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Hình ảnh chỉ mang tính minh họa.  

RFA   

Những gia đình người Việt Nam nghèo khổ, không đủ khả năng nuôi con và nhiều em bé mồ côi 

cha mẹ từ nhỏ, nhiều em bé bị bỏ rơi… Đó là những đối tượng trẻ em được những ông cha, bà 

mẹ giàu tình thương từ các nước giàu có tìm đến Việt Nam nhận làm con nuôi. Đặc biệt là những 

ông cha, bà mẹ đến từ đất Mỹ đã nhận không ít các bé thơ Việt Nam làm con nuôi, đưa về Mỹ 

nhập tịch và cho các bé này được học tập, vui chơi. Tuy nhiên, vấn đề cho và nhận con nuôi giữa 

người Việt Nam và người nước ngoài cũng gặp nhiều trục trặc không đơn giản. 

Thủ tục khó khăn 

Một người cha tên Vỵ ở Phú Ninh, Quảng Nam, từng cho con gái của mình cho một gia đình 

người Mỹ thông qua trại trẻ mồ côi Quảng Nam đã bức xúc: 

“Tôi xuống chỗ cô Hà làm thư ký nhà trẻ và bây giờ là vợ chủ tịch xã. Hồi cho đi là cô ấy làm 

giấy cho con nuôi qua bên đó. Con tôi đi từ hồi hai tuổi đến bây giờ là 17 tuổi rồi. Giờ tôi không 

cần con tôi cho tiền gì hết, tôi chỉ muốn gặp để thấy cháu như thế nào, có khỏe không, ở bên đó 

thế nào. Chừng đó thôi!” 



Theo ông Vỵ, vấn đề người Mỹ xin con gái ông về làm con nuôi là một vấn đề hết sức tốt đẹp, 

giúp cho ông đỡ phải trăn trở về tương lai con gái mình một khi hoàn cảnh kinh tế gia đình ông 

quá khó khăn, ít có hy vọng cho con đi học đến nơi đến chốn. Nhưng ông cũng hết sức bức xúc 

bởi cơ chế hoạt động của các hội, đoàn tại Việt Nam, đặc biệt là cái nơi đã không nói gì với ông 

trước khi quyết định cho con gái ông làm con nuôi hai vợ chồng người Mỹ. 

Theo ông, do kinh tế khó khăn, vợ ông chết sớm, để lại ba đứa con cho ông với cuộc sống rày 

đây mai đó khắp các cánh rừng Phú Ninh, không có nhà cửa ổn định, thậm chí không có một 

mảnh đất cắm dùi nên ông phải chật vật từng bữa cơm, từng tấm bạt che mưa che nắng để nuôi 

các con. Trại mồ côi Tam Kỳ liên lạc với ông, yêu cầu ông cho đứa con gái thứ về trại và họ hứa 

sẽ cho con ông ăn học tử tế, nuôi dạy thành người. Đang lúc khó khăn nên nghe vậy thì ông 

quyết định cho con đến trại mồ côi. 

Một thời gian sau, chừng bốn tháng, trại mồ côi thông báo với ông rằng sẽ trao con gái ông cho 

một gia đình Mỹ nhận làm con nuôi. Không đợi ông Vỵ có đồng ý hay không, họ đã quyết định 

cho cháu bé từ trước, chỉ thông báo cho ông biết lấy lệ. Mặc dù rất bực tức nhưng ông Vỵ chỉ 

biết ngậm ngùi tiễn con mình đi vì hy vọng dù sao thì con mình cũng sẽ sung sướng hơn. 
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Rất tiếc là cái ngày tiễn con đi của ông Vỵ hoàn toàn không xảy ra, ngày con ông lên máy bay, 

có nhiều người trong trại mồ côi yêu cầu ông phải lánh mặt để cháu lên máy bay khỏi nhớ nhà, 

khỏi bỏ về nửa chừng. Phần vì thương con, phần vì suốt đời sống ở quê, chỉ biết loáng thoáng vài 

ba chữ cái nên ông Vỵ chỉ biết thụ động đứng từ xa nhìn con mình lên xe và xe chạy thẳng, ông 

gạt nước mắt đoán rằng con mình đang ra phi trường, bay về với cha mẹ nuôi của nó. 

