-98 54.287 12.537 23.0 2.216 4.0 14.753 27.1 253 0,4

98-99 55.314 12.042 21.7 2.933 5,3 ỉ 4.975 27,0 334 0,6

99-00 56.646 11.678 20.6 3.634 6,4 15312 27,0 438 0,7

00-01 58.754 11.375 19,3 4.479 7.6 15.854 26,9 57 ố 0,9

Nếu như ở trường hợp hai huyện Con Cuông vả Tương 
Dường, chúng ta có thê nhận biêt tình hình thụ  hưởng giáo 
dục tiếng phô thông trên cơ sỏ so sánh tỉ lệ giữa số học sinh 
dân tộc với tổng sô học sinh nói chung và tỉ lệ người dân tộc 
vói tổng số cư dân thì ở trường hợp huyện Kì Sơn, đế nhận 
biêt tình hình ấy, chúng ta sẽ căn cứ vào tỉ lộ học sinh cấp 
TH và cấp THCS đi học so VỚI tổng sô" dân sô". Trong thực tế, 
ỏ địa bàn nào ngươi ta cũng có thế xác lập được con số  này đê 
qua dó nhận biết tình hình thụ hưởng giáo dục của người dân 
tộc. VỚI cách đặt vấn đê như vậy, chúng ta thấy ở Kì Sơn con 
sô" này trong năm học 96 - 97 là 27,3%, trong năm học 97 - 98 
là 27,1%, năm học 98 - 99 là 27,0%, năm học 99 - 00 là 27,0%, 
năm học 00 - 01 là 26,9%. Trong khi đó, ở huyện Con Cuông 
con sô này trong năm  99 - 00 là 26,7%, còn ở huyện Tương 
Dương năm học 97- 98 là 23,6% và năm học 99 - 00 củng là 
23,6%. Như vậy dù nhìn ở góc dộ nào, với những tỉ lệ nói trên 
người ta có thê thấy ở 3 huyện Con Cuồng, Tương Dương và 
Ki Sơn, người dân tộc ở đây đã được tô chức đ ế  tiếp nhận  
tiếng phô thống ở trinh độ TH  và THCS binh dang với người 
Việt ở cùng địa bản. Theo chúng tôi, đây là một cô gắng rát 
lớn của ngành giáo dục nói riêng và chính quyền ỏ đây nói 
chung. Bởi vì, nếu tính tỉ lệ này ở cấp độ toàn tỉnh theo sô' 
liệu thống kê chính thức [10], trong năm học 00 - 01 sẽ là 
24,8%, và ở một huyện đồng bằng, với cư dân toàn là người
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Việt như huyện Đô Lương, tỉ lộ này cũng là ‘24,6%, còn ỏ 
thành phô Vinh con sô này lại là 18,8%.

2.2. Đánh giá tình hỉnh theo vai trò xã hội của ngôn ngữ

Khi nhìn nhận ở klìía cạnh bình đăng trong tiêp nhận 
giáo dục tiếng Việt, do điểu kiện tư liệu ỏ địa bàn Nghệ An, 
chúng ta mới chí dừng lại đê quan sát vấn đề dựa trên sô liệu 
học sinh cấp TH và cấp THCS đôn trường. Đô đánh giá theo 
vai trò xã hội của ngôn ngữ, đương nhiên, người ta sẽ phải 
tính đôn mức độ chênh lệch vê trình độ học vấn của cư dân 
trên địa bàn. Lí do của hiện tượng này, chúng tôi dã sơ bộ 
tr ình bày ở tiêu mục 1.2, mục 1, phần Ị. Trong thực tê , khi có 
được sỏ liệu phản ánh sự khác biệt về trình độ học vấn, người 
ta không chỉ nhận biết về trình độ hiểu biết của cư dân (qua 
dó nhận biêt vai trò xã hội của ngôn ngữ) mà còn nhận biêt 
vô sự bình đẳng xã hội của cộng đồng người đó.

2.2.1. Sỏ liệu ở huyện Ki Sơn

Cũng từ những nguồn tài liệu dã nêu ở trên [48] chúng 
ta có sô liệu học sinh các cấp đên trường ỏ Kì Sơn như sau.

Bảng 4: Tỉ lệ học sinh môi cấp so với tổng sò học sinh đi học ờ Ki Sơn.

Năm
học

Tôiií’
sô

Tll Tl-ICS THPT

SL % SL c/c SI. c/c

96-97 14.642 12.226 H3,4 2.247 15,3 Iố9 1,1

97-98 15.509 12.537 S3.2 2.2 lô 14,7 30(1 2.0

9S-99 15.330 12.042 7<S’.5 2V(>7 19.3 321 2,1

99-00 15.566 11.546 74,1 3.595 23.0 425 2.7

00-01 15.774 10.990 69,6 4.208 22.6 57 ố 3.6
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BciiiiỊ 5 : T i  lệ học sinh cấp học san so với cấp học trước (ỳ K ì Sem.

Năm
học

TH

(100%)

THCS THPT

TS %/ 77/ TS c/d  TH %/TUCS

96-97 /2.226 2.247 18 J 169 1,3 7,5

97-98 12.537 2.216 17,6 306 2.4 13.S

98-99 12.042 2.967 24.ổ 321 2,6 10.8

99-00 11.546 3.595 31,1 425 3.6 11,8

00-01 10.990 4.208 38,2 576 5.2 13.6

Bảng SÔ liệu học sinh đi học ở Kì Sờn nói trên cho chúng 
ta thấy sự chênh lệch giữa tỉ lệ học sinh đi học cấp THCS so 
với học sinh đi học ở cấp TH mấy năm gần đây ngày càng 
giảm đi. Đó là một dấu hiệu tốt, thê hiện người dân tộc được 
thụ hưởng giáo dục tiếng phố thông ỏ bậc trung học cơ sở 
nhiều hơn. Đôi VỚI tỉ lệ học sinh đi học cấp THPT so VỚI học 
sinh cấp TH, tuy cũng có tăng trong mấy nám gần đây, 
nhưng tỉ lệ nàv quá thấp (trung bình 5 năm là 3%) nên có thể 
nói mức độ thụ hưởng giáo dục nói chung, trong đó có giáo 
dục tiếng Việt, có sự chênh lệch từ cấp TH đến cấp THPT 
quá lỏn.

2.2.2. Sô liệu ở huyện Con Cuông
Theo sô liệu thông kê do Phòng Giáo dục và Đào tạo 

tổng hợp, tình hình đến lớp theo các cấp học của học sinh dân 
tộc cụ thể như sau:

Bảng 6 : Sô liệu học sinh các cấp trong 4 năm học ở Con Cuông.
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V'í\!ãm học 

Hoc sinh

97 - 98 98 - 99 99 - 00 00-01

TS DT TS DT TS
1

DT TS DT

Lì 2677 1963 2242 1742 2173 2021

12 2268 ỉ 66 ỉ 2 ỉ 89 /67/ 2079 2056

77/
L3 2233 1667 1988 1542 2086 2022

L4 1932 Ỉ426 ỉ 835 ỉ 394 ỉ 928 2028

L5 ỉ 687 ỉ 218 1952 1497 ỉ 777 1869

TS 10.797 7932 10206 7846 10049 7572 9996

77/

c s

Lố ỉ 301 835 ỉ  635 Ị 199 1854 ỉ 732

L7 1020 643 ỉ 432 969 ỉ 483 1651

L8 7IỈ 381 ỉ 032 66/ ỉ 344 ỉ 366

L9 584 304 880 542 949 1271

TS 3616 2163 4979 3371 5630 4183 6020 4284

%/TH 33,4 27,2 48,7 42.9 56,0 55,2 60,0

TH

PT

LỈO 187

LU 146

LI 2 101

TS ì 03 3 434 1258 1250

% ỈTH 10,1 5,5 12,5 12,5

/THCS 20.7 12,8 22,3 20,7

Bảng sô" liệu nói trên, tuy chưa có đầy đủ ở tất cả các 
năm  học và cấp học, vẫn cho chúng ta nhận biết những thông 
tin quan trọng. Lấy năm học 1998 - 1999 làm ví dụ. Năm học
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này, học sinh dân tộc ỏ cấp TH đi học so với tổng sô học sinh 
là 76,8% (trong khi tỉ lệ người dân tộc ở huyện so với tổng 
dân sô khoảng 70%). Tuy nhiên ỏ cấp THCS, tỉ lệ học sinh 
dân tộc đi học so vói học sinh dân tộc ở cấp TH là 42,9%, thấp 
hơn tỉ lệ giữa tổng sô học sinh THCS và TH nói chung 
(48,7%). Điều này chứng tỏ có sự khác biệt về sô" lượng học 
sinh dân tộc đi học ở THCS (cấp 2) so với học sinh không phải 
dân tộc ở cùng địa bàn. Tình hình lại khác biệt hơn nữa khi 
chúng ta quan sát sô lượng học sinh dân tộc đi học ở bậc 
THPT (cấp 3). Tỉ lệ học sinh dân tộc đi học cấp THPT chỉ 
bằng một nửa tỉ lệ chung, trong khi đó dân số  là người dân 
tộc chiêm tới 70%. Rõ ràng, nhìn ở mặt thụ hưởng giáo dục 
để phát triển tư duy, người dân tộc ở Con Cuông không thê 
nào tương đương VỐI người Kinh cùng sinh sông ỏ đây.

Từ sô liệu của hai địa bàn Kì Sơn và Con Cuông, chúng 
ta thấy rằng nêu đánh giá ở khía cạnh vai trờ xã hội của 
ngôn ngữ, người ta có thê đi tới nhận xét người dân tộc thiêu 
sô\ dù sông đan xen với người Kinh như ở Con Cuông, dù 
sông ở địa bàn thuần người dân tộc như ở Kì Sơn, vào thời 
điếm hiện nay họ được thụ hưởng giáo dục tiếng Việt chủ yếu 
ở trình độ TH hoặc THCS. Tình hình nàv nếu đặt trong bôi 
cảnh đòi hỏi phát triển xã hội, đáp ứng như cầu công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa vùng dân tộc miền núi thì còn lâu chúng ta 
mới có thê đáp ứng được đòi hỏi như vậy của xã hội.

2.3. v ề  tinh hỉnh thụ hưởng giáo dục tiếng Việt cùa các dân  
tộc khác nhau ở vừng dẩn tộc miền núi Nghệ A n

Ở trên chúng ta quan sá t  tình hình chung của cộng dồng 
các dân tộc thiểu số ở địa bàn. Đế thấy rõ hơn sự khác biệt 
giữa các dân tộc thiêu sô khác nhau, dưới đây chúng ta sẽ 
quan sát tình hình cụ thể của một vài dân tộc khác nhau 
trong một đơn vị hành chính/ lãnh thổ xác định, ỏ  vùng dân
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tộc miển núi Nghệ An, có 6 dân tộc thiểu sô cùng cư trú là 
Thái, Thồ, Khơ Mú, Mỏng. Mường và ơ  Đu, trong đó dân tộc 
ơ  Đu có sô lượng người quá ít, còn lại đểu có sô lượng trên 
hàng chục ngìn người. Trong số 6 huyện có đông nẹười dân tộc 
rư trú. Kì Sơn là huyện có thành phần dân tộc da dạng hơn. 
Những huyện còn lại thường người Thái là cư dân có scí lượng 
đông nhất.

2.3.1. Tinh hỉnh học sinh dân tộc đi học ở trường THPT  
huyện Ki Sơn

Huyện Kì Sơn là một huyện dân tộc miên núi có người 
dân tộc thiêu sô chiêm đa sô cư dân trong huyện. Theo sô liệu 
thông kê 10/2000, cư dân ở đây có 38% là người Mông, 32% là 
người Khơ Mú, dân tộc Thái đứng thứ 3 vỏi 28% dân sô" và 
người Kinh chỉ có 2% sông tập trung ở thị trấn huyện và dọc 
đường quốc lộ sô 7. Trong năm học 2000- 2001, theo báo cáo 
của phòng giáo dục huyện, trường nội trú trung học phô 
thông (trường THPT duy nhất  của huyện) có 14 lớp với 576 
học sinh, trong đó khôi 10 có 268 em, khối 11 có 193 em và 
khôi 12 có 115 em. Trong sô" học sinh nói trên, thành phần 
dân tộc của các em như sau.

Ráng 7 ; Sô lượng học sinh THPT các dân tộc ở Kì Sơn.

Tống sô Mông Khơ Mú Thái Kinh

576 168 65 215 128

100% 29,1% 11,3% 37,4% 22,2%

SỐ lượng học sinh nói t rên  cho thấy ở địa bàn này người 
Kinh tuy chỉ chiếm 2% dân sô" nhưng có tới 22,2% học sinh đi 
học cấp THPT. Người Thái tuy chỉ chiếm 28% dân sô nhưng 
số  học sinh đi học cấp THPT là 37,4%. Còn người Mông có tới
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38% dân sô nhưng chỉ có 29,1% học sinh đi học cấp THPT. 
Cuôi cùng ngươi Khơ Mú ơ huyện này là 32% nhưng sô học 
sinh THPT lại thấp nhất, chiếm 11,3%. Số  liệu của năm học 
này cho thấy, ở địa bàn huyện Kì Sơn, rõ ràng sự chênh lệch 
vê thụ  hưởng giáo dục tiếng Việt ở trình độ cao giữa người 
Việt và ngừời dân tộc là quá lớn: 2% dân sô" người Kinh có tới 
22,2% học sinh đi học THPT. Đồng thời sự chênh lệch này 
cũng khá rõ nét ỏ các dân tộc khác nhau trong cùng địa bàn: 
người Thái dược thụ  hương giáo dục tiêng Việt ở trình độ cao 
tôt nhất, thứ đên là nẹưòi Mông và thấp nhất là người Khò 
Mú. Nếu lấy dân tộc Thái để so sánh thì người Thái đi học 
THPT gấp đôi người Mông và gấp 4 người Khơ Mú. N hững  
con sô nói trên, theo chủng tôi, phản ánh một tinh hình thụ  
hưởng giáo dục tiếng phô thông ở trinh độ cao của những dán 
tộc khác nhau còn quá chênh lệch nhau.

2.3.2. Tình h ình học sinh dân tộc đi học TH PT ớ huyện 
Con Cuông

Huyện Con Cuông là một huyện dân tộc miền núi, trong 
đó nẹưòi dân tộc Thái chiếm 63,1%, người Kinh chiếm 30,3%, 
người Thỏ (gồm cả người Đan Lai và Ly Hà) khoảng 1/0 và 
còn lại là các dân tộc khác. Theo sô liệu thông kê của huyện 
năm học 1998-1999, tinh hình đi học THPT của người dân tộc 
khác nhau ỏ đây như sau:

ỉìàiiq 8: Sỏ liệu học sinlì dán tộc đi học THPT ờ  huyện Con Cuông.

Tổng số DT Kinh DTThái DT Đan 1.ai

1033 599 432 2

100%
I__

57,98% 41,82% 0,20%

Qua bảng sô" liệu thông kê, người ta thấy ở Con Cuông, tỉ 
lệ học sinh đi học THPT của người Kinh so với tổng sô" dân sô 
gấp khoảng 3 lần so học sinh của người Thái. Sci lượng học
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sinh giữa người Thái và người Thô (Đan Lai) cùng gấp 
khoảng 3 lần như vậy. Có lẽ, cũng tương tự như ở Kì Sơn, 
tình hình thụ hưởiuỊ giao dục tiếng phô thông ở trinh độ 
THPT của người dãn tộc ở địa bàn Con Cuông cũng khá 
chênh lệch giữa các dân tộc thiêu sô với nhau vù càng chênh 
lệch giữa người Kinh và người dân tộc thiểu sô.

2.4. Một vài nhận xét về tỉnh hỉnh giáo dục tiếng phô thông ở 
địa bàn dân tộc miên núi tính Nghệ An

Từ những gì mà chủng tôi trình bày ở trên, cùng với 
những kết quả nghiên cứu về tình hình giáo dục ngôn ngữ ở 
địa bàn mà đề tài tố chức [24, 34, 39, 44, 54, 55] chúng ta có 
thê rú t  ra một vài nhận xét về tình hình giáo dục tiêng phô 
thông (tiếng Việt) trên địa bàn dân tộc miền núi Nghệ An 
như sau:

Thứ nhát, nêu nhìn mức độ thụ hưởng giáo dục tiêng 
Việt ở trình độ TH ưà THCS, chúng ta cỏ thê thấy răng về cơ 
bản các dân tộc thiêu sô ở miền núi Nqhệ An được tô chức 
tiếp nhận giáo dục tiếng p h ổ  thông khá tốt. Tỉ lệ học sinh đi 
học so với tong sô dân ở địa bàn giữa người dân tộc và người 
Kinh là như nhau. Do đó, có thế nói rằng tình hình giáo dục 
tiếng phổ thông ở vùng dân tộc miền núi này là rất đáng 
hoan nghênh. Đây Jà một cô gắng vượt bậc của ngành giáo 
dục địa phương, vượt qua những khó khăn về kinh tế và xã 
hội vôn có trong vùng lãnh thố để phát triển giáo (lục. Có thê 
nói, ở trình độ cơ sở, hoạt động giáo dục tiêng phô thông ở 
vừng dân tộc miền núi Nghệ An tươìig đôi bỉnh đắng giữa 
người dân tộc thiêu sô và người Kinh.

Tuy nhiên, nếu đánh giá mức độ thụ  hưởng giáo dục 
tiếng Việt ở mức độ cao hav thấp thể hiện qua sô" lượng học

113



sinh theo học cấp THPT nhiều hay ít thì tình hình lại khác 
đi. Chúng ta có đủ cơ sở để nói rằng ở vừng dân tộc miền núi 
Nghệ An, tỉ lệ người đi học TH PT trong cộng đồng clâìi tộc 
thuộc địa bàn thấp hơn nhiều so với người Kinh. Ở Con 
Cuông, con số  chênh lệch giữa ngưòi Kinh và người dân tộc là 
3 lần, còn ở Kì Sơn sự chênh lệch này gần tới 10 lần. Sụ 
chênh lệch nói trên phản ánh tình trạng, hình như trong 
vùng lãnh thô đang xem xét, việc học lên ở lớp cao hơn qua 
đó đê nắm bắt tiêng Việt tốt hơn của ngưòi dân tộc thiêu sô 
là một khả năng khó khăn đổi với họ. Sự mất cân đôi này 
đương nhiên là do điều kiện kinh tê xã hội của người dân tộc 
thiêu sô". Vê thực chất, hoạt động giáo dục vừa là thước đo 
của sự phát triển kinh tê xã hội, vừa là nhân tô tác động đến 
sự phát triến kinh tê xã hội. Như vậy, có thê thấy khi xem  xét 
ở khía  cạnh trình độ phá t triển, người dân tộc thiêu sô ở đày  
còn cần phủi được thụ hưởng giáo dục ngôn ngữ nhiều hơn 
nữa. Đặc biệt nếu đặt trong đòi hỏi công nghiệp hóa, hiện dại 
hóa như Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ IX, chúng ta có thê 
nói việc thụ hưởng giáo dục của người dân tộc thiêu sô, trong 
đó có việc thụ  hưởng giáo dục tiếng phổ thông, dang ở vạch 
xuất phát. Cho nên, xét theo vai trò p h á t triển xã hội của 
ngôn ngữ , việc giáo dục tiếng Việt ở địa bàn dàn tộc miền núi 
Nghệ An còn quá nhiều việc phải làm , do còn có sự chênh 
lệch quá lớn giữa người thiếu sô'và người đa số.

Đặc điếm thứ  ba phản ánh bản chất của tình hình giáo 
dục ngôn ngữ ở địa bàn là mức độ thụ  hưởng khá chênh lệch 
nhau giữa các dân tộc thiểu số  khác nhau. Trong số các dân 
tộc sinh sông ở Nghệ An, người Thái có phạm vi củng như 
trình độ thụ  hưởng giáo dục tiếng phổ thông tốt nhất, thứ 
đến là người Mông, người Khơ Mú. Sự khác nhau về trình độ 
thụ  hưởng giáo dục phản ánh nét khác biệt về văn hóa 
truyền thông, về điều kiện kinh tế  xã hội thông qua đặc điểm
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nôi cư trú  của người dân tộc. Điều dáng quan tâm là sự 
chênh lệch này ở khoảng cách khá xa nhau, do đó những dân 
tộc có mức độ thụ hương thâp ở địa bàn này như người Mông, 
Klìơ Mú, Thổ và đặc biệt là ơ  Đu còn xa mới đáp ứng dược 
nhu cầu phát triển của xã hội. Chúng tôi cho rằng đâv sẽ là 
một thực trạng không mấy sáng sủa mà trong thòi gian tói 
người ta phải có biện pháp giải quyêt, nêu như muôn có một 
sự phát triển bình đẳng dân tộc thực sự.

3. v ề  tình hình giáo dục t iếng phổ thông ở địa bàn 
dân tôc miển núi tỉnh Sơn La

Như chúng tôi đã trình bày ở mục 2, phần I  của chương 
này , khác với Nghệ An, Sơn La là một tỉnh dân tộc miền núi 
điển hình. Theo sô liệu năm 2000, cơ cấu thành phần dân tộc 
của tỉnh Sơn La (và có thể cũng là cơ cấu dân tộc) trong mấy 
nàm gần đây như sau:

Bâng 9 : Phân tích thành phần dân tộc à  Sơn La.

TT Dân
tộc

SL % TT Dàn tộc SL %

1 Thái 489.078 54 7 KhơMú 13.495 1,49

1 Kinh 163.026 18 8 La Ha 9.238 1,02

3 Mông 108.865 12,02 9 DTkhác 
(Tày,Thổ, 
Hoa, Giáy)

10.559 1,21

4 Mường 73.543 8,12

5 Dao 22.634 2,50

6 Xinh Mun 14.253 1,64 10 Tống sô' 905.700 100

Qua bảng sô' liệu nói trên chúng ta thấy cư dân là dân 
tộc thiểu sô' sinh sông ở Sơn La lên tới 82%, trong đó người
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Thái đông nhất (54%), chiêm hơn một nửa dân 80 của tỉnh. 
Tiếp đến là người Mông, người Mường, người Dao, người 
Xinh Mun, người Khơ Mú và người La Ha có khoảng từ 10 
nghìn người trở lên. Đê đánh giá tình hình giáo dục tiêng 
Việt ỏ địa bàn dân tộc miền núi này, cơ cấu dân sô nói trên là 
rấ t  quan trọng vì qua đó chúng ta có thể thấy dược mức dộ 
bình đẳng của sự thụ  hưởng cũng như mức độ đáp ứng nhu 
cầu xã hội của hoạt động giáo dục tiêng phổ thông đang 0 
mức độ nào.

3.1. Tinh hình học sinh  dân tộc đ i học của tỉnh trong mấy 
năm  gần đây

Theo sô liệu tống hợp của Phòng tổng hợp Sở Giáo dục 
và Đào tạo tỉnh Sơn La, trong 4 năm học gần đây, tình hình 
đi học của học sinh tỉnh Sơn La như sau:

Bảng 10: Sô liệu học sinh đi học trong 4 năm học ở Sơn La.

sinh

Cấp học

98-99 99- 00 0 0 -0 1 01- 02

TH SL 158.361 155.061 153.400 151.060

DT 130.806 129.655 129.580 129.911

% 82,59 83,63 84,47 85.99

THCS SL 44.213 52.048 55.224 66.513

DT 28.286 35.958 40.528 50.549

°/( 65,17 69,08 73.38 75,99

PTTH SL 8.473 10.878 13.154 15.813

DT 2.771 3.699 5.485 6.957

% 32.70 34,0 41,69 43,99

Tổng số 211.047 217.942 221.778 233.386
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Dãn tộc ] 62.403 165.984 175.601 187.417

% 76,95 76.15 79,17 80,30

Những con sô thông kê nói trên rấ t  có ý nghĩa dôi VỚI 
chủng ta. Bởi vì qua đó có thê nhận biêt được mức độ bình 
đang về thụ hưởng giáo dục tiêng Việt của đồng bào dân tộc ở 
địa bàn. Qua đó người ta cũng nhận biết được sự khác nhau 
vê trình dộ tiêp nhận giáo dục ngôn ngữ của người dân tộc. 
Và điều có thế nhận biêt nữa là những khác biệt nói trên 
được thay đổi dẩn trong những năm học gần đây.

Trước hết là ván để bỉnh đăng trong tiếp nhận giáo clục 
tiêng phố thông, ỏ  trinh độ TH, con sô người dân tộc đi học so 
với sô bọc sinh TH toàn tỉnh ở năm học 98 - 99 là 82,59%, ở 
năm học 99 - 00 là 83,49%, ỏ năm học 00 - 01 là 84% và ở 
năm học 01 - 02 là 85,99%. Trong khi đó, tỉ lệ dân sô" giữa 
người dân tộc và người Kinh là 82%/18%. Rõ ràng tỉ lệ nói 
trên  là tương đương nhau do vậy có quyển để nói rằng, trong 
giáo dục ngôn ngữ phô thông ở bậc TH, trên địa bàn tính Sơn 
La không có sự chênh lệch giữa người clâìi tộc thiểu sô và 
người Kinh. Nói khác đi, cư dân dân tộc và cư dân người 
Kinh ở đây thụ hưởng giáo dục tiếng Việt ở trình độ TH bình 
đắng vói nhau.

Khi so sánh sô học sinh THCS ngưòi dân tộc vối tống sô 
học sinh cùng cấp của tỉnh, chúng ta thảy tỉ lệ này không cao 
bằng tỉ lệ học sinh TH. Tuy nhiên, tỉ lệ này ở năm học 01 - 02 
so với tỉ lệ của người dân tộc sinh sông trong tỉnh không 
chênh lệch nhau là mấy (82%/ 75,99%). Vì thế, ỏ một mức độ 
nào đó, chúng ta cũng có thê nói rằng, giống như tình hình 
giáo dục ngôn ngữ ở bâc TH, trong đia bàn tỉnh Sơn La , uiêc 
giáo dục tiếng phô thông ở trinh độ TH C S cho học sinh dân  
tộc thiểu sô củng thu được kết quả rất khả  quan , đảm bảo sự  
binh  đòng về tiếp nhận giáo dục ngôn ngữ  giữa dân tộc Kinh  
và dân tộc thiêu số.
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Một điều tiến bộ cẩn phải dược nhắc tối trong giáo dục 
ngôn ngữ ở Sơn La là nêu so sánh tình hình trong những 
năm vừa qua chúng ta sẽ thấy thành tựu đạt được ngày càng 
tỏ ra vững chắc. Con sô" tỉ lệ giữa học sinh dân tộc và tông số 
học sinh trong tỉnh, cả ỏ bậc TH, bậc THCS và bậc THPT 
ngày một tăng cao và tăng với một sô lượng đáng kế. Nói một 
cách khác đi, con sô này phản ánh một thực tê là giáo dục 
tiêng phô thông ở vừng dân tộc miền núi trong mấy năm  gần 
đây ngày một đạt tới sự  binh đắng giữa các dãn tộc.

Tuy nhiên, nếu nhìn ở một khía cạnh khác, khỉa cạnh vè 
vai trò xã hội của ngôn ngữ thì tình hình không đơn gián như  
vậy. Bảng sô liệu ở trên cho chúng ta thây, ỏ hoạt động giáo 
dục cấp THPT, trong đó có giáo dục ngôn ngữ, sự khác biệt 
giữa người dân tộc và người Kinh là khá lớn. Chúng ta biêt ỏ 
địa bàn Sơn La, người dân tộc thiểu scí là 82%, còn lại 18% là 
người Kinh nhưng người dân tộc đi học THPT so với tông sỏ 
học sinh THPT của tinh ở năm học 98 - 99 là 32,70%, năm 
học 99 - 00 là 34,00%. năm học 00 - 01 là 41,69% và năm học 
01 - 02 là 43,99%. Dù có ngày một tiên bộ, những con sô nói 
trên cho thấy sô học sinh dân tộc thiểu sô đi học THPT vẫn 
chưa đạt tới một nửa sô học sinh cùng cấp, trong khi dân sỏ 
người dân tộc trên địa bàn nhiều hơn 4,5 lần. Thực trạng này 
phản ánh một thực tẽ việc thụ hưởiiíỊ giáo dục ngôn ngữ ờ 
trinh độ cao nhằm  phục vụ cho phá t triển tư  duy xã hội giữa 
người dân tộc thiểu sở và người Kinh ở Sơn La còn rảt chènh 
lệch nhau. Nhìn ỏ khía cạnh này, chúng ta thấy sự bình đan# 
vừa phân tích ở trên chỉ là một nửa vấn đề. Nứa vấn để còn 
lại nàv mới thực sự là khó khán thách thức đòi hỏi chúng ta 
phải vượt qua. Bới vì, mục tiêu phát triển vùng dân tộc miến 
núi của chúng ta không chỉ là sự bình đẳng thuần tuý mà 
phải là sự bình đẳng trong một xã hội có nền kinh tê phát 
triển, một sự bình đảng trong nền sản xuất công nghiệp hóa,
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hiện dại hóa. Muôn vậy, nêu trình độ tư duy của xã hội chỉ 
bình đảng ở mức độ thấp sẽ không thê nào đáp ứng được đòi 
hỏi cao của thực tô khách quan.

3.2. Tinh hình học sinh dàn tộc đi học trong mấy năm  gán 
đây ở một vài địa bàn cụ thê khác nhau thuộc tỉnh Sơn La

Như phần cảnh huông ngôn ngừ dã chỉ ra, trong địa bàn 
dân tộc miền núi, môi một tiếu vùng, môi một địa bàn cụ thê 
luôn luôn có những nét khác biệt mang dâu ấn riêng của nó, 
do đó, có nhận thấy hêt dâu ấn nông này, chúng ta mối thảy 
rõ thực trạng giáo dục ngôn n^ữ ở vùng lãnh thô mà chúng ta 
đang quan sát. Vì thê, ở nội dung sau đây, chúng tỏi sẽ lân 
lượt khảo sát tình hình giáo dục ngôn ngừ trong một sô 
huyện của tỉnh Sơn La đế thấy rõ bức tranh  đa dạng dó.

3.2.1. Sô liệu ở huyện Mộc Châu

Ở địa bàn huyện Mộc Châu, theo số’ liệu của năm 2000, 
tình hình các dân tộc có mặt ỏ đây là như sau:

Bảng 11: Phân tích thảnh phẩn dân tộc ờ Mộc Châu Sơn Lơ

TT Dân tộc SL % TT Dân tộc SL %

1 Thái 44.097 33,56 5 Dao 8.041 6,12

2 Kinh 39.420 30,0 6 Xinh Mun 528 0,40

3 Mường 20.630 15,70 7 Khơ Mú 370 0,28

4 Mông 18.265 13,90 8 Tày 49 0,03

Số  lượng cư dân cư trú nói trên cho thấy ở Mộc Châu 70% 
dân sỏ là dân tộc thiểu sỏ. Trong sỏ dó, người Thái là dân tộc 
thiểu sô đờng nhất, thứ đến là người Mương, Mông và Dao. 
Ba dân tộc Xinh Mun, Khơ Mú và Tày dân sô" chưa đến một 
nghìn người.
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Theo sô> liệu thông kê và sỏ liệu do Phòng Giáo dục và 
Đào tạo huyện cung cấp, tình hình đi học của học sinh dân 
tộc thiểu sô"ở Mộc Châu một sô" năm gần đây như sau.

Bảng 12: Sô liệu học sinh đi học trong 3 năm học ở Mộc Châu Sơn Lơ

Cấp học

Nãm học 98 - 99 99 - 00 0 0 -  01

TH SL 23.351 23.870 22.673

DT 16.767 17.554

% 70,24 77.42

THCS SL 6958 8067 8948

DT 4401 5159

</c 54,55 57.65

PTTH SI. 1473 2119 2488

DT 228 360

CẢ 10,75 14,46

T ổ n ssố 31,782 34.056 34.109

Dán tộc 21.396 23.073

% 62,82 67,64

Nhìn vào sô liộu của hai nám 99 - 00 và 0 0 -0 1  chúng ta 
thấy ở huyện Mộc Châu, nêu như tí lệ học sinh dán tộc thụ 
hưởng giáo dục ỏ trình độ TH và THCS là tương dương VỚI 
tình hình chung của tỉnh Sơn La thì tỉ lệ học sinh đi học ớ 
cấp T.HPT chỉ bằng khoảng 1/3 tỉ lệ chung của toàn tỉnh. 
Trong năm 99 - 00, tuy sô" dân tộc Kinh ở huyện chỉ chiêm 
30% dân sô nhưng sô học sinh THPT vẫn chiêm gần 90% sỏ 
học sinh di học. Năm học tiếp theo 00 - 01, tình hình có cải
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thiện hòn nhưng sô học sinh THPT người Kinh đi học ván 
chiếm tối 85% sô học sinh di học THPT nói chung. Những con 
sô nói trên cho biêt người dân tộc ở địa bàn Mộc Châu còn có 
sự khác biệt quá xa so với người Kinh trong tiêp nhận giáo 
dục ngôn ngữ ở trình độ THPT. Điều đó củng có nghĩa là, khi 
nhìn nhận ỏ khía cạnh phát triển tư duy cưa xã hội, người ta 
thấy còn quá nhiều việc phải làm trong giáo dục ngôn ngữ ở 
nơi đáy.

3.2.2. Sô liệu ở huyện Mai Sơn
Là một huyện dân tộc miền núi nhùng trong nhiều năm, 

hoạt động giáo dục ỏ đây chưa chú ý đên vân đê dân tộc thiêu 
SCL Mãi đến năm học 99 - 00, khi theo dõi về tình hình giáo 
dục người ta mới thực sự chú ý đến đặc thù vùng này. Tuy 
nhiên đặt trong bôi cảnh chung của vùng lãnh thố, những 
con số’ thông kê chung vê học sinh đi học của huyện cho 
chúng ta thấy tình hình thụ hưởng giáo dục của cư dân, dân 
tộc ở đây phần nào phản ánh thực trạng thụ hưởng giáo dục 
tiêng phô thông của người dân tộc thiêu sô.

Theo sô liệu thông kê và sô liệu của Phòng Giáo dục 
huyện, tình hình đên trường đi học của học sinh Mai Sơn 
trong mấy năm gần đây như sau.

Bảng 13: sỏ  liệu học sinh đi học trong 4 năm học ở Mai Sơn Sơn La

sinh
Năm h ọ c \ ^

Tổng số CấpTH Cấp THCS Cấp
THPT

1996-1997 25.503 20.312 4.355 836

1997-1998 27.573 21.159 5.434 980

1998-1999 28.232 20.725 6.320 1187

1999-2000 20.103 7.654

Trong đó DT
%

11.427

56,84

5.124

66,94
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2000- 2001 20.525 8.278

Tron” dó DT 11.706 5.420

c/c 57,03 65,25

Nhìn trên đại thế, chúng ta nhận thấy rõ sô học sinh học 
lên những lớp cao hơn ngày càng ít đi so với tông sô cư dân. 
Năm học 96- 97, tỉ lệ học sinh so với dân sô ở bậc TH hì 
19,5%, ở bậc THCS là 4,19%, còn ỏ bậc THPT chỉ chiếm 0,8%. 
Những năm học tiêp theo, tình hình đi học THPT của học 
sinh thuộc địa bàn cũng không có gì là đột biến. Sô lượng đi học 
chung như vậy, mặc dù không phản tích thành phần học sinh 
dân tộc riêng lẻ, vẫn phản ánh một thực tế  là ở địa bàn dân 
tộc miền núi này người dân được thụ hưởng giáo dục tiêng 
Việt ở bậc TH và THCS tương đối tốt xét về mặt sô lượng 
những ỏ bậc cao hơn (bậc THPT) thì còn quá ít và do đó còn 
xa mới đáp ứng nhu cầu phá t  triển của xã hội.

3.3. Tình hình học sinh dân tộc đi học trong các cấp học cơ sờ 
ớ địa bàn Sơn La

ở  những mục trên, chúng ta đã quan sát tình hình tiếp 
nhận giáo dục tiếng Viêt của học sinh người dân tộc trên địa 
bàn theo cả khôi học nói chung mà không có sự quan sát sự 
thay đổi‘cụ thể trong từng cấp học. Theo chúng tôi, việc quan 
sát tình hình đi học của học sinh dân tộc trong từng lớp học 
của mỗi cấp sẽ giúp chúng ta hiểu đầy đủ hơn, chi tiêt hơn 
thực trạng của vấn để. Sau dây là tình hình sô liệu mà chúng 
ta có được trong năm học 99 - 00 và 00 - 01.

3.3.1. Sô liệu chung toàn tinh

Theo sô liệu đầu năm học được tổng hợp tại sỏ Giáo dục 
và Đào tạo, năm học 99 - 00 và 0 0 - 0 1  tình hình đi học của
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học sinh dân tộc ở từng lóp học thuộc hai cấp TH và THCS 
như sau:

Bảng 14: sỏ  liệu học sinh đi học trong các cấp học cơ sờ ỡ S(fJĩ La

^ \N a m  học 99 - 00 00- 01

Cấp h ọ c ^ s . TS DT % TS DT %

TS 155.016 129.655 83,63 153.400 129.588 84,47

Li 41.295 36.224 87,72 38.813 34.510 88,91

TH L2 34.773 29.003 85,99 34.019 29.309 86,15

L3 30.874 25.609 82,94 29.390 24.654 83,88

L4 26.820 21.591 80,50 27.841 22.872 82,15

L5 21.254 16.328 76.82 23.337 18.243 78,17

THCS TS 52.048 35.058 69,08 55.224 40.528 73,38

L6 19.048 14.037 73,69 18.005 13.675 75,95

L7 14.161 9812 69,28 15.840 11.955 75,47

L8 10.586 6982 65,95 12.013 8656 72,05

L9 8253 5127 62,12 9.366 6242 66,64

Tổng số 207.064 165.613 79,98 208.624 170.116 81,54

Các con sô trên đáy thẻ hiện những thông tin rấ t  quan 
trọng về tình hình thụ hưởng giáo dục tiêng Việt của học 
sinh dân tộc tỉnh Sơn La trong 2 năm học nói trên. Trước hết, 
chúng ta thấy rằng nếu nhìn tổng hợp ở chung cả cấp hoc, 
ngưòi ta  sẽ cho rằng học sinh dân tộc thiểu sô" được thụ 
hưởng tiếng phổ thông là khá tốt, bình đẳng với hoạt dộng 
giáo dục cho ngưòi đa sô. Lí do đê có thề nói như vậy là vì ớ 
cấp TH, học sinh dân tộc đi học là 83,63% trong năm học 99 -
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00 và 84,47% trong năm 0 0 -0 1  (so với tỉ ]ệ dân sô của người 
dân tộc là 82%/18% người Kinh), ở  cấp THPT, mặc dù có 
thấp hơn nhưng tỉ lệ vẫn là 69,08% và 73,38% trong hai năm 
học. Còn khi tổng hợp cả hai cấp lại thì dường như con sô tỉ lệ 
trong năm  0 0 - 0 1  là 81,54% vẫn phản ánh điều chúng ta đã 
nói. Tuy nhiên sự chênh lệch về tỉ sô học sinh dân tộc đi học 
so với tỉ lệ học sinh nói chung trong môi lớp của từng cấp học 
lại nói lên một điều khác. Đó là, ngay trong một cấp học tỉ lệ 
này ở lóp đầu cấp có sự chênh lệch so với lớp cuối cấp. Rõ 
ràng là, những con sô này cho thấy ở từng lớp học của mỗi 
cấp, học sinh dân tộc thiểu sô" được tiêp nhận giáo dục tiêng 
phố thông ít hơn rấ t  nhiều so với học sinh đa sô" và càng ở lốp 
cao hơn, n h ấ t  là ở lớp cuối cấp, sự chênh lệch này lại càng rõ 
nét hơn. Như vậy, nhìn ỏ những khía cạnh trong phạm vi 
toàn tỉnh, ngươi ta có thể thấy rấ t  rõ tình trạng giáo dục 
tiếng phổ thông được thực hiện như thê nào.

3.3.2. Sô  liệu ở m ột vài địa bàn cụ thê

Đế có điều kiện quan sát kĩ hơn nhận  xét vừa nêu ở 
trên, th iế t  tưởng cũng cần phải xem xét tình hình như thê 0 
một vài địa bàn cụ thể. Sau đây là sô lượng thông kê chi tiêt 
của thị xã Sơn La và huyện Thuận Châu (sô liệu tổng hợp 
của Sở Giáo dục và Đào tạo).

+ S ố  liệu của thị xả Sơn La. Đây là trung tâm kinh tê, 
xã hội chính tr ị  lốn nhất  của tỉnh. Trên một diện tích 62.714 
ha, thị xã có 10 dân tộc anh em sinh sống với dân sô" là 
67.600 người (sô liệu năm 2000), trong đó người Kinh có 
23.500 người (chiếm 34,02%), người Thái có 39.200 ngươi 
chiếm 57,98%) và các dân tộc khác có trên 4900 ngưòi (chiêm 
8%). Tình hình học sinh đi học trong năm học 99 - 00 và 00 -
01 như sau:
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Báng 15:
Sỏ liệu học sinh đi học của các cấp học cơ sờ ở địa thị xã Sơn I m .

^ v N ă m  học 99- 00 00- 01

Cấp học TS D T % TS D T %

TS 9499 6517 68.60 9241 6 .200 67.09

L I 1X50 1284 69.40 1697 /133 66.76

TH L2 1858 13 25 7 U I 1895 /251 66.12

L3 18ỗ5 1185 63.53 1797 /269 70.61

L4 2121 1484 69,93 1857 1249 67.25

L.5 1804 1239 68,68 1995 1296 64.96

TS ỗ 373 3801 59.64 6337 m  1 58.24

L6 1873 U 7 Ĩ 62,62 1819 1122 6 1.68

TH C S L7 1620 961 59,32 lò33 96 4 60.86

L8 1495 906 60,60 1478 814 55.07

L9 1385 7òJ 54,94 1407 79/ 56.21

Tổng sỏ 15.872 10.318 ỏ 5.00 15.579 9X9] 6 3.48

Nhìn sô lượng như trên, chúng ta thấy ở địa bàn thị xã, 
tỉ lệ học sinh dân tộc đến trường so với tổng sô học sinh về cơ 
bản bằng tỉ lệ người dân tộc so với tông sô" dân sô. Điều này 
phản ánh một thực tê là ở một môi trường có cảnh huống 
ngôn ngừ và xã hội như nhau, ti lộ học sinh dân tộc đến 
trường là bình đẳng với người đa sô". Như vậy, rõ ràng tình 
hình thụ hưởng giáo dục ngôn ngữ là bình đẳng, không có sự 
khác biệt giữa người đa sô và các dân tộc thiểu sô. Từ trường
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họp thị xã Sơn La này có một ví dụ quan trọng đế nói rằng, 
những yêu tô địa lí, kinh tê xã hội có tác động rất  to lớn đên 
tình hình giáo dục ngôn ngữ ở vùng dân tộc thiểu sô" miên 
núi. Mặc dù ở thị xã có tới 10 dân tộc khác nhau và người 
dân tộc chiếm đa sô" (65,98%) nhùng không vì th ế  mà sô 
lượng học sinh dân tộc đi học ít hơn người Kinh ở đây.

+ Sô liệu ở huyện Thuận Châu. Tuy cùng nằm trên Quôc 
lộ 6 như thị xã Sơn La nhưng Thuận Châu là một huyện 
vùng cao, giáp chân đèo Pha Đin. Theo sô" liệu năm 2000, 
diện tích của huyện là 1675 km2, dân sô" là 151.602 người, gồm 
7 dân tộc anh em sinh sông, trong đó nẹưòi Thái có 123.100 
ngưòi (chiếm 81,48%), người Mông có 11.370 ngươi (chiếm 
7,49%), người Kinh có 10.612 người (chiếm 6,99%) và các dân 
tộc khác có 3.034 người (chiếm 2,00%). Như vậy, ỏ địa bàn 
huyện Thuận Châu người dân tộc thiếu sô chiếm đa sô tuyệt 
đôi, khoảng 93,01% dân sô".

Cũng theo sô liệu tổng hợp của sỏ  Giáo dục và Đào tạo, 
tình hình học sinh TH và THCS đên trường trong hai năm 
học như sau.

Bảng 16: Sô liệu học sinh đi học của các cấp học cơ sở ở Thuận Cháu.

học 99-00 00-01

Cấp h ọ c \ . TS DT % TS DT %

TS 26.556 25.334 95,39 26.284 24868 94,61

LI 8262 7861 95,14 8444 7920 93,79

L2 6002 5700 94,96 5960 5609 94,11

TH L3 4946 4748 97,00 4559 4464 97,91

L4 4054 3881 95,73 4081 3826 93,75

L5 3292 3144 95.50 3240 3049 94,10
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TS 6860 5203 75,84 7955 6919 86,97

L6 2794 2174 77,80 2893 2561 88,52

TIICS L7 1804 o õo 75,83 2368 2092 88,34

L8 1270 956 75,27 1554 1338 86,10

L9 992 705 71,06 1140 928 81,40

rống so 33.416 30.537 91,38 34239 31787 92,83

Trong hai năm học nói trên, người ta nhận thấy ở Thuận 
Châu, tỉ lệ học sinh dân tộc đến trường so VỚI tổng sô học 
sinh đi học toàn huyện ở cấp TH là tương đương V Ố I  tỉ lệ 
người dân tộc so với tông dân sô. ở  cấp THCS, tình hình có 
khác đi rõ rệt, nhìn chung tống sô" học sinh đi học thấp hơn 
rấ t  nhiều so với tỉ lệ người dân tộc và tổng dân số” toàn 
huyện. Theo con sô" thông kê năm học 99 - 00 không có học 
sinh di học THPH, còn năm học 00 - 01 toàn huyện chỉ có 164 
học sinh di học lớp 10 (không có sô lượng học sinh dân tộc). 
Từ sổ liệu này, lại một lần nữa chúng ta thấy càng ở lốp học 
cao hơn, học sinh dân tộc đi học ít hơn so với người Kinh. 
Chính ở dây, thể hiện rõ sự không bình dang trong tiêp nhận 
giáo dục tiếng pho thông của người dân tộc thiếu sô" ở địa bàn 
Thuận Châu so với thị xã Sơn La.

