
CultureTalk Vietnam Video Transcripts:  http://langmedia.fivecolleges.edu  
Use of English Among the Youth 

 
Vietnamese Transcript: 
 
Người phỏng vấn: Hiện nay thì ở Việt Nam, các bạn trẻ ở Việt Nam đang thích sử dụng tiếng 
Anh nhiều hơn là sử dụng tiếng Việt. Mà điển hình là khi mà các bạn ấy nói tiếng Việt trong 
cuộc sống hàng ngày thì thường xen kẽ vào những câu tiếng Anh. Cậu nghĩ là lí do vì sao mà ... 
cậu nghĩ sao về hiện tượng này? 
 
Người được phỏng vấn: Thực ra, ừ tớ thấy, ừ đúng là như vậy, nhưng mà tớ thấy cái điều này 
cũng không phải là khó hiểu. Giả sử mà như là học sinh du học như mình thì tại vì mình dùng 
tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày rất là nhiều và chính vì thế nên có thể là mình bị ảnh 
hưởng bởi việc mình dùng tiếng Anh quá nhiều nên khi nói chuyện với nhau, nhiều khi có những 
từ mình ... vì mình đã quen bởi cách suy nghĩ bằng tiếng Anh nên khi mà mình nói chuyện với 
nhau có thể tự nhiên, ngay trong lúc đấy thì cái từ bật ra ngay trong thời khắc đấy là một từ tiếng 
Anh thì mình sẽ nói từ tiếng Anh ấy ra chứ không phải ... có khi không phải là mình cố tình hay 
gì cả, mà đấy chỉ là một cái phản xạ trong cái khoảnh khắc đấy. Thì đấy là đối với những học 
sinh du học thì có thể là do phải dùng tiếng Anh rất nhiều. Những người trong nước, thì rất là 
nhiều bạn trẻ trong nước hiện nay, thì vì ở Việt Nam thì hầu hết mọi người được học tiếng Anh 
tại trong trường phổ thông và sau đó thì mọi người nghĩ rằng là trong quá trình nói, và Giang 
cũng nghĩ là vì ảnh hưởng của văn hoá, rồi từ phim ảnh, nhạc nhẽo từ Mĩ và các nước phương 
Tây thế nên mọi người, mọi người bị ảnh hưởng bởi nhạc nhẽo, phim ảnh. Có những từ thực ra 
có những từ trong tiếng Anh dịch ra tiếng Việt thì rất là khó, hoặc là dịch ra sẽ không giữ lại 
hoàn toàn nghĩa của từ đó, thế nên mọi người có thể dùng tiếng Anh thay cho từ đó trong tiếng 
Việt. Nhưng cũng nhiều khi những lúc họ dùng tiếng Anh chỉ với mục đích là muốn chứng tỏ 
rằng bản thân mình giỏi tiếng Anh, mình biết tiếng Anh và mọi người nghĩ đó là điều gì đó rất là 
hay, rất là phong cách của giới trẻ, chứng tỏ bản thân mình đã được tiếp cận với những gì mới 
nhất, cập nhật trong cuộc sống hàng ngày. Đó cũng là một lí do. Đối với Giang thì Giang nghĩ là 
việc nhiều khi dùng tiếng Anh hoặc là chêm tiếng Anh vào trong lúc nói chuyện tiếng Việt 
không phải là xấu, nhưng mà nếu mà dùng nó một cách quá mức thì sẽ vô cùng có hại tại vì bản 
thân chúng ta sẽ mất đi ngôn ngữ mẹ đẻ, dần dần có thể không mất ngay, không trong thế hệ này 
nhưng sau đó thì tiếng Việt sẽ trở nên, sẽ bị pha tạp và không còn là một ... không còn giàu đẹp, 
rất nhiều từ sẽ bị quên lãng và như vậy thì thực ra nếu mà Giang nghĩ rằng là nếu mà mọi người 
muốn nói tiếng Anh, muốn nói tiếng Anh tốt thì mọi người có thể học tiếng Anh, mọi người có 
thể tham gia câu lạc bộ tiếng Anh, trong quá trình đó thì nói toàn bộ bằng tiếng Anh. Nhưng mà 
cố gắng nếu mà có một từ gì đó trong tiếng Việt mà đồng nghĩa với từ mà mình muốn nói trong 
tiếng Anh thì nên dùng tiếng Việt như vậy thì vẫn giữ được sự trong sáng, vẫn giữ được nghĩa 
mà mọi người cũng dễ hiểu. Tại vì thực ra cũng không phải ai cũng hiểu tiếng Anh, nhất là thế 
hệ cha ... bố mẹ, rồi ông cha mình khi mà mỗi người vẫn học tiếng Pháp hoặc tiếng Nga. Thế nên 
Giang nghĩ rằng là thực ra cái gì cũng vậy, nếu mà biết chừng mực thì không có gì là xấu, nhưng 
mà nếu mà vượt qua cái chừng mực đấy thì cũng không tốt, cái gì cũng có thể trở nên xấu.   
 
 
 
 



English Translation: 
 
Interviewer: Now in Vietnam, young people like to use English more than Vietnamese. For 
example, they often mix English into spoken Vietnamese. What do you think of this 
phenomenon? 
 
Interviewee: Actually, I think such a phenomenon exists, but it’s not too hard to understand. For 
example, because we study abroad, we are forced to think in English. We are used to thinking in 
English, and we just say whatever pops up into our head during a conversation. It’s not 
intentional, but just impulsive. That is the case for those who study abroad and use English a lot. 
However, in Vietnam, a lot of people, especially young people, are influenced by American and 
other Western music and movies. However, it is noteworthy that there are English words that are 
hard to translate into Vietnamese, or that translation does not retain the full meaning; so people 
use English words instead of Vietnamese. But at times, some people just speak English to prove 
that they are good at it; people think it’s stylish and trendy. That is another reason. I do not think 
speaking English or mixing English in Vietnamese is wrong; but if we overuse it, it is harmful 
because then we will lose our language. Soon the Vietnamese language will get polluted and will 
not be as rich [as it is now]. A lot of words will be forgotten. I think if people want to speak 
English well, they can learn English, join an English club; that way they can speak English all 
the time. But if there is a Vietnamese word synonymous to the English word that we want to use, 
we should use Vietnamese because it’s easier for everyone to understand. Actually, not everyone 
understands English, especially people of our parents’ or grandparents’ generations; they learned 
French or Russian. So I think, to a certain extent, using English is not bad, but it’s bad to overuse 
it. 
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