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NB: thưa chị Hạnh Đào ngày hôm nay xin được thay mặt hội bảo tồn văn hóa và lịch sử 
Việt Nam của người Mỹ gốc Việt để phỏng vấn chị về thời thơ ấu của chị, về gia đình của 
chị, nói chung là tiểu sử cá nhân, tiểu sử gia đình của chị và sau đó là dọc theo thăng 
trầm của đất nước thì cái đời sống của chị đi theo như thế nào, chuyến vượt biên của chị 
ra sao, bằng cách nào chị đến Hoa Kỳ để định cư, rồi sau đó gia đình của chị sống như thế 
nào? Rồi cũng như cảm tưởng của chị khi chị sống trên đất nước Hoa Kỳ, chị thấy ra sao? 
Trước hết xin chị cho biết tên, họ của chị cũng như năm sanh và cái nơi chị ra đời. 

01:15:HĐ: Dạ, em tên là Đoàn Thị Hạnh Đào, em sinh năm 1954 tại Sài Gòn, Việt Nam. 

NB: Gia đình chị có bao nhiêu anh chị em và chị và chị là 

01:31:HĐ: Em là người chị đầu nhưng mà là người con thứ 3, em có 2 người anh, đứa em 
gái kế xong rồi 3 đứa em trai. 

NB: Và trong thời gian đó thì thân sinh của chị làm nghề gì? 

01:49:HĐ: Dạ thưa ba em có một cái tiệm bán, xuất nhập cảng, máy hình ấy chị, máy 
hình với những dụng cụ về phim ảnh. Với lại lúc đó ba em có sản xuất những cái tấm … 
mà mấy người đi du lịch hay mua. Nghề đó là nghề chính, mẹ em thì ở nhà giúp ba em 
trong việc buôn bán. 

NB: Chị học nghề gì? 

02:15:HĐ: Hồi nhỏ thì em học trường Gia Long, khi em ra trường, em có học 1 năm ở, lúc 
đó gọi là ... tức là chương trình của đại học khoa học. Thì lúc đó em định học lên Y khoa, 
nhưng mà khi học thì em cảm thấy em không có thích cái cách dạy học … của các trường 
Việt Nam, thế nên em mới lại xin đi du học thì may mắn em được 1 cái học bổng đi qua 
vùng Boston, Massachusetts để học 4 năm. Thì lúc đó chưa có biết cái việc này xảy ra 



thành ra em cũng dự định đi học mấy năm rồi về nhà lại như bình thường thôi. Lúc đó là 
năm 1974. 

NB: Như vậy là chị đi du học năm 1974, và chị tốt nghiệp ở tại Boston, và chị tốt nghiệp 
ngành gì? 

03:05:HĐ: Lúc đó em học ngành … , tức là ngành kinh tế ở trường … là 1 trường nữ ở 
vùng Massachusetts. 

NB: Rất là đặc biệt, bây giờ, trước khi mà ta nói tới cái thời kì sinh viên xa nhà ở tại Hoa 
Kỳ thì chị cho biết là cái thủa ấu thơ của chị có những gì vui, chị nhớ được những gì, có 
bạn cũ ra sao, học ở trường Việt Nam hồi tiểu học như thế nào? 

03:36:HĐ: Ấu thơ của em thì rất là êm đềm, rất là vui vẻ, gia đình thì không phải là giàu 
nhưng mà cũng gọi là đủ ăn theo lối Việt Nam tức là mọi chuyện đều rất là êm xuôi. Em 
học trường Gia Long thì em rất là yêu trường tại vì các bạn và các thầy cô thì rất là dễ 
thương.  Như mọi người đều biết là ngay cả bây giờ người bạn thân nhất của em từ hồi 
thủa bé học Gia Long vẫn còn liên lạc, cô ấy thì vẫn ở Việt Nam. Hai đời sống giờ cách 
nhau, như chị biết là cũng bốn chục năm rồi nhưng tụi em lúc nào cũng nghĩ mình như là 
hồi xưa vậy không có thấy gì khác biệt dù là sống trong hai cái hoàn cảnh rất là khác. 

NB: Cảm ơn chị, trong những cái ngày mà chị còn bé đó có để ý ở trong gia đình có cái lễ 
kỉ, giỗ, tết chị có cảm thấy chị thích hoặc là giúp đỡ mẹ trong thời gian đó. 

04:36:HĐ: Da có, vì em là con gái lớn trong nhà thành ra mẹ em thì rất là kĩ, luôn luôn 
bắt lỗi con gái hơn con trai thành ra chuyện gì gái cũng bị bắt làm còn con trai thì được 
thả lỏng hơn. Thành ra là những cái lễ tết, hoặc là bất cứ dịp gì em đều có giúp mẹ tổ 
chức. 

NB: Nhà mình có tất cả mấy chị em gái? 

05:03:HĐ: Em có tất cả 2, tức là em với một người em gái kế em. 

NB: Hai chị em có gần gũi nhau không? 

05:08: Dạ, rất là gần. 

NB: Từ hồi bé có chơi với nhau và có những kỉ niệm nào đăc biệt không ? 