Nếu quan sát ở khía cạnh khác, khía cạnh thay đổi sô" 
học sinh dân tộc đi học giữa lớp đầu cấp với lớp cuỗì cấp, 
chúng ta cũng thây có sự khác nhau như trên ở địa bàn thị 
xã và địa bàn huyện Thuận Châu. Lấy năm học 99 - 00 và 
00- 01 để so sánh, vào hai năm học này, sô học sinh dân tộc 
đi học lớp 5 so với sô học sinh dân tộc váo lớp 1 là 39,9% và 
38,49% ở Thuận Châu, là 96,49% và 114,38% ở thị xã Sơn La. 
Đây thực sự là những con số  rất đáng quan tâm. BỞI vì ở thị
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xã, học sinh dân tộc đến trường từ lớp 1 đến lớp 5 là không 
thay đổi, trong khi đó ở Thuận Châu sô lượng học sinh còn 
học đến lớp 5 chỉ bằng 40% so với lớp 1. Sự suy giảm này 
phản ánh tình hình thực tê thụ hưởng giáo dục của học sinh 
dân tộc ở Thuận Châu thấp hơn nhiều so với thị xã. Đó là so 
sánh sô" học sinh lớp 1 và lớp 5. Nêu so sánh sô" lượng này 
giữa lớp 9 và lóp 5 hay lớp 1, tình hình còn khác biệt hơn 
nhiều, ở  Thuận Châu tỉ lệ học sinh dân tộc còn học lớp 9 so 
với lớp 5 là 22,42% (năm học 99 - 00) và 30,40% (năm học 00 - 
01), tỉ lệ học sinh dân tộc còn học tới lớp 9 so với lớp 1 là 
8,96% (năm học 99 - 00) và 11,71% (năm học 00 - 01). ở  thị 
xã Sơn La tỉ lệ thứ nhất  là 61,42% (năm học 99 - 00) và 
61,03% (năm học 00 - 01); còn tỉ lệ thứ hai là 59,26% (năm 
học 99 - 00) và 69,81% (năm học 00 - 01). Sự thay đối về sô" 
lượng học sinh đi học như vậy cũng phản ánh bản chất mà 
chúng ta nêu ra ở trên. Nó cho chúng ta biêt người dân tộc ớ 
miên núi có sự khác biệt rõ rệt vê thụ hưởng giáo dục giữa 
thành thị và không thành thị.

Như vậy, khi so sánh chi tiêt ở những địa bàn cụ thể, 
chúng ta càng thây rõ học sinh dân tộc thiểu sô" ở Sơn La 
được tiếp nhận tiêng phổ thông ít hơn nhiều so vối dân tộc đa 
sô. Sự suy giảm ấy càng rõ nét khi so sánh ở trình độ tiêp 
nhận hay so sánh các vùng có điều kiện tự nhiên, kinh tê xã 
hội khác nhau.

3.4. N hững nhận xét về tinh hình giáo dục tiêng phô thông ở 
địa bàn dân tộc miền núi Sơn La

Qua những số liệu và sự phân tích đã trình bày ỏ trên, 
có thể nêu ra một vài nhận xét chung về t ình  hình giáo dục 
tiêng Việt ở địa bàn dân tộc miên núi tỉnh Sơn La như sau:
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về  đại thê, giông như tình hình ổ Nghệ An, mức độ thụ 
hưởng giáo dục tiêhíỊ Việt ở trinh (tộ TH của các dân tộc thiếu 
sò ờ địa hàn này là bình đàng với người đa sỏ. Sô lượng học 
sinh dân tộc đi học nói chung so voi tì lộ dân sô dân tộc và 
lóng dân sô lả tương dương nhau. Thậm chí có địa bàn như ở 
thị xã Sơn La, tỉ lộ này còn cao hờn. Tuy nhiên, ở trình độ 
THCS, mức độ bình đang có thấp hòn clìút ít ở nhung năm 
học trước đâv. Còn những nàm học gần đây, tỉ lệ học sinh 
dân tộc đen trường THCS tăng lên rõ rệt (năm học 98 - 99: 
65,17%; năm học 01 - 02: 75,99%). Có thể nói, tình hình giáo 
dục tiêng Việt cho học sinh dân tộc 0 Sơn La ở trình độ cơ sỏ 
là khá tôt. Điều đó nói rang ở địa bàn dân tộc miền núi này, 
Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân có ý thức tốt về 
giáo dục nói chunẹ trong dó có giáo dục ngôn ngữ.

Tuy nhiên, khi quan sát tình hình thụ hưởng giáo dục ỏ 
trình độ cao hơn, trình độ THPT, người ta cũng thấy có tình 
trạng giông như ở Nghệ An. Tỉ lệ học sinh dân tộc đi học ở 
cấp học này tuy trong mây năm gần dây có được cải thiện 
nhùng vẫn ở mức thấp, chì bằng 1/2 tỉ lệ giừa người dân tộc 
và người đa số ở phạm vi toàn tỉnh, ở huyện Mộc Châu, nơi có 
60% là người dân tộc thiểu sô, các năm học 99- 00 và 00- 01 
chỉ có 10,75% và 14,46% học sinh dân tộc đi học THPT, trong 
khi dó, học sinh người Kinh chiêm gần tới 90% sô lượng học 
sinh THPT nhưng dân sô" chỉ khoáng 40%. Có thể nói vấn đề 
thụ  hưởng giáo dục ở trinh độ cao hơn, trong đó có vấn đề thụ  
hưởiig giáo dục tiếng Việt của địa bàn dân tộc miền núi Sơn 
La còn cỏ sự khác biệt khá xa giữa người dân tộc và người 
Kinh. Chúng tôi cho rằng, đây thực sự lả một vấn đề bức xúc 
ca ờ kliía cạnh bình dang dân Lộc củng như kliía cạnh binh 
dẳng về sự phát triển xã hội. Bởi vì, nếu chỉ dừng lại ở trình 
độ TH hay THCS, những yêu cầu của sự phát  triển xã hội ở 
trình độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ khó được đáp ứng.
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Và như thế, mục tiêu xây dựng nông thôn miền núi bình 
đăng với miền xuôi sẽ gặp không ít khó khăn.

Một nét nôi bật khác mà chúng ta nhận  thấy khá rõ ỏ 
địa bàn Sơn La là sự  chênh lệch về mức độ thụ hưởng giáo 
dục tiếng Việt giữa các vừng khác nhau trong tỉnh. Những 
phân tích sơ bộ ở địa bàn Thuận Châu, Mai Sơn, thị xã Sơn 
La và Mộc Châu đã cho thây rõ điều đó. ở  thị xã Sơn La tỉ lộ 
người dân tộc và người Kinh tương tự như huyện Mộc Châu 
nhưng ở huyện Mộc Châu, ngưòi dân tộc đi học ít hơn rất  
nhiều so vói người Kinh. Tình hình cũng tương tự như vậy 
khi chúng ta quan sát sô lượng học sinh dân tộc đi học giữa 
huyện Thuận Châu và thị xã Sơn La. Rõ ràng ở đây, những 
khác biệt về đời sống kinh tê xã hội, những thuận lợi hay khó 
khăn vê dịa hình đã ảnh hương không nhỏ đến giáo dục nói 
chung trong đó có giáo dục ngón ngữ. Và điều hết sức quan  
trọng có thê rút ra từ  thực tê này là người ta không thể  áp 
dụng một kế  hoạch giáo dục ngôn ngữ duy nhất cho vừng dân 
tộc miền núi dừ là ở địa bàn cấp tỉnh. Nói một cách khác, đôi 
với vừng dân tộc miền núi, hoạt động giáo dục ngôn ngữ phải 
tôn trọng một nguyên tắc là làm  sao phải thích ứng với điều 
kiện cụ thê thuộc cảnh huống ngôn ngữ của vừng đó. Đương 
nhiên, điều đó cũng có nghĩa là người ta phải xác định cho 
được ở mỗi một vùng những yêu tô" nào là yếu tô quy định 
tính cụ thể tính dặc thù âv. Có như vậy hoạt động giáo dục 
ngôn ngữ mới mang tính hiện thực và thu được kết quả như 
mong muôn.

4. v ể  tình hình giáo dục t iếng  phố thông ở địa bàn 
dân tộc miền núi t ỉnh Tuyên Quang

Phần trên chúng tôi đã phân tích nội dung này ở hai 
tỉnh Nghệ An và Sơn La. ở Tuyên Quang, tình hình có khác
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di chút ít. Theo dó, nêu như ở địa bàn dân tộc miền núi hai 
tỉnh nói trên, người dân tộc thiêu sô có sô lượng dông hờn 
người Kinh thì tình hình không n l ì ù  thê ở tỉnh Tuyên Quang. 
Trên phạm vi toàn tỉnh người Kinh có sô lượng người cư trú 
đông hơn các dân tộc thiểu sô còn lại. Con sô sau dây cho 
chúng ta thây rõ diều dó (sô liệu 4/1999):

Bảng 17: Phân tích thành phần dán tộc của tinh Tuyên Quanẹ

Dân tộc TS c/c Dãn tộc TS <7c

Kinh 342.066 50,63 Iloa 12.545 1,86

Tày 163.066 24,13 Mông 10.198 1,62

Dao 71.044 10,51 Sán Dìu 9.701 1,50

Cao Lan 51.210 7,58 UY khác 1.379 0,11

Nùng 13.911 2,06 c ong 675.110 100

Như vậy, ỏ địa bàn Tuyên Quang, về đại thể người Kinh 
có sô" lượng đông hơn người dân tộc thiếu số  mặc dù nơi đây 
vẫn là địa bàn đa dân tộc, đan xen.

4.1. Tinh h ỉnh học sinh đi học trong tỉnh theo sô liệu thông kê

Theo sô" liệu thông kê 4 năm học (từ 96 - 00), tình hình 
học sinh là ngưòi dân tộc thiêu sô" đi học các cấp ở Tuyên 
Quang là như sau.

Bảng 18: Sô liệu học sinh đi học cấp TH trong 4 năm ỏ' Tuyên Quang
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nHọc sinh 

Năm h ọ c \

LI L2 L3 L4 L5 TS

96- 97 30.516 24.535 23.151 21.71
6

19.433 118.99 
1

DT 15.574 11.708 10.782 9.625 8.487 56.149

% 51,55 47,71 46,56 44,32 43.67 47,21

97 - 98 26.682 23.913 22.914 22.547 20.713 116.769

DT 14.976 12.079 11.293 10.803 10.864 60.015

% 56,12 50,51 49,28 47,91 52,45 51,39

98 - 99 22.712 22.471 22.515 22.247 20.611 110.556

DT 14.367 13.225 12.369 12.160 10.877 63.266

% 63,25 58,58 56,13 54,65 52,77 57,22

99 - 00 21.445 19.491 21.516 22.186 20.900 105.988

DT 13.785 12.196 12.557 12.133 11.437 62.108

% 64,28 61.16 58,36 54,68 54,89 58,59

Bàng 19: S ố  liệu hục sinh di học cấp THCS trong 4 năm ỜTỉixêii Quang.

\ i ọ c  sinh 

Năm học \

L6 L7 L8 L9 TS

96- 97 15.526 12.555 9.793 7.403 45.277

DT 6.985 4.987 3.680 2.661 18.304

% 44,98 39,64 37,57 35,94 40,47

97- 98 17.897 14.120 11.602 9.264 52.883
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DT 8.946 6.247 4.927 3.545 23.665

rÁ 49,98 44,24 42,46 32,26 44.74

98- 99 19.084 16.381 12.952 10.898 59.315

DT 9.551 7.761 4.758 3.752 25.822

n 50,04 47,37 36,73 34,42 43,53

99- 00 19.665 17.750 15.330 12.156 64.901

DT 10.177 8.698 7.242 5.146 31.263

CA 51,75 49,00 47,23 42.33 48,17

Bàng 20: Sô liệu học sinh di học cấp THPT trong 4 nâììì ỜTuxén Qitơng

í lọc sinh

Năm
L10 LI 1 L12 TS

96 - 97 4.493 3.498 2.443 10.434

DT 1.238 959 604 2.801

% 27,55 27,41 24,72 26,84

97 - 98 5.486 4.215 3.407 13.1008 ;

DT 1.670 1.290 1.049 4.009

c/c 30,44 30,60 30,78 30,58

98 - 99 6.686 5.141 4.089 15.196

DT 2.307 1.653 1.232 5.192

% 34,50 32,15 30,12 32,62

99- 00 8.815 6.152 4.989 19.956

DT 3.358 2.057 1.656 7.071

% 38,09 33,43 33,19 35,43
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Những sô liệu ở trên cho chúng ta thấy, ỏ cấp TH tỉ lệ 
học sinh dân tộc thiểu sô của Tuyên Quang đôn trường so VỐI 
tỉ lệ giữa người dân tộc thiểu sô" và người Kinh là nhiều hơn. 
Không những thế, tỉ lệ này ỏ mỗi lớp trong cấp học cùng gần 
tương tự vói nhau. Điểu này cho thấy, vân đề giáo dục, trong 
đó có giáo dục tiếng Việt cho đồng bào thiểu sô" ở địa bàn tỉnh 
Tuyên Quang là khá bình đẳng giữa người dân tộc và người 
Kinh.

ở  trình độ cấp THCS, về đại thể, chúng ta thấy tỉ lệ học 
sinh người dân tộc thiêu sô" so với người Kinh có thấp hơn tỉ 
lệ dân sô" giữa người dân tộc và ngươi Kinh. Hiện tượng này, 
như vậy, cũng giông như ở địa bàn miền núi Nghệ An và Sơn 
La. Tuv nhiên trong những năm học gần đây, tỉ lệ này đã 
được cải thiện nhiều, thể hiện sự tiến bộ dáng kể của người 
dân tộc thiểu sô". Những con sô" của năm học 99 - 00 cho thấy 
tỉ lệ học sinh dân tộc và học sinh người Kinh đi học các lớp 
cấp THCS gần như bằng với tỉ lệ giữa người dân tộc vả người 
Kinh ở tỉnh này. Có lẽ, thành  công của một tỉnh dân tộc miền 
núi trong việc phô cập tr ình độ THCS có sự đóng góp của việc 
người dân tộc ở dây đên trường học khá đầy đủ. Nhìn những 
sô" liệu học sinh dân tộc ở Tuyên Quang đi học cấp TH và 
THCS, người ta thấv rõ tình hình giáo dục tiếnẹ phổ thông ở 
địa bàn này thật đáng khen ngợi.

Tuy nhiên, ở trình độ THPT, tình hình không giông như 
ở hai cấp học đầu. ơ  năm học 96- 97, tỉ lệ học sinh dân tộc 
thiểu sô" đi học chỉ bằng 1/4 sô" lượng học sinh nói chung. 
Những năm tiếp theo, sô" lượng thay đói theo chiều hướng 
tiến bộ. Mặc dù vậy, nhìn ở khía cạnh bình đẳng, người ta dễ 
dàng đồng ý khi cho rằng  việc th ụ  hưởng giáo dục ở tr ình độ 
THPT của người dân tộc thiểu sô chưa thể bình đẳng với 
người Kinh. Xem xét khía cạnh vai trò của ngôn ngữ trong sự

134



phát triển xã hội, người ta cũng thấy rang nêu duy trì tình 
trạng tỉ lệ học sinh dân tộc thiêu sô đi học THPT như mấy 
nám gần đây thì vấn đề phát triển bình đang giữa các dân 
tộc sẽ khó đạt dược mục tiêu như mong muôn.

4.2. Tinh hình giáo dục tiếng Việt cho đồng bào các dân tộc 
thiểu sô ở một vài vừng cụ thê ở Tuyên Quang

Đê chúng ta có thể thấy rõ hơn tình hình giáo dục tiếng 
Việt ớ tỉnh Tuyên Quang, dưới đây chúng tôi sẽ lần lượt trình 
bày những sô" liệu cụ thể ở một vài địa bàn huyện và xã. 
Những sô" liệu này do chúng tôi tổng hợp từ những nguồn 
khác nhau nên có thế chưa đầy đủ ỏ tất cả các năm học và 
các cấp học. Mặc dù vậy, cùng vói sô liệu tổng hợp toàn tỉnh 
m à chúng tôi đã tr ình bày ở trên, những SOI liệu ở đây sẽ góp 
phần  để chúng ta quan sát tính đa dạng trong giáo dục 
tiêngViệt hiện nay ở vùng dân tộc thiểu sô. Những huyện và 
xã mà chúng tôi lựa chọn để trình bày ở đây thuộc những 
vùng rất  khác nhau của tỉnh Tuyên Quang.

4.2.1. Tình hình giáo dục tiếng Việt cho học sinh dân tộc 
ở huyện Sơn Dương

Theo sô" liệu thông kê năm 2001, trong sô" 170.446 người, 
thành  phần dân tộc ở huyện Sơn Dương là như sau:

Bảng 21: Phân tích thành  phần dản tộc ở huyện Sơn Dương.

TT DT TS % TT DT TS %

1 Kinh 100.050 58,70 5 Nùng 7.329 4,30

2 Cao I ,an 28.805 16,90 6 Dao 5.284 3,10

3 Tày 14.828 8,70 7 Hoa 2.045 1,20

4 Sán Dìu 11.079 6,50 8 DTkhác 1.025 0,60

135



Như vậy, ở địa bàn huyện Sơn Dương, người Kinh 
chiếm đa sô", 10 dân tộc thiểu sô còn lại chỉ chiêm 41,3% dân 
sô" của huyện, trong đó dân tộc thiểu số  đông n h ấ t  là người 
Cao Lan có 16,9% dân sô".

Qua báo cáo tổng hợp của phòng Giáo dục và Đào tạo, sô" 
lượng học sinh đên trường trong hai năm học 98 - 99 và 00 -
01 là như sau:

Bảng 22: Sô liệu học sinh đi học cấp cơ sỏ ở địa bàn huyện Sơn Dương

nHoc sinh 

Nám họcNv

TH TIĨCS
TS DT % TS DT ck

98- 99 26.783 13.688 50,93 13.578 4.912 36,17

00- 01 22.258 10.564 47,46 17.105 7.527 44,0

Con số của bảng thông kê cho thây ở địa bàn huyện Sơn 
Dương, tình hình học sinh dân tộc được thụ hưởng giáo dục 
tiếng Việt là bình đẳng với người Kinh, tương tự như tình 
hình chung của địa bàn toàn tỉnh. Hơn nữa, sự tăng  trưởng tỉ 
lệ học sinh dân tộc tới trường ở cấp học THCS trong hai năm 
học cho thấy tình hình bình đẳng nói trên là khá vừng chắc.

Cũng theo sô liệu của Phòng Giáo dục và Đào tạo, trong 
năm học 98- 99, tình hình học sinh các dân tộc ở Sơn Dương 
đến trường là như sau:

Bảng 23: Thành  phần  dân tộc của học sinh học cấp cơ sở ỏ Sơn Dương

N. Học sinh Học sinh TU Học sinh THCS

Dân tộc X.

TS % TS </c

Kinh 13.185 49,06 8.666 63,82

Cao Lan 5.683 21,14 1.552 11,43
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Sán Dìu 2.376 8,84 475 3,49

Tày 2.297 8,54 1.623 11,95

Nùng 1.301 4,84 610 4,49

Dao 842 3,13 419 3,08

Hoa 751 2,79 78 0,57

DT khác 438 1,62 155 1,14

Tổng số 26.873 100 13.578 100

Những con sô nói trên, tuy chỉ trong một năm học, 
nhưng cho chúng ta biết rấ t  nhiều thông tin. Thứ nhất, ở cấp 
học TH, t ình  hình thụ hưởng giáo dục tiếng Việt ở các dân tộc 
về cơ bản là bình đẳng. Người ta chỉ thấy có một khác biệt 
nhỏ là sô" lượng người Tày ở đây đông hơn người Sán Dìu, 
nhưng sô" học sinh TH Sán Dìu đến trường đông hơn. Tuy 
nhiên những khác biệt như thê không nhiều. Và thông tin 
thứ  hai rấ t  thú  vị là ở bậc cao hơn, bậc THCS, tình hình thụ 
hưởng giáo dục tiếng Việt của các dân tộc khác nhau rấ t  đa 
dạng. Trước hết, người Kinh ở địa bàn có sự thụ hưởng giáo 
dục cao hơn chút ít, ở đây họ chiếm khoảng 58,7% dân sô" và 
sô học sinh đi học THCS ở năm học này là 63,82%. Người Tày 
tuy chỉ dứng vị tr í  thứ 3 về mặt dân sô ỏ huyện nhưng tỉ lệ 
học sinh đi học THCS đứng ở vị trí thứ 2, cao hơn hẳn học 
sinh dân tộc Cao Lan là dân tộc đứng thứ 2 về mặt dân sô. 
Trường hợp người Nùng cũng vậy, về mặt dân sô" họ đứng thứ 
5 nhưng tỉ lệ học sinh đi học THCS vượt tỉ lệ đi học ở người 
Sán Dìu là dân tộc có sô" lượng dân số ở vị trí thứ 4. Như vậy, 
nhìn tong thể  tỉ lệ hoc sinh dân tôc thụ hưởng giáo dục tiêng 
phổ thông ở trình độ THCS ở đây ít hơn tỉ lệ dân sô người 
dân tộc so vói tông sô" dân sô". Trong đó, học sinh người Tày đi 
học nhiều hơn học sinh người Nùng, còn học sinh người Dao
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đi học cân bằng với tỉ lệ dân sô. Sô" còn lại như người Sán 
Dìu, Cao Lan...có tỉ lệ học sinh đi học ít hơn tỉ lệ dân sô. Rõ 
ràng ở đây trong số các dân tộc khác nhau, người Tày có sự 
thụ hưởng giáo dục tiếng phố thông tốt hơn, gần giông như 
tình hình của học sinh người Kinh.

4.2.2. Tinh hỉnh giáo dục tiếng Việt cho người dân tộc ở 
xã Lưỡng Vượng huyện Yên Sơn và xã Minh Quang huyện 
Chiêm Hóa

Xã Lưỡng Vượng huyện Yên Sơn nằm ở phần lãnh thổ 
phía Nam, là vùng thấp của tỉnh Tuyên Quang. Đây là địa 
bàn cư trú  của 5 dân tộc là Kinh, Cao Lan, Tày, Nùng và 
Dao. So với các dân tộc thiểu sô trong xã, Cao Lan là dân tộc 
chiêm sô lượng tuyệt đôi. Theo sô liệu tháng 4/1999, toàn xã 
có 5,450 ngươi, trong đó người Kinh là 3.912 ngưòi (chiếm 
71,78%), người Cao Lan là 1.414 người (chiêm 25,94%), còn 
lại là khoảng 100 người Tày và người Nùng, người Dao 
(chiếm 2,18%). Thống kê trong 3 năm học, chúng ta  có con sô 
như sau:

Bảng 24: Sô liệu học sinh đi học cấp cơ sở ở xả Lưỡng Vương
\

\ J H o c  sinh Học sinh TH Học sinh THCS

Năm họcN.

TS DT % TS DT %

97 - 98 490 171 34,89 391 106 27,11

98 - 99 454 162 35,68 353 112 31,72

99 - 00 400 140 35,0 331 115 34,74

ở  xă Lưỡng Vượng, sô" liệu cho thấy tình hình thụ hưởng 
giáo dục ỏ bậc TH và THCS của học sinh dân tộc thiểu sô" là 
bình đang với người Kinh. Đồng' thời người ta  vẫn nhận thảy

138



ở bậc học cao hơn, tỉ lệ đi học có giảm hơn so V Ó I  bậc TH. Tuy 
nhiên sự giảm sút này là không đáng kẽ.

Xã Minh Quang cách huyện lị Chiêm Hóa 30km về phía 
Bắc, là xã nằm ở phần lãnh thô phía Bắc thuộc vùng cao của 
tỉnh Tuyên Quang. Theo sô" liệu thông ke năm 1999, toàn xã 
có 5628 người, trong đó người Kinh có 1275 người (chiêm 
25%), người Tày có 3540 người (chiêm 60,9%), ngưòi Dao có 
741 người (chiếm 10,5%), còn lại các dân tộc khác là Nùng, 
La Chí, Hoa và Cao Lan có 370 người (chiêm 4,8%). Trong 
năm học 00 " 01, số’ lượng học sinh đi học ở đây là như sau:

Bảng 25: Sô học sinh đi học cấp cơ sở ỏ xã Minh Quang

's n H ọ c  s i n h Học sinh TH Học sinh THCS

Năm noc TS DT % TS DT %

00-01 593 560 94,43 476 437 91,80

Nếu phân tích chi tiết theo lớp học và dân tộc, ta có sô 
lượng cụ thế ở từng cấp học như sau:

Bảng 26: Phàn tích sô lượng học sinh cấp cơ sở theo thành phần dân tộc
ở xã Minh Quang.

\  HS Kinh Tày Dao DT khác

L ớ \
TS SL % SL % SL % SL %

TH 593 33 5,56 453 76,39 78 13,15 30 5,05

LI 96 4 4,16 76 79,16 4 4,16 12 12,50

1.2 111 7 6,30 74 66,66 20 18,01 10 9,00

L3 102 5 4,90 91 89,21 2 1,96 4 3,92

L4 114
•

7 6,14 90 78,94 15 13,15 2 1,75
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L5 171 10 5,84 122 71,34 37 21,63 2 1,16

THCS 476 39 8,19 354 74,36 69 14,49 14 2,94

L6 170 14 8,23 118 69,41 31 18,23 7 4,11

L7 122 8 6,55 97 79,50 17 13,93 0 0

L8 112 10 8,92 83 74,10 12 10,71 7 6,25

L9 72 7 9,72 56 77,77 9 12,50 0 0

Qua bảng trên chúng ta  thây, ỏ xã Minh Quang, một địa 
bàn vùng sâu vùng xa của Tuyên Quang, người dân tộc thiếu 
sô" được thụ hưởng giáo dục khá tốt so vỏi người Kinh cùng 
sinh sông. Trong sô" các dân tộc thiểu sô, người Tày là dân tộc 
có trình độ thụ hưởng cao hơn cả, sau đó là người Dao, các 
dân tộc còn lại có tỉ lệ thụ hưởng giáo dục tiếng phô thông 
thấp hơn tỉ lệ dân sô". Đây rõ ràng là một thực tế  mà người ta 
đều nhận thấy ở địa bàn Sờn Dương, Chiêm Hóa và Yên Sơn.

4.3. Một vài nhận xét ở địa bàn Tuyên Quang

Từ những phân tích ở trên, chúng ta có thể rú t  ra một 
vài nhận xét về tình hình giáo dục tiếng Việt ở dịa bàn dân 
tộc miền núi tỉnh Tuyên Quang như sau:

Nét nổi bật dễ thây là, tuy nhìn ở cấp độ toàn tỉnh, 
người Kinh chiêm đa sô hơn người dân tộc thiểu sô nhưng 
mức độ thụ hưởng giáo dục tiếng Việt ở trinh độ TH và THCS  
của học sinh dãn tộc binh đắng với học sinh người K inh , 
thậm  chí ở một vài địa bàn cụ thể tỉ lệ người dân tộc đên 
trường đông hơn tỉ lệ đó ở người Kinh. Và điều quan trọng là 
tinh  hình này th ể  hiện rất rỏ cả khi chúng ta xem xét ở phạm, 
vi toàn tỉnh lân kh i chúng ta quan sát trên địa bàn một 
huyện hay một xã. Có thể nói, đây là một dấu hiệu cho thấy
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giáo dục TH và THCS ở Tuyên Quang thực sự thu được 
nhung kết quá tôt trong tình hình hiện nay.

Nét nổi bật thứ hai là, cũng giông như tình trạng đã 
thấy ỏ Nghệ An và Sơn La, khi chúng ta quan sát tinh hình  
thụ hưởng giảo dục tiếng Việt ở trinh độ THPT, người dân tộc 
ở đây vẫn chưa nhận được sự  giáo dục tiếng Việt tương ủng 
như người Kinh. Tuy nhiên so với hai tính đã phản tích thì 
sự  chênh lệch ở Tuyên Quang có ít hơn. Điều này có thế giải 
thích hoặc là người dân tộc thiểu số ở đây đã được thụ hưởng 
giáo dục tiếng Việt ở trình độ cao tôt hơn, hoặc cũng có thê là 
do tỉ lệ người dân tộc ở địa bàn không nhiều nên không lộ rõ 
độ chênh lệch này lắm.

Cuỏi cùng khi quan sát tình hình đã phân tích ở trên, 
chúng ta nhận thấy  trong thực tê có sự chênh lệch về mức độ 
thụ hưởn.g giáo dục tiếng Việt giữa các dân tộc thiêu số  khác 
nhau trên địa bàn. ở  Tuyên Quang, ngưòi Tày vẫn là dân tộc 
thiểu SC) có sự th ụ  hưỏng tốt nhất cho dù khi họ là dân tộc 
thiểu sô" chiếm đa sô" ở Na Hang, Chiêm Hóa hay khi họ là 
dân tộc thiểu sô" có sô lượng ít hơn dân tộc thiểu sô̂  khác như 
ỏ huyện Sơn Dương. Thứ đến là người Nùng, người Dao và 
người Cao Lan, trong khi đó người Cao Lan là dân tộc thiểu 
sô có mặt khá đông ở tỉnh miền núi này. Hình như ở đây yêu 
tô" về dân số  và cùng vối nó là yếu tô" truyền thông văn hóa 
tác động đến khả năng thụ hưởng giáo dục tiếng phổ thông 
của đồng bào dân tộc miền núi.

5. Một vài tiểu kết cho phần II, chương II

Như vậy, từ  những gì đã phân tích ở trên, chúng ta có 
thể nêu ra  một vài nhận xét có tính kết luận về tình hình 
giáo dục tiếng phổ thông (tiếng Việt) cho đồng bào dân tộc 
thiểu sô" ở ba tỉnh Nghệ An, Sơn La và Tuyên Quang. Trong
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địa bàn mỗi tỉnh, chúng ta đã phân tích những khía cạnh 
khác nhau  như phạm vi lãnh thổ, thành  phẩn dân tộc hoặc 
kết hợp cả hai cách xem xét đó. Vì thế, những nhận xét được 
rú t  ra từ  những tỉnh nói trên có thể giúp cho chúng ta  có 
được những thông tin chung về tình hình giáo dục tiếng Việt ở 
vùng dản tộc miền núi phía Bắc nước ta.

5.1. N hữ ng  đặc điểm chung

Về tình  hình giáo dục tiếng phổ thông cho đồng bào dân 
tộc thiểu sô" miền núi ở ba tỉnh Nghệ An, Sơn La và Tuyên 
Quang, chúng ta thấy có 4 đặc điểm chung như sau:

T hứ  n h ấ t , việc giáo dục tiếng Việt ở trình độ TH và 
THCS cho người dân tộc thiêu sô" về cơ bản là bình đắng VỚI 
ngưòi Kinh sinh sông trên địa bàn. Tuy vậy, mức độ bình 
đẳng ở ba tỉnh có khác nhau chút ít. ở  Tuyên Quang, người 
dân tộc thiểu sô" có sự thụ hưởng tốt nhất, đôi khi có tỉ lệ cao 
hơn ngưòi Kinh cùng sinh sông tại đây. Thứ đến là dồng bào 
dân tộc ở Sơn La. Riêng miền núi Nghệ An tỉ lệ đi học của 
người dân tộc thiểu sô" so với người Kinh thỉnh thoảng vẫn 
thấp  hơn. N h ư  vậy, nhìn ở m ặt đại th ề  tinh h ình giáo dục TH  
và sau đó là giáo dục THCS, trong đó cỏ giáo dục ngôn ngữ  
p h ổ  thông, ở vừng dân tộc miền núi Nghệ Art, Sơn La và 
Tuyên Quang đã thu được kết quả thật đáng trân trọng.

T hứ  h a i , kêt luận được rú t  ra ở trên là kêt luận nhìn ở 
phạm vi toàn tỉnh. Khi xem xét vấn đề ở phạm vi khác nhau 
trong mỗi tỉnh thì tình hình giáo dục cũng có sự khác nhau. 
Ở Tuyên Quang, sự khác biệt như vậy là không nhiều thẽ 
hiện qua tỉ lệ người dân tộc đi học ở Na Hang, Chiêm Hóa 
hay Sơn Dương là như nhau. Nhưng ở Sơn La, người ta thây 
r ấ t  rõ sự khác biệt giừa thị xã và huyện Thuận Châu hay 
giữa huyện Thuận Châu và huyện Mộc Châu. Riêng ỏ Nghệ
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An, sự khác biệt này càng rõ nét hơn. So sánh giừa Kỳ Sơn 
và Con Cuông hay giữa Kỳ Sơn và Tương Dương, mức độ 
chênh lệch vê tỉ lệ đi học của người dân tộc thiêu sc» là rấ t  rõ 
nét. Có thể nói, những khác biệt về mức độ thụ hưởng giáo  
dục tiếng Việt trong phạm  vi mỗi tinh là khá rõ và nó phụ  
thuộc vào tính chất dân tộc (số lượng người, trình độ vản hóa) 
và điều kiện tự  nhiên xã hội nơi đồng bào dân tộc sinh sông. 
Đây rõ ràng là một đặc điểm đòi hỏi chúng ta trong tổ chức 
thực hiện giáo dục, nhất là giáo dục ngôn ngữ, phải quan tâm  
đúng mức đên nó.

Thứ ba , như mọi người đều biết địa bàn dân tộc miền 
núi của ba tỉnh là địa bàn đa dân tộc, cư trú đan xen. Nhìn ở 
khía cạnh giáo dục ngôn ngữ, chúng ta thấy rằng có sự khác 
nhau về mức độ thụ  hưởng giáo dục tiếng Việt ở các dân tộc 
khác nhau, ở  Nghệ An, tình hình đi học của người Thái hơn 
hẳn người Khơ Mú, người Mông, ớ  Sơn La, người Thái và sau 
đó là ngưòi Mương đến trường đông nhất, còn người Dao, 
ngươi Mông ít hơn nhiều. Riêng ở Tuyên Quang, người Tày 
và người Nùng có sô" lượng đi học đông hơn cả, thứ đến là 
người Dao và người Cao Lan. Nói một cách khác , tình  h ình  
thụ hưởng giáo dục tiếng Việt ở các dân tộc khác nhau là 
không như  nhau. Cũng giông như sự khác biệt có tính địa lí, 
sự khác nhau trong thụ hưởng giáo dục tiếng phổ thông hình  
như  phụ  thuộc vào tính chất dân tộc (như sô" lượng người 
trong dân tộc, truyền thồng văn hóa và trình độ kinh tế  - xã 
hội).

Cuối cùng đặc điểm chung rấ t  quan trọng trong thụ  
hưởng giáo dục tiếng phổ thông của người dân tộc là ở tr ình  
độ THPT, trình dộ thụ hưởng giáo dục ngôn ngữ ủ mức độ 
cao, sự bình dẳng được thiết lập ở trình độ thấp đã không 
được duy trì. Nói một cách cụ thể, so với người Kinh, người 
dân tộc càng lên lớp cao hơn càng ít đi học hơn. Điều này thê

143



hiện rấ t  rõ ở Nghệ An, Sơn La và có giảm đi chút ít ở Tuyên 
Quang. Như vậy, chính ở trinh độ TH PT chúng ta mới thấy  
sự  bất binh đắng thực sự  giữa người dân tộc thiếu sô và 
người K inh trong địa hạt giáo dục tiêng Việt. Có lẽ do đòi hỏi 
của sự phát  triển kinh tê xã hội các dân tộc thiểu sô", sự bất 
bình đẳng này đã làm lu mò đi những cái đã có. Và sự bảt 
bình đắng này lại càng được khắc său thêm do sự khác biệt 
quá lớn giữa các dân tộc thiêu so khác nhau. Đây mới thực sự 
là bài toán hóc búa trong chiến lược phát triển giáo dục ngôn 
ngữ ở vùng dân tộc thiểu sô".

5.2. N ét khác biệt

Khi xem xét tình hình giáo dục tiếng phổ thông cho đồng 
bào dân tộc miền núi Nghệ An, Sơn La và Tuyên Quang, 
ngoài những nét chưng đã được nhận  diện ở trên, chúng tôi 
thấy  có một sự khác biệt. Đó là hiện tượng giữa Nghệ An và 
Sơn La những đặc điểm nói trên là gần như giông nhau, còn 
riêng ỏ Tuyên Quang tình hĩnh có xu hướng tích cực hơn chút 
ít. Chẳng hạn, ở trình độ TH và THCS, nếu như ở Nghệ An 
và Sơn La ngưòi dân tộc thụ hưởng giáo dục tiếng Việt gần  
như  hoặc binh đắng  với người Kinh thì ở Tuyên Quang mức 
độ ây là cao hơn. Nhìn ở bôi cảnh ngôn ngữ, chúng ta chỉ 
thấy có thế là do ở Tuyên Quang, tỉ lệ người Kinh sông trên 
địa bàn cao hơn người dân tộc, do đó nó tạo môi trường thụ  
hưởng giáo dục tiếng Việt tốt hơn. Tất nhiên đó chỉ là một 
trong những lí do thuộc cảnh huống ngôn ngữ và nó sẽ là inột 
bài học hế t  sức quan trọng đốì với chúng ta trong giáo dục 
ngôn ngữ.
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III. T ìn h  h ìn h  g iáo  d ụ c  t iế n g  m ẹ  đẻ  c ủ a  n g ư ờ i  
d â n  tộc  t h iế u  sô ở ba t ỉn h  N g h ệ  An, S ơ n  La v à  
T u y ê n  Q u a n g

Đế chúng ta có được thông tin đẩy đủ vê giáo dục ngôn 
ngữ ở vùng dân tộc miền núi Nghệ An, Sòn La và Tuyên 
Quang, ngoài vấn đề giáo dục tiếng Việt, chúng ta sẽ xem xét 
vấn đề giáo dục tiếng mẹ đẻ của đồng bào dân tộc. Đáy là một 
nội dung cực kì quan trọng trong vấn đê bình đang dân tộc và 
trong vấn đề phát triển bền vững của một quốc gia da dân tộc.

1. Tình hình giáo dục tiếng mẹ đẻ của người dân tộc  
th iểu  sỏ ở Nghệ An, Sơn La và Tuyên Quang

1.1. Tinh h ỉnh trước đây

Sau khi miền Bắc được giải phóng và bắt dầu xây dựng 
một xã hội mới, ngay lập tức Nhà nước ta đã đặt vân đê dạy 
tiếng mẹ đẻ cho một vài dân tộc thiểu sô ỏ miền Bắc. ở  địa 
bàn ba tỉnh Nghệ An, Sơn La và Tuyên Quang, các dân tộc 
Mông, Thái, Tày và Nùng là những dân tộc đã có hoạt động 
giáo dục này. Tuy nhiên, hoạt động giáo dục tiêng mẹ đẻ cho 
các dân tộc nói trên chỉ kéo dài trong một vài thập kỉ và về cơ 
bản đã chấm dứt cách đây củng vài chục năm.

Trước hết là trường hợp dạy chữ Tày - Nùng ỏ hai dân 
tộc Tàv và Nùng. Sau khi có phương án xây dựng bộ chữ La 
tinh Tày - Nùng cho hai dân tộc này (1961), trong địa bàn 
sinh sông của họ, phong trào dạy và học chữ Tày - Nùng rấ t  
phái triển. Theo sô liệu do Hoàng Văn Ma Lổng hợp và công 
bố. tình hình giáo dục tiếng mẹ đẻ cuả hai dân tộc này là như 
sau: “từ  niên khóa 1962 - 1963 với 78 lớp 1 và khoảng 1800 
học sinh. Vào những năm phong trào học chữ Tày - N ùng
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p h á t triển cao nhất (như năm  1967 - 1968) sỏ học sinh  học 
xen kẽ lên tới trên 1000 lớp với khoảng 37.240 học sinhv 
[75; 203]. Tuy không nói rõ sô lượng học sinh nói trên thuộc 
địa bàn tỉnh nào nơi có người Tày và Nùng CƯ trú  nhùng VỚI 
sô lượng học sinh học học chữ Tày - Nùng như vậy, rõ ràng 
tình hình giáo dục tiêng mẹ đẻ của người Tày và Nùng là khá 
rầm rộ. Hiện tượng mà Hoàng Văn Ma nêu ra cũng đã được 
một sô nhà nghiên cứu thừa nhận [75 ; 82].

Vào những năm sau đó, việc dạy và học tiêng mẹ đẻ của 
người Tày và Nùng giám dần và bỏ hẳn. Theo xác nhận của 
Lương Bèn [75 ; 82] hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ của hai 
dân tộc này là chấm dứt han từ năm học 1977 - 1978 và hiện 
t rạng  ấy tiếp diễn cho đến hiện nay. Việc chấm dứt hoạt động 
giáo dục tiếng mẹ đẻ ở người Tày và Nùng đã để lại một ấn 
tượng khá bi đá t  khi người ta nhìn nhặn lại vấn đề này. 
Hoàng Văn Ma, một nhà nghiên cứu ngôn ngữ học người Tày 
đã cho rằng  “Lòng dân, lòng cán bộ người Tày - N ừng đôi với 
việc dạy chữ (Tày - N ũng , T.T.D) đã nguội lạnh... Song ăn 
tượn.íị chung trong nhân d â n : Một việc làm khống mang lại 
hiệu quả, một việc làm thât bại ”[75 ; 210]

Cũng giông như dân tộc Tày và Nùng, dân tộc Thái ở 
Nghệ An, Sơn La và một sô" tỉnh khác cũng đã có hoạt dộng 
giáo dục tiếng mẹ đẻ từ những năm 50 của thê kỷ trước. Tuy 
nhiên, ở trường hợp người Thái, vấn để có vẻ phức tạp hơn 
người Tày và người Nùng. Lí do là người Thái có tới vài loại 
chữ cô truyền thống  theo kiểu Xanxcrit, là một loại chữ ghi 
âm, rồi sau đó lại được Nhà nước đặt thêm loại chữ viêt theo 
kiêu La tinh. Do có tới vài loại mẫu tự cố khác nhau như vậy, 
cuôi năm 1954 một sô trí thức Thái tìm cách đặt ra một bộ 
chữ  Thái thông nhất và đã được “Đại hiểu nhăn dân của năm  
vừng có m ẫu tự  khác nhau (Thái đen , Thái trăng ở Mộc 
C hâu , Phù Yên, Phong Thố , Mường Lay... biêu quyết công
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Jihận)"[15 ; 278]. Đây là một loại chữ Thái được tu chính dựa 
theo kiôu cô Lruycn và chủ yêu dựa trôn chữ viôt cô của người 
Thái đăm  (Thái đon) nhưng có thu nhạn thỏm những nét 
khác nhau của chừ viêt cổ ở nhiều nhóm Thái khác. Từ năm 
1958, người ta lại sửa chữa đế những chữ đã có trước đây 
giản tiện hơn, do đó đã ra đời loại chữ Thái cải tiến. Trong 
hoạt động giáo dục tiêng mẹ đẻ cho dồng bào Thái, người ta 
đã sử dụng lúc thì chữ Thái thông nhất, lúc thì chữ Thái cải 
tiến và lúc thì chữ Thái La tinh trong đó phô biên nhất  là sử 
dụng chừ Thái cải tiên. Đã có một thòi gian, hoạt dộng ^iáo 
dục tiếng mẹ đẻ cho dồng bào Thái rấ t  sôi nổi ở bậc TH, bâc 
THCS và thậm chí ở cả trường hợp thanh toán nạn mù chừ 
và bô túc văn hóa. Những sau đó hoạt động này giảm dần và 
hoàn toàn chấm dứt. Có thể nói cho đến những năm 80 của 
thê kỉ 20, hoạt dộng giáo dục tiêng mẹ dẻ của dân tộc Thái 
nói chung và người Thái ở Sơn La không còn được duy trì nữa 
[75; 276-286].

Đôi với trường hợp dân tộc Mông, tình hình củng tương 
tự như dân tộc Tày, Nùng và Thái. Sau nghị định sô 206 CP 
ngày 27/11/1961 của Hội đồng Chính phủ vê chữ Tày- Nùng, 
chữ Thái và chữ Mèo, việc học chữ Mèo (Mông) đã được triển 
khai. Chang hạn ở Kỳ Sơn Nghệ An năm  1964 người ta 
thành  lập “Trường sư phạm  chữ Mèo” (Đến năm 1979 đổi 
thành  “Trường Trung học sư  phạm  Kỳ Sơn'). Như vậy có thê 
nói đă có một thòi người ta triển khai rầm rộ việc học tiếng 
Mông cho đồng bào Mông. Nhưng sau đó hoạt động này cũng 
không được duy trì. Ong Phan Thanh, một người làm việc ở 
Trung tâm giáo dục miền núi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã viết 
vào năm 1993 răng “S ự  tri trệ của chữ H 'M ông chính là 
không đào tạo đựoc một đội ngủ giáo viên giỏi của hai ngôn 
ngữ  H M ông - Việt”[75 ;250]. Điều này có nghĩa là cho đến 
thời điếm nói trên, vấn để giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào

147



dân tộc Mông nói chưng, người Mông ỏ Nghệ An, Sơn La và 
Tuyên Quang nói riêng không còn được duy trì.

Như vậy, chúng ta có thể nói một cách ngắn gọn rằng, 
mặc dù trước đây ở địa bàn ba tỉnh Nghệ An, Sơn La và 
Tuyên Quang đã có hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng 
bào dân tộc thiểu sô nhưng rồi sau đó hoạt động này không 
được duy trì. Tính đên thòi điểm hiện nay, việc chấm dứt 
hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ trên các địa bàn này kéo dài 
trong khoảng 20 năm. Việc chấm dứt các hoạt động giáo dục 
tiếng mẹ đẻ của người Thái, người M ôngngư ờ i Tày và người 
N ừng trong một khoảng thời g ian khá dài như  thê ở ph ạ m  vi 
toàn dân tộc là một hiện thực trong hoạt động giáo dục ngôn 
ngữ vùng dân tộc m iền núi của ba tỉnh nói trên.