Và câu chuyện cho con nuôi của ông Vỵ vẫn bặt vô âm tín suốt gần mười năm nay. Ông không 

biết hỏi ai để biết rằng con gái mình vẫn còn sống. Ông Vỵ nói rằng bổn phận làm cha nhưng vì 

nghèo quá ông không thể nuôi con mình được, đó là cái lỗi nhưng dẫu sao ông cũng mong muốn 

được biết con gái mình sống chết ra sao với gia đình cha mẹ nuôi và nó có vui hay không. 



Ông lấy làm lạ là cho đến thời điểm hiện tại, cái cơ quan đã cho con gái ông làm con nuôi vẫn 

chưa có một lời giải thích rõ ràng nào về số phận đứa con của ông. Hơn nữa, ông cảm thấy có 

một vấn đề mờ ám nào đó khi họ đã thay ông cho con gái ông đi trong khi trước đó họ hứa sẽ 

nuôi bé một cách tử tế. Vì nếu biết trại mồ côi mang con mình về để cho người khác thì tự ông 

Vỵ cũng có thể làm được vì điều này giúp ông yên tâm hơn khi để con mình cho người khác tùy 

tiện quyết định số phận của nó. 

Tính nguồn cội và sự khác biệt về văn hóa 

Một người mẹ tên Lan chia sẻ: 

 “Sợ mối quan hệ máu mủ, ruột thịt trước sau gì rồi họ cũng sẽ trở về. Mình nuôi thì có tình của 

mình thôi, nhưng máu mủ sẽ hơn. Tình cảm máu mủ là trên hết, còn vật chất nhanh thay đổi lắm. 

Giờ mình tốt, nuôi thì nó tốt với mình, nhưng về tình cảm dù có nghèo khổ gì đi nữa, khi mà đứa 

nhỏ ý thức được rồi thì quan hệ máu mủ, huyết thống là trên hết. Có ở nước ngoài thì sau này họ 

cũng tìm về cội nguồn nếu như họ biết được nguồn gốc. Họ quí công nuôi, nếu không còn cha 

còn mẹ thì còn ông bà, chú bác của họ nữa.” 

Theo bà Lan, chuyện sinh ra một đứa con và nuôi nó lớn lên là một chuyện hết sức nan giải, và 

chuyện nhận một đứa bé không phải con mình về làm con nuôi, thương yêu nó như nắm ruột 

mình rứt ra là việc không khó nhưng cũng không dễ. 

Với tâm lý của một người mẹ có con nuôi. Bà Lan thú thật là bà không muốn cha mẹ ruột của 

cháu bé tới lui nhiều quá vì điều này làm ảnh hưởng đến tình cảm và mối gắn kết cần thiết giữa 

đứa con với cha mẹ nuôi. Đặc biệt là với người châu Á nói chung và người Việt nói riêng, khái 

niệm nắm đất chôn nhau cắt rốn, nguồn cội tổ tông luôn là khái niệm chi phối và làm ray rứt mọi 

thế hệ. Chính vì vậy, một khi đứa con nuôi quá gần gũi gia đình ruột thịt của nó thì e rằng việc 

nuôi dưỡng và giáo dục của cha mẹ nuôi sẽ trở nên hết sức khó khăn. 

Sự khó khăn này xuất phát từ hai hướng: Tính nguồn cội và sự khác biệt về văn hóa. Ở khía cạnh 

tính nguồn cội, sở dĩ cha mẹ ruột có con cho người khác nuôi muốn theo dõi con mình ra sao bởi 

vì họ sợ con mình sau này sẽ yêu đương và lấy nhầm người trong tộc. Phần khác, do khác biệt về 

văn hóa giữa cha mẹ nuôi và cha mẹ cho con nên đôi khi sự dây dưa, níu kéo tình cảm sẽ dẫn 

đến những vấn đề nan giải, phức tạp trong giáo dục con nuôi. 

Có lẽ câu chuyện con nuôi và cho con nuôi là câu chuyện rất dài mà trong đó, vấn đề kinh tế, 

giáo dục của một quốc gia sẽ quyết định quốc gia ấy, dân tộc ấy có chịu cảnh cha mẹ, con cái li 

tán vì điều kiện không như mong muốn hay không. Chung qui, câu chuyện cho con nuôi là một 

câu chuyện buồn ở Việt Nam. 

Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam. 

 