1.2. Tinh h ình hiện nay
• %/

Mấy năm gần đây, CỈO sự bức xúc trong xã hội các dân 
tộc thiểu sô, vấn đê giáo dục tiếng mẹ đẻ của các dân tộc nói 
chung và ở ba tỉnh nói riêng, nơi chúng ta đang quan tâm, 
đã có dấu hiệu khởi động trơ lại. Sau hội nghị “Dạy và làm 
sách chữ HMỎng” tháng 2/1991 tại Lào Cai (Thông báo số’ 
1611/ĐT ngày 6/4/1991 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)và nhất  
là sau “Thông tư hướng dẫn việc dạy học tiêng nói và chữ viêt 
dân tộc thiểu số” (Thông tư sô" 01/GD - ĐT ngày 3/ 2/ 1997 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) ở hai tỉnh Sơn La và 
Nghệ An, ngành giáo dục đã tố chức những lớp học song ngữ. 
Riêng tỉnh Tuyên Quang, vấn đề này hầu như không được 
nhắc đến.

Trong sô các huyện có người dân tộc sinh sông'ở Nghẹ 
An, chỉ có ở Kỳ Sơn người ta đã thực hiện công việc giáo dục 
tiếng mẹ đẻ cho người Mông. Hiện nay ở đây có 6 trường TH  
còn tô chức dạy tiếng Mông cho học sinh với 13 giáo viên. Đó 
là:
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Trường TH Mường Lông I ( có 4 giáo viên).
Trường TH Mường Lông II ( có 2 giáo viên).

Trường TH Huối Tụ ( có 3 giáo viên).

Trường TH Na Ngòi ( có 2 giáo viên).

Trường TH Đọc Mạy ( có 1 giáo viên).

Trường TH Nặm Căn ( có 1 giáo viên).

ơ  những trường này, người ta chỉ dạy tiêng Mông như là 
môn học trong các lớp 3, 4 và õ. Theo thống kê của Phòng 
Giáo dục và Dào tạo Kỳ Sơn, số lượng học sinh người Mông 
theo học tiếng Mông trong mấy năm gần đây là như sau.

Bóng 27 : sỏ  học sinh Mông học tiếng Mòng ở Kỳ Sơn Nghệ An.

\ í ì ọ c  sinh TSHS ỉ ỈS Mône HShọc Ti lệ %
X . Mồng lớp 3,4,5 tiếna Mỏnsc r  c r

Năm học (1) (2) (3) (1) (2)

96 - 97 4.646 2.240 771 16,6 34,4

97-98 4.764 2.600 670 14,1 25,8

98-99 4.576 2.677 460 10,4 17,2

99 - 00 4.387 2.574 483 1 1,0 28,8
00-01 4.176 2.472 507 12.0 20,5

Số  liệu thông kê nói trên cho thấy học sinh người Mông ở 
Kỳ Sơn được thụ hương giáo dục tiếng mẹ đẻ, nêu tính chung 
ở bậc TH là khoảng 10%, còn nếu chỉ tính ở các lớp 3,4,5 thì 
tỉ lệ ấy chỉ trong khoảng 20%. Như vậy, tỉ lệ như th ế  là quá 
ít. Riêng vê chất lượng của hoạt dộng giáo (lục này, hiện 
chúng ta chưa có đủ sô" liệu để đánh giá. Theo thông báo, 
Phòng Giáo dục và Đào tạo của huyện đang phôi hợp với 
trường Trung học Sư phạm ở Kỳ Sơn đê dạy tiếng dân tộc
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Mông cho giáo viên TH nhằm tảng cường sô lượng và chất 
lượng của hoạt dộng giáo dục này. Nhưng hiện tại trường 
trung học sư  phạm  chỉ có một giáo viên duy nhảt dạy được 
tiếng Mông và đang phải học hàm thụ chương trình 12 + 2.

ở  Sơn La, cho đến thời điểm năm 2001, chỉ có huyện  
Mộc Châu còn tổ  chức một lớp dạy tiếng Mông cho học sinh  
người Mông ở trường D TN T Mộc Châu và huyện Thuận  
Châu tô chức một lớp dạy tiếng Mông cho học sinh  người 
Mông học lóp 5 ở trường D TN T  huyện. Trước đây, từ  năm học 
1965- 1966, ở các trưòng miền núi có học sinh ngưòi Mông, 
người ta dạy học bằng tiếng Mông ở lớp 1, lớp 2 rồi từ lớp 3, 
lớp 4 học sinh người Mông bắt đầu học tiêng phổ thông. Còn 
bây giờ, tiếng Mông ngược lại chỉ là một môn học ngoại khóa 
ở những trưòng này và là hoạt động mang tính tự nguyện 
của cả giáo viên và học sinh. Tuy thê, ớ trường DTNT Mộc 
Châu vẫn có 100% học sinh Mông theo học tiếng Mông. 
Nhưng do giáo viên dạy tiếng Mông không được dào tạo và 
cách dạy là qua đốì dịch chứ không coi tiếng Mông như một 
sinh ngữ nên kết quả không cao. Thêm vào đó, giáo trình sử 
dụng được biên soạn trên cơ sỏ ngữ âm Mông Lềnh, trong khi 
tiêng Mông có nhiểu “ngành” khác nhau và học sinh ở đây 
chủ yếu là Mông Đơư nên việc thụ hưởng giáo dục tiêng mẹ 
đẻ của các em vẫn còn có chỗ bất cập.

Sau gần 30 năm gián đoạn, việc dạy chữ và tiếng Thái 
cho ngươi Thái lại bắt đầu được đặt ra ở Sơn La. Từ năm học 
1992- 1993, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã triển 
khai đề án dạy th í điểm  tiếng Thái như  là một môn học từ  lớp 
3 đến lớp 5. Đến năm học 1995- 1996 thì dừng lại hẳn và vẫn 
chưa có được sự đánh giá tổng kết. Sau đó từ năm học 1996 
1997, được sự tài trợ của quỹ Toyota thông qua tố chức phi 
chính phủ “Hỗ trợ phá t triển văn hóa, giáo dục cho các vùng 
dân tộc miền núi”, người ta lại tổ chức dạy thí điểm song ngữ
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Việt - Thái. Theo ông Hoàng Văn Sán, cán bộ Trung tâm giáo 
dục dân tộc Bộ Giáo dục và Đào tạo thì tinh hình là như sau: 
“một sô chuyên gia thông thạo tiếng Thái của Sở Giáo dục và 
Đào tạo Sơn La đã tiến hành mô hỉnh dạy song ngữ Việt - 
Thái cho học sinh tiểu học người dãn tộc Thái... th í điếm tại 
trường tiếu học Chiềng Xôm, thị xã Sơĩi La. Công việc này 
củng đã được Sở Giáo cỉục và Đào tạo tính Lai Châu hưởng 
ứng và áp dụng th í điểm tại trường tiếu học Binh M inh xã 
Chiềng S in h  huyện Tuần Giáo...

Tuy nhiên mô hình dạy song ngữ Việt - Thái mới đựơc 
triển khai dạy thử  nghiệm ở một diện rất hạn hẹp (một lớp 
trong dự  án, hai lớp ngoài dự  án) và trong một thời gian quá 
ngắn (3 năm học ứng với các lớp Một, Hai và Ba); nội dang  
chương trinh lại chủ yếu dịch từ  sách giáo khoa tiếng Việt 
của chương trình chung; phương thức tô chức và kê hoạch 
dạy học không phù  hợp, quá tải đối với học sinh tiêu học nên 
mô hỉnh không mang lại kết quả như  mong muôn [9 ; 883].

Chủng tôi cho rằng những thông tin nói trên về việc tổ 
chức dạy song ngữ Việt -Thái như thê là đầy đủ đê chúng ta 
biêt bản chất của vấn đề. Ngoài ra, theo thông tin của ỏng Cả 
Văn Huây, ở xã Chiềng Pấc huyện Thuận Châu, năm 1997- 
1998 ở đây có mở một lớp tiếng Thái cho người Thái theo kiêu 
tự nguyện. Lúc đầu có khoảng 30 người theo học nhưng sau 
đó vì nhiều lý do khác nhau việc dạy và học không còn dược 
duy trì nữa.

Có thể nói, tấ t  cả những gì mà chúng tôi trình bày ở trên 
là tình hình thực tê hiện nay trong hoạt động giáo dục tiếng 
mẹ đẻ cho các dân tộc thiểu sô ở địa bàn ba tỉnh Nghệ An, 
Sơn La và Tuyên Quang. N hư  vậy, chỉ có một bộ phận rât 
nhỏ người Mông ở Nghệ An và Sơn La là có hoạt động giáo 
dục tiếng mẹ đẻ, còn như đôi với người Thái thì hoạt động 
này băt đầu được khởi động lại nhưng khá chập chững. Dù
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sao những hoạt động có tính thí điểm như thế  đã phản ánh 
một thực tô khách quan như sau: Đồng bào các dân tộc thiểu 
sô vẩn muôn có giáo dục tiêng mẹ đẻ cho dân tộc họ.

2. Những thảo luận xung quanh tình h ình giáo  
dục t iếng mẹ đẻ cho đổng bào dân tộc ở ba tỉnh  
trong thời gian qua

Như chúng ta đã thấy, trong mục 1 trên đây, có thê nói 
hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc thiểu sô" ở 
ba tỉnh Nghệ An, Sơn La và Tuyên Quang đã không thu  được 
kêt quả như mong muôn. Chính vì thế, đã có rấ t  nhiểu 
những thảo luận khác nhau nhằm tìm hiểu lí do của sự thấ t  
bại này. Chúng tôi cho rằng muôn hoạt động giáo dục tiếng 
mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc trong tương lai không lặp lại vết 
xe cũ, nhấ t  thiết phải có được một đánh giá đúng bản chất 
của vãn đề. Vì thê việc tập hợp những thảo luận đã có là một 
việc làm hết sức cần thiết.

2.1 N hững nguyên nhản đã được nêu ra

Theo ông Tòng Kim Ân, nguyên nhân dẩn đến tình 
trạng hoạt động giáo dục tiêng mẹ đẻ cho dồng bào dân tộc 
không thu được kết quả là vì [75; 64] “một sô cán bộ miền 
núi, kê cả trong cấp aỷ chính quyền địa phương chưa thật 
thông suốt về chủ trương vị tr í túc dụng của tiếng nói, chữ  
viết dân tộc". Thêm vào đó, “đội ngủ cán bộ nghiên cứu và chi 
đạo củng như  giáo viên thực hiện công tác này vừa thiêu về sô' 
lượng và yếu về chất lư(fng”. Mặt khác, “nhà nước đáu tư  
ngàn sách cho sự  nghiệp phát triền chữ dàn tộc quá ít, không 
đáp ứng được phong trào học tập và sử  dụng chữ dồn tộc ở 
các địa bàn”. Có thể thây, theo cách nhìn của Tòng Kim Ân, 
lý do của sự thấ t  bại nói trên là vì tư  tưởng không thống suốt,
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thiêu giáo viên và thiếu cơ sở vật chất cấn thiết cho hoạt động 
này.

Từ một khía cạnh khác, Lương Bồn, một nhà giáo dân 
tộc Tày, cho răng sở dĩ người ta không thiêt tha với chữ Tày - 
Nùng đế học tiêng mẹ đẻ là vì “pkươnq án chữ Tày - Nừng  
năm 1961... cứng nhắc, áp đặt” [75 ;81]. Đồng thời người ta 
chưa ý thức học đê làm gì vì “đa sô nhăn dân Tày - Nừng  
không sử dụng chữ viết của dân tộc m inh”[75 ; 83]. Theo một 
lôgic khác, Hoàng Văn Ma, một nhà ngôn ngừ học người Tày, 
dặt ra một băn khoăn là vậy thì vị trí sử  dụng tiếng Tày - 
Nừng trong xã hội là ở chỗ nào [75; 197-213]. Rõ ràng cả 
Lương Bèn và Hoàng Văn Ma, tuy mỗi người một cách, 
nhưng đều thê hiện một băn khoăn là chính tính không rõ 
ràng về m ặt mục đích, cộng thêm sự không hợp lý của chữ  
viết khiến người dàn tộc Tày và Nừng không tha thiết với 
việc học và dạy tiếng mẹ đẻ của họ.

Khi bàn về trường hợp tố chức dạy tiếng Thái cho người 
Thái nhưng không thành công trước đây, c ầ m  Trọng, một trí 
thức Thái rấ t  tâm huyết đến vấn đề này, cho rằng lý do của 
việc hoãn dạy chữ Thái cải tiến là vì "khổng đủ giáo viên để  
thực hiện chương trinh học xen kẽ hai thứ  tiếng”[75 ;279]. 
Thêm vào đó, cách tổ chức học tiếng Thái và chữ Thái như là 
"phương tiện ghi chép các kiên thức cần thiết cho bậc tiều học, 
phô thông cơ sở, thanh toán nạn m ù chữ và bổ túc văn hóa..., 
học như  thê là bắt học sinh Thái đi đường vòng vèo nên việc 
học lên đã chậm hắn so với toàn q u ố c h ọ c  sinh Thái có tội 
tình g i m à băt chúng học hai thứ  tiếng cùng một lúc khỏ sở 
như  vậy.”[75; 281]. Mặt khác, ông đưa ra ý kiến của mình về 
vân đề nên chọn loại chữ Thái nào trong số  những loại chữ 
Thái đã có đê tô chức giáo dục tiêng mẹ đẻ cho dân tộc này. 
VỚI ông, chọn bộ chữ Latinh là không thể được [75 ; 285]. Tuy
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không nói thẳng ý kiên của mình ra nhùng ông đê nghị một 
cách làm uxăy dựng lại bộ chữ thống nhất cho các vừng Thái 
từ  m iền Tây Nghệ A n , Thanh Hóa, Tây Băc Hòa B inh và Tày 
Bác... K hi đã thông nhát chữ rồi th i bộ m âu tự  này là công cụ 
cluy nhấ t đê sử  dụng trong giáo dục và xã hội” [9; 826]. Đô 
nghị của Cầm Trọng cũng được một nhà nghiên cứu dân tộc 
học khác là ông Nguyễn Văn Hòa úng hộ theo một cách nói 
khác đi [8; 102]. Như vậy, cách giải thích của c ầ m  Trọng và 
Nguyên Văn Hòa như trên  cho .thấy hoạt động giáo dục tiếng 
m ẹ đẻ cho đồng bảo Thái lúng túng trong mục đích do đó 
củng lúng túng trong việc dùng văn tự  nào trong hoạt động 
này và cuối cùng là thiếu tô chức chặt chẽ trong thực hiện 
(biêu hiện bằng hiện tượng thiếu giáo viên).

Một nhà trí thức Thái khác đã quá cô, ông c ầ m  Cường, 
trong một bài viêt của mình đã thảo luận hai vấn đê liên 
quan đên việc không thành  công trong giáo dục tiêng Thái 
cho người Thái [75; 105 - 114]. Vắn  đề thứ nhấ t  được ông nêu 
ra là vắn  đề nên chọn loại chữ nào trong hoạt động giáo dục 
ngôn ngữ này. Khác VỚI c ầ m  Trọng, c ầ m  Cường cho rằng 
không nên thông nhất  các loại chừ Thái. Ong viết: “Nhưng  
thống nhất đ ể  làm gi?... Cái g i sẽ là động lực đảm  bảo cho sự 
thống nhất ấy... Vậy thời, nếu không thê đi tới sự thống nhất 
về địa  giới hành chính cho cả dcm tộc th i sự  thông nhảt văn 
tự  sẽ không có nghĩa gì, uà như  vậy không nên đặ t ra nữa. 
H ãy cứ đ ế  nguyên trạng như  th ế  và củng đừng làm g i hơn đê 
dẫn  tới nó khác xa nhau hơn” [75; 107]. Vân đề thứ hai mà 
Cầm Cưòng đưa ra trao đổi là nên dùng chữ Thái (tức là 
tiêng Thái) trong phạm vi nào là hợp lý. Theo ông phân tích, 
việc học chừ Thái đê sử dụng là khá đa dạng vê mặt mục 
đích. Như vậy có thể thây qua nội dung mà nhà tr í  thức Thái 
đã quá cô" này đ ặ t  ra, người ta thây tính mục đích cũng như
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vân để chữ viết là nhung yêu tô chi phối hoạt động giáo dục 
này.

Cùng quan điểm như cầm  Cường, một trí thức Thái 
khác ở địa phương là ông Vi Trọng Liên cho rằng chữ Thái 
thông nhất, chữ Thái cải tiên, chừ Thái phiên ám và chữ Thái 
La tinh tuy được đồng bào “đổng ỷ '  nhùng “đó không phải là 
“tiếng lòng”. Bởi lẽ Đảng chính phủ yêu cảu nên dân tuân  
theo k ỉ thực tăm  tư  tinh cảm vân nuôi tiếc chữ Thái 
có’[75;197]. Việc sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa trên cơ 
sớ giảng dạy tiêng Thái cho cán bộ chủ chôt ỏ Quan Hóa đê 
nghị xin thực nghiệm dạy chừ Thái cô truyền cho học sinh 
tiểu học và cán bộ từ năm 1994 [8 ; 86* 87] là một hoạt động  
thực tiễn trong cách chọn văn tự  Thái đê tô chức qiáo dục  
tiếng mẹ đẻ cho người Thái.

Xuất phát từ  cách nhìn tổng thổ hoạt động giáo dục 
tiêng mọ đẻ cho người dân tộc, Hoàng Tuệ cho rằng sở dĩ mà 
hoạt động này chừa thu dược kêt quả là vì nó thiêu đi “kê  
hoạch hóa” đê thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước. 
Do đó đôi vối ông “kê hoạch hóa sự thực hiện chính sách băng  
những chủ trương, biện pháp đẽ có những việc làm  hợp lí, có 
hiệu qua ’ [75 ; 292] là việc làm cần thiêt. Điêu này cũng có 
nghĩa là đôi với ông cái nguyên nhân của sự  tri trệ hiện rỗ ở 
khâu tô chức hoạt, động này.

2.2. Một vài nhận xét mang tính bình luận

Từ tình hình thực tê của hoạt dông giáo dục tiếng mẹ đẻ 
cho đồng bào dân tộc thiêu sô ở Nghệ An, Sơn La và Tuyên 
Quang đã được trình bày ở trên, qua những lí giải khác nhau 
vế nguyên nhân dân đến kết quả không như mong muôn cúa 
hoạt động thực tê ấy, chúng tôi xin nêu ra một vài nhận  xét 
mang tính bình luận vê hoạt động giáo dục ngôn ngữ này. 
Những ý kiên bình luận sau đây sẽ được lí giải cụ thể hơn ở
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chương tiếp theo. Trên cơ sở đó chúng ta cùng nhau xác định 
nguyên nhân đích thực của tình trạng giáo dục tiếng mẹ đẻ 
cho đồng bào dân tộc chưa thành công như trong thời gian 
vừa qua đế tổ chức lại hoạt động này một cách tốt hơn.

Có thể hiểu cách nói của Tòng Kim An tư  tưởng của mọi 
người chưa thông suốt với nghĩa mọi người chưa hiểu ích lợi 
của việc giáo dục tiêng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc là gì. Như 
vậy, ý kiến của Tòng Kim An cũng là ý kiên của Hoàng Văn 
Ma và nhiều ngưòi khác. Rõ ràng, trong việc tô chức giáo dục 
tiêng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc thiếu sô" vừa qua ở địa bàn 
ba tỉnh Nghệ An, Sơn La và Tuyên Quang, cái lúng túng nôi 
bật nhát của hoạt động này là người ta đã không phân tích 
đúng bản chất xả hội của ngôn ngữ đê xuấ t phát từ  đó mà 
xảy dựng mục đích đích thực cho hoạt động giáo dục tiếng mẹ 
đẻ cho đồng bào dân tộc. Hiện nay, trong nhiều đề nghị nên 
làm gì cho tữơng lai của một sô" nhà nghiên cứu, tình hình ây 
cũng chưa được khắc phục. Bơi vì, lẽ ra trong hoạt động giáo 
dục ngôn ngữ người ta phải lắng nghe ý kiến của nhà ngôn 
ngữ học, nếu như không nói nó giữ một vị trí quan trọng, 
nhiều khi mang tính quyết định trong hoạt động này. Thê 
nhưng, như chúng ta đã biêt, phần nhiều những quyết định 
chính của hoạt động ngôn ngữ này, theo thói quen, thường 
phụ thuộc hay tham  khảo ý  kiến của những nhà trí thức dân 
tộc địa phương không phải là nhà ngôn ngữ  học với lí do duy  
nhát họ là rtgười dân tộc, biết chữ và biết tiếng dân tộc hoặc 
thường coi trọng ỷ  kiến của người làm  dân tộc học. Đúng là 
trong hoạt dộng đê xây dựng chính sách, không thể không có 
họ, cần phải tham  khảo ý kiến của họ. Nhưng nếu cứ căn cứ 
vào xúc cảm của họ mà bỏ qua bản chất xã hội của hoạt động 
này, hoạt động giáo dục ngôn ngữ , thì không thê xây dựng 
một chính sách đúng. Những đề nghị kiểu như  phải thông 
nhất các dạng chữ Thái cô truyền ở Việt N am  đê nó có vai trò 
như chữ Thái ở Lào hay Thái L a n , hay muôn bảo tồn văn 
hóa Thái phải học tiếng mẹ đẻ ở bậc TH P T hay ĐH ui có một
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nền Thái học ở thê giới... [8 ; 101 -102] là những đề nghị 
không xuất phát từ bản chất chức năng xã hội của ngôn ngừ. 
Trong khi đó, do đây là một vấn đê khó khản, một sô" nhà 
ngôn ngữ học được giao nhiệm vụ, rấ t  có thê do nhiều lí do 
khác nhau đã làm chưa đên nơi đên chôn vấn đề này. Như 
vậy, có thê nói dừ nhìn ở khía cạnh nào, việc chưa tôn trọng 
bản chất của hoạt động giáo dục ngôn ngữ thê hiện ở chò 
lúng túng trong xác định mục tiêu giáo dục tiêng mẹ đẻ cho 
đồng bào dân tộc là điều dứt khoát phải được khăc phục.

Chúng tôi cho rằng cách nhìn tổng thể của Hoàng Tuệ 
khi ông nói hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào dân 
tộc thiểu số  trước đây thiếu đ i sự  k ế  hoạch hóa là một nhận 
xét hoàn toàn chính xác. Qua thực tê và những ý kiên trao đổi ỏ 
trên, chúng ta thấy rõ nhược điểm của hoạt động này bộc lộ 
từ khâu chuẩn bị, và nhấ t  là ở khâu xây dựng kê hoạch. Thật 
là khó hiểu khi người ta xây dựng một chương trình giáo dục 
mà đến khi thực hiện lại không có giáo viên thực hiện kế 
hoạch ấy. Thế nhưng rồi cũng không thấy ai khắc phục sự 
khó hiểu ấy hoặc đề xuất ý kiến khắc phục từ đâu và vào lúc 
nào. Rõ ràng, nếu cứ duy trì cái kiêu “đánh trông bỏ d ù i” như 
trước đây thì quá khứ đã th ấ t  bại, trong tương lai cũng khó 
đảm bảo có sự thành công.

Tất nhiên, nếu chúng ta quên đi rằng những gì mà 
chúng ta chưa làm được về giáo dục tiêng mẹ đẻ cho đồng bào 
dân tộc trong những năm vừa qua còn do vào những giai 
đoạn ấy, đấ t  nước ta đã trải qua một thời kì khó khăn thực 
sự sẽ là một sự lãng quên lịch sử. Trong tình hình hiện nay, 
trong xu th ế  bức xúc muốn phá t triển phải phát triển bền 
vững , dù khó khăn thê nào Nhà nước cũng phải tính đến 
hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc. Bởi vì 
cả về mặt lí luận cũng như thực tiễn, hoạt động giáo dục 
tiếng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc thiểu số  trong một quốc gia 
đa dân tộc là một nhân tô đảm bảo sự phát  triến bền vững 
của quốc gia đó.
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Qua ba nội dung của chương / / ,  có thể tóm tắ t  thành 
một vài tiểu kết về hoạt động giáo dục ngôn ngữ ở ba tỉnh 
như sau:

1. Địa bàn dân tộc miền núi ba tỉnh là m ột đ ịa  bàn có 
cảnh huống ngôn ngữ đa dăn tộc đan xen và rât đa dạng. 
Trong một bức tranh chung như vậy, ỏ mỗi tỉnh với những 
địa bàn cụ thế, bức t ranh  đa dân tộc đan xen ấy rấ t  khác 
nhau ở nhữnẹ địa bàn khác nhau. Sự khác nhau ấy phụ 
thuộc vào thành phần dân tộc và đặc biệt là phụ thuộc vào 
đặc điểm địa lí nơi họ cư trú, phụ thuộc vào điều kiện kinh tế 
- xã hội của địa phương và của dân tộc. Trong hoạt động giáo 
dục ngôn ngữ, đê thu dược kêt quả như mong muôn, người ta 
không chỉ phải hiếu rõ cảnh huống ngôn ngữ như thê 0 nơi 
mình làm việc mà phải từ sự hiếu biêt đúng đẳn ấy, xây 
dựng một chủ trương phù hợp với nó.

2. Nhìn ở bình diện bình đẳng dân tộc trong một quôc 
gia đa dân tộc như ở nước ta, có thê nói rằng hoạt động giáo 
dục tiếng Việt, tức là ngôn ngữ phô thông , cho đồng bào dân 
tộc thiêu sô tại ba tính đã thu được kết quả đáng trăn trọng, ỏ 
trình độ TH và TIICS, hoạt động giáo dục tiếng Việt cho 
đồng bào dân tộc ỏ ba tỉnh Nghệ An, Sơn La và Tuyên Quang 
vê cơ bản là bình đẳng vối người Kinh, dân tộc chủ thê của 
tiếng Việt. Trong sự thành  công chung ấy, mức độ thành 
công rõ nhất  là ở Tuyên Quang. Tuy nhiên, nếu đánh giá 
mức dộ thụ hưởng giáo dục tiếng Việt ở trình độ THPT thì 
chúng ta thấy còn có sự khác biệt khá xa giữa người dân tộc 
và người Kinh. Sự khác biệt ấy lại càng đặc biệt nghiêm 
trọng, chang hạn khi so sánh giữa người Kinh và người Khờ 
Mú, thậm chí giữa người Thái và người Klìơ Mú... Vì thế, nêu 
nhìn ỏ mặt tông thể và đặt trong yêu cầu phát  triển bền vững 
của một quốc gia đa dân tộc, vấn đề giáo dục tiếng Việt cho

IV. Tiếu kết cho chương II
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đồng bào dân tộc còn quá nhiều việc phải làm và nhút thiết 
phải làm  chứ không thê dừng lại ở đây.

3. Rõ ràng, hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đông bào 
dân tộc thiểu sô ở ba tỉnh Nghệ An, Sơn Lơ ưa Tuyên Quang 
đã cú nhưng không thu được kết quả như mong muôn. Những 
thăng trầm của hoạt dộng này trong hơn nửa thè kì cho thây 
người dân tộc thiêu sô" cẩn có hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ 
như thê nào. Có điều, những mục tiêu đặt ra cho giáo dục 
tiếng mẹ đẻ nêu chỉ dựa trên cảm xúc đơn thuần  mà không 
xuất phát từ bản chất xã hội của ngôn ngữ, cộng thêm sự 
thiêu kê hoạch cụ thê sẽ khó lòng tạo cho hoạt dộng giáo dục 
này những bước đi vững chắc. Rõ ràng, cẩn có những nghiên 
cứu cơ bản trên cơ sở một cách tiếp cận phù hợp vối bản chất 
của vấn đê mới có thê xây dựng được một chính sách phù hợp 
với thực tiễn và cùng với chính sách là kê hoạch triển khai 
khả thi chính sách ấy. Dù khó khăn nhưng nếu quan tâm 
đến nhu cầu phát triển bển vững của đất nước, người ta 
không thê lại bỏ mặc cho hoạt động giáo dục này trôi nôi như 
nó đã xảy ra trong thòi gian vừa qua.
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Chương 3

KHẢO SÁT NHU CẦU GIÁO DỤC NGÔN 
NGỮ VÙNG DÂN TỘC MIỀN NÚI BA TỈNH 

NGHỆ AN, SƠN LA VÀ TUYÊN QUANG

Ớ chương / / ,  chung ta đã nhìn nhận tình hình giáo dục 
ngôn ngữ vùng dân tộc miền núi ở Nghệ An, Sơn La và 
Tuyên Quang theo nhiều góc độ khác nhau. Những gì mả 
người ta nhận biết nhờ khảo sát tình hình ấy vẫn chưa đủ đê 
tiến tới xây dựng một giải pháp chắc chắn cho hoạt dộng này 
trong tương lai. Cả phần lí luận cũng như kinh nghiệm khu 
vực và thực tiễn của nước ta trong thời gian vừa qua đểu cho 
biết rằng trong hoạt động giáo dục ngôn ngữ chơ dồng bào 
dân tộc miền núi, người ta vẫn chưa đánh giá thực chất nhu 
cầu thụ  hưởng của người tiếp nhận giáo dục. Do đó, nhiêu nội 
dung trong hoạt động này phi thực tế, không phù hợp với bản 
chất của ngôn ngữ. Chính vì thế, ở chương dưới đây, chúng  
tôi sẽ tập trung làm rõ nhu cầu giáo dục ngôn ngữ của đông  
bào dân tộc thiêu sô miền núi, những người được coi là đôi 
tượng của hoạt động giáo dục ngôn ngữ trên địa bàn ba tỉnh 
Nghệ An, Sơn La và Tuyên Quang.

I. Đ á n h  g iá  n h u  c ầ u  g iá o  d ụ c  t i ế n g  V iệ t  c ủ a  
c á c  d â n  tô c  t h iế u  sô  ở  N g h ê  A n , S ơ n  La v à  
T u y ê n  Q u a n g

Trong tình hình hiện nay, tiếng Việt, thường được người 
ta gọi là ngôn ngữ pho thông, đã và đang trở thành  công cụ
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giao tiếp chung cho các dân tộc khác nhau trên địa bàn cả 
nước. Trong đời sông của đồng bào dân tộc nói chung vả của 
mỗi dân tộc nói riêng, chắc chắn tiếng Việt sẽ giữ những vai 
trò rấ t  khác nhau. Sự khác nhau ấy phụ thuộc vào điều kiện 
sống (cả môi trường tự nhiên và xã hội), phụ thuộc vào dời 
sông văn hóa và phụ thuộc vào vai trò của tiêng mẹ đẻ các 
dân tộc trong đời sông của họ. Tuy nhiôn cho đên hiện nay, 
chưa có một nghiên cứu nào cung cấp cho chúng ta những 
thông tin đầy đủ về tình hình ấy đẻ giúp cho việc hoạch định 
chính sách giáo dục tiêng Việt một cách khách quan. Đó 
chính là lí do khiên chúng tôi thực hiện phần nghiên cứu này 
nhằm góp phần hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của dồng bào 
dân tộc thiểu sô trong hoạt động giáo dục ngôn ngữ.

Đê có được sô" liệu phản ánh nhu cầu thụ hương giáo dục 
ngôn ngữ của đồng bào dân tộc miền núi, chúng tôi đã tiến 
hành phỏng vân rtgười dân tộc bằng phiếu hỏi. Chúng tôi đã 
trình bày nguyên tắc của việc lập phiêu hỏi và cách làm ở 
phần phương pháp làm việc để thực hiện đê tài. ở  đây, xin 
nói thêm rằng với tống sô tám  ngàn tám trăm mười ba (8813) 
phiêu hỏi, chúng tôi đã tham khảo ý kiên của một sô lượng 
người không ít, ở khắp địa bàn các huyện có đồng bào dân tộc 
thuộc ba tỉnh. Không những thế, hầu như tấ t  cả các dân tộc 
cư t rú  trên địa bàn ba tỉnh đều được tham khảo ý kiến và 
những người cung cấp thông tin cho chúng tôi thuộc đủ các 
thành  phần trong xã hội. Họ có thể là nam, là nữ, là cán bộ 
công chức, là học sinh, là giáo viên và là người dân lao động 
bình thường. Chúng tôi nghĩ rằng sự đa dạng và phong phú 
về sõ ngưòi được hỏi, như chúng tôi đã có dịp trình bày, sẽ 
tăng  thêm độ tin cậy vê những thông tin mà chúng ta đã thu 
thập được.

161



1. v ề  nhu cầu giáo dục t iếng Việt của người dân tộc  
ở Nghệ An, Sơn La và Tuyên Quang

Trong phiếu hỏi được chuân bị sẵn  để nhờ người dân  trả 
lời, có một nội dung là “Theo ông!bà (anh, chị, đồng ch í hay 
em), người dân tộc có cần học tiếng Việt hay khôngV  (được gọi 
là nội dang thứ  nhất). Đối với những người trả  lòi là cần phải 
học cho câu hỏi ấy, phiêu hỏi có thêm một nội dung nữa là 
“Mục đích học tiếng Việt đ ể  cho biết, đ ể  sử  dụng hàng ngày 
hay đê học lên lớp cao hơn ’ (được gọi là nội dung thứ  hai). 
Trong ba mục đích nói trên, hai mục đích sau thể hiện rõ 
ràng và trực tiếp lý do thụ hưởng giáo dục tiếng Việt của 
người dân tộc là đê giao tiếp và đê phát triển tư  d u y , còn mục 
đích thứ nhất  là để xác nhận lại một lần nữa nhu cầu tiếp 
nhận giáo dục tiêng Việt của đồng bào dân tộc.

Đê thu được những thông tin cần thiết có trong phiếu 
hỏi, chúng tôi đã tổ chức các đợt nghiên cứu điền dã tại địa 
bàn. Người dùng phiếu hỏi để thu thập thông tin là những 
người đã tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Ngôn ngữ học, 
Ngữ văn, Dân tộc học và đã có thảo luận cụ thể với chủ trì để 
tài trước khi đi làm việc tại địa phương. Riêng dối với trường 
hợp sử dụng sinh viên năm thứ 3 hay thứ 4 ngành Ngôn ngữ 
học, chúng tôi đã có những đợt tập huấn  chu đáo trên kinh 
nghiệm điểu tra phỏng vấn của bản thân. Điều đó có nghĩa là 
khi thu thập thông tin để đánh giá nhu cầu thụ hưởng giáo 
dục ngôn ngữ của đồng bào dân tộc, người thực hiện công việc 
đã được chuẩn bị đầy đủ về nội dung và kinh nghiệm phỏng vấn.

1.1 Tông hựp nhu cầu học tiếng Việt của người dân tộc

VỚI mục đích thu thập đầy dủ thông tin về nhu cầu thụ 
hưởng giáo dục tiếng Việt của đồng bào các dân tộc thiểu sô", 
khi thực hiện phỏng vấn, chúng tôi đã lựa chọn những đối
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tượng xã hội khác nhau là cán bộ (gồm cán bộ chính quyển, 
doàn thê và công chức nhà nưóc từ cấp huyện đên các thôn 
bản), nhân dân  (thường chủ yêu là những người nông dân) 
và học sinh  đang học từ TH (chủ yêu là học sinh lớp 3 trở lên) 
đến THPT. ơ  khía cạnh dân tộc, chúng tôi phỏng vấn tấ t  cả 
các thành phần dân tộc đang sinh sông trên địa bàn, kể cả 
những người thuộc dân tộc Kinh. Vì rằng đôi với người Kinh 
đang sông trong một môi trường dản tộc, họ cũng là người 
hiểu rấ t  rõ nhu cầu thực sự của người dân tộc, những đồng 
bào láng giềng của họ. Sau đây là kết quả cụ thế của việc thu 
thập ý kiến đó:

1.1.1. Kết quả phản ánh nội dung thứ nhất
Đôi vói câu hỏi thể hiện nội dung thứ n h ấ t, người trả  lòi 

phỏng vấn sẽ cung cấp thông tin qua việc trả  lòi cần học và 
không cần học. Kêt quả là như sau.

Bảng 28: Sô liệu trá lời phỏng vấn của cán bộ vè nhu cầu học tiếng Việt.

Dân tộc Tổng
số

Cần học Không cần học .
SL % SL %

Kinh 175 174 99,4 1 0,6
Thái 191 189 98,9 2 1,1
Hoa 3 3 100 0 0
Tày 89 89 100 0 0
Dao 25 23 92,0 2 8,0

Mông 20 20 100 0 0
Khơ Mú 12 12 100 0 0
DT khác 25 25 100 0 0

540 535 99,1 5 0,9
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Bàng 29 : sỏ  liệu trà lờ i phòng vấn cùa nhân dán vé nhu can học tiếng Việt.

Dán tộc Tổng số Cần học Không cần học
SL % SL %

Kinh 188 182 96,8 6 3,2

Thái 852 836 98,1 16 1,9

Tày 313 307 98,0 6 2.0

Dao 162 155 95,6 7 4,4

Móng 215 200 93,0 15 7.0

Khơ Mú 8 8 100 0 0

DT khác 198 192 96,9 6 3,1

1936 1880 97.1 56 2.9

Bâng 30: So liệu trừ lòi phỏng ván của học sinh vê lìlìii cản học tiếng Việt.

Dân tộc Tổng số Cần học Không cần học

SL % SL c/<

Kinh 577 576 99,85 0,15

Thái 2422 2421 99,95 1 0,05

Tày 597 597 100 0 0

Dao 463 463 100 0 0

Mường 237 236 99,57 1 0,43

Mông 282 281 99,64 1 0,36

Khơ Mú 29 ' 29 100 0 0

DT khác 222 222 100 0 0

4829 4825 99.91 4 0,09
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Bàiầ% 3 1 : Só  liệu vê nhu cầu học liếng Việt tõnạ hợp theo dàn lộc l/uếu sô.

Dântõc Tổna sò Cán học Không cân học

SL % SL %

Hoa 3 3 100 0 0

Thái 3465 3446 99,45 19 0,55

Tày 999 993 99,40 6 0,60

Dao 650 641 98,61 9 0,39

Mường 237 236 99,57 1 0,43

Mông 517 501 96,90 16 3,10

Khơ Mú 49 49 100 0 0

DT khác 445 439 98.65 6 1,35

6365 6308 99,10 57 0,90

Từ các bảng số  liệu nói trên, chúng tôi xin nêu ra một 
vài nhận xét như sau. Có thể thây, với 99,10% số  ngươi được 
hỏi xác nhận  họ có nhu cầu tiêp nhận giáo dục tiêng Việt, 
người ta có quyền khang định đồng bào dân tộc thiếu sô ở ba 
tỉn h  Nghệ An, Sơn La và Tuyên Quang có nhu cầu thụ hường 
giáo dục tiếng Việt rất cao. Trong ba đối tượng xã hội được 
phỏng vấn, học sinh người dân tộc, thứ đến là cán bộ ngươi 
dân tộc cho biết họ có nhu cầu học tiêng Việt cao hơn những 
người dân bình thường được phỏng vân. Nếu quan sát từng 
dân  tộc cụ thể, người ta sẽ thấy 100% người Khơ Mú (dù là 
cán bộ, nhân  dân hay học sinh) đều bày tỏ nguyện vọng học 
tiêng Việt. Trong khi đó, có một số người dân tộc Mông chưa 
thấy  cần phải học tiếng Việt và sô" người này tập trung vào 
đối tượng là người Mông dân thường (7% người dược hỏi). 
Tuy nhiên, sô" lượng người này không phải là nhiều (tính
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chung trong 3 tỉnh là 3,10% người Mông được phỏng vấn), 
thậm  chí nó quá thiểu sô" so với sô" đông có ý kiên thế hiện sụ 
cần thiêt tiêp nhận giáo dục tiêng Việt. Các dân tộc còn lại có 
sô lượng người bày tỏ ý kiên không có nhu cầu tiêp nhận giáo 
dục tiêng Việt thưòng dao động trên dưới 1% sô người dược 
phỏng vấn.

1.1.2. Kết quả phản ánh nội dung thứ  hai

Nội dung thứ  hai chỉ là phần câu hỏi dành riêng cho 
những người đã trả lời cần cho câu hỏi thứ nhất. Việc phân 
tích mục đích học tiếng Việt của những người có nhu cầu thụ 
hưởng giáo dục tiếng phổ thông là một việc làm quan trọng. 
Nó sẽ giúp chúng ta có thêm thông tin đế kiểm chứng tính 
xác thực của nhu cầu và qua đó xử lí những công việc liên 
quan  đên hoạt động giáo dục ngôn ngữ này trong tương lai 
Sau đây là kêt quả phỏng vấn.

B ảng 32:

Sô  liệu thê hiện mục đích học tiếng Việt của cán bộ ở 3 tỉnh.

Dân tộc Cần
học
(TS)

Đê biết SDHN HLLC
SL % SL % SL <Á

Kinh 174 98 56,32 147 84,48 144 82,75
Thái 189 145 76,71 160 84,65 158 83,59
Tày 89 52 58,42 69 77,52 74 83,94
Dao 23 15 65.21 15 65,21 18 78,26

Mỏng 20 ]6 80,0 18 90,0 16 80,0
Khơ Mú 12 10 83,33 12 100 ! 1 91,66

Hoa 3 2 66,66 3 100 3 100
DTkhác 25 li 44,0 22 88,0 22 88,0

535 349 65,23 446 83,36 446 83,36
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B â n g  3 3 :

Sô liệu thê hiện m ục đích học tiếng Việt của nhân dãn ỏ ba tinh.

Dán
tộc

Cán
hoc
(TS)

Đê biết SD1IN IiLLC
SL ri SL f/< SL fr

Kinh 182 105 58.24 139 76.37 112 61,53
Thái 836 470 55,16 581 69.49 506 60,52
Tày 307 168 54,72 260 84,69 187 60,91
Dao 155 81 52,25 129 83,22 84 54,19

Mỏng
*—

200 112 56,0 109 54,50 110 55,0
Khơ Mú 8 8 100 8 100 7 87,50
DTkhác 192 93 48,43 146 76,04 103 53,64

1880 1037 55,15 1642 87,34 1109 58,99

Báng 34: Sô liệu thê hiện mục clíclỉ học tiếng Việt của học sinh à  ba tỉnh.

Dân tộc Cần
học
(TS)

Đế biết SDHN HLLC

SL % SL % SL %

Kinh 576 278 48,26 364 63,19 404 70,13

Thái 2421 1268 52,37 1394 57,57 1650 68,15

Tày 597 393 65,82 470 78,72 454 76,04

Dao 463 308 66,52 295 63,71 310 66,95

Mường 236 84 35,59 124 52,54 155 65,67

Mông 281 249 88,61 240 85,40 238 84,69

Khơ Mú 29 25 86,20 29 100 24 82,75

pTkhác 222 143 64,41 174 78,37 170 76,57

4825 2748 56,95 3090 64,04 3405 70,56
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Để tiện theo dõi nguyện vọng của riêng người dân tộc 
thiểu sô", bảng tổng hợp dưới đây tập hợp ý kiến bày tỏ mục 
đích tiếp nhận  giáo dục tiếng Việt của cả ba đốì tượng là 
người dân tộc.

Bảng 35: sỏ  liệu thể hiện mục đích học tiếng Việt của người dân tộc.

Dán tộc Cần
học
(TS)

Để biết SDHN HLLC

SL % SL c/( SL %

Thái 3446 1883 54,64 2135 61,95 2314 67,15

Tày 993 613 61,73 799 80,46 715 72,08

Dao 641 441 68.79 439 68,48 412 64,27

Mường 236 84 35,59 124 52,54 155 65,67

Móng 501 377 75.24 367 73.25 364 72,65

Khơ Mú 49 43 87,75 49 100 42 85,71

Hoa 3 2 66.66 3 100 3 100

DTkhác 439 247 56,26 343 78,13 295 67,19

6308 3690 58,49 4259 67,51 3660 58.02

Những sô liệu mà chúng ta đã có ở trên cho biêt những 
thông tin rấ t  quan trọng về mục đích tiêp nhận giáo dục 
tiếng Việt của người dân tộc. Trước hết, nhìn toàn cảnh 
chúng ta thấy  người dàn tộc thiểu sô bày tỏ nguyện vọng thụ 
hưởng giáo dục tiếng Việt đ ể  sử dụng nó làm công cụ giao 
tiếp hàng ngày  (67,73%). Điểu đó cho thấy hiện nay tiêng 
Việt đã trỏ thành  phương tiện giao tiếp không thê thiêu 
trong đời sống bình thường của ngừòi dân tộc thiểu sô. Sau 
mục đích làm công cụ giao tiếp, mục đích học tiêng Việt đê 
biết (58,32%) và đ ể  học lên lớp cao hơn (57,84%) cũng có một 
tỉ lệ không thấp. Điều đó cho thấy tiếng Việt đã có một vai
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trò thực sự trong sự phát triến tư duy, cung cấp tri thức cho 
người dân tộc. Có thể nói, qua ý kiên bàv tỏ mục đích tiêp 
nhận giáo dục tiêng Việt của đồng bào dân tộc, chúng ta thấy 
trong đời sông xã hội của họ, tiêng Việt dã có được vai trò 
quan trọng như thê nào.

Tuy nhiên, nếu nhìn ở từng đôi tượnq và ở môi dân tộc, 
mục đích tiếp nhận giáo dục tiếng Việt lại rảt đa dạng và 
phức tạp. Với đôi tượng là cán bộ người dân tộc, ta  thây họ 
bày tỏ nguyện vọng học tiêng Việt là đê sử dụng hàng ngày 
và sau đó là để học lên lớp cao hơn. Rõ ràng ở bộ phận xã hội 
này, vai trò của tiếng Việt là rất quan trọng trong đời sông 
củng như  trong nâng cao trinh độ hiểu biết . Đôi vối người 
dân binh thường thì điều quan trọng hơn lại là biết tiếng Việt 
đ ể  sử  dụng hàng ngày. Riêng các em học s in h , rõ ràng ưu 
tiên trước hết đôi với các em là học tiếng Việt đê tiếp tục học 
lên lớp cao hơn. Như vậy, khi phỏng vân các đôi tượng xã hội 
khác nhau tuy họ bày tỏ nguyện vọng học tiếng Việt nhằm  sử 
dụng vào những mục đích khác nhau, nhưng họ đều thông 
nhấ t  ở một điểm là trong đòi sông của người dân tộc, tiếng 
Việt đã giữ một vai trò đặc biệt quan trọng.

Như chúng ta đã thấy ở trên, các dân tộc khác nhau ở 
địa bàn ba tỉnh được phỏng vấn bày tỏ nguyện vọng học tiếng 
Việt cũng răt khác nhau. Nêu như người dân bình thườỉig 
của dân tộc Thái nêu rõ mục đích học tiếng Việt là để sử  
dụng hàng ngày (69,49%) là Ưu tiên thứ nhất, sau đó mới đến 
việc học lẽn lớp cao hơn (60,32%) thì người cán bộ dân tộc 
Thái coi hai mục đích ấy là gần như nhau (84,65% và 
83,59%), còn các em học sinh  lấy việc học tiêng Việt là đ ể  tiếp 
tục học lên làm mục đích chính  (68,15%), sau đó mới là đ ể  sử  
dụng hàng ngày (57,57%). Trong khi đó, người dân bình  
thường và học sinh dân tộc Tày coi mục đích học tiếng Việt
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đế sử dụng cao hơn mục đích tiêp tục học lên (84,6% / 60,91% 
và 78,72% / 76,04%); riêng cán bộ dân tộc Tày thì cho rằng 
học tiếng Việt là đê học lên (83,94%) là ch ính , sau đó mới lờ 
sử dụng hàng ngày (77,52%). Đôi với người Dao, nguyện vọng 
của họ cũng giông với người Tày, trong đó người dân bình 
thường coi mục đích học tiêng Việt chủ yêu là đê sử dụng 
trong cuộc sổng hàng ngày. Những dân tộc khác được phỏng 
vấn như Mông và Khơ Mú, họ đều thể hiện nguyện vọng học 
tiêng Việt là vừa dể sử dụng hàng ngày, vừa đê tiếp tục học 
lên. Việc các dân tộc khác nhau và các đối tượng xã hội khác 
nhau bày tỏ những nguyện vọng khác nhau trong thụ hương 
giáo dục tiếng Việt phản ánh một thực tê là họ rấ t  quan tâm 
đến hoạt động giáo dục ngôn ngữ của Đảng và Nhà nước ta ở 
vùng dân tộc miền núi.

1.2. Kết quả phản ánh nhu cầu giáo dục tiếng Việt ồ môi tính  
được khảo sát

Trong mục 1.1, chúng tôi đã cung cấp số liệu chung trên 
toàn dịa bàn khảo sát. Đê chúng ta có đầy đủ thông tin trong 
mỗi một địa bàn cụ thể, giúp ích cho việc xử lí công việc của 
mình phù hợp với cảnh huống ngôn ngữ trong mỗi địa bàn, 
mục 1.2 này sẽ trình bày'sỏ" liệu ở riêng từng tỉnh. Các nội Jung 
chi tiết cũng sẽ tuân thủ theo trật tự đã được trình bà}' ở trên.

1.2.1. S ố  liệu ở vùng dân tộc miền núi tinh Nghệ A n
Trước hết chúng tôi trình bày kêt quả thuộc nội dung  

thứ  nhất. Ớ Nghệ An, ngoài người Kinh ra, những dân tộc 
thiêu sô" như người Thái, ngươi Mông, người Khơ Mú cũng sẽ 
có sô liệu tập hợp riêng cho mỗi dân tộc. Các dân tộc còn lại ở 
tỉnh này như người ơ  Đu, Thổ và một sô" ngưòi khác đượ? tập  
trung trong mục các dân tộc khác.
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Bảng 36: Sô Liệu thê hiện nhu cầu học tiếng Việt cùa cán bộ ờ Nghệ An.

Dân tộc Tổng số Cần học TV Khòng cán học TV

SL SL %

Thái 133 132 99,24 1 0,76

Kinh 12 12 100 0 0

Mỏng 13 13 100 0 0

Khơ M ú 12 12 100 0 0

1700 169 99,41 1 0,59

Bả/Ig 37: Sô liệu thê hiện nhu cần học tiếng Việt của người dàn ờ Nghệ An.

Dân tộc Tống sô Cán học TV Không cần học TV

SL % SL %

Thái 430 427 99,30 3 0,70

Kinh 31 29 93.54 2 6,46

Mông 11 11 100 0 0

Khơ Mú 8 8 100 0 0

DT khác 3 3 100 0 0
483 478 98,96 5 1,04

Báng 38: sỏ liệu thê hiện nhu cẩu học tiếng Việt cua học sinh ở Nghệ An.

Dân tộc Tổng số Cần học TV Không cần học TV
SL % SL %

Thái 1389 1388 99,92 1 0,08
Kinh 279 278 99,64 1 0,36
Mông 117 116 99,14 1 0,86
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Khơ Mú 29 29 100 0 0

DT khác 26 26 100 0 0

1840 1837 99,83 3 0,17

Bàng 39: Sô liệu thế liiện n/ut cầu học TV của người dán tộc ở NghệAii.

Dân tộc Tổng số Cần học TV Không cần học TV

SL % SL %

Thái 1952 1947 99,74 5 0,26

Mông 141 140 99,29 1 0,71

K hơM ú 49 49 100 0 0

DT khác 29 29 100 0 0

2171 2165 99,72 6 0,28

Qua nội dung thứ nhất này, chúng ta thây ỏ Nghệ An, 
người dân tộc thiểu sô bày tỏ nguyện vọng gần như  tuyệt đối 
(99,72%) nhu cầu tiếp nhận giáo dục tiếng Việt. Tính thông 
nhất cao nàv thế hiện ỏ tâ t̂ cả các dân tộc trong tỉnh và ở tấ t 
cả các đối tượng trong xã hội được phỏng vấn. Như vậy, ở môi 
trường dân tộc miền núi Nghệ An, tiếng Việt thực sự đả đong 
vai trò ngôn ngữ quốc g ia , công cụ giao tiếp chính trong vùng  
lãnh thổ. Đây rõ ràng là một thực tế  mà không phải nơi nào 
chúng ta cũng có được.

Bây giờ chúng ta xem xét sô" liệu thể hiện mục đích học 
tiếng Việt của đồng bào dân tộc ở Nghệ An. Đây chính là nội 
dung thứ hai trong hai nội dung cần quan sát đã được trình bày 
ở trên.

Báng 40: Sô liệu thê hiện mục đích học tiếng Việt cùa cán bộ ờ Nghẹ An.
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Dân tộc Cần
học
(TS)

Đè biết SDIIN HLLC

SL 7( SL % SL %

Thái 132 103 78,03 112 84,84 109 82,57

Kinh 12 11 91,66 12 100 12 100

Mông 13 13 100 13 100 13 100

Khơ Mú 12 12 100 12 100 12 100

169 139 82,24 149 88,16 146 86,39

Bânẹ 41: sỏ liệu thê hiện inục cíich học TV của người dàn ở  Nghệ An.

Dân tộc Cẩn
học
(TS)

Đẽ biết SDHN HLLC

SL % SL % SL %

Thái 427 269 62,90 324 75,87 317 74,23

Kinh 29 17 58,62 13 44,82 15 51,72

Mông 11 9 81,81 11 100 11 100

Khơ Mú 8 8 100 8 100 7 87,50

DTkhác 3 2 66,66 2 66.66 0 0

478 305 63,80 358 74,89 350 73,22

Bông 42: So liệu thê hiện mục dich học tiếng Việỉ của học sinh à  Nghệ An.

Dân tộc Cần
học
(TS)

Đê biết SDIỈN IILLC

SL % SL % SL %

Thái 1388 723 52,08 835 60,! 5 964 69,45

Kinh 278 118 42,44 154 55,39 169 60,79
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Mỏng 116 116 100 113 97,41 116 100

Khơ Mú 29 25 86,20 29 100 24 82.7?

DTkhác 26 11 42,30 13 50,00 16 61,53

1837 993 54,05 1144 62,27 1289 70,16

B àiiíỊ 43: Sô liệu thẻ hiện mục dích học T V  cùa người dân lộc ở  Nẹhệ An.

Dãn tộc Cần
học
(TS)

Đê biết SDHN HLLC

SL % SL % SL %

Thái 1947 1093 56,24 1271 65,27 1390 71,39

Mông 140 138 98.57 137 97,85 140 100

K hơM ú 49 45 91,83 49 100 43 87,75

DTkhác 29 14 48,27 15 51,72 16 55,17

2165 1290 59,58 1472 67,99 1589 73,39

Nhìn vào các. sô liệu ở trên, chúng ta thây người dân tộc 
ử Nghệ An đặt mục đích thụ hưởng tiếng Việt vào yêu cầu đẽ 
học lên lóp cao hơn là rõ nét nhât (73,39%). Mục đích này khá 
thông nhấ t ở tấ t cả các đối tượng được hỏi là cán bộ, người 
dân bình thường và học sinh. Tuy nhiên, riêng các em học 
sinh dành ưu tiên cho mục đích học lên lớp cao hơn là trội 
nhất, trong khi đó người dân bình thường và cán bộ đặt mục 
đích sử dụng hàng ngày có phần ưu tiên hơn. Trong sô' các 
dân tộc được phỏng vấn ở Nghệ An, hai dân tộc Mông và Khõ 
Mú cho biết họ cần có giáo dục tiêng Việt đê đáp ứng cả hai 
mục đích cơ bản là giao tiếp trong xã hội và học lên lớp cao 
hơn. Điều này rất có the phản ánh một thực tê là tiêng mẹ đỏ 
của họ chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày trong đời 
sông giông như trường hợp tiếng Thái của người Thái chang 
hạn.
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ỏ  Sơn La, chúng tôi tập hợp sô liộu theo các dân tộc 
Thái, Kinh, Mông, Dao, Mường là những dân tộc có đông 
ngưòi sinh sông ỏ đây. Những dân tộc còn lại sẽ được nhập 
chung vào mục dân tộc khác mà không tách ra một cách 
riêng lẻ. Sau đây là kết quả thuộc nội dung thứ nhât của vấn đề.

1 . 2 . 2 . Sô liệu ở tính Sơn La

Bảng 44: sỏ  liệu thẻ hiện nhu cầu học tiếng Việt của cán bộ ở Sơn La.

Dân tộc Tổng số Cần học TV Không cần học TV

SL % SL %

Thái 58 57 98,37 1 1,73

Kinh 63 63 100 0 0

Mồng 6 6 100 0 0

DT khác •> 3 100 0 0

130 129 99,23 1 0,77

Bùng 45: sỏ liệu thể hiện nhu cầu học tiếììíị \ 'iệí của người dân.

Dân tộc Tổng số Cần học TV Không cần học TV

SL % SL c/c

Thái 422 409 96,91 13 3,09

Kinh 22 20 90,90 2 9,10

Mông 204 189 92,64 15 7,36

DT khác 61 58 93,44 4 6,56

709 675 95,20 34 4,80
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B áng 46: s ỏ  liệu  th ể  hiện nhu cầu học tiếng  \ iệt cùa học sinh

Dân tộc Tổng số Cần học TV Không cán học TV

SL % SL %

Thái 1033 1033 100 0 0

Kinh 61 61 100 0 0

Mông 165 165 100 0 0

Dao 200 200 100 0 0

Mường 237 236 99,57 1 0,43

DT khác 56 56 100 0 0

1752 1751 99,94 1 0.06

Bàng 47: Tổng l ì ự Ị )  số  liệu về nhu cầu học tiến ạ \ 'iệỉ rủa nqười dán tộc.

Dân tộc Tổng số Cần học TV Không cần học TV

SL % SL %

Thái 1513 1499 99,07 14 0,93

Mông 375 360 96,00 15 4,00

Dao 200 200 100 0 0

M ường 237 236 99,57 1 0.43

DT khác 120 116 96,66 4 3.34

2445 2411 98,60 34 1,40

Bảng sô" liệu trên  đây của tỉnh Sơn La cho thấy, củng 
giông n h ư  ở Nghệ An, đồng bào dân tộc thiều sô có nhu cóu 
thụ  hưởng giáo dục tiếng Việt rất cao (98,60%). Tuy nhiên, 
trong số  các dân tộc mà chúng tôi phỏng vấn, có tối 4,00% 
ngưòi Mông nói chung thể hiện ý nguyện không có nhu cầu
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học tiếng Viột, trong đó những người Mông là dãn thường 
bàv tỏ ý nguyện này nhiều nhất (7,36%). Khi chúng tôi tìm 
hiếu lý do dẫn tới câu trả  lòi “không cần học tiếng Việt” của 
những đôi tượng này, 3 người Mông lớn tuôi ở bản Pá Đông, 
xã Tà Hộc (Mai Sơn) giải thích rằng vì “tiếng Việt chăng g iúp  
g i cho họ trong đời sống”. Điều này có nghĩa là, đỏi với những 
người dân tộc bình thường như họ, tiếng Việt không/chưa có 
vai trò như tiếng mẹ đẻ hay ngôn ngữ phô thông vùng như 
tiếng Thái. Chúng ta thấy rằng ỏ Sơn La, trong sô các đôi 
tượng thê hiện ý kiến không cần học tiếng Việt thì người dân  
bình thường có tỉ lệ cao nhấ t và những người này thường ỏ 
những nơi xa xôi hẻo lánh, ít tiếp xúc với môi trường sử dạng 
tiếng Việt. Như vậy, ở những trường hợp nói trên, chúng ta 
thấy  ý  kiến của Lênin cho răng người dân sẽ chấp nhận một 
ngôn ngữ nào đó kh i họ thấy cần thiết với đời sông của họ là 
m ột nhận định hoàn toàn chính xác. Vì the, muôn tiêng Việt 
trở thành ngôn ngữ quốc gia, người ta cần tạo ra cho nó một 
môi trường trong đó người dân tộc thiểu sô thấy  cần phải có 
tiêng Việt trong sự bình đang với những ngôn ngữ khác mà 
họ sử dụng trong đòi sông hàng ngày.

Phân tích mục đích học tiêng Việt của người dân tộc 
thiểu sô ở Sơn La, một lẩn nữa sẽ cho chúng ta  hiểu rõ thực 
chất nhu cầu của những người được phỏng vấn về hoạt động 
giáo dục ngôn ngữ phổ thông. Sau dây là kết quả ở cấc dân 
tộc, ở các đôi tượng được phỏng vấn khi họ bày tỏ ý kiên của 
cá nhân họ:

Bảng 48: S ố  liệu thê hiện mục đích học tiếng Việt củci cán bộ.

Dân tộc rần
hoc
(TS)

Đê biết SDHN HLLC

SL % SL % SL %

Thái 57 42 73,68 48 84,21 49 85,96
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Kinh 63 45 71,92 56 88,88 59 93,65

Mỏng 6 3 50,00 5 83,33 3 50,00

DTkhác 3 2 66,66 2 66,66 3 100

1300 92 70,76 111 85,38 114 87,69

Bảng 49: Sô liệu thê lìiệ/1 mục đích học tiếng Việt cùa nlìátí dán.

Dân tộc Cần
học
(TS)

Để biết SDHN HLLC

SL % SL % SL %

Thái 409 201 49,14 257 62,83 189 46,20

Kinh 20 13 65,00 17 85,00 14 70,00

Mông 189 103 54,40 98 51,85 99 52,38

DTkhác 57 28 49,12 38 66,66 27 47,36

675 345 51,11 410 60,74 329 48,74

Bàng 50: Số liệu thể hiện mục đích học tiếììg Việt của học sinh.

Dân
tộc

Cần
học
(TS)

Để biết SDHN HLLC
SL % SL % SL %

Thái 1033 545 52,75 559 54,11 686 66,40
Kinh 61 46 75,40 44 72,13 56 91,80
Mỏng 165 133 80,60 127 76,96 122 73,93
Dao 200 138 69,00 95 47,50 128 64,00

Mường 237 84 35,59 124 52,54 155 65,67
DTkhác 56 36 64,,28 442 75,00 44 78,57

1752 982 56,05 991 56,56 1191 67,97
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Báng 5 1:

Tổm> hợp sô  liệu vê m ục đích học tiếm* Việt của người dờn tộc.

Dân tộc Cần
học
(TS)

Để biết SDHN HLLC

SL % SL % SL %

Thái 1499 788 52,56 864 57,63 924 61,64

Mỏng 360 239 66,38 230 63,89 224 62,22

Dao 200 138 69,00 95 47,50 128 64.00

M ường 237 84 35,59 124 52,54 155 65,67

DTkhác 116 66 56,89 82 70,68 74 63,79

2412 1315 54.52 ] 395 57,83 1505 62,39

Xét ỏ khía cạnh mục đích theo học tiêng Việt, chứng ta 
thấy ớ Sơn. La, cũng giông như  ở Nghệ An, người dần tộc coi 
học tiếng Việt đẽ tiếp tục học lên là mục đích trội nhất 
(62,39%). Nhưng so với ngưòi dân tộc ở Nghệ An, mục đích 
quan trọng nhất này vẫn thấp hơn rấ t nhiều (Sơỉi La: 
62,39%; Nghệ An: 73,39%). Đồng thời, trong các dân tộc củng 
như  các đôi tượng xã hội khác nhau, mục đích của họ củng 
rất khác nhau. Đôi với người được phỏng vấn là cán bộ địa 
phương, họ cho biết người dân tộc học tiếng Việt là để học lên 
lớp cao hơn và sau đó là dùng trong đòi sông hàng ngày. 
Ngược lại, ý kiên của người dân bình thường lại coi mục đích 
Ưu tiên là sử dụng hàng ngày chứ không phải là học lên lốp 
cao hơn. Còn các em học sinh, ưu tiên chính vẫn là học tiêng 
Việt để học lên lớp cao hơn. Quan sát theo từng dân tộc, ta 
thấy người Thái ở Sơn La coi việc học lên là mục đích thứ 
nhất. Nhưng đối với người Mông, học tiếng Việt để sử dụng 
hàng ngày và học tiếng Việt để học lên lớp cao hơn là như
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nhau và đểu có mức độ cần thiêt rấ t cao. Riêng người Dao, 
vối mục đích học tiếng Việt đê sử dụng trong đời sông chỉ là 
47,00%, đã thê hiện cho ta biêt rằng tiêng mẹ đẻ của người 
Dao đang thỏa mãn nhu cầu giao tiêp hàng ngày của họ. 
Trường hợp của ngưòi Mường, rõ ràng, việc học tiếng Việt là để 
tiếp tục học lên chứ không phải học để mà biết.

1.2.3. S ố  liệu ở tính Tuyên Quang

Khác vối Nghệ An và Sơn La, ở  Tuyên Q uang có những 
dân tộc mà hai tỉnh nói trên không có. Vì thế, nhừng sỏ' liệu 
cụ thể dưới đây của Tuyên Quang sẽ góp phần quan trọng 
cho chúng ta quan sát vấn đề một cách toàn cảnh hơn. Nội 
dung của sô" liệu ở phần này cũng sẽ được trình  bày theo trậ t 
tự đã có.

Bảng 52: Sô liệu thê hiện nha cầu hục tiếng Việt của cán bộ

Dân tộc Tổng số Cần học TV Không cần học TV

SL % SL %

Tày 89 89 100 0 0

Dao 25 23 92,00 2 8,00

Kinh 100 99 99,00 1 1,00

Hoa 3 3 100 0 0

Nùng 11 11 100 0 0

Cao Lan 11 11 100 0 0

DT khác 1 1 100 0 0

■240 237 98,75 3 1,25

Báng 53: Sô liệu th ể  hiện nhu cầu học tiếng Việt cùa người dán.
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Dân tộc Tổng sô Cần học TV Khóng cán học TV
SL 9c SL ck

Tàv 313 307 98,08 6 1,92
Dao 162 155 95,67 7 4,33
Kinh 135 133 98,51 2 * 1,49

Cao Lan 68 67 98,52 1 1,48
Nùng 41 41 100 0 0

Hoa 20 19 95,00 1 5,00
DT khác 5 5 100 0 0

744 727 97,71 17 2,29

Bàìỉg 54: Sô liệu thê hiện nhu cấu học tiếnẹ Việt của học sinlỉ.

Dân tộc Tổng số Cần học TV Không cần học TV
SL % SL %

Tày 597 597 100 0 0

Dao 263 263 100 0 0

Kinh 237 237 100 0 0

Cao Lan 71 71 100 0 0

Nùng 33 33 100 0 0

Mông 17 17 100 0 0

DT khác
¥

19 19 100 0 0

1256 1256 100 0 0

Bàng 55: Tổng hợp nhu cầu học tiếng Việt của người dân tộc.

Dân tộc Tổng số Cần học TV Không cần học TV
SL % SL %

Tày 999 993 99,39 6 0,61
Dao 450 441 98,00 9 2,00

Cao Lan 150 145 99,33 1 0,67
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Nùng 85 85 100 0 0

Hoa 23 22 95,65 1 4,35
Mông 17 17 100 0 0

DT khác 25 25 100 0 0

1749 1732 99,02 17 0,98

Sô"liệu thuộc nội dung thứ nhất cho thấy ở Tuyên Quang  
người dân tộc thiểu sô có nhu cầu thụ  hưởng giáo dục tiếng  
Việt rất cao (Tỉ lệ cần học tiếng Việt ở Nghệ An là 99,72%, ở 
Sơn La là 98,60% và ở Tuyên Quang là 99,02%). Điều đó 
phản ánh nguyện vọng của đồng bào dân tộc ba tỉnh nói trên 
gần như như nhau. Trao đổi vói những người bày tỏ ý kiến 
không cần học tiếng Việt, chúng ta thây họ đều là những 
ngươi Dao, ngươi Tày dân thường. Họ giải thích rằng sở dĩ 
không cần học tiêng Việt vì bản thân  họ có thế tự biết và biêt 
đủ để sử dụng. Như vậy, tuy là không bày tỏ mong muôn thụ 
hương giáo dục tiếng Việt nhưng đỏi với họ tiếng Việt vẫn 
được coi là công cụ cần thiêt trong đời sông.

Bây giờ chúng ta quan sát ý kiến bày tỏ mục đích học 
tiêng Việt của những người được phỏng vân ở Tuyên Quang.

Bảng 56: Sô liệu thê hiện mục đích học tiếng Việt của cán bộ

Dán tộc Cần
học
(TS)

Đế biết SDHN HLLC

SL % SL % SL <7'

Tày 89 52 58,51 69 77,52 74 83,14

Dao 23 15 65,21 15 65,21 18 78.26

Kinh 99 41 41,41 71 79,79 73 73,73

Hoa 3 3 100 3 100 3 100
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Nùng 11 3 27,27 9 81,81 10 90,90

Cao Lan 11 3 27,27 7 63,63 5 45,45

DT khác 1 0 0 1 100 1 100

237 117 49,36 175 73,83 184 77,63

Bàììg 57: Số liệu thê hiện mục đích học tiếng Việt cùa dân thường.

Dân tộc Cần
hoc
(TS)

Để biết SDHN HLLC
SL % SL % SL %

Tày 307 168 54,72 2600 84,69 187 60,91
Dao 155 81 52,25 129 83,22 84 54,19
Kinh 133 76 57,14 109 81,95 81 60,90
Hoa 19 3 15,78 16 84,21 10 52,63

Nùng 41 30 73.17 38 92,68 35 85,36
Cao Lan 67 26 38,80 47 70,14 27 40,29
DT khác 5 4 80,00 5 100 4 80,00

727 388 53,37 604 83,08 428 58,87

Bàng 58: Sô liệu thể hiện mục đích học tiếng Việt của học sinh.

Dân tộc Cần
học
(TS)

Để biết SDHN HLLC

SL % SL % SL %

Tày 597 393 65,82 470 78,72 454 76,04

Dao 263 170 64,63 200 76,04 182 69,20

Kinh

Nùng

237 114 48,10 166 70,04 179 75,52

33 23 69,69 27 81,81 25 75,75

Cao Lan 71 36 50,70 47 66,19 44 61,97
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Mông 17 11 64.70 16 94,11 14 82,3 5

DT khác 19 18 94,73 18 94,73 19 100

1237 765 61,84 944 76,31 917 74,1 3

Bàng 59: Tống hợp về mục đích học tiếng Việt cùa người dân tộc.

Dân tộc Cần
hoc
(TS)

Để biết SDHN HLLC
SL % SL % SL %

Tày 993 613 61,73 799
. .  . . .  

80,46 715 72.00
Dao 441 266 60,31 344 78,00 284 64,40

Cao Lan 149 65 43,62 101 67,78 76 51,00
Nùng 85 56 65.88 74 87,05 70 82,35
Mỏng 17 11 64.70 16 94,11 14 82.35
Hoa 22 6 27.27 19 86,36 13 59,10

DT khác 25 22 88,00 24 96,00 24 96,00
1732 1039 59,99 1377 79,50 1196 69,05

Khác với Nghệ An và Sơn La, người dân tộc ở Tuyên 
Quang coi mục đích học tiếng Việt đ ể  sử  dụng  trong cuộc sống 
hàng ngày là cao nhất (79,50%), sau đó mối là học để tiếp tục 
học lên (69,05%). Trong sô" các dôi tượng xã hội được phỏng 
vấn, các em học sinh bày tỏ nguyện vọng học tiếng Việt đê 
học lên cao có tỷ lệ khá thấp (chỉ là 74,13%), nhùng nguyộn 
vọng học tiếng Việt đế sử dụng trong cuộc sông hàng ngày lại 
là 76,31%. Đây là một khác biệt rõ nét nhấ t so với học sinh 
dân tộc ở Nghệ An và Sơn La. Chỉ riêng đối tượng là cán bộ 
mỏi bày tỏ mục dích học tiêng Việt để tiêp tục học len 
(77,63%) cao hơn hai mục đích còn lại (73,83% và 49,36%).

Đôi với từng dân tộc cụ thê ở Tuyên Quang thì tình hình 
củng không khác đi là bao. Có điều, tỉ lệ câu trả  lời thể hiện
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mục đích đi học đê học lên lớp cao hơn của người Tày, người 
Nùng, người Mông vẫn trên  70%, tức là hơn 2/3 sô" người được 
hỏi muôn dược tiêp tục học lên lớp cao hơn. ơ  những trường 
hợp này một lần nữa chúng ta thây những yêu tô ngôn ngữ, 
văn hóa của chính ngưòi dân tộc có ảnh hương không nhỏ tới 
vấn đê thụ hưởng ngôn ngữ phổ thông, ngôn ngữ toàn dân.

2. Một vài nhận xét vể nhu cầu thụ hưởng giáo dục 
t iếng  Việt của người dân tộc thiếu sô ở Nghệ An, 
Sơn La và Tuyên Quang

Với những sô liệu phỏng vấn đã được trình  bày ở trên, 
chúng ta có thê rú t ra một vài nhận xét mang tính chất kêt 
luận về nhu cầu thụ  hưởng giáo dục tiông Việt của người dân 
tộc ở ba tính Nghệ An, Sơn và Tuyên Quang. Chúng tôi 
thấy rằng, V Ớ I  tống sô người được phỏng vấn là 7305, trong 
đó có 6365 người là dân tộc thiểu sô (86,90%) và thuộc đủ các 
thành  phần trong xã hội, ý kiến của họ có thể được coi là 
phản ánh cao n hấ t nguyên vọng của người dân tộc thiểu sô" 
về vắn  đê này. Cùng với những gì đã quan sát được qua thực 
trạng  giáo dục tiếng Việt ở ba tỉnh trong những năm gần 
đây, những ý kiên nói trên sẽ giúp ích cho chúng ta trong 
công việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiếng Việt cho đồng 
bào dân tộc nói chung và đồng bào dân tộc ở Nghệ An, Sơn 
La và Tuyên Quang nói riêng trong thời gian sắp tới.

2.1. N hận xét thứ  nhât

Trong tình hình hiện nay, người ta có thê thấy rằng 
tiêng Việt, ngôn ngừ phô thõng của toàn dân, dang trơ thành 
công cụ quan trọng trong đời sống của đồng bào dân tộc. Điều 
này không chi thê hiện ở việc người dân tộc thiểu sô ngày 
càng đến trường đi học nhiều hơrt mà còn được chính người
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dân tộc bày tỏ ý  nguyện cỏ nhu cầu như  vậy. Tình hình nói 
trên  phản ánh một thực tê là tiêng Việt đã, đang và sẽ đóng 
một vai trò quan trọng trong sự phát triển xã hội của các dân 
tộc ở nước ta nói chung, ỏ các dân tộc thiểu sô' nói riêng. Vai 
trò đó chính là vai trò làm công cụ giao tiếp giữa các dân tộc, 
là công cụ dể phát triển xã hội, đảm bảo cho các dân tộc sự 
bình đẳng trong một quốc gia đa dân tộc. Việc bày tỏ nguyện 
vọng thụ hưởng giáo dục tiếng Việt tập trung vào hai mục 
đích sử  dụng hàng ngày và đ ể  học lên lớp cao hơn vói tỉ lệ cao 
đã chứng minh điểu đó. Hơn nữa với sô lượng ý kiên xác 
nhận có nhu cầu giáo dục tiêng Việt lên đên 99,10% sô người 
được hỏi nhằm hai mục đích cụ thể như trên, ngưòi dân tộc 
thiểu sô" ở địa bàn ba tỉnh nơi chúng ta đang khảo sát đã xác 
nhận sự tự  nguyện của họ trong việc học tập ngôn ngữ toàn 
dân. Điều này có ý nghĩa cực kì quan trọng trong chính sách 
dân tộc của Đảng và Nhà nước ta. Trong hơn 50 năm xây 
dựng chê độ dân chủ nhân dân, tiêng Việt từ  một ngôn ngữ 
chưa có vai trò chính thức trong xã hội đã trở thành  ngôn 
ngữ phổ thông được các dân tộc anh em khác nhau thừa 
nhận  và chấp nhận. Có lẽ, đã đến lúc tiếng Việt phải được ghi 
nhận là ngôn ngữ quốc gia trong các văn bản pháp luật đê nó 
thực sự trở thành công cụ chung thúc đẩy sự phát triển của 
các dân tộc khác nhau ở trên đất nưốc ta.

2.2. N hận xét thứ  hai

Từ những sỏ liệu được trình bà}' ở trên, chúng ta nhận 
thây có một thực tế mang ý nghĩa bài học kinh nghiệm hêt 
sức quan trọng. Đủ là tinh trạng các dân tộc thiểu sô khác 
nhau có nha cầu thụ hường giáo dục khác nhau và với mục 
đích khác nhau. Trong sô"các dân tộc được phỏng vấn ỏ Nghộ 
An, Sơn La và Tuyên Quang, chúng ta thấy người Thái,
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người Tày và người Nùng là những dân tộc có nhu cầu và 
mục đích gần như giông nhau. Trong đòi sông hàng ngày, tuy 
tiếng mẹ đẻ của họ đã thực sự làm công cụ giao tiêp đáp ứng 
gần như đầy đủ đòi hỏi của dân tộc, nhưng họ vẫn xác nhận 
là cần thụ  hưởng giáo dục tiếng Việt và V Ớ I  mục đích trước 
hết là để học lên lớp cao hơn. Rõ ràng, ở đây các dân tộc thiểu 
sô này đã xác nhận chỉ có thông qua tiếng Việt họ mới có thể 
vươn lên chiếm lĩnh đỉnh cao của tri thức. Nhận thức và bày 
tỏ nguyện vọng như thê là hoàn toàn phù hợp với thực tê 
khách quan của một quốc gia đa dân tộc như ở Việt Nam.

Không hoàn toàn giông như những dân tộc nói trên, 
người Mông, người Khơ Mú và một vài dân tộc khác (thường 
là những dân tộc quá thiểu sô" ỏ địa bàn) lại lấy mục đích đê 
làm công cụ giao tiếp hàng ngày là mục đích chính trong thụ 
hương giáo dục tiếng Việt. Tất nhiên đôi với những dân tộc 
này họ cũng có nhu cầu học lên lớp cao hơn nhưng nhu cầu 
ây thường có tỉ lệ thấp so vối nhu cầu thụ  hưởng đê làm công 
cụ giao tiếp. Có lẽ, trong một môi trường đa dân tộc đan xen 
như ở phần cảnh huống ngôn ngữ chúng ta đã giải thích, 
tiêng mẹ đẻ của các dân tộc nói trên đã chưa đáp ứng được 
vai trò là công cụ giao tiêp trong xã hội. Đối với họ, họ thây 
sử dụng tiếng Việt là tốt nhất vì nó vừa đảm bảo cho mình 
một sự bình đẳng trong môi trường da dân tộc, vừa đáp ứng 
được các yêu cầu đa dạng trong đời sông.

Có thể nói, sự khác nhau về nhu cầu và mục đích thụ 
hưởng giáo dục tiếng Việt của các dân tộc khác nhau, rõ ràng 
có sự chi phối của môi trường ngôn ngữ. Đó chẳng hạn là 
truyền  thống văn hóa, là đặc điểm của địa bàn cư trú, là sô" 
lượng cư dân trong mỗi dân tộc... Nói khác đi, nó chính là 
cảnh huống ngôn ngữ nơi mỗi dân tộc đang sinh sông. Trong 
khi thực hiện nhiệm vụ giáo dục ngôn ngữ cho đồng bào dân
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tộc thiểu sô", nếu những ngưòi có trách nhiệm về công việc 
này nắm bắt đầy đủ môi trường ngôn ngữ nơi họ thực thi 
công vụ thì theo chúng tôi, chắc chắn công việc sẽ có nhiêu 
thuận  lợi hơn và do đó sẽ thu được kết quả tốt hơn. Một lần 
nữa chúng tôi tin tưởng rằng trong hoạt động giáo dục ngôn 
ngữ ở địa bàn người dân tộc thiểu sô, một kê hoạch đơn nhất 
mang tính chất áp đặt cho dù đó là giáo dục tiếng phố thông 
đi nữa cũng sẽ khó có thể thu được kết qủa tốt ở những địa 
bàn khác nhau, ở các dân tộc khác nhau.

Như vậy, từ thực tê xem xét vâ^n đề giáo dục tiếng Việt 
cho đồng bào dân tộc miền núi ở Nghệ An, Sơn La và Tuyên 
Quang, chúng ta  có được những bài học kinh nghiệm hết sức 
quý giá. Chúng ta có quyền nhăc lại răng chính bản chât là 
công cụ giao tiếp mang tính xã hội của ngôn ngữ là nhân tô 
có tác động quan trọng nhất trong hoạt độn% giáo dục ngôn 
ngữ. Những ý định dù có tốt đẹp đến đâu mà thoát li khỏi 
đặc trưng bản chất ấy cũng sẽ là những ý định không tưởng. 
Ngưòi ta nói hoạt động giáo dục ngôn ngữ, cụ thể là giáo dục 
tiêng Việt cho người dân tộc thiểu sô miền núi, phải là một 
hoạt động mang tính xã hội và nó phải luôn luôn dược dạt 
trong bức tranh  kinh tê - xã hội của vùng lãnh thổ là VỚI ý 
như vậy. Cho nên, muôn đồng bào dân tộc thiểu sô miên nui 
phát triển bình dẳng với miền xuôi để đảm bảo cho sự nghiộp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thắng lợi, không the 
không thực hiện bình đắng về giáo dục tiếng Việt ở vùng dân 
tộc miền núi. Muôn làm được điều đó, n h ấ t th iê t nhà nưóc 
phái có một sự đầu tư có bài bản và ngành giáo dục phải có 
một kê hoạch khả thi. Đó thực sự là một khó khăn đang 
thách thức chúng ta.
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II. v ể  n h u  cầ u  g iáo  d ụ c  t i ế n g  m ẹ  đẻ củ a  cá c  dân  
tộ c  m iề n  n ú i  N g h ệ  An, S ơ n  La và  T u y ê n  Q u a n g

Trong phần phân tích tình hình giáo dục ngôn ngữ cho 
đồng bào dân tộc miền núi ba tỉnh trình bày ở chương II, 
chúng ta thấy  rằng hơn 50 năm vừa qua, hoạt động giáo dục 
tiếng Việt đã từng bước thu được kết quả tốt và hiện nay kết 
quả ấy đang được bảo đảm một cách chắc chắn. Trong khi đó, 
hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc lại bước 
đi những bước chập chững và ở thòi điểm hiện nay, nó dường 
như lại quav vê vạch xuất phát ban đầu. Giải thích cho tình 
hình ây, chúng tôi đã nhấn mạnh việc không coi trọng bản 
chất xả hội của ngôn ngữ khi người ta thực hiện hoạt động 
giáo dục này. Điều đó thế hiện ở chỗ người ta thường chỉ đạo 
và tổ chức hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào dân 
tộc miền núi theo ý muôn chủ quan của một sô" người nào đó 
mà không dựa trên những kêt quả nghiên cứu cụ thể. Đế 
tránh  đi cách làm thiếu khách quan đó, chúng tôi sẽ dành 
phần II  của chương này khảo sát nhu cầu giáo dục tiếng mẹ 
đẻ của các dân tộc thiểu sô miền núi ở Nghệ An, Sơn La và 
Tuyên Quang.Theo chúng tôi, những thông tin như thê này 
sẽ rấ t  có ích khi chúng ta tố chức giáo dục tiêng mẹ đẻ cho 
đồng bào dân tộc thiêu sô".

1. Ý kiến  thế h iện  nhu cầu giáo dục tiếng mẹ đẻ của  
các dân tộc m iền núi Nghệ An, Sơn La, Tuyên  
Quang

1.1. Vân đề và tinh hình thu thập tư  liệu

Để có được ý kiên của đồng bào dân tộc thiểu sô thể hiện 
nhu cầu giáo dục tiếng mẹ đẻ của mình, như đã nói ở những
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phần trưốc, chúng tôi đã lập phiếu  và thực hiện phỏng vấn 
người dân tộc tại địa bàn cư trú  của họ. Trong phiếu hỏi 
chúng tôi nêu ra nội dung thứ  nhất là: “Theo ôrtgl bờ, a n h /  
chị, đồng chí hay em, người dân tộc thiêu sô có cần học tiếng  
(chữ) dân tộc m ình không ?'7 và hướng người dân tộc trả  lời 
theo cách cần và không cần. Đôi vối những trường hợp trả  lòi 
không cần , chúng tôi sẽ trao đổi để tìm hiểu lý do của nguyện 
vọng đó. Qua trao đổi với họ, chúng tôi C.Ó dịp nhận biết bản 
chất của vân đề và điều đó góp phần làm sáng tỏ những ý 
kiến cho là cần thiết phải học tập tiêng mẹ đẻ của người dân 
tộc. Như vậy, ỏ nội dung thứ  nhất này, chúng ta sẽ thu  được 
hai câu trả  lời bày tỏ nhu cầu của người dân tộc thiêu sô" là 
cần học tiếng mẹ đẻ và không cần học tiếng mẹ đẻ.

Đôi với những trường hợp người dân tộc thê hiện nguyện 
vọng cần học tiếng mẹ đẻ , phiêu hỏi sẽ nêu tiêp một nội dung  
thứ  hai. Theo đó, những người bày tỏ có nhu cầu giáo dục 
tiếng mẹ đẻ sẽ nêu mục đích của việc học tập ấy. Trong 
phiếu, chúng tôi nêu lên nhiều mục đích khác nhau thường 
thấy có trong dời sông hàng ngày của người dân tộc thiểu sô. 
Nhưng các mục đích khác nhau ấy được tập trung vào ba 
nhóm: a, Học tiếng dân tộc là đ ế  g iữ  gìn bản sắc (văn hỏa) 
dân tộc; b, Học tiếng dân tộc là đ ế  giúp cho việc học tốt tiếng 
Việt và c, Học tiếng dân tộc là đ ể  sử  dụng nó làm công cụ giao 
tiếp hàng ngày. Ba nhóm mục đích mà chúng tôi tập hợp lại 
đã phản ánh đầy đủ và với những mức độ khác nhau cái bản 
chất xã hội của ngôn ngữ mà cụ thể ở đây là những ngổn ngữ 
không có vai trò ngôn ngữ quốc gia  (Chúng tôi xin lưu ý rằng 
nhìn ở mặt bản chất xã hội, trong một quôc gia đa dân tộc*, 
tiếng mẹ đẻ của các dân tộc thiểu sô", như Lênin phân tích 
[35; 171 -172],đã không và thường không thề là ngôn ngữ quỏc 
gia do đặc điểm kinh tế  quy định). Thế hiện nguyện vọng của 
mình theo ba nhóm mục đích ấy, người dân tộc thiểu sô sẽ
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cho chúng ta biết thực chất họ có cần học tiêng mẹ đẻ hay 
không và dôi VỚI mỗi cá nhân cụ thể, họ học là đê thỏa mãn 
nhu cầu nào trong đời sông của họ.

Chủng tôi cũng xin lưu ý rằng, khác với việc trả lời cho 
nội dung thứ nhất (chỉ là sự lựa chọn giữa cần và không cần), 
khi bày tỏ mục đích học tiếng mẹ dẻ, người dân tộc có thê 
hướng tới nhiều mục đích khác nhau, do đó mỗi ngùời được 
phỏng vấn có thể lựa chọn cùng một lúc hai hoặc hơn hai lí 
do khiến họ muốn học tiếng mẹ đẻ. Điều này là bình thường 
vì nó không phương hại gì đến thông tin mà chúng ta cần 
nắm bắt. Trong thực tế, chúng tôi thường bắt gặp các ý kiên 
trả  lời có trên hai nguyện vọng như vậy.

Như trên chúng tôi đã trình bày, khi tìm hiểu nguyện 
vọng tiếp nhận giáo dục tiếng mẹ đẻ của đồng bào dân tộc 
thiểu sô, cùng với việc dùng phiếu hỏi trong điều tra  xã hội 
ngôn ngữ học, chúng tôi có thực hiện phỏng vấn một sô 
người. Nội dung của những cuộc phỏng vấn như thế thường 
xoay quanh vấn đề dạy và học chữ dân tộc. Nhờ những giải 
thích theo chủ quan của những người được trao đổi,'có rất 
nhiều nội dung được làm sáng tỏ hơn, do CỈÓ giúp cho chúng 
ta thêm hiểu bản chất của vân đề hơn.

1.2. N hu cầu tiếp nhận giáo dục tiếng mẹ đẻ của đồng bào 
dân tộc vủng núi Nghệ An

Trong trường hợp trả  lòi cho câu hỏi thuộc nội dung thứ  
n h ấ t, các đối tượng xã hội và các dân tộc sinh sông ở miền 
núi phía Tây Nghệ An thê hiện nguyện vọng như sau:

Ịìảng 60 .

Y kiến thê hiện như cầu giáo dục tiếng DT của cán bộ ở Nghệ An.
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Dân tộc 1 ỏng sô Cần học Không cần học

SL % SL %

Thái 133 132 99,24 1 0,76

Kinh 12 9 75,00 3 25,00

Mông 13 12 92,30 1 7,70

158 153 96,83 5 3,16

Bảng 61:

Y  kiến thê hiện nhu cầu giáo dục tiếng D T của người dân ở Nghệ An.

Dân tộc Tổng sô Cần học Không cần học

SL % SL %

Thái 430 407 94,65 23 0,3 0

Kinh 31 28 90,32 3 9,68

Mông 1 1 11 100 0 0

Khơ Mú 20 19 95,00 1 5,00

DT khác 3 3 100 0 0

495 468 94,54 27 5,46

Bảng 62:

Sô liệu th ế  hiện nhu cầu giáo dục tiếng DT của hục. sinh ở Nghệ An.

Dân tộc Tổng số Cần học Khònc cần học
SL % SL %

Thái 1389 1360 97,90 29 2,10

Kinh 279 272 97.49 7 2,51
Mông 117 108 92,30 9 7.70
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Kliơ Mú 29 29 100 0 0

Thổ 21 20 95,23 1 4,77
DT khác 5 5 100 0 0

1840 1794 97,50 46 2,50

Bảng 63:

Số liệu tổng hợp nhu cáu giáo dục tiếng mẹ dẻ cùa người dán tộc.

Dân tộc Tổng số Cần học Không cần học
SL % SL %

Thái 1952 1899 97,28 53 2,72
Môn 2 141 131 92,90 10 7,10

Khơ Mú 49 48 97,96 1 2,04
Thổ 21 20 95,23 1 4,77

DT khác 8 8 100 0 0

2171 2106 97,00 65 3,00

Như vậy, trong tổng s ố 2171 người dân tộc được phỏng  
vấn ở Nghệ A n , chúng ta thấy có tới 97% bày tỏ nguyện vọng 
tiếp nhận giáo dục tiếng mẹ đẻ. Đây là một tỉ lệ khá cao, thể  
hiện người dân tộc ở Nghệ An rấ t  thiết tha  với hoạt động giáo 
dục này. Quan sát nguyện vọng từng dân tộc, chúng ta thấy 
người Thái, người Khơ Mú, người Thổ có tỉ lệ muôn học tiêng 
dân tộc cao hơn người Mông. Quan sát nguyện vọng các đôi 
tượng xã hội khác nhau ta thây cán bộ người Thái (99,24%) 
cùng dân thường Mông (100%) và học sinh người Khơ Mú 
(100%) có tỉ lệ bày tỏ nguyện vọng muôn học tiếng dân tộc 
mình nhiều nhất. Trong khi đó, học sinh người Mông, dân 
thường người Khơ Mú và học sinh người Thố lại co ý kièn 
không muôn học tiêng dân tộc của mình nhiều hơn. Chúng ta 
nhố lại rằng đôi với sô học sinh người Mông, khi phỏng vấn 
họ về nhu cầu học tiêng Việt, 100% trả lời là muôn tiếp nhận

193



giáo dục tiêng phổ thông. Vì thê, việc các em đặt nhu cầu tiếp 
nhận  giáo dục tiếng mẹ đẻ thấp hơn các đôi tượng xã hội 
khác có thể cũng là điều không có gì là lạ.

Chúng ta  thấy ỏ Nghệ An gần như các dân tộc khác 
nhau  đều có những người bày tỏ ý nguyện không cần tiếp 
nhận giáo dục tiếng mẹ đẻ. Nhưng sô lượng này không nhiều, 
chỉ chiếm  3% sô người được hỏi. Khi chúng tôi trao đối với họ 
lí do đê thể  hiện mong muôn như vậy, những người dó đều 
cho rằng  nếu phải học tiếng mẹ đẻ thì thời gian dành cho việc 
học tiếng Việt sẽ giảm đi, do đó khó có thể học tiếng Việt để 
theo kịp với các dân tộc khác. Trong khi đó theo lập luận của 
họ, tiếng mẹ đẻ là thứ ngôn ngữ ai cũng phải có nên không 
học vẫn có thể  biết được. Có thể thấy, những ý kiến cho rằng 
ngưòi dân tộc không cần giáo dục tiêng mẹ đẻ là vì việc học 
ấy không những không đem đên một lợi ích nào mà còn làm 
m ất đi thời gian tiếp nhận giáo dục tiếng phổ thông. Như 
vậy, ở đây chúng ta  thấy việc giáo dục tiếng mẹ đẻ mà không 
rõ ràng  về mục đích, tức là không đáp ứng nhu cầu cụ thê 
của người th ụ  hưởng, thì chẳng những lúng túng trong tổ 
chức mà sẽ là lý do khiến người dân tộc không thiết tha với nó.

Để vấn đề thêm sáng rõ, chúng ta sẽ xem xét nội dung  
th ứ  hai của hoạt động giáo dục trên  cơ sở ý kiên của người 
được phỏng vấn. Với nội dung này, thực chất là chúng ta 
muôn nắm  bắt mục đích tiếp nhận giáo dục tiếng mẹ đẻ của 
các dân tộc. Khi bày tỏ mục đích học tiếng mẹ đẻ của mình, 
người dân tộc một lần nữa khắng định họ thực sự có cần giáo 
dục tiếng mẹ đẻ hay không và cần tiếp nhận  để làm gì. Sau 
dây là những số  liệu cụ thể ở Nghệ An:

Bảng 64: Y  kiến của cán bộ về mục đích học tiếng mẹ đẻ.

194



Dán Tổng IIT rv GGBSVH SDHN
tộc so SL % SL % SL %

Thái 132 94 71,21 125 94,69 112 84,84
Kinh 9 9 100 9 100 9 100

Mông 12 12 100 12 100 12 100

153 115 75,16 146 95.42 133 86,92

Báng 65: Y  kiến cua người dân vé ìtiục đích học tiếng ììiẹ dè.

Dân lộc Tổng số HTTV GGBSVH SDHN

SL % SL % SL %

Thái 407 240 58,96 375 92,13 353 86,73

Kinh 28 6 21,42 19 67,85 19 67,85

Mỏng 11 11 100 11 100 11 100

Khơ Mú 19 19 100 19 100 19 100

DTkhác 3 0 0 3 100 1 33,33

468 276 58,97 427 91,24 403 86,11

Bài.g 66: Y  kiến của học sinli vế mục díclỉ học tiếng mẹ dè.

Dân tộc Tổng sổ
HTTV GGBSVH SDHN

SL % SL % SL %
Thái 1360 694 51,00 1110 81,60 880 64,70
Kinh 272 114 41.91 207 76,10 174 63,97
Mông 108 108 100 108 100 108 100

Khư Mú 29 24 82,75 27 93,10 28 96,55
Thổ 20 5 25,00 17 85,00 10 50,00

LY]'khác 5 3 60,00 5 100 4 80,00
1794 948 52,84 1474 82.16 1204 67,11
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Bảng 67: Tổng hợp  V kiến người dán tộc Nghệ An ve mục đích học TM D .

Dân tộc Tổng
số

HTTV GGBSVH SDHN

SL % SL % SL %

Thái 1899 1028 54,13 1610 84,78 1345 70,82

Mông 131 131 100 131 100 131 100

Khơ Mú 48 43 89,58 46 95,83 47 97,91

Thổ 20 5 25,00 17 85,00 10 50,00

DTkhác 8 3 37,50 5 100 4 80,00

2106 1210 57,45 1809 85,90 1538 72,98

Qua những sô" liệu trên đây ngươi ta có thế nói rằng ở 
Nghệ A n mục đích chính của người dân tộc thiểu sô kh i học 
tiếng mẹ đẻ là nhằm  g iữ  gìn bản sắc văn hóa dân tộc 
(85,90%), thứ đến mới là để sử dụng hàng ngày (72,98%). 
Còn việc học tiếng mẹ đẻ đê giúp cho việc học tốt. tiếng Việt là 
có nhưng không phải là mục đích quan trọng (57,84%). Nhìn 
chung là như vậy, nhưng ở mỗi đối tượng xã hội, tình hình có 
khác nhau chút ít. Chẳng hạn, ở trường hợp người Thái, 
nhóm người được phỏng vấn là cán bộ và người dân nhấn 
mạnh mục đích GGBSVH là gần như tuyệt đổi (94,69% và 
92,13%) trong khi đó đôi tượng là học sinh chỉ dành 81,60% 
trả  lòi cho mục đích này. Đôi với người Mông và người Khờ 
Mú, người được phỏng vấn dù là cán bộ, người dân hay học 
sinh đều nhân mạnh tới gần như cả ba mục đích được kế ra. 
Có lẽ, có những khác nhau như thê là do vai trò của tiêng mẹ 
đẻ các dân tộc sinh sông trong vùng lãnh thổ. Chúng ta biêt, 
ở Nghệ An tiếng Thái là ngôn ngữ có vai trò là tiếng phố 
thông vùng được nhiều dân tộc như Mông, Khơ Mú, 0  Đu'.... 
cùng sử dụng, v ả  lại, tiếng Thái là một ngôn ngữ đã có văn 
tự truyền thông. Còn tiếng của các dân tộc như Mông, Khơ
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Mú... chỉ bó hẹp trong nội bộ của dân tộc và nó chưa có 
truyền thông văn tự như tiếng Thái.

Như vậy, khi tìm hiểu nhu cầu giáo dục tiêng mẹ đẻ của 
các dân tộc thiểu sỏ ở Nghệ An qua việc phỏng ưăn mục đích 
học đ ể  sử  dụng nó vào việc gỉ, chúng ta càng có cơ sở đê tin 
rằng người dàn tộc ở đẫy có nhu cầu tiếp nhận giáo dục tiếng 
mẹ đẻ thực thụ. Đồng thời, việc các đôi tượng xã hội khác 
nhau được phỏng vân ở người Thái, người Thổ và phần nào là 
người Khơ Mú... chỉ nhấn mạnh vai trò của tiêng mẹ đẻ 
trong nhiệm vụ giữ gìn bản sắc văn hóa, thứ đôn là sử dụng 
hàng ngày và C U Ô 1  cùng mối là mục đích giúp cho người dân 
tộc học tốt tiêng Việt sẽ là thông tin quan trọng giúp chúng 
ta điều chỉnh lại mục tiêu trong hoạt động giáo dục này. Bởi 
vì, đây đó có nhiều ý kiến chỉ COI việc học tiêng mẹ đẻ là để 
giúp cho người dân tộc học tiếng phô thông cho tốt hơn, một ý 
kiến mà sau khi khảo sát nhu cầu học tiêng mẹ đẻ của người 
dân tộc, chúng ta mỏi thấy hết sự phiến diện của nó.

1.3. N ha cầu tiếp nhận giáo dục tiếng mẹ đẻ của người dân 
tộc ở Sơn. La.

Để cho tiện theo dõi vấn để, khi trình bày sô liệu phản 
ánh nhu cầu giáo dục tiếng mẹ đẻ của đồng bào dân tộc Sơn 
La qua cách phỏng vấn bằng phiếu, chúng tôi cũng lần lượt 
trình  bày theo hai nội dung  là người dân tộc có cần học tiếng 
mẹ đẻ hay khổng  và học tiếng mẹ đẻ đê làm gi. Sau đây là sô' 
liệu thuộc nội dung thứ nhất.

Bảng 68: Sô liệu thê hiện nhu cầu giáo dục tiếng DT của cán bộ Sơn La.
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Dân tộc Tổng sô Cẩn học Không cần học
SL % SL %

Thái 58 55 94,82 3 5.18
Kinh 63 59 93,65 4 6,35
Môn« 6 6 100 0 0

DT khác 3 3 100 0 0

130 123 94,62 7 5,38

Bàng 69: Sô liệu thê hiện nhu càn ạiátì dục tiếng DT cùa người dân Sơn La.

Dán tộc Tổng số Cần học Không cán học
SL % SL %

Thái 422 342 81,04 80 18.46
Kinh 22 20 90,90 2 9,10
Mông 204 155 75,98 49 24,02

Mường 35 23 65,71 12 34,29
Dao 24 22 91,66 2 8,34
Tày 2 2 100 0 0

709 564 79,55 145 20,45

Bàng 70: Sô liệu thể  hiện nhu càu giáo dục tiếng DT cùa học sinh Sơn La.

Dân tóc Tổng số Cần học Không cán học
SL % SL %

Thái 1033 936 90,60 97 9,40
Kinh 61 54 88,52 7 11,48
Mône 165 165 100 0 0

Dao 200 191 95,50 9 4,50
Mường 237 223 94,09 14 5,91
Khơ Mú 19 19 100 0 0
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Xinh Mun 21 21 100 0 0

La Ha 7 7 100 0 0

DTkhác 9 9 100 0 0

1752 1625 92,75 127 7,25

BàtiiỊ 71: Tông hợp ỷ kiến của người dán tộc ở  Sơn La vé nhu cầu học TMD

Dân tộc Tổng số Cần học Không cán hoc

SL n SL %

Thái 1513 1333 88,10 180 11,90

Mổns 375 326 86,93 49 13,07

Dao 224 213 95,09 11 4,91

Mường 272 246 90.44 26 9,56

KhơMú 19 19 100 0 0

Xinh Mun 21 21 100 0 0

La Ha 7 7 100 0 0

Tày 2 2 100 0 0

DTkhác 12 12 100 0 0

2445 2179 89,12 266 10,88

Qua ý kiến thu thập được ở Sơn La, chúng ta thây ở tỉnh 
này , các dân tộc thiểu sô củng có nha cầu giáo dục tiếng mẹ 
đẻ khá cao (89,12%). Tuy nhiên, nêu so với người dân tộc ỏ 
Nghệ An thì ý kiến thể hiện nhu cầu muôn học tiếng mẹ đẻ ở 
đây thấp hơn rõ rệt. Đây là một chi tiết rấ t cần được giải 
thích vì, theo chúng tôi, nó có những lí do chứa đựng nhiều 
thông tin quan trọng.

Trong SC) các đối tượng được phỏng vấn, số  cán bộ người 
Thái (94,82%), người Mông (100%) và những học sinh ngưòi
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Mông (100%), người Dao (95.5%), người Mường (94,09%) 
cũng như một vài dân tộc khác đêu thê hiện mong muôn thụ 
hưởng giáo dục tiêng mẹ đẻ rấ t cao. Trong khi đó, có tới 
18,96% người dân Thái, 24,02% người dân Mông và thậm  chí 
34,29% người dân Mường bày tỏ ý muôn không cần học tiếng 
mẹ đẻ của mình. Khi trao đổi với những đôi tượng thê hiện ý 
kiến này, chúng tôi thấy họ nêu ra rấ t  nhiều lí do khác nhau 
để giải thích cho ý kiên của mình. Tập trung các ý kiên khác 
nhau đó lại, chúng tôi có mấy nhận xét chung như sau:

- Sỏ dĩ người dân tộc không cần học tiêng dân tộc là vì 
đã là ngưòi dân tộc thì phải nói được tiếng dân tộc mình. Mà 
đã biết rồi thì học để làm gì. Có thể thấy những người chọn 
cách giải thích như trên phần nào lẫn lộn giữa việc có được 
tiếng mẹ đẻ một cách đương nhiên với việc hiểu biêt nó một 
cách đầy đủ. Những người dân Mông khi cho rằng không nên 
học tiếng Mông thường có lối giải thích như thế  này nhất.

- Phần lốn các ý kiến cho rằng không nên học tiêng dân 
tộc là vì học tiếng dân tộc xong có sử dụng vào công việc gì 
đâu. Đã vậy, học thêm tiếng mẹ đẻ còn tôn thêm thòi gian, 
làm ảnh hưởng đên việc học ngôn ngữ phổ thông. Nói một 
cách khác, những người có ý kiến giải thích như thế này 
thường đưa ra tính không rõ ràng về mục đích của việc học 
tiếng mẹ đẻ. Do đó, thường dẫn đến lãng phí thòi gian, công 
sức và tiên của của xã hội. Chúng tôi cho rằng, những ý kiẽn 
như thê tuy không nhiều nhưng thậ t sự quan trọng trong 
hoạt động giáo dục tiêng mẹ đẻ cho người dân tộc. Vì rằng, 
nếu việc tổ chức dạy tiếng mẹ đẻ cho người dân tộc không 
mang lại ích lợi thực sự cho họ thì đúng là không nên thực 
hiện làm gi. Mà ích lợi của mỗi người phải do chính họ lựa 
chọn. Chính vì thê, như chúng tôi đả trình bày ở phần  
phương pháp tiếp cận vấn đề, hoạt động giáo dục ngôn ngữ,
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và nhất là giáo dục tiếng mẹ đẻ cho người dân tộc, dứt khóat 
phải tính đến nhu cầu thụ hưởng của họ.

Về nội dung thứ hai, nội dang người dàn tộc học tiếng mẹ 
đẻ đê làm g i , chúng tôi thu được kêt quả trả  lời ỏ Sơn La là:

Bảng 12: Y kiên của cán bộ ở Sơn La về mục đích học tiếng dân tộc.

Dân tộc Tổng số HTTV GGBSVH SDHN

SL c/c SL % SL c/c

Thái 55 41 74.54 53 96,36 46 83,63

Kinh 59 38 64,40 54 91,52 47 79,66

Mông 6 3 50,00 4 66,66 5 83,33

DTkhác 3 2 66,66 3 100 1 33,33

123 84 68.29 114 92,68 99 80,48

Bảng 73: Y kiến của người, dân ở Sơn La về mục đích học tiếng dàn tộc.

Dàn
tộc

Tổng
sỏ

HTTV GGBSVH SDHN

SL % SL % SL %

Thái 342 123 35,96 292 85,38 252 73,68

Kinh 20 12 60,00 20 100 17 85,00

Mông 155 72 46,45 94 60,64 118 76,12

Mường 23 14 60,86 19 82,60 16 69,56

Dao 22 5 22,72 19 86,36 14 63,63

Tày 2 1 50,00 2 100 1 50,00

564 227 40,24 446 79,08 418 74,11
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Bảng 74: Y  kiến của học sinh  ở S(ỉn Lơ về m ục đích học tiếng dãn tộc.

Dãn tộc Tổng HTTV GGBSVH SDHN
sổ SL % SL % SL r;-í

Thái 936 452 48,92 757 80,87 618 66.02

Kinh 54 32 59,25 . 40 74.07 46 85,18
Mỏng 165 102 61,81 143 86.66 150 90.90
Dao 191 67 35,07 140 73,29 110 57,59

Mường 223 113 50.67 161 72,19 136 60,98
Khơ Mú 19 11 57,89 19 100 17 89,47

Xinh Mun 21 11 52,38 20 95,23 21 100

La Ha 7 4 57,14 5 71.42 6 85,71

DTkhác 9 5 55,55 8 88,88 8 88,88
1625 797 49,04 1293 79,56 1112 68,43

Bàng 75: Tống hợp ý kiến vê mục cíich học TMĐ của người dân tộc ở  Sơn La.

Dântôc Tổng IỈTTV GGBSVH SDI1N
số SL % SL % SL c/c

Thái 1333 616 46,21 1102 82,67 916 68,71
Mòng 326 177 54,29 241 73.92 273 83,74
Mirờng 246 127 51.62 180 73,17 152 61,78

Dao 213 72 33,80 159 74,64 124 58.21
Khơ Mú 19 11 57,89 19 100 17 89,47

Xinh Mun 21 11 52.38 20 95,23 21 100

La Ha 7 4 57,14 5 71,42 6 85,71

Tày 2 1 50.00 2 100 1 50,00
DTkhác 12 7 58,33 11 91,66 9 75,00

2179 1026 47,08 1739 79,80 1519 69.71
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Từ những con sô nói trên, chúng ta có thể nêu ra một sô 
nhận xét như sau. Có thê thấy, nhìn chung với 79,80% người 
được hỏi cho răng học tiếng mẹ đẻ lờ đê g iữ  gìn bủn săc văn 
hóa dân tộc, 69,71% cho răng đê sử dụng hảng ngày và chỉ có 
47,08% nói răng đê học tốt tiếng Việt, rõ ràng mục đích học 
tiếng mẹ đẻ của cúc dân tộc ở Sơn Lơ clảnh ưu tiên cho vãn đề 
bảo tôn bản săc văn hóa là chính. Tuy nhiên, ở các dân tộc 
khác nhau và ỏ các đôi tượng khác nhau, mục đích Ưu tiên 
của họ cũng khác nhau. Trước hết đôi với người Thái, người 
Dao, ùu tiên sô một của họ là học tiếng mẹ đẻ để giữ gìn bản 
sắc ván hóa dân tộc. Nhưng đối VỚI người Mông, người Xinh 
Mun, ưu tiên hàng đầu của họ lại là học tiêng mẹ đẻ đê sử 
dụng hàng ngày trong đòi sông. Hay như với đôi tượng là 
người dân hình thường của dân tộc Thái, ngoài ưu tiên học đê 
giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, học tiếng mẹ đẻ còn là để sử 
dụng làm công cụ giao tiếp hàng ngày trong đòi sông dân tộc. 
Trong khi đó, đôi tượng là học sinh dân tộc Thái lại nói đến 
vấn đề học tiếng mẹ đẻ để sử dụng hàng ngày ít hơn. Như 
vậy, điều đó có nghĩa là người dàn tộc học tiêng mẹ đẻ của 
m inh với nhiều mục đích khác nhau. Vấn đê là phải xác định 
được mục đích học của các dân tộc, của các đôi tượng trong 
mỗi một dân tộc cụ thể đê có những xử lí thích ứng trong 
hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ cho họ.

1.4. N hu cầu tiếp nhận giáo dục tiếng mẹ đẻ của người dân 
tộc ở Tuyên Quang

Tuyên Quang là địa bàn thứ ba được đề tài lựa chọn để 
khảo sát tình hình giáo dục ngôn ngữ. ở  tỉnh này, như chúng 
tôi đã phân tích ở phần cảnh huông ngôn ngữ, người Kinh có 
sô lượng đông hơn nhưng trong tỉnh hầu như nơi nào cũng có 
đồng bào dân tộc cư trú. Do đó, những sô" liệu vê mục đích
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tiếp nhận tiêng mẹ đẻ của các dân tộc thiểu sô ở đây sẽ góp 
phần làm cho chúng ta có được một quan sát đầy đủ hơn vẻ 
vấn đê này. Khi trình bảy ý kiên của các dân tộc ở Tuyên 
Quang thể hiện mục đích tiếp nhận  giáo dục tiếng mẹ đẻ của 
họ, chúng tôi cũng xin lần lượt trình bày theo nội dung  thứ  
nhàt của vấn đề là “Người dân tộc có cần phả i học tiếng (chữ) 
của dân tộc m ình không?” và sau đó sẽ là nội dung th ứ  h a i, 
nội dung “Người dân tộc học tiếng dân tộc m inh  đẽ làm  gỉ?'. 
Sau đây là số  liệu thuộc nội dung thứ nhất:

Bảng 76:

Y  kiến thê kiện nhu cầu học tiếng DT của cán bộ Tuyên Quang.

Dân tộc Tổng sô' Cần học Không cần học

SL % SL %

Tày 89 79 88,76 10 11,24

Dao 25 23 92,00 2 8,00

Kinh 100 82 82,00 18 18,00

Nùng 11 9 81,81 9L 18,19

Cao Lan 11 11 100 0 0

Hoa 3 3 100 0 0

DTkhác 1 1 100 0 0

240 208 86,66 32 13,34

Báng 77 Y  kiến th ể  hiện nhu cấu học tiếng DT cùa người dán ỜTuvẽtỉ Quang.

Dân tộc Tổng số Cần học Không cần học "

SL % SL c/c

Tày 313 246 78,59 67 21,41

Dao 162 148 91,35 14 8,65
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Kinh 135 115 85,18 20 14,82

Cao Lan 68 65 95,58 3 4.42

Nùng 41 39 95,12 2 4.88

Hoa 20 16 80,00 4 20.00

DTkhác 5 5 100 0 0

744 634 85,21 110 14,79

Bàng 78: Y  kiến thế  hiện nhu cầu học tiếng DT cùa người dân ỎTuyên Quang.

Dán tộc Tổng số Cần học Không cần học

SL % SL %

Tày 597 580 97,15 17 2,85

Dao 263 256 97,33 7 2,67

Kinh 237 216 91,13 21 8.87

Cao Lan 71 70 98,59 1 1.41

Nùng 33 29 87,87 4 12,13

Móng 17 17 100 0 0

DTkhác 19 18 94,73 1 5,27

1237 1186 95,88 51 4,12

Bảng 79: Y  kiến thể  hiện nhu cầu học TMĐ của người dân tộc Tuyên Quang

Dân tộc Tổng số Cần học Không cần học
SL % SL %

Tày 999 923 92,39 76 7,61
Dao 450 427 94,88 23 5,12

Cao Lan 150 146 97,33 4 2,67
Nùng 85 77 90,59 8 9,41
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Mông 17 17 100 0 0

Hoa 23 19 82,60 4 7,40
DTkhác 25 24 96,00 1 4.00

1749 1633 93,36 116 6,64

Bảng sô" liệu trên đây cho thây, ở Tuyên Quang có tới 
9,3,36% sô người được phỏng vân cho răng người dàn tộc có 
nhu cầu thụ hưởng giáo dục tiếng mẹ đẻ. Tỉ lệ nói trên  tuy 
không cao bằng tỷ lệ ở Nghệ An (97,00%) nhưng cao hơn hẳn 
tỉ ]ệ ở Sơn La (89,12%). Điều đó cho thấy vấn đề giáo dục 
tiếng mẹ đẻ ở địa bàn dân tộc Tuyên Quang không phải là 
không bức xúc như hai tỉnh chúng ta đã khảo sát. Tuy nhiên, 
có một điều rấ t đáng chú ý là trong các đôi tượng xã hội được 
phỏng vấn, người dân bình thường là những người có ý kiên 
cho rằng người dân tộc không cần tiêp nhặn giáo dục tiêng 
mẹ đẻ nhiều hơn cả (ở Nghệ An tỷ lệ này là 5,46%, ở Sơn La 
là 20,45%, còn ở Tuyên Quang là 14,79%).

Khi trao đổi với những người có ý kiên bày tỏ ý nguyện 
không cần học tiếng mẹ đẻ, chúng tôi thu được nhiều cách lý 
giải khác nhau. Trong sô" 28 người ở Na Hang ghi ý kiên của 
mình như vậy, có một người hiện là Phó Phòng Giáo dục và 
Đào tạo huyện, dân tộc Tày, cho rằng “Hiện nay tiếng Việt đã  
được phô cập. Do vậy việc học tiếng dân tộc là không cần 
thiết”. Có thể thấy cách giải thích như trên chứng tỏ người 
bày tỏ ý kiên không cần thụ  hưởng giáo dục tiêng mẹ đẻ 
dường như đã chưa phân biệt có sự khác nhau trong chức 
năng giữa tiếng Việt, ngôn ngữ phổ thông và tiếng Tày, tiêng 
mẹ đẻ của dân tộc Tày. Sự không phân biệt ây có thể là do 
người dân tộc chưa hiểu, nhưng cũng có thể là do trước đây, 
khi tổ chức giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc. người 
ta đã không làm cho sự khác biệt này được minh bạch. Nói
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cách khác, có người cho rằng việc tô chức giáo dục song ngữ 
như trước đây đã chưa xác định rõ mục tiêu của nó là có căn cứ.

Khác với cách giải thích nói trên, có một nhóm ý kiên 
cho rằng, không nên học tiêng mẹ dẻ là vì “Nếu học như  vậy 
con em người dân tộc phải học thêm một thứ  tiêng nữa quá 
nặng , trong khi đó tiếng dân tộc lại không phủi là ngôn ngữ 
đê họ sử dụng  học lên lớp cao hơn”. Tuy nhìn ở m ặt khác của 
vân đê nhưng rõ ràng loại ý kiến này cũng cho chúng ta thấy 
những người chủ trương như thế  cũng đã lẫn lộn vai trò của 
tiếng mẹ đẻ VỚI vai trò ngôn ngữ phô thông. Như dã nói, sự 
lẫn lộn đó có thê là do người dân tộc, nhưng củng có thê là do 
trong việc tô chức hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ, chúng ta 
đã làm cho người dân tộc lẫn lộn. Dù thế  nào thì những ý 
kiến thuộc loại này củng cảnh báo chúng ta một điểu. Đó là 
hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ cho người dân tộc muốn thu  
được kết quả, tốt phải làm sao trong hoạt động của mình, nó 
không làm phương hại đến khả năng tiếp tục học lên của học 
sinh dân tộc. Đó là một trong những đòi hỏi bắt buộc của việc 
tô chức giáo dục song ngữ cho đồng bào dân tộc thiêu sô".

Bây giò chúng ta xem xét sô liệu phản ánh nội dung 
“Người dân tộc cần học tiếng dân tộc m inh đê làm gi?” (nội 
dung thứ ha i) của những người được phỏng vấn ỏ Tuyên Quang.
Bảng SO :

Y kiến th ế  hiện mục đích học tiếng DT của cán bộ ở Tuyên Quang.

Dân tộc Tổng HTTV CrGBSVH SDHN
so SL % SL % SL %

Tày 79 50 63,29 72 91,13 65 82,27
Dao 23 11 47,28 20 86,95 13 56,52
Kinh 82 36 43,90 73 89,02 52 63,41
Nùng 9 7 77,77 9 100 7 77,77

Cao Lan 11 4 36,36 8 72,72 6 54,54
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Hoa 3 3 100 3 100 3 100

DTkhác 1 1 100 1 100 1 100

208 112 53,84 186 89,42 147 70,67

Bcing 81: Y  kiên thê hiện mục đích học tiếng DT của nhân dán ở  Tuyên Quang.

Dán tộc Tổng
so

HTTV GGBSVH SDHN
SL % SL % SL </<

Tày 246 110 44,71 214 86,99 79 32,11
Dao 148 76 51,35 140 94.59 93 62,83
Kinh 115 52 45,21 94 81,73 113 98,26

Cao Lan 65 17 26,15 63 96.92 31 47,69
Nùng 39 30 76,92 39 100 31 84.61
Hoa 16 3 18,75 12 75,00 11 68,75

DTkhác 5 2 40,00 5 100 4 80,00
634 290 45,74 567 89,43 364 57,41

Bảng 82 : Y  kiến thề  hiện mục đích học tiếng DTcủa học. si/ilì (ỷ Tuyên Quang.

Dân tộc Tổng
sô

HTTV GGBSVH SDHN
SL % SL % SL %

Tày 580 380 65,51 509 87,75 500 86,20

Dao 256 167 65,23 221 86,23 187 73,04
Kinh 216 127 58.79 183 84,72 162 75,00

Cao Lan 70 36 51,43 61 87,14 45 64,28
Nùng 29 21 72,41 25 86,20 27 93,10
Mông 17 16 94,11 17 100 17 100

DTkhác 18 16 88, S8 17 94,44 16 88,88

1186 763 64,33 1033 87,10 954 80,43
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BciiiiỊ 83 :

T ohíị hợp Y  kiến thê hiện mục đích học T M D  cùa các dán tộc Ở Tuxẽn Quang.

Dân tộc Tổng
so

HTTV GGBSVH SDHN
SL % SL % SL %

Tày 905 540 59,66 795 87,«4 644 71,16
Dao 427 254 59,48 381 89,23 293 68,62

Cao Lan 146 57 39,04 132 90,41 82 56,16
Nùng 77 58 75,32 73 94,80 67 87,01
1 loa 19 6 31,58 15 78,95 14 73,68

Móng 17 16 94,11 17 100 17 100

DTkhác 24 19 79,16 23 95,83 21 87,50
1615 950 58,82 1436 88,91 1138 70,46

\

Qua sô liệu phỏng vấn nói trên, chúng ta thấy ở Tuyên 
Quang người dân tộc thiêu sô bày tỏ mục đích học tiêng mẹ đẻ 
nhằm  g iữ  gìn  bản săc văn hóa dân tộc là cao nhất (88,91%), 
sau đó là đ ể  phục vụ cho việc sử dụng hàng ngày (70,46%) và 
mục đích học tiếng mẹ đẻ đê giúp học tốt tiếng Việt là thấp 
nhất (chỉ là 58,82%). Điều đó cho thấy ý  kiến của người dân  
tộc ở Tuyên Quang củng có ý  nguyện tương tự  như  người dân  
tộc ở Nghệ A n  và Sơn La.

1.5. Tông hợp ý  kiến thê hiện nhu cầu giáo dục tiếng mẹ đẻ 
của đồng bào dân tộc ở ba tỉnh Nghệ An, Sơn La và Tuyên 
Quang.

Trong các tiểu mục thuộc phần trên, các sô liệu đã được 
t r ình  bày chi t iết và cụ thể  ở mỗi tỉnh. Làm như vậy là để 
chúng ta theo dõi ý kiến của ngưòi dân tộc thiếu số  bày tỏ 
nguyện vọng của họ trong hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ tuỳ 
thuộc vào cảnh huống ngôn ngữ riêng của mỗi tỉnh. Để có sô"
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liệu chưng cho cả địa bàn ba tỉnh, trong tiểu mục này, chúng 
tôi xin lần lượt tổng hợp các ý kiến khác nhau  đó lại. T rật tự 
tổng hợp cũng sẽ tuân  thủ  theo hai nội dung là “Người dân 
tộc thiếu sô' có cần học tiếng dân tộc của m inh không?” và 
“Người dân tộc học tiếng mẹ đẻ nhằm  mục đích gì?”. Đồng 
thòi, số  liệu tổng hợp cũng sẽ tập hợp cho mỗi dân tộc và cho 
nhiều đôi tượng xã hội đã được phân tích ở trên. Sau đây là 
các sô liệu thu  được:

Bảng 84: Y  kiến của cán bộ người dẩn tộc về nhu cầu học tiếng mẹ đẻ.

Dân tộc Tổng số Cần học Khỏng cẩn học

SL % SL %

Thái 191 187 97,90 4 2,10

Mông 19 18 94,73 1 5,27

Tày 89 79 88,76 10 11,24

Dao 25 23 92,00 2 8,00

Nùng 11 9 81,81 2 18,19

Cao Lan 11 11 100 0 0

Hoa 3 3 100 0 0

DTkhác 4 4 100 0 0

353 334 94,61 19 5,39

Bàng 85: Y  kiến của nhân dán ngttời dân rộc vê nhu cáu học tiếng mẹ đẻ.

Dân tộc Tổng số Cần học Không cần học
SL % SL %

Thái 852 749 87,91 103 12,09
Mông 215 166 77,20 49 22,80
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lay 315 248 78,73 67 21,27

Dao 186 170 91,39 16 8,61
M ường 35 23 65,71 12 34,29
Kho' Mú 20 19 95,00. 1 5,00
Cao Lan 68 65 95,58 3 4,42

Nùng 41 39 95,12 2 4,88
I loa 20 16 80,00 4 20,00

DTkhác 8 8 100 0 0

1760 1503 85,39 257 14,61
Bâng 86: Y  kiên của học sinh người dân tộc vé nhu cầu học tiêng ììiẹ dẻ.

Dân tóc Tổng số Cần học Không cần học

SL % SL %

Thái 2422 2296 94,79 126 5,21

Mông 299 290 96,99 9 3,01

Tày 597 580 97,15 17 2,85

Dao 463 447 96,54 16 3,46

Mường 237 223 94,09 14 5,91

Khơ Mú 48 48 100 1 1,41

Cao Lan . 71 70 98,59 1 1,41

Nùng 33 29 87,87 4 12,13

Thổ 21 20 95,23 1 4,77

Xinh Mun 21 21 100 0 0

La I ỉa 7 7 100 0 0

DTkhác 33 32 96,96 1 3,04

4252 4063 95,53 189 4,47
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Bàng 87 : Tỏng hợp V kiến của ìigười dân tộc vê nhu cẩu học TM D .

Dân tộc Tổng số Cần học Không cần học

SL % SL %

Thái 3465 3232 93,27 233 6,73

Mông 533 474 88,93 59 11,07

Tày 1001 907 90,61 94 9,39

Dao 674 640 94,95 34 5,05

Mường 272 246 90,44 26 9,56

KhơMú 68 67 98,53 1 1,47

Cao Lan 150 146 97,33 4 2,67

Nùng 85 77 90,59 8 9,41

Hoa 23 19 82,60 4 17,40

Thổ 21 20 95,23 1 4,77

Xinh Mun 21 21 100 0 0

La Ha 7 7 100 0 0

DTkhác 45 44 97,70 1 2,30

6365 5900 92,69 465 7,31

Như vậy, nhìn một cách tổng thể, có tới 92,69% sô» người 
dân tộc được phỏng vấn thể hiện có nhu cầu thụ hưởng giáo 
dục tiếng mẹ đẻ. Trong sô" hơn 13 dân tộc thiểu sô" có người 
được phỏng vấn, chỉ có dân tộc Hoa (82,60%) và dân tộc Mông 
(88,93%) là bày tỏ nguyện vọng học tiếng dân tộc dưới 90%. 
Những dân tộc còn lại thường có trên 90% người được hỏi bày 
tỏ ý kiến tiếp nhận giáo dục tiếng ưiẹ đẻ. Với tỉ lệ người 
muôn học tiêng mẹ đẻ cao như vậy, rõ ràng xu thế  trả  lời cần 
học tiếng mẹ đẻ chiếm ưu thế  gần như tuyệt đối. Trên cơ sỏ
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tình trạng này, người ta có quyền nói rằng trong đời sông 
đồng bào các dân tộc thiêu sô ở ba tỉnh Nghệ An, Sơn La và 
Tuyên Q uang nhu cầu được học tiêng mẹ đẻ, tức ngôn ngữ  
dân tộc của đồng bào dân tộc, là một nhu cầu có thực và mang 
tính đông đảo.

Tất nhiên, nhu cầu chung ấy có những nét khác nhạu ở 
các dân tộc khác nhau hoặc đôi tượng xã hội khác nhau và 
mức độ cần thiết cũng khác nhau. Chẳng hạn, ở dân tộc Thái, 
nhu cầu của cán bộ là cao nhất (97,90%), thứ đến là học sinh 
(94,79%), nhưng ỏ người dân bình thường thì tỉ lệ này có 
thấp hơn (87,91%). Tuy mức độ chênh lệch là không cao 
nhưng qua đây chúng ta thấy những đối tượng người Thái có 
điều kiện tiếp xúc với sự đôi mới nhiều hơn (cán bộ và học 
sinh) lại nhận thấy sự cần thiết phải làm  g ì đó đê duy trì cái 
riêng của m inh hơn. Tình hình có vẻ ngược lại đôi với cán bộ 
người Tày. Với 88,76% cho rằng người dân tộc có nhu cầu thụ 
hưởng giáo dục tiếng dân tộc, rõ ràng người cán bộ Tày nhìn 
nhận  vấn đề này khác hơn so với cách nhìn của cán bộ người 
Thái. Ó trường hợp người dân thường dân tộc Tày, tỉ lệ trả  lời 
cần  cho nhu cầu học tiếng mẹ đẻ lại càng thấp hơn (78,73%). 
Rõ ràng, đỗi với một bộ phận cán bộ và người dân thường 
Tày, việc học tiêng mẹ đẻ của dân tộc mình vẫn còn có một 
cái gì đó chưa ổn, khiến họ chưa đủ cơ sở để tin tưởng.

Nhìn qua một vài dân tộc có sô" lượng người đông nhất 
thì tình hình là như vậy. Nếu chúng ta xem xét ở khía cạnh 
các đôi tượng xã hội thì các em học sinh dân tộc là người có 
nhu cầu th ụ  hưởng giáo dục tiếng mẹ đẻ cao nhất (95,53%), 
tiếp đến là những cán bộ người dân tộc (94,61%). Riêng ý 
kiến của người dân binh thường lại thê hiện nhu cầu học 
tiếng mẹ đẻ ít hơn (85,39%). Trong SC) những người dân bình 
thường, dân tộc Mường là dân tộc bày tỏ nguyện vọng học
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tiêng dân tộc mình thấp nhất (65,71%), còn người Cao Lan, 
Nùng, Khơ Mú là những dân tộc bày tỏ nguyện vọng cao 
nhất (đều trên  90%). ở  đây hình như có vấn đề ngôn ngữ dân 
tộc ảnh hưởng tới suy nghĩ của họ. Rất có thể, ngôn ngữ của 
dân tộc nào có sô lượng người sử dụng ít hơn trong vùng và 
trong đời sông của dân tộc nó có phần nào chưa đáp ứng đầy 
đủ nhu cầu giao tiếp hàng ngày của họ thì người dân thường 
lại bày tỏ ý định muôn học nhiều hơn. Thực ra, cách biểu 
hiện ý nguyện này phản ánh một khía cạnh khác nữa trong 
đời sông của đồng bào các dân tộc là mong muôn có sự bình 
đẳng trong mọi khía cạnh xã hội, trong mọi hoạt động xã hội 
của các dân tộc thiểu sô khác nhau. Vì thế, đôi với những 
trường hợp này, tuy sô" lượng trả  lòi cần tiếp nhận  giáo dục 
tiêng mẹ đẻ VỚI tỉ lệ khá cao nhưng không phải vì th ế  mà 
chúng ta phải lập tức đáp ứng ngay nguyện vọng của họ.

Trong số  những người được hỏi, chúng ta  thấy chỉ có 
7,31% bày tỏ ý nguyện không cần thụ  hưởng giáo dục tiếng 
mẹ đẻ. N h ư  vậy, ý  kiến không có nhu cầu tiếp nhận giáo dục 
tiếng mẹ đẻ của đồng bào dân tộc thuộc vào thiêu sô ít ỏi. Đôì 
vối những ý kiến như trên, chúng ta thấy lí do mà họ nêu ra 
đê giải thích cách lựa chọn cuả mình là rấ t  đa dạng và rất 
đáng chú ý. Đôi với trường hợp 14 em học sinh người Mông ở 
bản Pá Đông xã Tà Hộc (Mai Sơn, Sơn La) các em cho rằng sỏ' 
dĩ không cần học tiếng và chữ dân tộc là vì các em đã biết 
tiêng mẹ đẻ đủ đê đáp ứng nhu cầu giao tiếp trong cộng đồng 
dân tộc mình rồi. Vì thế  học là học cái chưa biết kia và do vậy 
thời gian dành cho việc học tiếng Việt là tốt nhất. Trường 
hợp giải thích theo cách giải thích của ông Chủ tịch thị trấn  
H át Lót (Mai Sởn) là một cách giải thích khác. Theo ông, 
những ngưòi Thái như ông đã sử dụng tốt tiếng Việt thì 
không cần phải học tiếng Thái nữa vì việc học này cũng chỉ 
nhằm mục đích có tiếng nói để sử dụng trong cuộc sông mà
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thôi... N hữ ng  cách giải thích như  thê' dừ nhìn ở khía cạnh 
nào củng đều quy ra một m ẫu số  chung là tiếng mẹ đẻ của 
các dàn  tộc g iữ  vai trò là phương tiện trao đôi trong cộng 
đong theo nghĩa đơn giản nhát. Trong khi đó, nhiệm vụ ấy 
lại có thê thay  th ế  bằng tiếng Việt là ngôn ngữ phô thông 
dùng chung cho mọi người. Như vậy, cách lập luận như thê 
cho th ấy  “những người chủ trương không cần tiếp nhận giáo 
dục tiếng mẹ đẻ chưa hoặc không thấy hết tầm  quan trọng 
của tiếng mẹ đẻ các dân tộc thiểu s ố  trong tính đa dạng của 
cuộc sông xã hội ’ [20;33].

Trong S() các dân tộc sinh sông ở ba tỉnh Nghệ An, Sơn 
La và Tuyên Quang có người được phỏng vấn, chúng ta thấy 
người Hoa có nhiều người bày tỏ ý kiến không cần tiêp nhận 
giáo dục tiếng mẹ đẻ nhất (17,40%). Tiếp đó là ngưòi Mông 
(11,07%), ngưòi Mường (9,56%), người Nùng (9,41%), ogừời 
Tày (9,39%), người Thái (6,73%) và người Dao (5,05%). 
Những dân tộc khác còn lại đều có tỉ lệ trả lời không cần học 
dưới 5%. Trong ba nhóm trả  lời không cần học tiêng mẹ đẻ 
như trên , ta thây thực ra nhóm thứ  nhất (gồm người Hoa và 
người Mông) và nhóm thứ ba (có tỉ lệ trả  lời không cần học 
dưối 5%) thường là các dân tộc có sô" lượng người sử dụng 
không nhiều, tức là họ là những dân tộc thiểu sô" trong các 
dân tộc thiểu sô". Riêng nhóm thứ hai là nhóm dân tộc có sô 
lượng người sử dụng tiếng mẹ đẻ không phải là ít và ngôn 
ngữ của họ không ít thì nhiều cũng giữ vai trò là ngôn ngữ 
phổ thông vùng ở một địa bàn nào đó. Chẳng hạn ở Phú Yên, 
Sơn La, cư dân ở đó có thể giao tiếp V Ớ I  nhau bằng tiêng 
Mưòng hay tiếng Thái. Trong phạm vi dân tộc miền núi các 
tỉnh Nghệ An và Sơn La, liêng Thái Lliực sự là ngùn ngữ phô 
thông vùng trên  nhiều địa bàn khác nhau. Trên địa bàn tỉnh 
Tuyên Quang hay một vài tỉnh khác, tiếng Tày, tiêng Nùng 
và th ỉnh  thỏang là tiếng Dao cũng có vai trò xã hội tương tự.
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Có thể thấy, những điều mà chúng ta vừa phân Lích phản 
ánh một thực tê là việc mong muốn học tiếng mẹ đẻ của một 
dân tộc nào đó có quan hệ với vai trò xã hội của chính ngỏn 
ngữ đó. Như vậy, kh i xác định nhu cầu thụ hưởng giáo dục 
tiếng mẹ đẻ của đồng bào dân tộc thiểu sô, chúng ta thấy củ 
rảt nhiều nhân tô cùng tác động đến nhu cầu ấy.

Để thấy rõ hơn nhu cầu thụ hưởng giáo dục tiêng mẹ đe 
của đồng bào dân tộc miền núi ba tỉnh Nghệ An, Sơn La và 
Tuyên Quang, dưới đây chúng tôi sẽ lần lượt trình bày kết 
quả phỏng vấn người dân tộc vê mục đích tiếp nhận giáo dục 
tiếng mẹ đẻ của họ. Các kêt quả trình bày củng sẽ tuân thủ 
theo thứ tự đã được trình bày ở những mục trước đây.

Bảng 88: Y kiến của cán bộ người dãn tộc về mục đích học TMĐ.

Dân tộc Cán
học

(TS)

HTTV GCiBSVH SDHN

SL % SL % SL %

Thái 187 135 72,19 178 95,19 158 84,49

Mông 18 15 83,33 16 88,88 17 94,44

Tày 79 50 63,29 72 91,13 65 82,27

Dao 23 1 1 47,28 20 86,95 13 56.52

Nùng 9 7 77,77 9 100 7 77,77

Cao Lan ] 1 4 36,36 8 72,72 6 54,54

Hoa 3 3 100 3 100 3 100

DTkhác 4 3 75,00 4 100 2 50,00

334 228 68,26 310 92,81 271 81,13
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Bàng 89 : Y  kiến cùa người dân dán tộc vê mục đích học TM D .

Dán tộc Cần học HTTV GGBSVH SDHN

(TS) SL % SL % SL %

Thái 749 363 48,46 667 89,05 605 80.77

Mông 116 83 50.00 105 63,25 129 77,71

Tày 248 111 44,75 216 87,09 80 32,25

Dao 170 81 47,64 159 93,52 107 62,94

Mường 23 14 60,86 19 82,60 16 69,56

KhơMú 19 19 100 19 100 19 100

Cao Lan 65 17 26,15 63 96,92 31 47,69

Nùng 39 30 76,92 39 100 33 84,61

Hoa 16 3 18,75 12 75,00 11 68.75

DTkhác 8 2 25,00 8 100 5 62,50

1503 723 48,10 1307.....-_.'. 86,95 1035 68,86

Bàng 90: Y  kiến của học sinh dân tộc về mục đích học TMĐ.

Dân tộc Cần ho 
(TS)

HTTV GGBSVH SDHN
SL % SL % SL %

Thái 2296 1146 49,91 1867 81,31 1498 65,24
Mông 290 226 77,93 268 92,41 275 94,82
Tày 580 380 65,51 509 87,75 500 86,20

Dao 447 234 52,34 361 80,76 297 66,44
Mường 223 113 50,67 16.1 72,19 136 60,98
Khơ Mú 48 35 72,91 46 95,83 45 93,75
Cao Lan 70 36 51,43 61 87,14 45 64.28
Nùng 29 21 72,41 25 86,20 27 93.10
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Thổ 20 5 25,00 17 85,00 10 50,00
Xinh Mun 21 11 52,38 20 95.23 21 100

La Ha 7 4 57,14 5 71,42 6 85,71
DTkhác 32 24 75,00 30 93,75 28 87,50

4063 2235 55,00 3370 82,94 2888 71,08

Bciìiạ 91: Tông hợp V kiến cùa người dân tộc vé /nục đicìì học TMĐ.

Dân tộc Cần
học

(TS)

IỈTTV GGBSVH SDHN

SL % SL % SL %

Thái 3232 1644 50.86 2712 83.91 2261 69.95

Mông 474 324 68,35 389 82,06 421 88,81

Tàv 907 541 59,64 797 87,87 645 71.11

Dao 640 326 50,93 540 84.37 417 65,15

Mường 246 127 51,62 180 73,17 152 61,78

Khơ Mú 67 54 80,59 65 97,01 64 95,52

Cao Lan 146 51 39,04 132 90,41 82 56,16

Nùng 77 58 75,32 73 94,80 67 87,10

Hoa 19 6 31,57 15 78,94 14 73,68

Thổ 20 5 25,00 17 85,00 10 58,00

Xinh Mun 21 11 52,38 20 95,23 21 100
.. -  -

La Ha 7 4 57,14 5 71,42 6 85,71

DTkhác 44 29 65,90 42 95,45 35 79,54

5900 3186 54,00 4987 84.52
_  _  -

4195 71,10

Từ những sô" liệu phản ánh mục đích tiêp nhận giáo dục 
tiếng mẹ đẻ của các dân tộc thiểu sô nói trên, chúng ta thấy
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rỗ ràng người dân tộc thiếu sô dành ưu tiên trước hết trong 
việc học tiếng mẹ đẻ là đê góp phần giữ  gìn bản săc văn hỏa 
dân tộc (84,52% ý kiên phỏng vấn). Tiêp theo đó, người dân 
tộc thiểu sỏ học tiêng mẹ đẻ là đế sử dụng hàng ngày trong 
cộng đồng của mình (71,10% ý kiến được phỏng vấn). Cuôi 
cùng, đốĩ với họ việc học tiêng mẹ đẻ cũng góp phần giúp học 
tốt tiếng Việt nhưng là mục đích ít được ưu tiên nhất (chỉ có 
54,00% ý kiến dược phỏng vấn). N hư  vậy, đối với đồng bào 
dân tộc thiếu sô việc tiếp nhận giáo dục tiếng mẹ đẻ là đẽ sừ  
dụng vào nhiều m ục đích khác nhau và củng tuỳ thuộc vào 
mỗi cộng đồng dàn tộc cụ thể. Đây sẽ là một thông tin đặc 
biệt quan trọng. Nó cho những người chịu trách nhiệm tô 
chức hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ cho người dân tộc biết 
được công việc của họ cần hướng tới cái gì là chính. Nếu 
không, khi họ thực hiện hoạt động giáo dục ngôn ngữ này, họ sẽ 
rấ t lúng túng  trong khâu tố chức, trong khâu chuẩn bị tài 
liệu và do đó rấ t dễ đi đên thấ t bại như đã có trừớc đây.

Đi vào chi tiết, chúng ta thấy trong sô" các dân tộc được 
phỏng vấn, mục đích ưu tiên trong việc học tiếng mẹ đẻ của 
họ rấ t  khác nhau. Người Thái, người Tày, ngươi Dao, người 
Nùng lấy mục đích giữ gìn bản sắc vản hóa làm mục tiêu 
chính, rồi sau  đó là học đế sử dụng hàng ngày. Nhưng đôi với 
người Mông, học tiếng mẹ đẻ lại với mục đích chính là để sử 
dụng hàng ngày trong đời sông. Trong sô các dân tộc được 
phỏng vân có người Mông, người Khơ Mú, người Nùng có trên 
60% ý kiến cho rằng học tiếng mẹ đẻ là đế giúp cho học tốt 
tiếng Việt. Rất có thể, đối với những dân tộc này, việc nâng 
cao trình độ ngôn ngữ cho họ, cả tiếng mẹ đẻ và tiếng phô 
thông đêu thực sự cân thiêt. Trong tình hình như vậy, rỏ 
ràng công việc tổ chức giáo dục tiếng mẹ đẻ cho các dân tộc sẽ 
không đơn giản theo một kiểu duy n h ấ t nào đó mà phải luôn 
luôn đa dạng, thích ứng với nhiều hoàn cảnh khác nhau.
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Qua những phân tích dựa trên ý kiến trả  lời phỏng vấn 
vê mục đích học tiêng mẹ đẻ của các dân tộc thiếu sô, chúng 
tôi thây cần phải làm rõ một nội dung mà nhiều người hay 
nhắc đến. Đó là trước đây có một vài nhà nghiên cứu quan 
niệm tiếng dân tộc có vai trò là ngôn ngữ giáo dục toàn diện 
trong chuyển tải kiến thức như tiêng phô thông, do dó “chưa 
xử  lí được đầy đủ, hợp lí mỏi quan hệ giữa chữ dân tộc và chữ  
quốc n g ữ ’ [75;237]. Rõ ràng, những gì mà chúng ta thấy được 
từ ý kiên của người trong cuộc đòi hỏi những người quan tâm 
đến giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc phải xử lí cho 
đúng mối quan hệ giữa tiêng dân tộc và tiêng phô thông trong 
vai trò chức năng của chúng. Và việc sử lí môì quan hệ ấy phải 
thực hiện trong tấ t cả các khâu của hoạt động giáo dục ngôn 
ngữ, kê cả khâu lựa chọn hay xây dựng chữ viết.

2. Những nhận xét vể nhu cầu giáo dục tiếng mẹ đẻ 
của các dân tộc miền núi Nghệ An, Sơn La và Tuyên  
Quang

Sau khi khảo sát nhu cầu và mục đích tiếp nhận giáo 
dục tiêng mẹ đẻ của các dân tộc sinh sông trên địa bàn ba 
tỉnh, chúng ta có thê rú t ra một vài nhận xét chung. Những 
nhận xét này, một mặt là để chúng ta  nắm bắt tình hình 
thực tê và góp phần lí giải nguyên nhân  khiến cho chúng ta 
chưa th ậ t sự thành công trong thòi gian vừa qua, mặt khác 
là cơ sở đê chúng ta tìm giải pháp sao cho phù hợp đê thực 
hiện giáo dục tiêng mẹ đẻ cho các dân tộc thiêu sô trong thời 
gian sắp tới.

2 .1. N hận xét thử  nhàt

Như chúng ta đã biết, từ khi có chế độ xã hội mới ở nước 
ta, nhà nước luôn luôn coi vấn đề giáo dục tiếng mẹ đẻ cho 
đồng bào dân tộc thiểu số  là một nhiệm vụ giáo dục quan
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trọng. Trong hơn 50 năm thực hiện nhiệm vụ ấy, có biêt bao 
nhiêu khó khản, thảng trầm, thậm  chí có cả những thấ t bại. 
Nhưng dù tình hình có thế nào chăng nữa thì chủ trương 
đồng bào dân tộc thiểu sô" có quyền thụ hưởng giáo dục tiêng 
mẹ đẻ là một chủ trương chính xác, vừa phù hợp với không 
chỉ xu thê phát triển của nhân loại mà phù hợp cả với 
nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu sô. Với việc 92,69% 
sô' người dân tộc được hỏi cho răng họ cầìi được tiếp nhận  
giáo dục tiếng mẹ đẻ, có thê khăng định xu thê và nguyện 
vọng đó đã được xác định. N hư  vậy, chúng ta có đủ cơ sở đê 
nói rang m uôn đảm  bảo sự phát triển bền vững của đất nước 
trong tương lai, chúng ta không th ế  không tiếp tục và tiếp tục 
một cách có hiệu quả vấn để giáo clục ngôn ngữ, trong đó có 
vấn đề giáo dục tiếng mẹ đẻ cho vừng dân tộc miền núi n ước ta.

2.2. N hận xét thứ  hai

Qua những ý kiên trả lời vể mục đích tiêp nhận giáo dục 
tiếng mẹ dỏ của đồng bào dân tộc thiểu sô, chúng ta thấy 
răng đôi với đồng bào, họ học tiếng (chữ) dân tộc m inh nhăm  
nhiều mục đích khác nhau. N hưng mục đích chính vân là 
vân đề học đê góp phần g iữ  g ìn  bần sắc văn hóa dân tộc. 
Chúng tôi nghĩ rằng việc xác định được mục tiêu chính trong 
tiếp nhận  giáo dục tiếng mẹ đẻ như trên là một kết luận 
quan trọng. Nó giúp cho chúng ta không mơ hồ vê mục đích 
thực sự của hoạt động giáo dục ngôn ngữ, điều mà nhiều nhà 
nghiên cứu quan tâm đên vấn đê này thường hay nhấc tới.

2.3 .N h ậ n  xét thứ  ba

Cùng với mục đích chính là học tiếng mẹ đẻ để góp phần 
giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu sô 
còn cho biêt học tiêng mẹ đỏ là đê sử dụng trong cuộc sông

2 2 1



hàng ngày của cộng đồng và đôi khi học nó là để dùng nó 
giúp ích cho việc nắm bắt ngôn ngữ phô thông. Trong sô các 
dân tộc khác nhau, mục đích của họ cũng khác nhau: người 
Thái coi mục đích giữ gìn bản sắc văn hóa là cao nhất, nhưng 
người Mông lại coi mục đích sử dụng hàng ngày là cao nhất. 
Trong một dân tộc, các đối tượng xã hội khác nhau dành ưu 
tiên cho những mục đích khác nhau. Chang hạn, chỉ có 
32,25% người dân bình thường của dân tộc Tày cho rằng học 
tiếng mẹ đẻ đê dùng nó trong giao tiếp hàng ngày, nhưng có 
tới 86,20% sô" học sinh người Tày được phỏng vấn lại xác định 
mục đích như thê. Do đó chúrtg ta có một nhận xét quan  
trọng: người dân tộc thiêu s ố  ngoài việc ưu tiên chính trong 
việc học tiếng mẹ đẻ là đê g iữ  gìn  bản sắc văn hóa dân tộc còn 
học nó cho những mục đích khác nữa. Và những mục đích ấy 
p hụ  thuộc vào những cảnh huốrtg ngôn ngữ khác nhau. Cho 
nên trong hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào các 
dân tộc thiếu sô", người ta phải luôn luôn xây dựng nhiệm vụ 
và những kế  hoạch đa dạng thích ứng vỏi nhu cầu đa dạng 
của người tiếp nhận. Những tư tương cũng như cách làm dập 
khuôn hoạt động này vào một khung duy nhất sẽ là những tư  
tưởng trá i với bản chất của vấn đề và sẽ không thu dược kêt 
quả như mong muôn.

III. V ấn  đề v ă n  tự  d ù n g  tr o n g  g iáo  d ụ c  t i ế n g  
m ẹ  đ ẻ  c ủ a  d â n  tộ c  T h á i  ở  h a i  t ỉn h  N g h ệ  A n  v à  
S ơ n  La

1. Vân để văn tự của t iếng  Thái

1.1. C hữ  cổ  của người Thái.

Trong tình hình nghiên cứu hiện nay, chúng ta biêt rằng 
dân tộc Thái có 4 kiểu chữ cô khác nhau là: a, chữ Lai Pao
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của người Thái Mương (Thái Hàng Tổng) ở Tương Dương, 
Nghệ An; b, chữ Thái Quỳ Châu  của người Thái Quỳ Châu 
(Thái Do/ Yo) ở vùng Quỳ Châu, nay là các huyện Quê 
Phong, Quỳ Châu, Quy Hợp và một phần Nghĩa Đàn, Nghộ 
An; c, chữ Thái Đètĩg (chữ Thái Thanh) của người Thái ở 
Nghệ An, Thanh Hóa và Mai Chàu (Hòa Bình); đ, chữ Thái 
vùng Tây Bắc gồm rấ t nhiều dạng khác nhau (Thái Đăm, 
Thái Khao) ở nhiều mường Thái khác nhau.

Trong 4 kiểu chừ Thái cổ truyền thống đã có trong các 
vùng Thái ỏ Việt Nam, duy nhất chỉ có chữ Thái Lai Pao là 
không còn được sử dụng. Các kiểu chữ còn lại hiện vẫn đang 
hành  chức trong đòi sông cộng đồng người Thái. Người ta 
dùng các chữ Thái cổ truyền đó để ghi chép, đế SƯU tẩm văn 
hóa dân gian, đế viết thư trao đối VỎ1 nhau. Trong dân gian, 
các văn bản được ghi bằng những kiểu văn tự đó vẫn còn 
được lưu giữ và sử dụng. Có thê nói, mặc dù có nhiều thảng 
trầm  trong lịch sử, cho đên hiện nay chữ Thái cô truyền 
thông của người Thái vẫn giữ nguyên sức sông của nó.

1.2. Chữ Thái Thông nhất và chữ Thái cải tiến

Như chúng ta đã biết, do trong cộng đồng người Thái có 
nhiều kiểu chữ cổ truyền khác nhau nên có tình trạng người 
Thái vùng này khó hoặc thậm  chí không đọc được chữ Thái 
vùng khác. Ngay như ở vùng Tây Bắc, người biết chữ Thái 
Đăm ở Mường La khó có thể đọc được chữ cố truyền của 
người Thái Khao ỏ Mường Chiên hay ở Mường Xo. Tuy vậy, 
tình trạng  như thế lại là diều bình thường. Bởi vì, văn tự 
Thái truyền thông là văn tự có nguồn gổc Xan-xcrít theo lôi 
ghi âm. Trong quá khứ, các mương Thái ở nước ta rấ t đa 
dạng và điều quan trọng là người ta đã và sẽ không bao giờ 
có một tiêng Thái chung cho tấ t cả các mường Thái. Nếu mà
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dó có chữ viết), người ta dã tiêp tục công việc củaiuá khứ dã 
không được xã hội chấp nhận. Cách làm  n h ư  vậy ẽ đi vào lôi 
cụt và sẽ tôn tiên, tốn của của nhà nưố-c và nhái dân. Cái lí 
do duy n hấ t và thuyêt phục n h ấ t là tiếng  Thá của người 
Thái ở Việt Nam  là một ngổn ngữ của m ột dâĩi ộc thiêu sổ 
chứ  không phải là một ngôn ngữ có chức năng ng»n ngữ quốc 
gia. Vỉ thê, sự  phát triển đa dạng của nó theo tfng phương 
ngữ là điều tấ t yếu và không ai có quyền ngăn cải nó. Do đó, 
việc thông nhất chữ viết trong sự đa dạng phươĩỉị ngữ là một 
điều khó có thể trở thành hiện thực.

1.3. Chữ Thái La tinh và chữ Thái ph iên  âm

Đã có một thòi, do trong hoạt động giáo dụ: song ngữ, 
người ta không thu được kết quả như mong miôn với việc 
ban đầu dùng chữ thông nhá t, sau đó là dùng (hữ cải tiến 
nên người ta nghĩ tới xây dựng một hệ chữ Thái nới theo hệ 
chữ La tinh. Phương án này đã dược đệ trình và ỉược UBND 
tỉnh Lai Châu coi như là văn liệu chính thức trm g giáo dục. 
tiếng mẹ đẻ cho người Thái. Không những thê, đè hỗ trợ cho 
việc dùng kí tự La tinh xây dựng bộ chữ Thái, người ta dùng 
các con chừ này đế phiên âm tiêng Thái, đê in ân sách báo và 
tài liệu phố biến trong cộng đồng người Thái, đặc biệt là ở 
vùng Tâv Bắc.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, cách làm 
này vẫn không thu  được kêt quả, đặc biệt là trong giáo dục 
tiếng mẹ đẻ. Lí do của hiện tượng này xét ở khía cạnh giáo 
dục ngôn ngữ chúng tôi sẽ phân tích ở phần tiêp theo, ơ  dây, 
chỉ nói thêm một điều là cái bấ t  tiện của phương án chữ Thái 
La tinh như c ầ m  Trọng đã có lần than thở là nêu bắt con em 
Thái học loại chữ này thì chính là buộc các em phải đi đường 
vòng đế tiêp thu  kiểu chừ mà các em muôn có.
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2. Ý kiến của người Thái vể loại vản tự nên sử dụng  
hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ

2 .1 . Vấn đề

Đứng trước một tình hình phức tạp vê kiểu văn tự hiện 
có như vậy, một vấn đề dược đặt ra là trong hoạt động giáo 
dục tiêng mẹ đẻ cho dân tộc Thái, người ta sẽ phải dùng loại 
văn tự nào?

Theo chúng tôi, có hai cơ sở giúp cho chúng ta có được 
một đề xuất cho sự lựa chọn hợp lí trong vấn đê này. Thứ  
nhất, đó là ý  kiến của chính người dân tộc Thái, những người 
sẽ thụ  hưởng giáo dục tiếng mẹ đẻ của họ. Như chúng tôi đã 
có dịp trình bày, tư tưởng đáp ứng nhu cầu của người thụ 
hưởng là tư tưởng nhất quán của chúng tôi. Vì rằng, khi 
người Thái tiếp cận với vấn đề ẹiáo dục tiếng mẹ đẻ, họ sẽ 
đặt lợi ích của họ lên hàng đầu là học để làm gì? Xuất phát từ 
nhu cầu ấy, những người dân tộc Thái sẽ tự mình lựa chọn 
loại văn tự đã có trong dân tộc mình đế bày tỏ ý kiến.

Cũng giông như khi khảo sát nhu cầu giáo dục ngôn ngừ 
của các dân tộc, đôi với người Thái, chúng tôi cũng dùng phiêu 
hỏi để tìm hiểu nguyện vọng của họ. Những người được phỏng 
vấn sẽ bày tỏ nguyện vọng học loại chữ nào và cũng có quyền 
ghi ý kiến chưa quyết định của mình. Kết quả khảo sát hiện 
tượng này chúng tôi sẽ trình bày ở tiếu mục 2.2 dưới đây.

Cờ sở thứ hai để giúp chúng ta cùng vối đồn^ bào Thái 
lựa chọn kiểu văn tự dùng trong giáo dục tiêng mẹ đẻ là cần 
cứ ưào mục đích tiếp nhản giáo dục tiếng mẹ đé của họ. 
Chúng ta biêt, trong sô những loại văn tự như chủ  cỏ truyền 
thống  (chữ Thái cổ), chữ thông n h ấ t , chữ cải tiến  và chữ La 
tin h , mỗi một loại có ưu thê khác nhau  trong mục đích sử
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dụng và có sức sông khác nhau. Do dó, khi người Thái đặt 
vấn đê họ cần học tiêng mẹ dẻ nhằm mục đích gì họ đã phần 
nào bày tỏ việc lựa chọn văn tự nào trong hoạt động giáo dục 
này. Hơn nữa, mặc dù bản thân họ đã bày tó ý kiên muôn sử 
dụng loại văn tự nào nhùng có nhiều người chỉ nghe tên gọi 
chứ chùa có dịp làm quen với loại văn tự đó. Chính vì thê, rấ t 
có thể trong thực tê các nguyện vọng học tiêng mẹ đẻ đê làm 
gì mới là cơ sở để chúng ta biết rõ loại văn tự nào mối thực sự 
là  loại văn tự cần dược sử dụng. Điều đó có nghĩa là đôi VỚI 
chúng tôi, cái cơ sở thứ  hai này là cơ sở có giá trị quyết định  
nhiều hơn.

2.2. Y  kiến thê hiện nhu cầu lựa chọn văn tự  của người Thái 
trong hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ

Như chúng ta dã biết, trong ba tỉnh mà chúng tôi khảo 
sát, người Thái chỉ cư trú  chủ yếu ở hai tỉnh Nghệ An và Sơn 
La. Khi phỏng vấn để tìm hiểu nhu cầu người Thái cần dùng 
thứ văn tự nào trong giáo dục tieng mẹ đẻ, chúng tôi chỉ tính 
đến ý kiên của người Thái ỏ hai tỉnh nói trên. Đê tiện theo 
dõi chúng tôi cũng sẽ tập hợp sô liệu theo từng đôi tượng xã 
hội khác nhau như đã làm ở những phần trên.

Xin lưu ý rằng, khi tiến hành phỏng vấn chúng tôi đã 
giải thích cho người dân tộc được tham khảo ý kiến biêt đày 
là càu hỏi cần có câu trả lời lựa chọn. Có nghĩa là, khác với 
việc trả  lời vê mục đích học tiếng mẹ đẻ, việc trả lời cho câu 
“người Thái nên học loại chữ nào?” chỉ chọn một phương án 
trong năm  phương án nêu ra thôi. Thê nhưng, có rấ t  nhiều 
người t rả  lời nước đôi, tức là chọn hai phưrỉng án trở lẽn. 
Điều này cho thấy bản thân  sự lựa chọn của họ cũng còn có 
chỗ chưa ổn. Do đó, như chúng tôi dã trình bày ở tiểu mục 2.1 
kêt quả trả  lời sẽ được phân tích đôi chiêu với mục đích học
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tiêng mẹ đẻ mới có thê cho ta một nhận  định phù hợp với 
thực tê. Sau đây là kêt quả cụ thê vê vấn đê tham  khảo ý 
kiến của người Thái:

Bảng 91: Y kiến của người Thái ở Nghệ An về loại chữ dừng đê học.

Loai chữ Tổng sô Cán bộ Nhân dân Học sinh

SL c/c SL % SL % SL %

1857 134 430 1293

Cổ 299 16,10 38 28,35 117 27,20 144 11,13

TN 753 40,54 54 40,29 121 28.13 578 44,70

CT 254 13,67 15 11,19 40 9.30 199 15,39

LT 297 15.99 10 7,46 51 11,86 236 18,25

Cổ + TN 107 5,76 11 8,20 59 13.72 37 2,86

Nước đôi 51 2,74 2 1.49 16 3,72 33 2,55

Chưa rõ 96 5,16 4 2,98 26 6,04 66 5.10

Bảng 92: Y  kiến của người Thái ở Sơn La về loại chữ dừng đê học.

Loại chữ Tổng số Cán bộ Nhân dân Học sinh

SL % SL % SL % SL %

1513 58 422 1033

Cổ 335 22.14 10 17,24 88 20,85 237 22,94

TN 485 32,05 15 25,86 121 28,67 349 33,78

CT 273 18,04 12 20,68 91 21,56 170 16,45

LT 112 ' 8,06 3 5,17 35 8,29 74 7,16

CỔ+TN 14 0,92 0 0 8 1,89 6 0.58

Nước đôi 109 7,20 1 1 18,96 19 4,50 79 7,64

Chưa rõ 188 12,42 7 12.06 60 14,21 121 11,71
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BừíiịỊ 93 : T õ i i í ị  hợp V kiến của người Thái vè loại cliữ  càn dù nạ dê học.

Loại chữ Tổng số Cán bộ Nhân dán Học sinh

SL ()í SL rr SL % SL Vr

3370 192 852 2326

Cổ 634 18,81 48 25,00 205 24.06 381 16.38

TN 1238 36,73 69 35,93 242 28,40 927 39,85

CT 527 15,63 27 14,06 131 15,37 369 15,86

LT 409 12,13 13 6,77 86 10,09 310 13,32

Cổ + TN 121 3,59 11 5.7 2 67 7.86 43 1,84

Nước đôi 160 4,74 13 6,77 35 4,10 112 4,81

Chưa rõ 284 8,42 11 5,72 86 10,09 187 8,03

Những sô liệu thể hiện ý kiến của người dân tộc Thái về 
việc chọn văn tự đê học tiêng mẹ đẻ như trên cho thấy vấn đề 
hết sức phức tạp. Sự phức tạp ấy thể hiện ở chỗ người ta hầu 
như không loại đi một khả năng nào trong bôn khả năng 
chọn văn tự. Sự phức tạp ấy còn thể hiện ỏ chỗ sô" ý kiến chưa 
rõ, nước đôi và đồng thời chọn hai kiểu chữ chiêm gần 20% sô 
người dược hỏi. Như vậy, đúng như tình hình chúng ta dự 
đoán, vân dề chọn văn tự Thái đế dùng trong giáo dục tiêng 
mẹ đẻ của dân tộc này không hề là một chuyện đơn giản.

Tuy nhiên, người ta  cũng có thể nhận ra nhiều điều 
trong thứ phức tạp dó. Trước hết, nêu xem xét chữ La tinh 
với các kiêu chữ còn lại (chữ cổ, chữ thông nhấ t và chữ cải 
tiến đều theo kiểu Xan-xcrít) thì chữ La tinh là loại chữ có 
quá thiểu sô ngươi dược hòi dể nghi sử dụng (chỉ có 12,13% y 
kiên đê nghị nên dùng). Đứng ở khía cạnh nhu cầu, chúng tôi 
cho răng trong giáo dục tiếng mẹ đẻ cho người- dân tộc Thái
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không nên lấy văn tự  La tinh làm loại văn tự  chính. Có 
chăng nó chỉ là phương tiện phụ trợ theo kiểu phiên âm, vì 
các con chữ La tinh mà chữ quốíc ngữ hiện dùng, về nguyên 
tắc có thể thỏa mãn nhu cầu phiên âm chữ Thái và hơn nữa 
nó dễ đọc và bất cứ ai biết chữ quốc ngữ đều dùng được.

Điều thứ  hai có thế nhận thấy trong cái phức tạp đó là 
người ta đề nghị chọn chữ thông n hấ t nhiều n hấ t (36,73%), 
thứ  đến là chữ cổ (18,81%). Nếu nhìn riêng hai loại chữ này 
th ì chúng ta  thây đôi tượng học sinh chọn loại chữ cô ít hơn 
những người Thái là cán bộ và dân thường. Ngược lại, cán bộ 
và dân thường lại chọn chữ thông nhất không nhiều bằng các 
em học sinh. Như vậy, vắn  đề chọn chữ quả th ậ t  đã mang 
dâu ấn  riêng của từng đối tượng theo nhận thức của họ. Có 
điều nhận  thức của họ có phũ hợp với thực tế  khách quan hay 
không là một chuyện khác.

Chính vì thê, chúng tôi đã có dịp trao đồi trực tiếp với 
các dối tượng chọn chữ thông nhất trong giáo dục tiêng mẹ 
đẻ. Trong khi trao đối với họ, chúng tôi nêu ra hai vấn đê la 
nhờ họ giải thích lí do vì sao không học được chữ cô và ưu 
điếm  nào m à họ lại chọn đ ể  học chữ thống nhát. Mỗi người 
giải thích theo một cách khác nhau nhưng có thể tập hợp lại 
như  sau: a, Đôi với họ, chữ cô vừa khó lại vừa có nhiều dạng 
khác nhau  nên chỉ học loại nào thì biêt loại ấy. Trong khi đỏ 
họ muôn học một loại chữ mà nhiêu người cùng biết; b, Nếu 
học được chữ thông nhất thì có thể đi nhiều nơi đều biết tiêng 
Thái. Theo cách nói này, họ nghĩ rằng chữ thông n hấ t ở vùng 
Thái nào cũng có. N h ư  ưậy, đi vào chi tiết chúng ta thấy cách 
g iả i thích của những người đại diện cho V kiến chọn chữ Thái 
thông nhấ t làm  văn tự  trong học tiếng mẹ đẻ của dân tộc la 
những  suy nghĩ chưa có cơ sở thực tế.
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3. Nhận xét

Từ những thông tin chúng tôi trình bày ở trên, chúng ta 
có thế thảo luận vê vấn đê dùng loại văn tự nào trong giáo 
dục tiêng mẹ đẻ cho dân tộc Thái.

Dựa trên  sô ý kiên thê hiện nguýện vọng, chúng ta  thấy 
việc người Thái lựa chọn loại văn tự  nào đè dũng trong giáo 
dục tiếng mẹ đẻ là khá phức tạp và khá phân  tán. Tuy vậy, 
cũng có thể nhận  thấy, loại văn tự theo con chữ La tinh có 
quá ít người chấp nhận. Còn lại, đa sô" ngưòi được phỏng vấn 
đều hướng tới loại văn tự theo truyền thông Xan-xcrít. Trong 
sô các kiểu văn tự thuộc loại này, kiêu chữ thông nhất và chữ  
cô được chú ý nhiều nhất. Thế nhưng, khi đi sâu vào tìm 
hiểu, người ta rấ t  dễ nhận  thấy cái lí do nêu ra đê lựa chọn 
chữ thông n hấ t là không thực tế.

Như chúng ta biết, khi bày tỏ ý kiến thế hiện mục đích 
tiếp nhận giáo dục tiếng mẹ đẻ, người Thái cho rằng họ học 
là đê góp phần bảo vệ và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.Y 
nguyện đó không chỉ phù hợp với thực tê hiện hay của Hất 
nước ta mà còn phù hợp với lí luận và kinh nghiệm giáo dục 
song ngữ ở các quốc gia đa dân tộc, đa văn hóa. Bỏi vì, chỉ có 
chữ  cổ truyền thông của người Thái mới là th ứ  văn tự  thỏa 
m ãn đích thực vai trò đó. Chúng tôi nghĩ rằng, các kiểu chữ  
cô truyền hiện có ở các Mường Thái, chỉ cần bỏ sung thêm  
m ột vài chi tiết, sẽ là văn tự  tốt nhất được sử  dụng  trong giáo  
dục tiếng mẹ đẻ của dân tộc Thái. Người ta hoàn toàn không 
cần tạo ra một kiêu chứ thông nhất, vừa tôn kém lại không 
phù hợp VỚI bán chât xã hội của ngỏn ngư và vàn tự của ngôn 
ngữ đó.
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IV. Ý k iế n  c ủ a  g iá o  v iê n  v ề  n h u  cầu  g iá o  d ụ c  
t i ế n g  m ẹ đẻ  c h o  h ọ c  s in h  d â n  tộ c  m iể n  nú i

1. Vấn đề

1.1. L í do tham  khảo ý  kiến của đội ngủ giáo viên về nhu  
cầu giáo dục tiếng mẹ đẻ cho học sinh dân tộc miền núi

Chúng ta  biết rằng, trong các yêu tô làm nên một hệ 
thông giáo dục, đội ngũ giáo viên có một vị trí hết sức quan 
trọng. Trong thực tế, họ chính là những người thực hiện các 
tư tương giáo dục, thực hiện các công việc trong hoạt động 
giáo dục. Đê đảm bảo cho một sự nghiệp giáo dục thành công, 
vấn đề xây dựng đội ngũ giáo viên tốt vê chất lượng sẽ là một 
trong những đảm bảo trọng yêu n hấ t cho sự thành công của 
một hoạt động giáo dục.

Ngưòi giáo viên, khi tiếp xúc với học sinh thông qua 
công việc dạy dỗ sẽ l à  những người gần gũi V Ớ I  các em học 
sinh nhất trong hoạt động giáo dục. Họ chính là nguồn cung 
cấp tri thức cho các em, hướng dẫn các em biêt cách tiêp 
nhận các nội dung giáo dục. Họ cũng là người để cho các em 
bày tỏ suy nghi của mình, nhất là vấn đề liên quan đên tiêp 
nhận và truyền thụ kiến thức. Theo suy nghĩ riêng của 
chúng tôi, vì thê đội ngũ giáo viên sẽ là một lực lượng quan 
trọng nhất khi chúng ta  muôn tìm hiểu một vấn để gì đó 
trong hoạt động giáo dục.

Như mọi người đều biết, trong hoạt động giáo dục song 
ngữ thời gian vừa qua, một trong những nguyên nhân khiên 
cho hoạt động giáo dục tiêng mẹ đẻ cho dồng bào các dân tộc 
thiểu sô không thu được kêt quả là do chúng ta thiêu đi một 
đội ngũ giáo viên cần th iêt trong hoạt động giáo dục này. Khi

232



trình  bày nguyên nhân của việc th ấ t bại trong giáo dục song 
ngữ ở địa bàn người Thái, cầm  Trọng viết “không đủ giáo 
viên đê thực hiện chương trình học xen kẽ hai thứ  tiêng. Giáo 
viên người Thái có thê giảng dạy được thi vỏ cũng thiếu , giáo 
viên người Kinh chỉ biết chữ quốc ngữ và tiếng p h ổ  thông 
không thê dạy được”[75;279]. Hay như ở trường Trung học Sư 
phạm miền núi Kì Sơn (Nghệ An) là trường đào tạo giáo viên 
cho một địa bàn rộng lớn của tỉnh này nhưng hiện tại chỉ có 
một giáo viên có thể dạy được tiếng Mông cho giáo sinh. Có 
thể nói, vân đề không chuẩn bị được một đội ngũ giáo viên 
sẵn sàng cho hoạt động này là có thực trong thòi gian hiện 
nay và là hệ quả của việc thiếu đi một kế hoạch nghiêm 
chỉnh đê thực hiện chính sách giáo dục vùng dân tộc của 
Đảng và Nhà nước.

Trong một tình hình như vậy, việc tham khảo ý kiến của 
đội ngũ giáo viên đang đứng lóp tại địa bàn dân tộc miền núi 
sẽ giúp cho chúng ta thu được nhiểu thông tin hữu ích. Bởi 
vì, xuất phát từ những thuận lợi và khó khăn của chính họ 
trong hoạt động nghề nghiệp, đội ngũ giáo viên sẽ nêu lên 
những băn khoăn hay đề xuất của họ, giúp chúng ta xử lí vấn 
đề mà chúng ta quan tâm. Trong phạm vi công việc của 
mình, chúng tôi nêu lên hai vấn đề có liên quan đến giáo dục 
tiêng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc. Thứ nhất, đó là vấn đề 
theo ý  kiến của người giáo viên, học sinh dân tộc có nên học 
tiếng mẹ đẻ hay không. Là người gần gũi nhất đôi với học 
sinh trong học tập, người giáo viên sẽ nhận biết cái lợi và cái 
không ích lợi của công việc này, ý kiến của họ sẽ giúp ích cho 
chúng ta cân nhắc nhiều vân đề trong giáo dục tiếng mẹ đẻ 
cho học sinh dân tộc, chắng han như cái mà moi người đều lo 
lắng là học tiêng mẹ đẻ có làm ảnh hưởng đến việc học tiếng 
phô thông hay không. Văn đề thứ  hai mà chúng tôi quan tâm  
đến là văn đề giáo viên vùng dân tộc miền núi có cần biết /
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học tiếng dân tộc nơi m inh sẽ làm việc hay không. Chúng tỏi 
nghĩ rằng, khi chúng ta biết được thông tin đầy đủ về hai nội 
dung này, trong việc tổ chức cho hoạt động giáo dục tiêng mọ 
đẻ, người ta  sẽ có những xử lí phù hợp với tình hình để có 
được một kê hoạch hiện thực nhằm  thực hiện chính sách giáo 
dục ngôn ngữ vùng dân tộc miền núi của Đảng và Nhà nước.

1.2. Ý  kiến của giáo viên vùng dân tộc miền núi về nhu cầu 
học tiếng mẹ đẻ của học sinh dân tộc

Đế tập hợp ý kiên của giáo viên vùng dân tộc miền núi 
về nhu cầu học tiếng mẹ đẻ của học sinh dân tộc, chúng tôi 
củng lập phiếu hỏi và tiên hành phỏng vấn giáo viên tại địa 
bàn làm việc của họ. Câu hỏi chúng tôi nêu ra là: “Theo 
thầy I cỗ, học sinh người dân tộc có cần học tiếng dân tộc của 
m inh không?” và chúng tôi cũng nêu ra hai phương án  trả  lòi 
có và không. Tiếp tục, chúng tôi nêu vấn đề là mục đích học 
tiêng mẹ đẻ của các em là đê học tốt tiếng Việt, hay đê g iữ  gìn  
bản sắc văn hóa dân tộc thông qua việc giữ gìn tiêng dân tộc 
và học với mục đích khác như để sử dụng hàng ngày... Khi 
thực hiện phỏng vân, vì đôi tượng là giáo viên nên phần lớn 
công việc là do họ tự ghi còn chúng tôi chỉ thu lại kết quả. ớ  
mỗi một địa bàn cụ thể, chúng tôi gắng tham khảo ý kiên của 
giáo viên thuộc vào những đổi tượng dân tộc khác nhau có ở 
địa bàn ấy nhằm thu nhận nhiều cách nhìn khác nhau. Sau 
đây là kêt quả thu được về vấn đê dang nêu ra.

Bảng 94: Y  kiến của gi,áo viên ở Nghệ An vẻ việc học TMD của học sinh.

Giáo SN Cán học HTTV GGBSVH MĐ khác
VI en ĐH SL % SL % SL % SL %
TH 235 213 90,64 117 54,92 200 93,89 120 56,33

THCS 140 130 92,85 91 70.00 1 2 1 93,07 46 35,38



THPT 78 67 85,89 38 56,71 52 77,61 30 44,77
453 410 90,50 246 60,00 373 90,97 196 47,80

Bàng 95: Y  kiến của giáo viên â  Sơn La vé việc học TMD của học sinh.

Giáo
viên

SN

ĐH

Cần học HTTV GGBSVH MĐ khác

SL % SL % SL % SL %

TH 172 1334 77,90 81 60,44 92 68.65 70 52,23

Tỉ ICS 134 127 94,77 82 64,56 108 85,03 50 39,37

THPT 17 16 94,11 6 37,50 11 68,75 8 50,00

CĐ.ĐH 94 91 96,80 54 59,34 81 89,01 35 38,46

417 368 88.24 223 60,59 292 79,34 163 44,29

Bàng 96: Y  kiến cùa giáo viên ở  Tuyên Quang vé việc học TMĐ cùa học sinh.

Giáo
viên

SN

ĐH

Cần học HTTV GGBSVH MĐ khác

SL % SL % SL % SL %

TH 284 230 80,98 138 60,00 181 78,69 64 27,82

THCS 172 162 94,18 115 70,98 131 80,86 36 22,22

THPT 45 36 80,00 24 66,66 29 80,55 15 41,66

501 428 85,42 277 64,71 341 79,67 115 26,86

Bã/Ig 97: Tổng hợp ý kiến giáo viên ba tỉnh vé việc học TMĐ của học sinh.

Ciiáo SN Cần học HTTV CiGBSVH MĐ khác
viên ĐH SL % SL % SL % SL %

TI ỉ 601 577 83,^0 S8.23 473 81,97 254 44,02

THCS .446 419 93,94 288 68,73 360 85,91 132 31,50

THPT 140 119 85,00 68 57,14 92 77,31 53 44,53
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CĐ.ĐH 94 91 96,80 54 59,34 81 89,01 35 38,46

1371 1206 87,96 746 61.85 1006 83,41 474 39,30

Qua ý kiến của đội ngũ giáo viên đã trình  bày ở trên, 
chúng ta thấy, theo nhin nhận của những người trực tiếp 
giảng dạy cho học sinh dân tộc miền núi, các em học sinh nên 
được thụ hưởng giáo dục tiếng mẹ đẻ. Với 1371 giáo viên được 
phỏng vấn ở cả ba tỉnh, có tới 87,96% trả  lời là học sinh cần 
học tiêng mẹ đẻ của họ. Như vậy, con sô nói trên  cho thấy sự 
đông đảo của khuynh hướng khẳng định này. Khi người giáo 
viên trực tiếp giảng dạy cho học sinh dân tộc miền núi nhận  
thấy việc học sinh học tiếng mẹ đẻ là cần thiết, theo ý chúng 
tôi, sẽ là một thuận lợi thực sự cho hoạt động giáo dục này. 
Thê nhưng thòi gian vừa qua, công việc vẫn cứ ậm ạch, dẫm 
chân tại chỗ. Liệu có phải là nó mắc ở chính khâu tô chức, 
tức là nó nằm ở chỗ người có trách nhiệm tổ chức thực hiện 
công việc này đã chưa quan tâm, hoặc quan tâm  chưa đúng 
mức vấn đề giáo dục tiếng mẹ đẻ cho học sinh dân tộc?

Trong sô" các đôi tượng giảo viên được phỏng vấn, chúng 
ta thây có cả giáo viên ở bôn cấp học trên địa bàn ba tỉnh. 
Trong sô" đó chính giáo viên Đại học, Cao đẳng và giáo viên 
TIICS cho rằng học sinh nên học tiếng mẹ đẻ là nhiều nhất. 
Tuy ít hơn một chút, nhưng có tới 83,50% giáo viên TH thây 
học sinh dân tộc cần học tiêng mẹ đẻ, một con sô cũng nói lên 
rấ t nhiều điều. Cùng trong khối giáo viên TH, ở Nghệ An có 
đến 90,64% số người được hỏi thây học sinh cần học tiếng mọ 
đẻ. Con sô này ở Sơn La lại chỉ là 77,90%, nhưng ở Tuyên 
Quang nó lại là 80,48%. ở  đây, chúng ta lại có thêm một 
thông sô nữa, mà lại là thông sô tử  đội ngủ giáo viên, khẳng  
định các vùng khác nhau có những nhìn  nhận khác nhau, có 
nhu cầu khác nhau về việc dạy tiếng mẹ đẻ cho học sinh dân
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tộc. Do dó có thê nói trong hoạt động giáo dục này, tính thích 
ứng giữ một vai trò hêt sức quan trọng.

Nhìn ở khía cạnh mục đích của việc học tiêng mẹ đẻ do 
người giáo viên xác định, chúng ta thây có hai điếm cần chú 
ý. T hứ  nhất, cũng giông như những người dân tộc được phỏng 
vấn, đội ngủ giáo viên cho răng học sinh dân tộc học tiếng mẹ 
đẻ là đ ế  góp phần giữ  gin bản sắc văn hóa dan tộc thông qua 
việc g iữ  gìn tiếng nói của m inh. Như vậy chúng ta có thế nói 
tới một nhận định là, trong sô" các đôi tượng được phỏng vấn 
về mục đích học tiêng mẹ đẻ của học sinh dân tộc, sô" người 
cho rằng học đê giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là đông nhất. 
Thứ h a i, khác với các 'đôi tượng được phỏng vấn ở trên, có sô 
đông giáo viên cho răng học sinh học tiêng mẹ đẻ có góp phần  
học tốt tiếng p h ổ  thông (con sô" này là 61,85%), sau đó là mối 
đê dành cho mục đích khác. Con sô này cho phép chúng ta suy 
luận ra một ưấn đề khácy việc học tiếng mẹ đẻ rõ ràng không 
gây cản trở cho việc học tốt ngôn ngữ phô thông mà ngược lại, 
nó góp phần làm cho học sinh học tốt ngồn ngữ này hơn..

2. Tình hình giáo viên hiện nay trong vân để giáo  
dục t iếng mẹ đẻ cho học sinh dân tộc miền núi

Như những kết quả và phân tích nrà chúng tôi đã trình 
bày ở trên, có thê nói rằng vấn đề giáo dục tiếng mẹ đẻ cho 
học sink dân tộc là một thực tê không thể không đôi mặt với 
nó. BỞI lẽ, xét ở mọi khía cạnh, đó là một tấ t  yếu. Hơn nữa sự 
tấ t yêu ấy chắc chắn sẽ đem lại lợi ích không nhỏ cho cộng 
đồng dân tộc, cho quyền lợi quốc gia. Tuy nhiên một vấn đê 
được đặt ra là ở thời điểm hiện nay, đội ngủ giáo viên ở vùng 
dân tộc miền núi đã có đủ điều kiện đế sẵn sàng cho công 
việc đó chưa? Bởi vì, chính họ là người thực hiện cụ thể công 
việc này và việc họ đã đáp ứng hay chưa đáp ứng cho công 
việc cũng là một dấu hiệu cho biết ngành giáo dục đã thực sự
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chuẩn bị cho hoạt động giáo dục tiêng mẹ đẻ cho học sinh 
dân tộc hay chưa? Vì thế, ở phần này, chúng tôi sẽ đề cập đến 
hai vấn đề là tinh hình biết tiêng dân tộc của đội ngủ giáo 
viên hiện nay như thê nào và theo họ, người giáo viên có cần 
được đào tạo về tiếng dân tộc, ngôn ngữ mẹ đẻ của học sinh ờ 
trường sư phạm hay không.

2.1. Ý  kiến của giáo viên về hiện trạng biết tiếng dân tộc thiêu  
số  của chính họ

Đê nắm được thông tin này, trong phiếu hỏi dùng đê 
phỏng vấn giáo viên, chúng tôi nêu ra câu hỏi: “X in  thay I cô 
cho biết, thầy cỗ có biết tiếng dân tộc của học sinh hay  
không?”. Câu trả  lời cho câu hỏi này sẽ là biết và chưa biết. 
Sau đó chúng tôi nêu một câu hỏi tiếp theo: “T hầy/ cô biết 
tiếng dân tộc là nhờ tự  học hay được đào tạo ở nhà trư ờ n g ĩ\ 
Khi phỏng vân đội ngũ giáo viên qua phiêu hỏi này, có nhiều 
trường hợp, thầy cô giáo không trả  lời nội dung chúng tôi 
muôn phỏng vấn. Vì thế, s<3 người trả  lời trong các sò" liệu 
dưới đây sẽ không bằng số người được hỏi khi tham  khảo ý 
kiến của họ về như cầu tiếp nhận giáo dục tiếng mẹ dẻ của 
học sinh. Sau đây là sô"liệu thu được ở ba tỉnh.

Bảng 98:

Y  kiến của giáo viên ở Nghệ An vè hiện trạng biết tiếng dân tộc cua họ.

Giáo Biết do tự học Biết nhờ đào tạo Chưa biết Tổng
viên SL % SL % SL % cộng

Kinh 141 63,51 1 0,45 80 36,04 222

Thái 166 99,40 1 0.60 0 0 167
DTkhác 3 100 0 0 0 0 ỏ

310 79,08 2 0,51 80 20.40 392
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Bàng 99: Y  àén của giáo viên ớ  Sơn La  vỡ hiện trạng biết tiếng dán tộc cùa họ.

Giáo
viên

Biết do tư hoc Biét nhờ dào tao Chưa biết Tổng
cộngSL % SL % SL c/c

Kinh 98 45,58 21 9,77 96 44,65 215

Thái 32 78,05 4 , 9,76 5 12,20 41

Tày 1 50,00 0 0 1 50,00 2

DTkhác 10 66,66 4 26.70 1 6,67 15

141 51,64 29 10,62 103 37,72 273

Bảng 100:

Y kiến cia giáo viên ở Tuyên Quang vé hiện trạng biết tiếng dán tộc cùa họi

Giáo
viên

Biết do tự học Biết nhờ đào tao Chưa biết Tổng
cộngSL % SL % SL %

Kinh 117 39,52 5 1,69 174 58,78 296

Tày 102 95,32 2 1,87 3 2,80 107

DTkhác 20 100 0 0 0 0 20

239 56,50 7 1,65 177 41,84 423

Bảng 101:

Tông hợp ý  kiến của giáo viên của ba tỉnh vê hiện trạng biết tiếng dân tộc cùa họ.

Giáo Biết do tự học Biết nhờ đào tạo Chưa biết Tổng
viêQ SL % SL % SL % cộng

Kinh 356 48,56 27 3,68 350 47,74 733
Thải 198 95,19 5 2,40 5 2,40 208
TàyI uỳf 103 94,49 1

Ẩm*

moo 4 3,66 109

DTkhác 33 86,84 4 10,52 1 2,63 38

690 63,41 38 3,49 360 33,08 1088
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Từ những sô liệu nói trên, chúng ta thấy rằng ở thòi 
điểm hiện nay có 1/3 sỏ" giáo viên dạy ỏ vùng dân tộc miền 
núi hoàn toàn không biết gì về tiếng dân tộc, tức là ngôn ngữ 
mẹ đẻ của học sinh. Tuy sô" lượng người tham gia trả  lòi 
phỏng vấn chỉ là 1088 giáo viên, nhưng con sô đó cũng khá 
nhiều để phản ánh thực trạng tình hình. Điêu quan trọng 
hơn nữa là trong s ố 66,90% giáo viên biết tiếng dân tộc, chỉ củ 
3,49% s ố  người biết là được đào tạo, còn lại có tới 63,41% biết 
được là do tự  học mà có. Con sô nói trên  cho thấy sô giáo viên 
hiện có tạ i địa bàn dân tộc miền núi hầu như chưa sẵn sàng 
nhập cuộc vào hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào 
dân tộc th iểu sô". Bởi vì trong thực tế, phần lớn các giáo viên 
biêt tiêng dân tộc phần nhiều là do họ là người dân tộc. 
Trong trường hợp họ là dân tộc Kinh, việc họ biết tiêng là do 
ỏ môi trường dân tộc, họ buộc phải “tự  học ’ để khỏi bị khó 
khăn  trong đời sông và trong tiếp cận với học sinh bên ngoài 
trường lớp. Chúng ta thây, với 48,56% giáo viên người Kinh 
phải tự học tiêng dân tộc và 47,74% sô" giáo viên Kinh không 
biêt tiêng dân tộc, điều đó nói rằng trong môi trường học sinh 
nói tiêng dân tộc, việc người giáo viên cần biêt tiêng mẹ dẻ 
của học sinh quan trọng như thê nào.

Thảo luận về vân đê này, sô" giáo viên ở thị trấn  H át Lót 
(Mai Sơn, Sơn La) cho rằng trong quá trình  dạy học, nếu giáo 
viên biết tiêng dân tộc, và nếu biết ở trình độ giỏi, thì việc 
truyền đạ t kiên thức tiêng Việt và các kiên thức khác mới 
th ậ t  sâu sắc. Tuy là học sinh thuộc thị trấn, tức là vùng có 
m ặt bằng tiếng Việt rấ t  tốt, nhưng nhiều lúc tiếng Thái là 
tiêng mẹ đẻ của đông đảo học sinh ở đây cũng rấ t quan trọng. 
Đó là lúc có vấn để khỏ, giải thích bằng tiếng Việt không dỗ 
hiểu bằng tiếng dân tộc. Trong những lúc như yậy giữa giáo 
viên và học sinh tránh  được rào cản do bất đồng ngôn ngữ, 
làm giảm bớt căng thẳng về m ặt tâm  lí khiến cho học sinh
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học tập có hiệu quả tốt hơn. Theo cách đặt vấn đê của giáo 
viên ở thị trấn  này, việc giảo viên biêt tiêng' mẹ đẻ của học 
sinh là một đòi hỏi cần thiết và rất quan trọngtrong sự 
nghiệp giáo dục ở vùng dân tộc miền núi.

ớ  trường DTNT huyện Na Hang có 18 giáo viên, chúng 
tôi đã tiên hành phỏng vấn 13 giáo viên vào thời điểm chúng 
tôi đôn công tác tại trường. Trong sô 13 giáo viên được phỏng 
vấn, thì có 10 ngưòi biết tiếng dân tộc (8 người chỉ biết tiếng 
Tày, 2 người biêt tiêng Tày và Dao), còn 3 người chưa biết. 
10 người biêt tiêng dân tộc vì họ là người dân tộc chứ không 
được dào tạo, còn ba người không biết là giáo viên người 
Kinh, trong đó có một cô giáo giữ chức Phó hiệu trưởng, 
chúng tôi gặp và trao đối với cô vê vấn đề này. Cô cho biêt: 
“giáo viên vừng dân tộc mà không sử dụng được tiếng dãn tộc 
th ì gặp nhiều khó khăn trong giảng dạy”. Đó là lúc khi các 
em không hiếu được tiếng Việt (có nhiều lúc như vậy) th ì giáo 
viên không thể giải thích cho học sinh. Cô giáo Hoàng Thuý 
Lai, dân tộc Tày, giáo viên trường cấp II - III Thượng Lâm 
(Na Hang, Tuyên Quang) cùng có cách trao đổi tương tự.

Như vậy, qua ý kiến của chính đội ngũ giáo viên, chúng 
ta thấy hiện nay đội ngũ này hầu như chưa được chuẩn bị 
cho vấn đề giáo dục tiếng mẹ đẻ cho học sinh dân tộc. Việc ỏ 
địa bàn dân tộc miền núi mà không hoặc chưa biết tiếng mẹ 
đẻ của học sinh cũng rấ t khó khăn trong việc giảng dạy tiếng 
phô thông cho học sinh. Đó là một thực tê của đội ngũ giáo 
viên vùn^ dân tộc miền núi hiện nay.

2.2. Ý  kiến của giáo viên về nhu cầu đươc đào tao tiếng me đẻ 
của học sinh

Đứng trước tình hình như trên, chúng tôi tiếp tục tìm 
hiểu vấn đề người giáo viên ở vùng dân tộc có cần biết hoặc
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cần được đào tạo vê tiêng mẹ đẻ của học sinh hay không. Đế 
có được tư liệu về vấn đê này, chúng tôi cũng dùng phiếu hỏi 
đê phỏnẹ vấn giáo viên. Nội dung hỏi chúng tôi đặ t ra  là 
utheo thầy I cô, giáo viên dạy vừng dãn tộc có cần được dạy 
tiếng dân tộc ở trường sư phạm  hay khôngV . Đồng thời 
chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn các câu trả  lời là cần , không cần 
và chưa rõ. Kêt quả chúng tôi thu được là như sau:

Bảng 102: Y kiến của giáo viên Nghệ An thê hiện nhu cầu học tiếng dân
tộc ở trường sư phạm .

Giáo
viên

'I 0112
SỐ

Cần học Không cần học Chưa rõ

SL % SL % SL %

TH 235 224 95,31 1 0,85 9 3,28

THCS 140 127 90,71 13 9,28 0 0

THPT 78 66 82,61 8 10,25 4 5,12

GSSF 57 54 94,73 3 5,26 0 0

510 471 92,35 26 5,09 13 2,55

Bàng 103: Y kiến của giáo viên Sơn La thể hiện nhu cầu học tiếng dân
tộc ở trường sư phạm.

Giáo
viên

Tổng
số

Cần học Không cần
học

Chưa rõ

SL % SL % SL %

TH 172 156 90,69 13 7,55 3 1,74

THCS 134 123 91,67 6 4.47 5 1 
1

! L
A 

\

THPT 17 16 94.11 0 0 1 5,89

CĐ.ĐH 94 88 93,61 6 6,38 0 0

417 383 91,84 25 5,99 9 2,16
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Bảìiạ 104: Y  kiên cùa giáo Y i c t ì  Tuyên Quan Ị *  thè hiện nhu can học
tiếng dàn tộc ờ trườn ạ SƯ phạm.

Giáo
viên

Tổng
sổ

cán học Không cán học Chưa rõ

SL c/c SL C/'c SL %

TH 284 271 95,42 7 2,46 6 2,60

THCS 172 158 91,86 7 4.06 7 4,06

THPT 45 32 71,11 6 13.33 7 19,44

501
.................

461 92.01 20 3,99 20 3,99

Bảng 105: Tốn ạ hợp V kiến của iỊÌáo viên ba tinh về nhu cầu học tiếng
dán tộc à  Ị rười ì ạ su' phạm.

Giáo Tổng Cán học Không cần học Chưa IO

viên sỏ SL 9r SL c/c SL %

TU 691 651 94,21 22 3,18 18 2,60

TH C S 446 408 91,47 26 5,82 11 2,46

THPT 140 114 81,42 14 10,00 13 9,28

CĐ.ĐH 94 88 93,61 6 6,38 0 0

GSSH 57 54 94,73 3 5,26 0 0

1428 1315 92,08 71 4,97 42 2,94

Với 92,08% sô giáo viên dược hỏi trả  lời là ở trường sư 
phạm họ cần được đào tạo tiếng dân tộc, ngôn ngừ mẹ đẻ của 
học sinh vùng dân tộc miền núi, chúng ta có thề nói rằng nhu 
cầu nói trên đả trở nên thực sự bức xúc. Như tình hình đã 
được trình  bày, sô lượng giáo viên được phỏng vân gần tới 
một ngàn rưởi người, gồm cả giáo viên các cấp từ TH đến CĐ 
và ĐH, có cả giáo sinh su’ phạm đang học ỏ trường. Trong 
hoạt động nghề nghiệp của mình, những kinh nghiệm mà họ
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tích lũy được cho phép chúng ta tin rằng đề nghị của họ là có 
cơ sỏ. Thê nhưng như sô" liệu ở phần trước đã chỉ ra, hiện tại 
chỉ có khoảng 3,49% sô" giáo viên tham  gia phỏng vấn được 
đào tạo tiếng dân tộc ở trường sư phạm. Rõ ràng vào thời 
điêrn hiện nay vấn đề đào tạo tiếng dân tộc cho giáo viên ở 
trường sư  phạm  phải được đặt ra một cách nghiêm túc, nếu 
chúng ta muôn thực sự  tính đến hoạt động giáo dục tiếng mẹ 
đẻ cho người dân tộc.

Sau khi có những nghiên cứu sơ bộ về vấn đề này, trong 
ý nghĩ của chúng tôi dần dần hình thành  nên nhận thức như 
trên. Chúng tôi đã đem suy nghĩ ấy trao đổi với thầy cô giáo 
trực tiêp dạy học ở vùng dân tộc miền núi. Cô giáo Lê Thị 
Lan dạy ở trường TH Thượng Lâm (năm học 2000 - 2001) 
được đào tạo tại trường Trung học sư phạm Tuyên Quang 
(nay là Cao đắng Sư phạm Tuyên Quang) có ý kiến như sau: 
“Theo tôi nhà trường sư phạm  nên có chương trinh dạy tiếng 
dân tộc nhăm  giúp cho giáo sinh sau kh i ra trường có vốn 
kiến thức về tiếng dân tộc và hiểu được tiếng dân tộc. Khi dạy 
cho học sinh là con em dân tộc, giáo viên có th ể  giúp cho các 
em hiêu sâu sắc và phong phú  hơn nội dung của từ  ngữ tiếng 
Việt”. Đó là ích lợi của việc giáo viên dạy ở vùng dân tộc biêt 
tiếng dân tộc. Đó cũng chính là sự cần th iết khi chúng ta đặt 
vấn đề giáo dục tiếng mẹ đẻ cho người dân tộc.

3. Nhận xét

Với những nội dung đã được trình bày ở mục IV, chương 
III này, chúng ta có thê nêu lên một vài nhận xét như sau:

3.1. N hận xét thứ  nhất

ĐỐI với đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy ở vùng dân 
tộc miền núi, họ cho rằng học sinh dân tộc cẩn được tiếp
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nhận giáo dục tiêng mẹ đẻ của các em. Làm như vậy chính là 
ẹiúp cho các em nói riêng và người dân tộc thiểu sô" nói chung 
góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thông qua việc giữ 
gìn tiêng nói dân tộc. Mặt khác, theo ý kiên của đội ngũ giáo 
viên, việc học sinh học tiếng mẹ đẻ còn giúp cho các em học 
tôt ngôn ngữ phổ thông hơn. Như vậy, theo cách đánh giá của 
đội ngũ trực tiếp giảng dạy cho học sinh dân tộc miền núi, 
việc tiếp nhận giáo dục tiếng mẹ đẻ, nêu được tô chức tôt sẽ 
đem lại nhiều lợi ích cho học sinh.

3.2. N hận xét thứ  hai

Trong thời gian vừa qua, về cơ bản, đội ngủ giáo viên 
vùng dân tộc miền núi chưa được đào tạo về môn học này. 
Với tỉ lệ 3,49% sô" giáo viên được tham khảo ý kiến biết tiếng 
dân tộc nhò được đào tạo ỏ trường sư phạm đã xác nhận sự 
thực đó. Tuy nhiên do sự bức xúc và ích lợi, trong việc dạy 
học của mình, có tối 63,41% sô" ẹiáo viên biết tiếng dân tộc là 
nhò tự học, là nhờ họ là người dân tộc. Rõ ràng hoạt dộng 
nghề nghiệp của các thầy cô giáo ỏ vùng dân tộc miền núi đòi 
hỏi họ phải tự giải quyết vấn đề lẽ ra họ phải được giúp sức ở 
trường sư phạm.

3.3. N hận xét thứ  ba

Qua kinh nghiệm của mình, các thầy cô giáo giảng dạy ở 
vùng dân tộc miền núi cho rằng ở trường sư phạm phải có 
chương trình đào tạo tiêng dân tộc cho giáo sinh. Vói 92,08% 
sô" ngươi dược phỏng vấn trả  lời cần phải học tiếng dân tộc ở 
trường sư phạm , đội ngũ giáo viên đã xác nlìận ý kiến nói 
trên. Hiện nay các trường sư phạm đào tạo giáo viên cho 
vùng dân tộc miền núi hầu như chưa chuẩn bị cho một đòi 
hỏi như thế. Đã đến lúc vân đề này phải được đặt ra một cách
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nghiêm túc, có kê hoạch và thực sự cầu thị vì ích lợi chân 
chính của sự nghiệp giáo dục nói chung và sự nghiệp giáo 
dục vùng dân tộc miền núi nói riêng.

V. T iểu  k ế t  ch o  ch ư ơ n g  III

Vối những nội dung được trình bày ở các phần nói trên, 
người ta có thể  đi tới một vài tiểu kêt xung quanh vân đê nhu 
cầu giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc miền núi ba tỉnh Nghệ 
An, Sơn La và Tuvên Quang như sau:

1. Trong điều kiện xã hội hiện nay ỏ nừớc ta, tiêng Việt - 
ngôn ngữ phổ thông của toàn dân - đang ngày càng trỏ thành  
công cụ giao tiếp quan trọng trong đời sông xã hội đồnẹ bào 
các dân tộc thiểu sô ở ba tỉnh Nghệ An, Sơn La và Tuyên 
Quang. Các dân tộc thiểu sô ở địa bàn ba tỉnh bày tỏ nguyện  
vọng thụ hưởng giáo dục tiếng Việt ở mức độ rất cao, (chiếm 
99,10% người dân tộc được hỏi ý kiến) với hai mục đích là học 
tiếng Viột đ ể  sử dụng hàng ngày và đê học lẽn lớp cao hơn. 
Hai mục đích ấy đã thể hiện vai trò là công cụ giao tiêp và 
phương tiện  phát triển tư duy của tiếng Việt trong xã hội các 
dân tộc th iểu sô". Như vậy, ở một quốc gia đa dân tộc như  ỏ 
nước ta, ngôn ngữ được sử dụng làm phương tiện giao tiếp 
chung giữa các dân tộc đã được các dân tộc thiểu sô" chấp 
nhặn và xác nhận một cách tự nguyện. Đả đến lúc tiếng Việt 
cần được gh i nhận là ngôn ngữ quốc gia  đê nó phát huy hết 
vai trò của I1Ó trong sự nghiệp phát triển đất nưốc.

2. Đồng thòi với nhu cầu tiêp nhận  giáo dục tiêng Việt, 
các dân tộc thiếu sô ở Nghệ An, Sơn La và Tuyên Quang củng  
đã bày tỏ nguyện vọng được thụ hưởìig giáo dục tiếng mẹ đẻ 
của họ. Với 92,69% sô" người được hỏi thể hiện nguyện vọng 
này, một lần nữa chúng ta có thể khẳng định rằng trong xã
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hội các dân tộc thiếu sô, vấn dề dạy và học tiêng mẹ dỏ cùẳt\ 
dồng bào dân tộc thực sự lả một vấn đề bức xúc.

Khác với mục đích tiếp nhộn giáo dục tiêng mẹ dỏ là đẻ 
sử dụng hàng ngày và học lên lớp cao hòn, người dân tộc cho 
thấy ưu tiên hàng đầu của họ trong việc học tiếng mẹ đẻ là đẻ 
góp phần giữ  gìn  bản sắc văn hóa dàn tộc thông qua giữ  gin 
và sử  dụng ngôn ngữ dân tộc. Đó là một mục đích vừa chính 
dáng, vừa phù hợp với tư tưởng tiến bộ của nhân loại. Cũng 
chính vì thê, ở môi một dán tộc khác nhau, ở môi một tảng 
lớp xã hội khác nhau trong một dân tộc, mức độ và mục đích 
ưu tiên trong thụ hưởìig giáo dục tiếng mẹ đẻ của họ cũng 
khác nhau.

Trong tình hình phát triển đất nước hiện nay, với tính 
bức xúc của vấn đê giáo dục tiếng mẹ đẻ cho các dân tộc thiểu 
sô, đả đến lúc chúng ta không thê không tổ  chức lại hoạt 
động giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào các dân tộc thiêu sô. 
Hoạt động nàv về bản chất, sẽ mang lại nhiều ích lợi cho quốc 
gia, trong đỏ ích lợi cơ bản nhất là chúng ta có được một xã 
hội các dân tộc thiểu sô phát triển bền vững .

3. Đứng trước nhu cầu thực sự của việc tiếp nhận giáo 
dục tiêng mẹ đẻ của đồng bào dân tộc, có thể nói ở thời điểm  
hiện nay chúng ta chưa có những bước chuẩn bị thực sự đ ế  
bắt tay vào tổ  chức hoạt động giáo dục này. Chứng cớ là trong 
sô" 690 giáo viên đang dạy ở địa bàn dân tộc miền núi của ba 
tỉnh được phỏng vân, chỉ có 66,96% biết tiếng dân tộc, trong 
đó có 3,49% được đào tạo trong nhà trường sư phạm. Với tư 
cách là những người trực tiếp truyền thụ kiến thức cho học 
sinh dân tộc miền núi, có 1206 giáo viên trong sô 1371 người 
được phỏng vấn xác nhận học sinh nên được giáo dục tiêng 
mẹ đẻ của các em. Điều quan trọng là theo ỷ  kiến của đội ngủ 
này, người giáo viên cần phải được đào tạo về tiếng dân tộc
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khi còn ở trường sư phạm  . Có tới 1315 người trong sô 1428 
giáo viên mà chúng tôi tiêp cận (92,08%) đã nêu một nhu cầu 
như vậy. Có thê nói, nêu chúng ta thực sự  muôn tô chức lại 
hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đông bào các dân tộc 
thiểu sô vì lợi ích phá t triển bền vững lảu dài của quốc gia, 
nhiệm vụ đầu tiên và cũng là nhiệm vụ trước m ắt là phải tô 
chức giáo dục tiếng dân tộc ở các trường sư  phạm  một cách có 
kê hoạch trên cơ sở những luận cứ khoa học chính xác.

KẾT LUẬN 
•

Từ nội dung chi tiết trình bảy ở ba chương nói trên, 
trong phần kết luận dưới đây, chúng tôi sẽ nêu lên một SC) 
nhận xét có tính tổng kết về những vấn đề được đặt ra. Trên 
cơ sở những nhận xét đó, chúng tôi sẽ đề xuất một vài kiến 
nghị nhằm  góp phần tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy sự 
nghiệp giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số  miền núi ở 
nước ta.

1. Những nhàn xét
Giáo dục ngôn ngữ cho vũng dân tộc miền núi được nói 

tới ở đây là ván đề giáo dục tiếng Việt và giáo dục tiếng mẹ đẻ 
cho đồng bào dân tộc thiêu số. Trong một quốc gia đa dân tộc, 
ngôn ngữ luôn luồn là vấn đề có tầm  quan trọng đặc biệt. Nỏ 
vừa là công cụ giao tiếp giữa các dân tộc, vừa là công cụ góp 
phần phát triến bình đắng giữa các dân tộc. Vì thê, chính 
sách ngôn ngữ, trong đó có chính sách giáo dục ngôn ngữ, cho 
vùng dân tộc thiêu sô có ảnh hưởng đến chính sách phát 
triên dân tộc của quỏc gia dó. Những nội dưng nghiên cứu vẻ 
vấn đề giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc miền núi ở Nghệ An, 
Sơn La và Tuyên Quang mà chúng tôi trình  bày ở trên cho 
phép rú t ra một vài nhận  xét có tinh chất kết luận như sau:
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1.1. Có thể khẳng (lịnh rằng chính sách của Đáng ưa 
Nhà nước Việt N am  về vấn đề ngổn ngữ và giáo dục ngôn 
ngừ cho vùng dàn tộc thiêu sô là một chính sách đúng ctăỉĩ và 
nhất quán. Người ta có thể lấy những đoạn trích sau đây 
trong Quyết định 53 /CIJ ngày 2 2 /2 /1 9 8 0  của Hội đồng 
Chính phủ về chủ trương đôi với chữ viết của các dàn tộc 
thiểu sô coi như là nội dung cơ bản của chính sách dó:

1. Tiếng nói và chữ viết của môi dân tộc thiêu sô ở Việt, 
N am  vừa là vốn quý của các dân tộc đó, vừa là tài sản văn 
hóa chung của cá nước, ơ  các vừng dàn tộc thiêu sô, tiếng và 
chữ dãn tộc được dừng đồng thời với tiếng và chữ phô thông.

Cũng với chữ phô thôngy chữ dàn tộc tham qia vào nhiều 
m ặt hoạt động ở vùng dông bào CÁC dân tộc thiêu sô, nhát là 
trong việc g iữ  gìn và phát triển vốn văn hóa của các dân tộc...

2. o  vừng dàn tộc thiểu sô, chữ dân tộc được dạy xen kẽ 
với chữ phô thông ở cấp I trong các trường phô thông và bô 
túc văn hóa , nhăm  tạo điều kiện thuận lợi cho người học vừa 
hiếu biết chữ dân tộc, vừa nắm đưực nhanh chữ phô thông...

Tính đúng đắn của chính sách nói trên thể hiện ở chỗ ở 
vừng dân tộc thiểu sô, người ta phải đồng thời tiên hành giáo 
dục tiếng Việt (tiếng phô thông) và tiếng mẹ đẻ cho đồng bào 
dân tộc thiểu sô. Chính sách ây, như chúng ta đã phân tích ở 
chương /, không những phù hợp với tư tưởng của chủ nghĩa 
Mác - Lênin về vấn đề dân tộc mà còn phù hợp với tư tương 
của nhân loại tiến bộ hiện nay. Những quan sát của chúng ta 
vê chính sách giáo dục ngôn ngữ của các nưốc trôn thê giới và 
khu vực cho thấy chính sách ấy của Nhà nước ta đảm bảo cho 
sự phát triển bển vững vùng dân tộc thiểu sô, một doi hôi của 
sự phát triển  đất nước mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 
IX đã chỉ ra.
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1.2. Trong hơn 50 năm xây dựng và phát triển vùng dân 
tộc miền núi, chúng ta đã thu được những thành tựu rất 
đáng trân trọng trong nhiệm vụ giáo dục tiếng Việt cho đồng 
bào dân tộc thiểu sô. Những kêt quả khảo sát vê tình hình 
giáo dục tiếng phô thông ở vùng dân tộc miền núi ba tỉnh 
Nghệ An, Sơn La và Tuyên Quang đã xác nhận điều đó. o  
những nơi đây, việc giáo dục tiếng Việt cho người dàn tộc ở 
trinh độ TH và THCS về cơ bản là binh đắng với người Kinh 
sông trên cùng địa bàn. Thậm chí, có những nơi như Tuvên 
Quang, người dân tộc thiểu SOI thụ hưởng giáo dục tiếng Việt 
ở trình độ nói trên tốt hơn đồng bào người Kinh. Có thế nói, 
những thành quả to lớn đó đã góp phần quan trọng làm thay 
đổi bộ m ặt kinh tê - xã hội vùng dân tộc miền núi của đất 
nước ta.

1.3. Tuy nhiên, nhìn ở một yêu cầu khác, yêu cầu xây 
dụng một xả hội công nhgiệp hóa, hiện đại hóa, chúng ta 
thấy răng hoạt động giáo dục tiếng Việt cho đồng bào dân tộc 
thiếu sô còn quá nhiều việc phủi làm . Thứ nhất, với tỉ lệ học 
sinh người dân tộc thiểu số thụ  hương giáo dục tiếng Việt ở 
trình độ THPT quá thấp so với người Kinh cùng sinh sông 
trên cùng một địa bàn, rõ ràng sự chênh lệch vê tri thức ở 
trình độ cao giữa người thiểu sô và người da S() là một hiện 
thực chưa được khắc phục. Thứ hai, cùng là vùng dân tộc 
thiếu sô miền núi nhưng do cảnh huông ngồn ngữ khác nhau, 
các dân tộc khác nhau, các tiểu vùng dân tộc khác nhau vẫn 
chưa nhận được sự giáo dục tiếng Việt bình đẳng như nhau. 
Đây thực sự là nhừng cái chưa dược của hoạt động giáo dục 
tiêng Việt cho đồng bào các dân tộc thiểu sô. Bởi vì, nếu 
chúng ta đặt yêu cầu phát triển xã hội vùng dân tộc miền núi 
ở trình độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, những gì mà chúng 
ta đã thu được trong giáo dục tiếng Việt là chưa đủ cho sự
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phát triển ấy. Hơn nữa, trong thòi điểm hiện nay, như két 
quả khảo sát đã chỉ ra, với 99,20% sô người dãn tộc được hỏi 
có nhu cầu tiếp nhận giáo dục tiếng Việt đẽ sử dụng hàng 
ngày và đê học lẽn lớp cao hơn , người ta thấy yêu cầu thụ 
hưởng giáo dục tiếng phố thông của người dân tộc thực sự 
cấp thiết. Vì thế, một đòi hỏi bức thiết đang dược đặt ra trong 
giáo dục tiếng Việt cho đồng bào dân tộc. Đó là, nếu chúng ta 
m uôn vừng dân tộc thiểu sô thực sự phá t triển bền vững, nhất 
thiết phải làm  sao đê đồng bào dân tộc thiếu sô được thụ  
hưởng giáo dục tiếng Việt ở trinh độ TH PT bỉnh đắng với 
người Kinh. Đồng thời chúng ta cũng phải đảm  bảo được sự  
thụ  hưởng như  nhau, của các dân tộc khác nhau và giữa các 
tiểu vùng khác nhau. Đây sẽ là những thách thức thực sự đặt 
ra trước hoạt động giáo dục nói chung, trước giáo dục ngôn 
ngữ nói riêng ở vùng dân tộc thiểu sô. Nó đòi hỏi sự nỗ lực 
vượt bậc khônẹ chỉ của riêng ngành giáo dục mà của toàn xã 
hội.

1.4. Khác vối những gì đã thu được trong hoạt động giáo 
dục tiếng phổ thông, tình  trạng giáo dục tiếng mẹ đẻ cho 
đồng bào dân tộc thiếu sô hiện nay đang ở tinh trạng bất cập. 
Ở ba tỉnh Nghệ An, Sơn La và Tuyên Quang, có thể nói về 
đại thể, hiện chưa có hoạt động giáo dục tiêng mẹ đẻ cho 
đồng bào dân tộc trong nhiều chục năm gần đây. Chúng ta 
biết rằng, những năm trước ở vùng dân tộc miền núi ba tỉnh 
nói trên, đã từng có hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ cho dồng 
bào dân tộc Mông, dân tộc Thái, dân tộc Nùng và dân tộc 
Tày. Nhưng rồi vì nhiều lí do khác nhau, hoạt động giáo dục 
này không còn được duy trì.

Những phân tích tình hình ở chương II  của chúng tôi đã 
chỉ ra rằng nguyên nhân thất bại của hoạt động này là trong 
kh i thực hiện nhiệm vụ người ta đã không tôn trọng bản chất
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xã hội của ngôn ngữ, đôi tượng chính của hoạt động giáo dục  
ngôn ngữ. Biểu hiện của sự không tôn trọng ắy là trong hoạt 
động giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc, người ta 
thường dựa vào nhận thức chủ quan của một sô ít người đê 
định ra mục đích, cách thức tổ chức giáo dục và phương tiện 
tổ chức giáo dục. Người ta hoàn toàn quên rằng đây là một 
hoạt động giáo dục ngôn ngữ và do dó cần phải có những 
nghiên cứu cơ bản đê từ đó xác định mục đích, cách thức và 
phương tiện cho hoạt động giáo dục đặc thù này. Và cũng do 
chỉ dựa vào nhận thức chủ quan của một sô ít người, người ta 
đã chưa “kê hoạch hóa sự thực hiện chính sách bằng những  
chủ trươỉig, biện pháp đê có những việc làm hợp lí, có hiệu 
quả tích cực” như cách nói của cô giáo sư Hoàng Tuệ 
[75;292]. Một trong những chứng cớ đê minh chứng cho tình 
trạng  ây là vào thời điểm hiện nay ở ba tỉnh nơi chúng tôi 
khảo sát, chỉ có 3,49% sô" giáo viên đứng lớp được phỏng vân 
là được dào tạo về tiếng dân tộc ở trường sư phạm đê phục vụ 
cho công việc giảng dạy của mình. Điều đáng nói là cho đến 
bây giờ tình hình ấy vẫn chưa có dâu hiệu được khắc phục.

1.5. Đế từng bước tránh đi sự thiêu hụt trong nghiên 
cứu cơ bản phục vụ cho hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ cho 
đồng bào dân tộc, chúng tôi đã bước đầu đánh giá nhu cầu 
thụ hưởng giáo dục tiếng mẹ đẻ của đồng bào vùng dân tộc 
thiêu sô miên núi ba tính Nghệ An, Sơn La và Tuyên Quang. 
Kết quả ban đầu cho thấy 92,69% người dân tộc được hỏi có 
nhu cấu tiếp nhận giáo dục tiếng mẹ đẻ nhằm  trước hết là đê 
g iữ  g ìn  bản sắc văn hóa dán tộc (84,52%), sau đỏ là đẻ sử  
dụng hàng ngày (71,10%) và cuối cùng là đẽ g iúp học tốt 
tiếng Việt. Rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa đa số gần như 
tuyệt đối người dân tộc thiểu sô muôn ngành giáo dục thực 
hiện chính sách giáo dục tiếng mẹ đẻ cho họ đồng thòi vói 
việc giáo dục tiếng phô thông.
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Căn cứ vào nguyện vọng của người dân tộc, căn cứ vào 
tính đúng đắn của chính sách giáo dục ngôn ngữ vùng dân 
tộc miền núi của Đảng và Nhà nước ta, trên cơ sở hiện thực 
vê kêt quả của hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ ở nhiều nước 
phá t triển trên thê giới và khu vực, V Ớ I đòi hỏi bức xúc phát 
tr iển  bền vững xã hội của các dân tộc thiểu sô" ở nước ta, 
chúng tỏi cho răng tinh trạng bảt cập của hoạt động giáo dục 
tiếng mẹ đẻ cho đông bào dân tộc của nước ta hiện nay là một 
thiếu sót khó có th ể  chấp nhận được. Vi thế, vì lợi ích phát 
triển của quốc gia, Nhà nước ta, mà cụ thê là ngành giáo dục, 
cần tô chức lại hoạt động giáo dục này. Đương nhiên, đê 
không lặp lại vêt xe cũ, người ta phải tránh  đi cách làm theo 
chủ quan của một sô ít người vốn không tôn trọng bản chất 
xã hội của ngôn ngữ. Muôn vậy, rõ ràng cần có một kê hoạch 
có bài bản, không nóng vội, đê hiện thực hóa chính sách của 
Đảng và Nhà nước đúng vối bản chất của hoạt động giáo dục 
này, đáp ứng nhu cầu thực sự của đồng hào dân tộc thiểu sô.

1.6. Đôi với bất cứ một hoạt động giáo dục nào, người 
thầy  giáo luôn luôn đóng một vai trò quan trọng. Để bước 
đầu làm sáng tỏ tính chất xã hội của giáo dục ngôn ngữ nói 
chung và giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc thiểu sỏx 
nói riêng, khi đánh giá tình hình hoạt động giáo dục ở ba 
tỉnh  Nghệ An, Sơn La và Tuyên Quang, chúng tôi đã tham 
khảo ý kiên của đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy con em 
các dân tộc thiểu sô ở dây. Kết quả tham  khảo của chúng tôi 
cho thấy 87,96% sô giáo viên cho răng học sinh dân tộc cần 
tiếp nhận giáo dục tiếng mẹ đẻ của các em đê g iữ  gìn bản sắc 
van hóơ dãrì tộc (83,41%) vờ sau đó là đ ể  giúp hoc tốt tiếng 
phô thông (61,85%). Đồng thời, các thầy cô giáo cho rằng 
ngưòi giáo viên giảng dạy ở vùng dân tộc miền núi cần phải 
được đào tạo về tiếng dân tộc ở trường sư phạm để phục vụ
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cho giảng dạy khi ra trường. Với 92,08% trong tổng sô 1428 
giáo viên được phỏng văn xác nhận họ cần được, học tiếng dân 
tộc trong trường sư phạm , rõ ràng nhu cầu nói trên là thực sự  
bức xúc. Tuy nhiên, có một sự thực hiển nhiên là, hầu  như ỏ 
các trường Đại học, ở các trường Sư phạm cả tru n g  ương lẫn 
địa phương vùng dân tộc miền núi, hầu như người ta  không 
có được một chương trình giảng dạy tiêng dân tộc một cách 
nghiêm chỉnh. Hình như với sự thực như vậy, ngành giáo dục 
đào tạo định tiêp tục triển khai vấn đê giáo dục tiêng mẹ đé 
cho học sinh dân tộc như cách đã làm trước đây, vốn đă 
không mang lại kết quả như mong muôn.

2. N hững kiên nghi

Từ những nhận xét có tính chất kêt luận trên  cơ sở khảo 
sá t tình hình giáo dục ngôn ngữ cho vùng dân tộc miền núi 
ba tỉnh Nghệ An, Sơn La và Tuyên Quang, chúng tôi xin nêu 
ra một sô kiên nghị, một sô" giải pháp nhằm  thúc đay sự 
nghiệp giáo dục ngôn ngữ, đặc biệt là giáo dục tiếng mẹ đẻ 
cho đồng bào dân tộc. Nhừng kiến nghị của chúng tôi vừa 
mang tính nhận thức, vừa mang tính thao tác cụ thê và như 
mong muôn của chúng tôi là nhằm thực hiện có hiệu quả 
hoạt động giáo dục ngồn ngữ, đáp ứng đòi hỏi cao của sự phát 
triển xã hội vùng dân tộc miền núi hiện nay.

2.1. Kiến nghị thứ  nhất của chúng tôi là để thúc đẩy sự 
nghiệp giáo dục ngôn ngữ, trong đó có giáo dục tiếng mẹ đẻ 
cho đồng bào dân tộc thiểu sô, trước hết các cấp chính quyền 
từ  trung ương đến địa phương phải cỏ k ế  hoạch từng bước Ổn 
đ ịn h , p há t triển kinh tế  - xã hội vừng dân tộc miền núi. Trong 
thực tế, chúng ta không thể tách ròi sự nghiệp phát triển 
giáo dục khỏi sự phát triển kinh tế. Bơi vì, phá t triển  kinh tế 
là đế đảm bảo cho sự phát triển giáo dục và p há t triển giáo
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dục, một mặt, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tê, mặt 
khác là dấu hiệu đê đánh dấu sự phát triển kinh tế.

Đây là một kiến nghị mang tính nhận thức. Bởi vì, để 
vùng dân tộc miền núi phát triển kinh tê - xã hội, điều cần 
thiết trước hết là phải đào tạo được một lực lượng lao động 
đáp ứng với đòi hỏi cao của tình hình hiện nay. Vấn đề này 
chỉ có thế thực hiện được bằng con đường giáo dục. Vì thê, 
nêu trong nhận thức người ta tách ròi giữa giáo dục và phát 
triển kinh tê thì giáo dục củng không phát triển và CỈO đó 
kinh tê cũng không phát triển vững chắc.

2.2. Kiên nghi thứ  hai là kiến nghị thuộc về chính sách 
và được đề xuất đê gửi trình Quốc hội và Hội đồng Chính 
phủ. Nó liên quan đên vấn đê phát triển giáo dục tiêng mẹ đẻ 
cho đồng bào dân tộc.

Đê hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào clân tộc 
có được những kết quả đích thực, ngoài lợi ích văn hóa cho 
người thụ hưởng, Quốc hội và Chính phủ cần có một chính 
sách xã hội đảm bảo giá trị pháp lý về vấn đê này. Cụ thế\ 
Quốc hội hoặc Chính phủ cần có được Nghị quyết m ang tính  
pháp lý quy đ ịnh cán bộ công chức N hà nước ở một sô'ngành 
làm  việc ở vừng dân tộc miên núi phải nắm, được ngôn ngữ  
dân tộc phô biến của vừng đó.

Trước hết là đội ngũ giáo viên. Thay vì trước đây khi 
chuyển ngạch giáo viên, người ta đòi hỏi họ phải có chứng chỉ 
ngoại ngữ ở một trình độ nào đấy thì bây giò tiêu chí ngoại 
ngữ cần được thay bằng trinh độ sử  dụng tiếng dân tộc phô  
biến nơi họ công tác. Bơi vì, hầu  như trong thực tế, đội ngũ 
công chức nhà nước này thường khòng sử dụng ngoại ngư 
trong hoạt động nghề nghiệp của mình. Do đó, để có được 
chứng chỉ ngoại ngữ cho việc chuyển ngạch công chức, các 
công việc liên quan đến vấn đề này thường được tiến hành
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ĩ

một cách hình thức, không thực chất. Trong khi đó, sự hiểu 
biêt về tiếng dân tộc nơi người giáo viên công tác, đê không 
những giúp họ giảng dạy tốt cho học sinh mà còn giúp họ có 
được vị thê quan trọng trong đời sông vùng dân tộc thiểu sô, 
lại không được ghi nhận như một giá trị pháp lý. Chúng tôi cho 
rằng  sự máy móc đên mức lạc hậu như thê cần được thay thế.

Cùng với đội ngũ giáo viên là những cán bộ, công chức 
nhà nước có nhiệm vụ công tác cần tiếp xúc và làm việc trong 
môi trường đồng bào các dân tộc thiểu sô. Cũng giông như 
ứng xử đối với đội ngũ giáo viên, thay vi lấy tiêu chí ngoại 
ngữ có tính hình thức đ ể  thăng ngạch cán bộ công chức, Nhà  
nước có thê coi trinh  độ sử  dụng tiếng dân tộc nơi họ cổng tác 
làm  chứng chí thay thê khi thực hiện công việc tô chức này. 
Ngoài ra, củng nên coi việc người cán bộ ở vùng dân tộc thiêu 
sỏ sử  dụng được nhiều ngôn ngữ dân tộc khác nhau là mội 
thành  tích cần được khuyên khích trong hoạt động của họ.

Nhu' vậy, khi mà Quốc hội hoặc Chính phủ có dược một 
văn bản pháp ]ý như thế, nó sẽ đảm bảo giá trị đích thực cho 
hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ ở vùng đồng bào dân tộc 
th iểu sô". Khi ấy, chất lượng bình đắng dân tộc trong một 
quốc gia đa dân  tộc được nâng lên một mức. Bởi lẽ, đôi với 
đỏng bào dân tộc thiêu sô, luật pháp đã quy định họ củ quyên 
và nghĩa vụ học tiêng phô thông, trong kh i đó, người đa sô 
làm  việc và hành chức ở vùng dân tộc thiếu sổ  lại không có 
nghĩa vụ học và sử  dụng tiếng dãn tộc. Hiện tượng ấy là có 
thực nhưng người ta hình như chưa nhận thấy tính bất hợp 
lý của nó.

2.3. Kiến nghị thứ  ba là kiến nghị mang tính giải pháp 
nhằm  góp phần xảy dựng một k ế  hoạch khả  thi trong hoạt 
động giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc. Kiến nghị 
này là kiên nghị gửi lên cơ quan quản lý giáo dục của Nhà 
nước: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
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Trước hết, nếu Nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo 
thấy vấn đê giáo dục tiêng mẹ dẻ cho đồng bào dân tộc thiểu 
sô- là thực sự cấp bách thì đê thực hiện nhiệm vụ này, cônq 
việc đầu tiên là phải chuân bị một đội ngủ giáo viên sẵn sàng  
đáp ứng cho công việc ấy. Bởi lẽ, khi tiếp xúc với đội ngũ  giáo 
viên ở ba tỉnh nơi chúng tôi nghiên cứu cũng như khi quan 
sát chương trình và môn học ở nhiều trường sư phạm  vùng 
dân tộc miền núi, chúng tôi thấy hầu như tòng  việc này chưa 
được chuẩn bị. Kê từ tháng 2 năm 1997, khi Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ra Thông tư hướng dãn việc dạy học tiếng nói và chữ  
viết dân tộc thiếu sô  (Thông tư sô" 01/GD - ĐT), việc chuẩn bị 
đội ngũ giáo viên cho công việc này hầu như chưa được tiên 
hành  thực sự.

Sở dĩ ở đoạn trên chúng tôi phải dùng chữ nếu  trước khi 
nêu đề nghị của mình là vì qua những nghiên cứu, chúng tôi 
thấy có một sự thực rấ t hiển nhiên nhưng ít được chú ý. Đó 
là khi triển  khai công việc này, người ta thường chưa hoặc 
không cho biết kết quả nghiên cứu cơ bản về văn đề giáo dục  
tiếng mẹ đẻ cho người dân tộc. Nói một cách khác, công việc 
được tiến hành mà không có một chủ thuyết khoa học. Vì thê, 
các công việc được thực hiện thường chắp vá, tuỳ hứng theo 
ý muôn chủ quan của một vài người và thiếu đi một kê hoạch 
cụ thể.

Như kết quả nghiên cứu đã được chúng tôi tr ình  bày ở 
phần nội dung, hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ phả i là một 
hoạt động lấy lợi ích của người thụ hưởng giáo dục làm  m ục  
đích chính, c ả  trong lý luận, cả trong thực tiễn đều xác nhận 
điều đó và có như thế, nó mới phù hợp vối bản chất xã hội 
của ngôn ngư và hoạt dộng ngôn ngữ. Trong khi dỏ, lợi ích 
của người thụ hưởng sẽ rấ t  khác nhau do cảnh huống ngôn 
ngừ khác nhau quy định. Vì thế, khi đào tạo đội ngũ giáo

257



viên phục vụ việc giảng dạy tiêng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc 
thiểu số, ngưòi ta phải tôn trọng vấn đê cơ bản ấy. Do đây là 
một kiên nghị dựa trên kêt quả nghiên cứu khoa học cơ bản 
về vấn đê này nên chúng tôi sẽ không trình bàv một cách chi 
tiêt các công việc ở đây. Nó sẽ được làm như thế khi cơ quan 
quản lý giáo dục thực sự có yêu cầu.

Đê chuẩn bị cho được đội ngủ giáo viên đáp ứng yêu cầu 
giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc một cách lâu d à i , 
Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phải làm ít nhất hai công việc cụ 
thể sau đây:

a. Xác lập một hệ thông đào tạo tiếng dân tộc trong các 
trường Đại học, các trường Cao đắng ở Trung ương và địa  
phươìig và dành kinh p h í thích đáng cho việc đào tạo này. 
Như mọi người đêu biêt, vào thời điểm hiện nay trong sô các 
trường Đại học đào tạo vê khoa học xã hội và nhân văn (cả 
trường cơ bản lẫn trường sư phạm) chỉ có một Bộ môn Ngồn  
ngữ và văn hóa dân tộc thiểu  sổ duy n h ấ t ở Đại học Khoa học 
Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Với một lực 
lượng như vậy, không thế hy vọng đào tạo nên một đội ngũ 
giáo viên đáp ứng đòi hỏi của xã hội. Vì thế, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo phải có một kế hoạch và đồng thòi là kinh phí để xây 
dựng một hệ thông máy cái cho việc dào tạo này.

b.Cùng vói việc làm nói trên, Bộ phải cho phép và chỉ 
đạo một sô" trường Đại học Sư phạm và Cao đẳng Sư phạm 
xây dựng lại chương trình  Ngữ văn của họ, trong đó phải 
tính đến chương trinh ngữ văn dân tộc nơi các trường Đại học 
và Cao đẳng cung cấp giáo viên. Đương nhiên, công việc này 
phải được tiến hành với sự giúp đỡ có bài bản của những 
người nghiên cứu ngữ văn dân tộc thực thụ  sau kh i đã có một 
chủ thuyết khoa học về vấn đề dạy tiếng mẹ đẻ cho đồng bào 
dân tộc thiêu sô.
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Đó sẽ là những công việc cần làm đê chuẩn bị một đội 
ngũ giáo viên trong hoạt cỉộng giáo dục tiêng mẹ đẻ cho dồng 
bào dân tộc nói chưng và học sinh dân tộc nói riêng. Tuy 
nhiên, cùng VỚI công việc này, muôn có được một kê hoạch 
khả thi, Bộ Giáo dục vả Đào tạo khi chỉ đạo các Sở Giáo dục 
và Đào tạo địa phương xây dựng Chương trinh bộ môn tiếng 
dân tộc phải tôn trọng nguyên tắc trong giáo dục tiếng mẹ đẻ 
cho người dân tộc, phải xuất phát từ  lợi ích tự  thân của người 
thụ  hường giáo dục đê biên soạn chương trinh và sách giáo 
khoa. Đây chính là điều thứ hai Bộ Giáo dục và Đào tạo cẩn 
làm nếu như muôn có một kê hoạch khả thi nhằm giáo dục 
tiếng mẹ đè cho đồng bào dân tộc chứ không phải là một chỉ 
thị hay thông tư để nói xong rồi bỏ dây.

Chúng tôi nói như vậy là vì khi đọc kỹ thông tư sô 
01/GD - ĐT năm 1997 của Bộ vê công việc này. Trong phần 3 
Tô chức thực h iện , thông tư nêu ra những công việc hệt như 
khi dạy môn tiếng Việt hoặc môn Toán cho tấ t cả học sinh 
vùng dân tộc miền núi. Có nghĩa là trong tinh thẩn của 
Thông tư, tấ t cả học sinh dân tộc thiểu sô" phải có được thụ 
hưởng giáo dục song ngữ. Đó là suy nghĩ không tương và như 
th ế  sẽ không có một kê hoạch nào có thê thực hiện được. Bởi 
vì, người dân tộc thiêu SC) tuy có nhu cầu thụ  hưởng giáo dục 
tiếng mẹ đẻ nhưng xuất phát từ  lợi ích của mình họ sẽ có 
mức độ thụ hưởng rấ t  khác nhau. Sự khác nhau ấy phụ 
thuộc vào rấ t  nhiều yếu tcí của cảnh huông ngôn ngữ. Do dó, 
khi chưa xác định được nhu cầu tương đối ở các địa bàn cụ 
thê mà cứ chỉ đạo từ Trung ương, áp đặt một chương trình 
thiếu thực tiễn thì không ai có thê thực hiện được và điều 
quan trọng là sẽ có rấ t ít học sinh dân tộc theo học.

2.4. Kiến nghi thứ  tư. Đảy cung là kiên nghị mang tính 
giải pháp và là kiến nghị đề nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo 
hay Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc cơ quan quản lý nghiên 
cứu khoa học của nhà nước. Nội dung của kiến nghị này là

259



ngay bây giờ phải xây dựng một đề tài nghiên cứu đê xác 
định chủ thuyết khoa học cho vấn đề dạy tiếng mẹ đẻ cho 
đồng bào dân tộc thiểu sô' Kết luận của đề tài này là nhằm 
trả  lời cho được các câu hỏi sau đây:

a. Trong sô" các dân tộc thiểu sô" ở Việt Nam, những dân 
tộc nào cần thụ  hưởng giáo dục tiếng mẹ đẻ. Bởi vì trong thực 
tế, không có một quốc gia nào cùng một lúc triển khai việc 
dạy tiếng mẹ đẻ cho tấ t  cả các dân tộc thiểu số  trong quốíc gia 
đó được.

b. Các ngôn ngữ được xác định là những ngôn ngữ cẩn 
được tô chức giáo dục cho người dân tộc thiếu sô" phân bô ở 
những vùng nào trên  lãnh thổ Việt Nam. Đơn vị lãnh thổ ấy 
là cấp huyện hay là những vùng lãnh thô phi hành  chính.

c. Các dân tộc thiêu sô" được thụ  hưởng giáo dục tiếng mẹ 
đẻ có những nhóm người cần được thụ  hưởng ở mức độ nào và 
nhằm sử dụng vào mục đích gì. Bởi vì, mục đích tiêp nhận  và 
mức độ thụ  hưởng của người dân tộc mới chính là động lực 
khiên họ tham  gia vào hoạt động giáo dục này. Chúng ta 
không thê và không bao giò nghĩ thay họ và làm thay họ vê 
những điều như thê được.

Chúng tôi cho rằng, chỉ khi nào những vấn đề nói trên 
được trả  lòi cụ thể và minh bạch đôi với từng tỉnh có dồng 
bào dân tộc thiếu sô sinh sông, lúc đó việc xây dựng kê hoạch 
khả thi mới có thê thực hiện được.

Như vậy, vấn đê giáo dục t iêng mẹ đẻ cho đồng bào dân 
tộc thiêu sô là một công việc cực kì phức tạp. Không thê vì 
hiện tại chúng ta chưa làm được gì nhiêu mà tiên hành một 
cách nóng vội, áp đặt theo chủ quan của chúng ta. Chỉ có thê 
xuất phát từ nhu cầu của người thụ  hưởng, chúng ta mới 
tránh  được những cách làm không hiệu quả như đã làm trước 
dây.

Đe kêt thúc phần kiên nghị, chúng tôi cũng xin nói rằng 
những gì được trình bày trên đây là xuất phá t từ  cách nhìn
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nhận của đê tài nghiên cứu. Do dó, nó cũng chì là một trong 
những khả năng có thê có và cần được thảo luận một cách 
công bằng. Những phân tích mà chúng tôi nêu ra, do đó, 
không phải là những ý định chỉ trích mà chỉ là những phân 
tích nhằm  chứng minh cho những lí lẽ đã được nêu ra.

Giáo dục ngôn ngữ cho đồng bào dân tộc thiểu sô, do 
tính đặc thù  của nó, là một hoạt động hết sức phức tạp 
nhưng lợi ích mà nó đem lại cho sự phát triển xã hội là rấ t to 
lớn. Trong một quốc gia đa dân tộc, khi mà đòi hỏi phát triến 
bền vững là một đòi hỏi mang tính tấ t yếu, khách quan thì 
chúng ta  không thể không giải quyết vấn đề phức tạp đó. Vì 
đó chính là lợi ích trong phát triển đất nước.

Hà Nội, M ùa Thu tháng 9 năm 2002.
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T ó m  tắ t  n ô i  d u n g  c u ô n  sá c h

Cuôn sách đặt mục đích góp phần xác định những cơ sở 
khoa học của vấn đề giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc miền 
núi (giáo dục tiếng phổ thông và giáo dục tiếng mẹ đẻ cho 
người dân tộc) đê từ  đó hoặc điều chinh những g ì đã có, hoác 
bô sung những điều cần thiết mới nhằm  mục đích xây dựng 
một chính sách giáo dục ngôn ngừ phù hợp với thực tê khách 
quan, phù hợp với đòi hỏi phát triển bền vững hiện nay cua 
vùng dân tộc miền núi củng như của cả nước.

Đê đạt được mục tiêu nói trên, cuôn sách để cập đên một 
sô" nội dung cụ thê như sau.

Thứ n h ấ t, sơ bộ đánh giá tinh h ình  giáo dục tiếng phô 
thông  vùng dân tộc miền núi ở địa bàn mà tác giả cuốn sách 
khảo sát. Sự đánh giá này nhìn ở kh ía  cạnh chính sách xá 
hội ưà vai trò xã hội của ngôn ngữ. Cũng từ nội dung nói 
trên, tiên hành xác định ở thời điểm hiện nay nhu cầu thực 
sự thụ hưởng giáo dục tiếng phô thông của đồng bào dân tộc 
thiêu sô miền núi là như thế nào?

Nội dung thứ  hai mà cu ôn sách quan tâm là vấn đề giáo 
dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào các dân tộc thiều số. Thực ra, 
công việc này trước đây đã từng dược thực hiện. Nhưng trong 
thực tế  tình hình không đơn giản. Sau một thời gian dài phát 
động rầm  rộ dồng bào các dân tộc thiểu sô" học tiếng mẹ đẻ. 
hiện nay chỉ còn một vài dân tộc hoặc được dạy ở một pharn 
vi hẹp, hoặc được dạy ở mức thí điểm. Do đó, một vấn đề được 
đặt ra: Liệu trong thực tế  có cần tổ  chức giáo dục tiếng mẹ đẻ
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cho các dân tộc thiêu sô hay không? Và nêu có thi họ thụ 
hưởng giáo dục tiếng mẹ đẻ đ ể  làm gì? Đê giải quyết nội dung 
ấy, một nhiệm vụ được đặt ra là cần phải đánh giá nhu cầu 
thụ hưởng giáo dục tiếng mẹ đẻ của các dân tộc thiêu sô. Sự 
đánh giá nàv có lý do là người viêt cho rằng đó chính là cơ sở 
khoa học tốt nhất để hoạch định chính sách cũng như tổ chức 
thực hiện chính sách mà Đảng và Nhà nước đã đê ra.

Nội dung thứ  ba được giải quyết trong cuôn sách này là 
vấn đề tinh hình giáo viên hên quan đến vân đề giáo dục 
tiến% mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc. Đê giải quyết được nội 
dung nêu ra, tác giả dự định thông qua chính ý kiên của giáo 
viên để đê xuất một định hướng chuẩn bị cho ngành giáo dục 
có thể  đáp ứng được nhu cầu thụ  hưởng giáo dục ngôn ngữ 
của đồng bào các dân tộc thiểu sô miền núi.

Nội dung thứ  tư  là từ thực tế  đã khảo sát, nêu vấn đề 
phả i làm như  th ế  nào trong tình hình hiện nay để thực hiện 
thắng  lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về 
vấn đề giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số. Điều đó có 
nghĩa là ở đây chúng tôi sẽ đề xuất một sô" biện pháp cụ thể 
để giúp các nhà quản lý hoạt động này có cơ hội lựa chọn 
cách làm tốt nhất trong công việc của họ.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, chúng tôi xác định 
một quan niệm làm việc của riêng mình. Quan niệm này chi 
phôi phương pháp  tiếp cận vấn đề và các thao tác cụ th ể  đế 
giải quyết từng vấn đề đã nêu ra.

Trước hết, chúng tôi cho rằng hoạt động giáo dục ngôn 
ngữ là một hoạt động trong đó ngôn ngữ có vai trò chính và 
m ang tính  bản chất. Vì th ế  những g ì chúng ta làm phải phù  
hợp với bản chất xã hội của ngôn ngữ. Chúng ta biết ngôn 
ngữ là một hiện tượng của xã hội, một hiện tượng mang tính 
cộng đồng. Trong hoạt động ngôn ngữ, vai trò của cá nhân là
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có tác dụng nhưng vai trò của cộng đồng mới mang tính bản 
chất, tức m ang tính  quyết định. Đó chính là lí do chúng tôi 
coi nhu cầu thụ  hưởng giáo dục ngôn ngữ của một cộng đồng 
chi phối hoạt động giáo dục ngôn ngữ. Nói một cách khác, sự  
thích ứng với nhu  cầu cộng đồng phải là kim  chỉ nam  của 
hoạt động này. Thực ra, đây không phải là điều mới mẻ do 
chúng tôi nêu ra. Trong cuốn “Chính sách quốc gia về ngôn 
n g ữ ’ của Josph  Lo Bianco, khi phân tích ngôn ngữ ở một 
quốc gia cụ thê là A ustralia, đã viêt rằng phần nhiều việc học 
ngôn ngữ th ứ  hai được tiến hành theo nhu cầu hơn là lựa 
chọn. Hay như Hawkm  gọi ý rằng việc học ngôn ngữ ở trường 
phải được coi như  thời g ian học nghề cho chuyên môn hóa về 
sau trong ngôn ngữ  cho những ai có yêu cầu. Như vậy, người 
ta đều nhận thấy việc học hay không học một ngôn ngữ nào 
đó phải xuả t p h á t từ  nhu cầu cụ thê của người thụ hưởng. 
Đôi VỚI chúng tôi khi tiếp cận với vân đê giáo dục ngôn ngữ 
vùng dân tộc thiểu sô" miền núi, chúng tôi cho rằng đây thực 
sự là côt lõi của vấn đề. Như vậy, đổi với vấn đề giáo dục 
ngôn ngữ vùng dân tộc miền núi, việc thỏa m ãn nhu cầu thụ  
hưỏìig của đồng bào dân tộc là tối quan trọng.

Xuất p há t từ  tư  tương chỉ đạo nói trên, chúng tôi cho 
rằng trong hoạt động giáo dục ngôn ngữ, để thu dược kết 
quả, nhất th iết chúng ta phải lấy nhu cầu thụ hưởng làm cơ 
sở cho việc xác đ ịnh  chính sách và k ế  hoạch. Đê làm được 
điều đó, trong nghiên cứu của mình, chúng tôi sử dụng thao 
tác của phương pháp nghiên cứu đã được áp dụng nhiêu 
trong nghiên cứu nông thôn là phương pháp nghiên cứu 
tham  dự  (participatory research). Nội dung của phương pháp 
làm việc này là coi thành  viên thụ  hưởng kết quả nghiên cứu 
đồng thời là thành  viên nghiên cứu. Từ đó, chính bản thân  họ 
phải xác định làm gì và làm như thê nào trong hoạt động 
giáo dục ngôn ngữ. Cách làm mà chúng tôi đang nói tới ở đây
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chi phối tấ t cả các khâu phân tích vấn đề, từ  những công 
đoạn trong thực hiện điều tra xã hội ngôn ngữ học lẫn sự 
phân  tích, xây dựng chính sách và thực hiện chính sách.

Khi thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, chúng tôi lấy 
phương pháp điều tra xã hội ngôn ngữ  học tại đ ịa  bàn làm  
công việc then chốt. Cách làm này, ở khía cạnh thực tê, chính 
là sự hiện thực hóa những tư tưởng mà chúng tôi đã trình 
bày ỏ trên. Đây là một phương pháp có nội dung làm việc khá 
đa dạng và phức tạp đòi hỏi khi thực hiện công việc, phải biêt 
cách chê ngự những điểm yếu và triển  khai tr iệ t đê những 
ưu điểm của nó. Công việc điều tra xã hội ngôn ngữ học bao 
giờ cũng phải thông qua các phiếu điều tra. Trước khi xây 
dựng những phiếu điều tra  này, chúng tôi đã tiến hành khảo 
sá t  sơ bộ tại địa bàn theo định hướng của mình. Địa bàn 
khảo sát không có phiếu điều tra lần đầu là huyện Tươĩig 
Dươiig (Nghẹ An) và Phòng Giáo dục và Đào tạo của huyện 
này. Từ kinh nghiệm trong lần khảo sá t thứ nhất, chúng tôi 
lại thực hiện khảo sát không cỏ phiếu điều tra lần hai tại 
trường Dân tộc nội trú Tuyên Quang và xã Chân Sơn, Yên 
Sơĩĩ, Tuyên Quang. Trong lần thứ hai khảo sá t  không có 
phiếu điều tra  này, chúng tôi đã mòi thêm  chuyên gia có 
quan  tâm đên vấn đê giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc miền 
núi tham  gia đê cùng trao đôi. Sau đó, trên  cơ sở kinh 
nghiệm của hai lần điều tra không có phiêu hỏi, chúng tôi 
xây dựng nên phiêu điều tra phục vụ cho đề tài. Khi có phiêu 
điều tra, bản thân chúng tôi đã thực hiện một cuộc nghiên 
cứu điền dã bằng phiêu do chúng tôi soạn tại xã Châu Hạnh, 
huyện Quỳ Châu tỉnh Nghệ An đê rú t kinh nghiệm. Cuối 
cùng, trên  cơ sở những kinh nghiệm đã có, chúng tôi xây 
dựng một phiếu hỏi khả dĩ có thê chấp nhận được trong khi làm 
việc.

Để tránh  đi những nhiễu có thể gây nên thông tin không 
rõ ràng, khi điều tra  bằng phiếu hỏi, một m ặ t chúng tôi khảo

265



sát bằng phiếu, mặt khác tiến hành  phỏng vấn trực tiếp dôi 
tượng theo tư tưởng nghiên cứu tham  d ự  dã trình  bày ở trên. 
Việc khảo sát bằng phiếu được tổ chức theo nhiều cách khác 
nhau như: a, Dùng nhiều đối tượng thực hiện điêu tra  (sinh 
viên, giáo viên CĐSP, giáo viên ở các trương PT, cán bộ địa 
phương, cán bộ phòng giáo dục); b, Điều tra  theo những thời 
điểm khác nhau (cùng một địa bàn có thể tiến hành hai lần 
điều tra  vào hai thòi điểm khác nhau, ở các địa điểm khác 
nhau điều tra  vào những lúc khác nhau); c, Điều tra  theo quv 
mô địa lí khác nhau (có thể theo diện rộng, có thể trong một 
đơn vị hành chính xác định). Cách điều tra đa dạng ấy là 
nhằm  tránh  đi những bất cập mà với bấ t cứ một cuộc điều 
tra  bằng phiêu hỏi nào cũng thường mắc phải. Như vậy, 
những kêt quả điều tra  đã có tính đên những sai sô do bản 
chất của điều tra  bằng phiếu gâv nên. Từ sô liệu điền dã ấy 
(khoảng trên tám  ngàn tám trăm  phiêu hỏi), chúng tôi dùng 
phương pháp phân tích - tổng hợp đê đi tới những nhận xét 
và kết luận. Phương pháp này đòi hỏi có sự nghiên cứu 
chuyên sâu của chuyên gia trong từng trường hợp cụ thể đê 
cho ta những đánh giá mang tính bản chất.

Như vậy, để thực hiện công việc nghiên cứu, chúng tôi 
đả sử dụng những phương pháp nghiên cứu khác nhau m ang  
tính liên ngành  nhằm làm nổi bật bản chất xã hội của vấn đề 
giáo dục ngôn ngữ. Có trường hợp, chẳng hạn như sự đánh 
giá, chúng tôi chủ yêu dùng phương pháp phân tích tổng hợp 
kết hợp nghiên cứu sâu của các chuyên gia. Có những trường 
hợp, chúng tôi kết hợp nhiều phương pháp khác nhau như 
trong điểu tra xã hội học ngôn ngữ. Trong nhiều trường hợp, 
các phương pháp nghiên cứu được đan chéo vào nhau, khó 
tách rời ra từng bộ phận riêng lẻ, trong đó quan niệm chung  
mang tính chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ các thao tác làm việc. 
Cách làm  của chúng tôi như  th ế  phần nào chịu ảnh hưởng
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của quan điểm  sinh thái nhân văn trong việc giải quyết văn 
(tề k inh  tế  - xã hội - môi trường, tức vàn đề phát triển bển 
vững (sustainable deuelopment) vừng dân tộc thiêu sô miền 
núi ở nước ta.

Cuốn sách nêu lên những nhận xét có tính kêt luận như
sau:

Giáo dục ngôn ngữ cho vùng dân tộc miền núi được nói 
tói ở đây là vấn đề giáo dục tiếng Việt và giáo dục tiêng mẹ 
đẻ cho đồng bào dân tộc thiểu sô". Những nội dung nghiên cứu 
ở Nghệ An, Sơn La và Tuyên Quang cho phép kêt luận như 
sau:

1.1. Có thể khẳng  định rằng chính sách của Đảng và 
N hà nước Việt N am  về vấn đề ngôn ngữ và giáo dục ngôn 
ngữ cho vừng dân tộc thiếu số  là m ột chính sách đủng đản và 
nhất quán. Người ta  có thể lấy những đoạn trích sau đây 
trong Quyết đ ịnh  5 3 / CP ngày 221 2 /  1980 của Hội đồng 
Chính phủ ưề chủ trương đối với chữ viết của các dân tộc 
thiểu  só coi như là đại diện cho nội dung cơ bản của chính 
sách đó:

1. Tiếng nói và chữ viết của mỗi dân tộc thiếu sô ở Việt 
N a m  vừa là vốn quỷ của các dân tộc đó, vừa là tài sản văn 
hỏa chung của cả nước. Ở các vùng dân tộc thiểu sô, tiếng và 
ch ữ  dân tộc được dùng  đồng thời với tiếng và chữ phô thông.

Cũng với chữ  p h ổ  thông, chữ dân tộc tham  gia vào nhiều 
m ặ t hoạt động ở vùng đồng bào các dân tộc thiêu sỏ, nhất là 
trong việc g iữ  g ìn  và p há t triển vôrt văn hóa của các dân tộc...

2. ở  vừng dân tộc thiểu số, chữ dân tộc được dạy xen kẽ 
vài chữ p h ổ  thông ở cấp I  trong các trường phô thông và bô 
tú c  văn hóa, nhằm  tạo điều kiện thuận lợi cho người học vừa 
hiểu  biết chữ dân tộc, vừa nắm được nhanh chữ phô thông...
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Tính đúng đắn của chính sách nói trên thê hiện ở chỗ 
người ta phải đồng thời tiên hành giáo dục tiếng Việt (tiếng 
phô thông) và tiếng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc thiêu số. 
Chính sách ấy không những phù hợp với tư tưởng của chủ 
nghĩa Mác - Lênin vê vấn đê dân tộc mà còn phù hợp với tư 
tưởng của nhân loại tiên bộ hiện nay. Qua quan sát chính 
sách giáo dục ngôn ngữ của các nước trên thê giới và khu 
vực, chúng ta sẽ thấy chính sách ấy của Nhà nước ta chính là 
sự đảm bảo cho quá trình phát triển bền vững vùng dân tộc 
thiểu sô" miền núi, một đòi hỏi cấp bách của sự phát  triển đất 
nưóc hiện nay mà Nghị quyết Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam 
lần thứ IX đã chỉ ra.

1.2. Trong hơn 50 năm qua, chúng ta đã thu được những  
thành tựu rất đáng trân trọng trong nhiệm  vụ giáo dục tiếng 
Việt cho đồng bào dân tộc thiêu số. Những kêt quả khảo sát ở 
Nghệ An, Sơn La và Tuyên Quang đã xác nhận  điểu đó. Ớ 
những nơi này , việc giáo dục tiếng Việt cho người dân tộc ở 
trinh độ TH và THCS về cơ bản là bình đang với người K inh  
sống trên cũng địa bàn. Thậm chí, có nơi như Tuyên Quang, 
người dân tộc thiểu sô" được thụ hương giáo dục tiếng Việt ỏ 
trình độ nói trên tốt hơn người Kinh. Những thành  quả to lớn 
đó đã góp phần quan trọng làm thay đổi bộ m ặt kinh tê - xã 
hội vùng dân tộc miền núi của đất nước ta.

1.3. Tuy nhiên, nhìn ở một yêu cầu khác, yêu cầu xây 
dụng một xả hội CNH-HĐH, chúng ta thấy răng hoạt động  
giáo dục tiếng Việt cho đồng bào dân tộc thiếu sô còn quá 
nhiều việc phải làm. Thứ nhất, với tỉ lệ học sinh người dân 
tộc thiểu số thụ hưởng giáo dục tiếng Việt ỏ trình độ THPT 
quá thấp so vối người Kinh cùng sinh sống, sự chênh lệch vê 
tri thức ở trình độ cao giữa người thiểu số  và người đa sô" là 
một hiện thực chưa được khắc phục. Thứ hai, do cảnh hu ông
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ngôn ngữ khác nhau, các dân tộc khác nhau, các tiểu vùng 
dân tộc khác nhau vân chưa nhận được sự giáo dục tiêng Việt 
bình đẳng như nhau. Đâv thực sự là những cái chưa được của 
hoạt động giáo dục tiêng Việt cho đồng bào các dân tộc thiêu 
sô. BỞI vì, nêu chúng ta đặt vêu cầu phát triển xã hội vùng 
dân tộc miền núi ở trình độ CNH-HĐH, những gì mà chúng 
ta đã thu được trong giáo dục tiêng Việt là chưa đủ cho sự 
phát triển ấy. Mặt khác, trong thời điểm hiện nay, như kết 
quả khảo sát đã chỉ ra, với 99,20% s ố  người dân tộc được hỏi 
có nhu cầu tiếp nhận giáo dục tiếng Việt đê sử dụng hàng 
ngày và đê học lên lớp cao hơn , người ta thấy yêu cầu thụ 
hưởng giáo dục tiếng phổ thông của người dân tộc thực sự 
cấp thiêt. Vì thê, một đòi hỏi cấp bách đang được đặt ra trong 
giáo dục tiếng Việt cho đồng bào dân tộc. Đó là, nếu chúng ta 
muôn vùng dân tộc thiểu sô" thực sự phát triển bền vững, 
nhát thiết phải làm  sao đê đồng bào dân tộc thiêu sô được thụ 
hưởng giáo dục tiếng Việt ở trình độ TH PT binh đẳng với 
người Kinh. Đồng thời chúng ta cũng phải đảm  bảo được sự  
thụ  hưởng như  nhau của các dân tộc khác nhau và giữa các 
tiểu vũng khác nhau. Đây sẽ là những thách thức thực sự đặt ra 
trước hoạt động giáo dục nói chung, trước giáo dục ngôn ngữ nói 
riêng ở vùng dân tộc thiểu sô".

1.4. Khác với hoạt động giáo dục tiếng phổ thông, việc 
giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc thiều sô hiện nay 
đang ở tinh trạng bất cập. 0  ba tỉnh Nghệ An, Sơn La và 
Tuyên Quang, có thể nói về đại thể, hiện không còn hoạt 
động giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc trong nhiều 
chục năm gần đây. Chúng ta biết rằng, trước đây ở ba tỉnh, 
dã từng có hoạt dộng giáo dục tiêng mẹ dẻ cho dồng bào dân 
tộc Mông, dân tộc Thái, dân tộc Nùng và dân tộc Tày. Nhưng 
rồi vì nhiều lí do khác nhau, hoạt động này không còn được 
duy trì.
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Những phân tích đã chỉ ra rằng nguyên nhân thất bại 
của hoạt động này là trong kh i thực hiện nhiệm  vụ người ta 
đã không tôn trọng bản chất xã hội của ngôn ngữ, đôi tượng 
chính của hoạt động giáo dục ngôn ngữ. Biểu hiện là trong 
hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc, người 
ta thường dựa vào nhận thức chủ quan của một sô ít người đế 
định ra mục đích, cách thức tổ chức giáo dục và phương tiện 
tổ chức giáo dục. Người ta h ình  như  quên rằng đây là một 
hoạt động giáo dục ngôn ngữ, do đó cần phải có những  
nghiên cứu cơ bản mới xác đ ịnh  được mục đích, cách thức và 
phương tiện cho hoạt động giáo dục đặc thù này. Và cũng vì 
thê, người ta  đã chưa kê hoạch hóa sự thực hiện chính sách 
bằng những chủ trương, biện pháp  đê có những việc làm hợp 
lí, có hiệu quà tích cực như cách nói của cô giáo sư Hoàng 
Tuệ. Một trong những chứng cố để minh chứng cho tình 
trạng  ây là vào thời điểm hiện nay ở ba tỉnh nơi chúng tôi 
khảo sát, chỉ có 3,49% sô" giáo viên đứng lớp được phỏng vấn 
là có đào tạo về tiếng dân tộc ở trường sư phạm để giúp cho 
công việc giảng dạy của mình.

1.5. Để từnẹ bước tránh  di sự thiếu hụ t trong nghiên 
cứu cơ bản phục vụ cho hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ cho 
đồng bào dân tộc, chúng tôi đã bước đầu đánh giá nhu cầu 
thụ hưởng giáo dục tiếng mẹ đẻ của đồng bào vừng dân tộc 
thiểu số  miền núi ha tính Nghệ An, Sơn La và Tuyên Quang. 
Kết quả cho thấy 92,69% người, dân tộc được hỏi có nha cầu 
tiếp nhận giáo dục tiếng mẹ đẻ nhằm  trước hết là đê g iữ  gìn  
bản sắc văn hóa dân tộc (84,52%), sau đó là đ ế  sử dụng hàng  
ngày (71,10%) và cuối củng là đ ế  giúp học tốt tiếng Việt. 
Không còn nghi ngờ gì nữa, đa số gần như tuyệt đối người 
dân tộc thiểu sô̂  muôn ngành giáo dục thực hiện chính sách
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giáo dục tiêng mẹ đẻ cho họ dồng thời với việc giáo dục tiêng 
phổ thông.

Căn cứ vào nguyện vọng của người dân tộc, cản cứ vào 
tính đúng đắn của chính sách của Đảng và Nhà nước ta, trên 
cơ sở hiện thực vê kêt quả của hoạt động giáo dục tiêng mẹ 
đẻ ở nhiều nước phát triển  trên  thê giới và khu vực, với đòi 
hỏi bức xúc phát triển bền vững xã hội của các dân tộc thiểu 
sô, chúng tôi cho răng tinh  trạng bất cập của hoạt động giáo 
dục tiếng mẹ đẻ cho đông bào dân tộc của nước ta hiện nay là 
m ột thiếu sót khó có thê chấp nhận được. Vi thê, vi lợi ích 
p h á t triển của quốc gia , N hà nước ta, mà cụ thê là ngành 
giáo dục, cần tô chức lại hoạt động giáo dục này. Muôn vậy, 
rõ ràng cần có một kê hoạch có bài bản, không nóng vội, đế 
hiện thực hóa chính sách của Đảng và Nhà nước đúng với 
bản chất của hoạt động giáo dục này, đáp ứng nhu cầu thực 
sự của đồng bào dân tộc th iêu sô".

1.6. Đê góp phần làm sáng tỏ tính chất xã hội của giáo 
dục ngôn ngữ nói chung và giáo dục tiêng mẹ đẻ cho đồng bào 
dân tộc thiểu số nói riêng, khi đánh giá tình hình hoạt động 
giáo dục ở ba tỉnh Nghệ An, Sơn La và Tuyên Quang, chúng 
tôi đã tham  khảo ý kiến của đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng 
dạy. Kết quả tham khảo cho thấy 87,96% sô giáo viên cho 
răng học sinh dân tộc cần tiếp nhận giáo dục tiếng mẹ đẻ của 
các em đ ể  g iữ  gìn bản sắc văn hóa dân tộc (83,41%) và sau đó 
là đê giúp học tốt tiếng p h ổ  thông (61,85%). Đồng thời, các 
thầy  cô giáo cho rằng người giáo viên giảng dạy ở vùng dân 
tộc miền núi phải được đào tạo về tiếng dân tộc ở trường sư 
phạm đê phục vụ cho giảng dạy. Với 92,08% trong tổng sô 
1428 giáo viên được phỏng Ưấn xác nhận họ cẩn được học 
tiếng dân tộc trong trường sư  p h ạ m , rõ ràng nhu cầu nói trên 
là thực sự  bức xúc. Tuy nhiên, có một sự thực là, hầu như ở
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các trường Đại học, ở các trường Sư phạm cả trung ương lẫn 
địa phương vùng dân tộc miền núi, người ta không có được 
một chương trình giảng dạy tiếng dân tộc một cách nghiêm 
chỉnh. Với sự thực như vậy, ngành giáo dục đào tạo định tiếp 
tục triển khai vấn đề giáo dục tiếng mẹ đẻ cho học sinh dân 
tộc như th ế  nào trong tương lai?

Từ những kết luận trên cơ sở khảo sát tình hình giáo 
dục ngôn ngữ cho vùng dân tộc miền núi ba tỉnh Nghệ An, 
Sơn La và Tuyên Quang, chúng tôi xin nêu ra một sô" kiến 
nghị và giải pháp nhằm thúc đẩy sự nghiệp giáo dục ngôn 
ngữ, đặc biệt là giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc 
như sau.

1. Kiến nghị thứ  nhẫ t: Để thúc đẩy sự nghiệp giáo dục 
ngôn ngữ, trong đó có giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào dân 
tộc thiếu sô", trước hết các cấp chính quyền từ  trung ương đến 
địa phương phải thực hiện kê hoạch ổn định, phá t triển kinh  
tế  - xã hội vùng dân tộc miền núi. Trong thực tế, chúng ta  
không thê tách rời sự nghiệp phát triển  giáo dục khỏi sự phát 
triển kinh tế. Bởi vì, phát triển kinh tế  là để đảm bảo cho sự 
phát triển giáo dục và phát triển giáo dục, một mặt, góp 
phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, m ặt khác là dấu hiệu đê 
đánh dấu sự phát triến kinh tế. Đây là một kiến nghị m ang  
tính nhận thức. Bởi vì, đê vùng dân tộc miền núi p há t triển 
kinh tê - xã hội, điểu cần thiết trước hết là phải đào tạo được 
một lực lượng lao động đáp ứng với đòi hỏi cao của tỉnh  h ình  
hiện nay trong chính người dân tộc. Vấn đề này chỉ có thể 
thực hiện được bằng con đường giáo dục. Nếu trong nhận 
thức người ta tách rời giữa giáo dục và phát triển kinh tế  thì 
giáo dục củng không phát triển và do đó kinh tế  cũng không 
phát triển vững chắc.

2. Kiên nghị thứ  hai là kiến nghị thuộc về chính sách và 
được đề xuất để gửi trình Quốc hội và Hội đồng Chính phủ.
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Nó đề cập đến vấn để phát triển giáo dục tiêng mẹ đẻ cho 
dồng bào dân tộc.

Đê hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc 
có kết quả đích thực, ngoài lợi ích văn hóa cho người thụ 
hưởng, Quốc hội và Chính phủ cần có một chính sách xã hội 
đảm  bảo giá trị pháp lý về vấn đề này. Cụ thể, Quôc hội hoặc 
Chính phỉ} cần ban hành Nghị quyết mang tính pháp lý quy 
đ ịnh  cán bộ công chức N hà nước ở một sô' ngành làm việc ở 
vừng dẫn tộc miên núi phải sử dụng ngôn ngữ dân tộc phô 
biến cua vùng đó.

Trước hết là đội ngũ giáo viên. Thay vì trước đây khi 
chuyển ngạch giáo viên, đòi hỏi họ phải có chứng chỉ ngoại 
ngữ thì bây giờ tiêu chí ngoại ngữ cần được thay băng trinh 
độ sử  dụng tiếng dân tộc phô biến nơi họ công tác. Bởi vì, hầu 
như trong thực tế, đội ngũ này thường không sử dụng ngoại 
ngữ trong hoạt động nghê nghiệp của mình. Do đó, đê có 
được chứng chỉ ngoại ngữ cho việc chuyển ngạch công chức, 
các công việc thường được tiến hành một cách hình thức, 
không thực chất. Trong khi đó, sự hiểu biêt về tiêng dân tộc 
nơi người giáo viên công tác, để không những giúp họ giảng 
dạy tốt cho học sinh mà còn giúp họ có được vị thê quan trọng 
trong dời sông vùng dân tộc thiểu sô, lại không được ghi 
nhận  như một giá trị pháp lý. Chúng tôi cho rằng sự máy 
móc đến mức lạc hậu như thế  cần được thay thê.

Cùng vối giáo viên là những cán bộ, công chức nhà nước 
trong công tác cần tiếp xúc và làm việc ở môi trường đồng bào 
các dân tộc thiểu sô. Củng giông như ứng xử đôi với giáo 
viên, thay vì lấy tiêu chí ngoại ngữ có tính hình thức đê 
thàng ngạch can bộ còng chức, N ha nước có thè coi trinh dụ 
sử  dụng tiếng dân tộc nơi họ công tác làm  chứng chỉ thay thê 
kh i thực hiện công việc tô chức này . Ngoài ra, củng nên coi
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việc người cán bộ ở vừng dân tộc thiêu sô sử dụng  được nhiều 
ngôn ngữ dân tộc khác nhau là một thành tích cần được 
khuyến khích  trong hoạt động của họ.

Như vậy, khi Quốc hội hoặc Chính phủ ban hành  một 
văn bản pháp lý như thế, nó sẽ đảm bảo giá trị đích thực cho 
hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ ở vùng đồng bào dân tộc 
thiếu sô". Khi ấy, chất lượrtg bình đăng dân tộc trong một 
quốc gia đa dân tộc được nâng lên một mức. Bởi lẽ, đối VỚI 
đồng bào dân tộc thiêu sô, luật pháp đã quy đ ịnh  họ có quyền 
và nghĩa vụ học tiếng phô thông , trong khi đó, người đa sô 
làm việc và hành chức ở vùng dân tộc thiếu s ố  lại không có 
nghĩa vụ học và sử dụng tiếng dân tộc. Hiện tượng ấy là có 
thực nhưng người ta hình như chưa nhận thấy tính bất hợp 
lý của nó.

3. Kiến nghị thứ  ba là kiến nghị mang tính  giải pháp 
nhằm góp phần xây dựng một k ế  hoạch khả th i trong hoạt 
động giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc. Kiến nghị 
này là kiến nghị gửi lên cơ quan quản lý giáo dục của Nhà 
nước: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trước hết, nếu thực sự thấy vân đề giáo dục tiếng mẹ đẻ 
cho đồng bào dân tộc thiểu sô" là cấp bách thì để thực hiện 
nhiệm vụ này, công việc đầu tiên là phả i chuân bị một đội 
ngủ giáo viên sẵn sàng đáp ứng cho công việc ấy. Bởi lẽ, khi 
tiếp xúc với đội ngủ giáo viên ở ba tỉnh nơi chúng tôi nghiên 
cứu cũng nhử khi quan sát chương trình  và môn học ở nhiều 
trưòng SƯ phạm vùng dân tộc miền núi, chúng tôi thấy  hầu 
như công việc này chưa được chuẩn bị. Kể từ tháng  2 năm 
1997, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Thông tư  hướng dẫn  
việc dạy học tiếng nói và chữ viết dân tộc thiểu sổ* (Thông tư 
sô" 01/GD - ĐT), việc chuẩn bị đội nẹũ  giáo viên dường như 
chưa được tiến hành thực sự.
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Sở dĩ ở trên phải dùng chữ nếu trước khi nêu đê nghị của 
mình là vì qua nghiên cứu, chúng tôi thây có một sự thực rất 
hiển nhiên nhưng ít được chú ý. Đó là khi triển khai công 
việc này, người ta thường chưa hoặc không cho biết kết quả 
nghiên cứu cơ bản về vấn để giáo dục tiếng mẹ đẻ cho người 
dần tộc. Nói một cách khác, cỏrtg viêc được tiến  h à n h  m à  
k h ô n g  có m ộ t c h ủ  th u y ế t k h o a  hoe. Vì thế, các công việc 
được thực hiện thường chắp vá, tùy hứng và thiêu đi một kê 
hoạch cụ thể.

Như kết quả nghiên cứu đã được chúng tôi trình bày, 
hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ phải là một hoạt động lấy lợi 
ích của người thụ hưởng giáo dục làm  mục đích chính, c ả  
trong lý luận, cả trong thực tiễn đều xác nhận  điều đó và có 
như  thế, nó mối phù hợp với bản chất xã hội của ngôn ngữ 
và hoạt động ngôn ngữ. Trong khi đó, lợi ích của người thụ 
hưởng sẽ r ấ t  khác nhau do cảnh huông ngôn ngữ khác nhau 
quy định. Vì thế, khi đào tạo đội ngũ giáo viên phục vụ việc 
giảng dạy tiếng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc thiêu sô", người ta 
phải tôn trọng vấn đề cơ bản ấy. Do đây là một kiến nghị dựa 
trên  kết quả nghiên cứu khoa học cơ bản về vấn đê này nên 
chúng tôi sẽ không trình bày một cách chi tiêt các công việc 
cần làm ỏ đây. Nó sẽ được làm khi cơ quan quản lý giáo dục 
có yêu cầu.

Đ ể chuẩn bị cho được đội ngủ giáo viên đáp ứng yêu cầu 
giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc một cách lâu dà i, 
Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phải làm ít n hấ t hai công việc cụ 
thể và trước mắt sau đây:

a. Xác lập môt hệ thống đào tạo tiếng dân tộc trong các 
trường Đại học, các trường Cao đẳng ở Trung ương và địa 
phương và dành kinh p h í thích đáng cho việc đào tạo này. 
Như mọi người đều biết, vào thời điểm hiện nay, trong số các
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trường Đại học đào tạo vê khoa học xã hội và nhân văn (cả 
trường cơ bản lẫn trường sư phạm) chỉ có một Bộ môn Ngôn 
ngữ và văn hóa dân tộc thiểu  só duy n hấ t ở Đại học Khoa học 
Xã hội và N hân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Với một lực 
lưọng như vậy, không thê hy vọng đào tạo nên một đội ngủ 
giáo viên đáp ứng đòi hỏi của xã hội. Rõ ràng, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo phải có một kê hoạch và đồng thồi là kinh phí đế xây 
dựng một hệ thống máy cái cho việc đào tạo này.

b.Đồng thời, Bộ phải cho phép và chỉ đạo một sô" trưòng 
Đại học Sư phạm và Cao đắng Sư phạm xây dựng lại chương 
tr ình  Ngữ văn của họ, trong đó phải tính đến chương trình ngữ 
văn dẫn tộc nơi các trường cung cấp giáo viên. Công việc này 
phải được tiến hành với sự giúp đỡ có bài bản của những 
người nghiên cứu ngữ văn dân tộc thực thụ  sau kh i đă có một 
chủ thuyết khoa học về vấn đề dạy tiếng mẹ đẻ cho đong bào dân 
tộc thiêu sô.

Đó sẽ là những công việc cần làm để chuẩn bị một đội 
ngũ giáo viên phục vụ hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ cho 
đồng bào dân tộc. Tuy nhiên, cùng với công việc này, muôn có 
được một kê hoạch khả thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo khi chỉ 
đạo các Sở  Giáo dục và Đào tạo địa phươìig xảy dựng  
Chương trình  bộ môn tiếng dân tộc phải tôn trọng nguyên 
tắc: Trong giáo dục tiếng mẹ đẻ cho người dân tộc, phải xiíât 
p h á t từ  lợi ích tự  thản của người thụ hưởng giáo dục đê biên 
soạn chương trinh  và sách giáo khoa. Đây chính là điều thứ 
hai cần làm nếu như muốn có một kê hoạch khả thi nhằm 
giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc chứ không phải là 
một chỉ thị hay thông tư bằng vàn bản.

Chúng tôi nói như vậy là vì khi đọc kỹ thông tư sô 
01/GD - ĐT nám  1997, trong phần 3 Tô chức thực hiện , thông 
tư nêu ra  những công việc hệt như khi người ta  triển khai 
dạy môn tiếng Việt hoặc môn Toán cho tấ t  cả học sinh vùng 
dân tộc m iền núi. Có nghĩa là trong tinh thần  của Thông tư,
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tấ t  cả học sinh dân tộc thiểu sô" phải có được thụ hưởng giáo 
dục song ngữ. Đó là một ý định chưa phù hợp với thực tê và 
như thê sẽ không có một kê hoạch nào có thê thực hiện được. 
Bởi vì, người dân tộc thiêu sô tuy có nhu cầu thụ  hưởng giáo 
dục tiếng mẹ đẻ nhưng xuất phát từ  lợi ích họ sẽ có mức độ 
thụ  hưởng rấ t  khác nhau. Sự khác nhau ấy p]jụ thuộc vào rấ t  
nhiều yêu tô của cảnh huống ngôn ngừ. Khi chưa xác định 
dược nhu cầu tương đổì ở các địa bàn cụ thê mà cứ chỉ đạo từ 
Trung ương, đưa ra một chương tr ình thiếu thực tiễn thì cấp 
đưói khó có thê thực hiện được và điểu quan trọng là sẽ có rấ t 
ít, thậm  chí không có Jiọc sinh dân tộc theo học.

>

4. Kiến nghị thứ  tư  mang tính giải pháp và để đề nghị 
với Bộ Giáo dục và Đào tạo hay Bộ Khoa học và Công nghệ 
hoặc cơ quan quản lý nghiên cứu khoa học của nhà nước. Nội 
dung của kiên nghị này là ngay bây giờ phải xảy dựng m ột đề  
tài nghiên cứu đê xác định chủ thuyết khoa học cho văn đề  
dạy tiếng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc thiếu sô. Kêt luận  của 
đê tài này là nhằm làm sáng tỏ các câu hỏi sau đây:

a. Trong sô các dân tộc thiểu sô ở Việt N am , những dân  
tộc nào cần thụ hưởng giáo dục tiếng mẹ đẻ trước. Bởi vì 
trong thực tê, không có một quốíc gia nào cùng một lúc triến 
khai việc dạy tiếng mẹ đẻ cho tấ t  cả các dân tộc thiếu sô" 
trong quốc gia đó được.

b' Các ngôn ngữ được xác đ ịnh  ấy phân  bô ở những vùng  
nào trên lãnh thô Việt Nam. Đơn vị lãnh thô là hành  chính 
hay là những vùng lãnh thô phi hành  chính.

c. Các dân tộc thiểu sô được thụ  hưởng giáo dục tiếng mẹ 
đe có những nhóm người cần được thụ  hưởng ở mức độ nào 
và nhằm  sử  dụng  vào mục đích gỉ. Bởi vì, mục đích tiếp nhận  
và mức dộ thụ hưởng của người dân tộc mỏi chính là dộng lực. 
khiến họ tham  gia vào hoạt động giáo dục này. Chúng ta 
không thể và không bao giờ nghĩ thay  họ và làm thay  họ về 
những điều như thê được.
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Chúng tôi cho rằng, chỉ khi nào những vấn đề nói trên  
được trả  lời cụ thê và minh bạch đối với từng tỉnh có đồng 
bào dân tộc thiểu sô" sinh sông, lúc đó việc xây dựng kê hoạch 
khả thi mối có thê thực hiện được. Như vậy, vấn đề giáo dục 
tiếng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc thiêu sô là một công việc 
cực kì phức tạp, khó khăn không dễ làm trong ngày một ngày 
hai. Không thê vì hiện tại chưa làm được gì nhiều mà tiến 
hành một cách nóng vội, áp đặt theo chủ quan của chúng ta. 
Chỉ có th ế  xuất phát từ  nhu cầu của người thụ hưởng, mới 
tránh được những cách làm không hiệu quả như  đã làm  
trước đây. Trong một quốc gia đa dân tộc, khi mà đòi hỏi 
phát triến bền vững mang tính tấ t yêu, thì không thê không 
giải quyết vân đề phức tạp và khó khăn ấy. Vì đó chính là lợi 
ích trong phát triến đất nưốc.
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