05 :15 :HĐ: Trong gia đình thì 5 trai mà 2 gái mà 2 gái lại sát nhau nên tụi em cũng kể ra 
rất thân nhưng mà từ nhỏ thì nó hơi khác. Em thì đi học trường Gia Long là trường Việt 
Nam, em gái lại học trường Pháp thành ra là hơi khác một chút nhưng mà vẫn rất là thân 
nhau. 

NB : Lý do tại sao người em út lại đi học trường tây ? 

05 :36:HĐ: Thì lúc đầu ba em cũng định xin em vô trường Pháp tức là trường … hồi đó 
của mấy bà xơ, theo lời ba em kể lại là khi đi xin thì mấy bà xơ rất là hách dịch tỏ vẻ … 



vô, thành ra ba em giận, ba em không thèm xin nữa, ba em về, ba em nói nếu mình học 
trường gì cũng được tại sao phải đi học những cái trường này để người ta tỏ vẻ, có thái 
độ như vậy thành ra em lại học trường Việt. Còn em gái em thì không biết tại sao lúc đi 
xin trường Pháp thì cái trường đó lại nice thành ra lại đi học trường Pháp. 

NB: Gia đình chị theo đạo gì ? 

06 :19 :HĐ : Dạ theo đạo Phật. 

NB : Đạo phật, vậy mà ông cụ vẫn muốn cho các con đi vào những trường của bà xơ để 
học tiếng tây chứ không phải là muốn giữ các cô con gái trong các bà xơ. 

06 :31 :HĐ : Thực sự ba em cũng chẳng cần tiếng tây gì hết, nhưng mà tại vì em có người 
dì thì lại đạo Chúa. Mà người dì rất là ảnh hưởng đến mẹ em thành ra cứ nghĩ con gái đi 
học trường bà xơ thì được giáo huấn kiểu giữ chặt hơn chứ không phải vì học tiếng tây. 

NB : Chị có tin như vậy không ? 

06 :51 :HĐ : Em thì em rất mừng vì em đã học Gia Long,vì mình cũng không biết nhưng 
mà em nghe nói thì mấy bà sơ thì hơi khắt khe. Thì dĩ nhiên là người làm sơ thì người ta 
có quan niệm khác về xã hội, về đời sống thì có thể là khắt khe quá so với em. 

NB : Thế thì cô em của chị có happy, có vui khi mà học trường của các sơ không ? 

07 :17 :HĐ : Nó vui, nó vẫn vui. Em nghĩ trẻ em thì nó học ở trường gì mà miễn là nó cảm 
thấy có bạn có bè là nó vui. Rồi đến khi … xảy ra thì 2 chị em lại bị chia cắt lần nữa, thành 
ra 2 đời lật đật rất là khác nhau, lúc đó em đã qua Mỹ còn nó thì bị kẹt ở Việt Nam. 

NB : Sau đó thì người em có qua tới đây không ? 

07 :38 :HĐ : Dạ có. 

NB : Đi vượt biên hay sao ? 

07 :41 :HĐ : Dạ không, lúc đó thì nó lập gia đình, thành ra nó ở nhà nó có đứa con, nên 
chờ em bảo lãnh ba má em với nó, thằng nhỏ út qua chung. 

NB : Thế là cả gia đình đi hết luôn. 

07 :53 :HĐ : Sau này em có mấy người em với anh vượt biên nữa. 

NB : Chút xíu nữa chúng ta sẽ trở lại phần vượt biên của gia đình. Còn chút xíu nữa ở 
trong phần ấu thơ nữa, cho tới giờ phút này chị có những kỉ niệm nào mà chị nhớ nhất 
trong thời gian chị còn nhỏ không ? 

08 :18 :HĐ : Hồi nhỏ thì em thấy cái xã hội Việt Nam nó còn rất thân tình, hàng xóm giúp 
đỡ lẫn nhau, mọi chuyện đều trông cậy vào hàng xóm nhiều, trông cậy vào bà con, anh 
em,họ hàng. Bây giờ khi em trở lại Việt Nam thì em không thấy cái đó nữa, em chỉ thấy 
có vẻ là tiền là trên hết, mà có vẻ là mọi người rất là tính toán với nhau. Có thể cái đó là 



quan niệm, cái nhận xét của riêng em, nhưng mà em thấy có vẻ như cái tình người nó 
mất đi nhiều. 

NB : Về cái tên của chị đó, Đoàn Thị Hạnh Đào, người em có lót chữ Hạnh không ? 

08 :59 :HĐ : Dạ không, em em thì lót chữ khác, tên hoàn toàn khác luôn. 

NB : Như vậy là chỉ giữ cái họ là họ Đoàn thôi còn cái tên lót của con cái thì tùy, không 
phải theo như một vài nơi, ví dụ như là Nguyễn Thị Hạnh Đào, Nguyễn Thị Hạnh Lan,… 
có nhiều ý nghĩa. Gia đình chị là thuần Việt Nam hay là có lai 

09 :27 :HĐ : Dạ thuần, thực ra em là gốc Bắc. Ba em gốc ở ngoài Thái Bình, nhưng mà hồi 
rất nhỏ, 2-3 tuổi đã vô Nam với ông nội em, bà nội em. Bà nội em mất sớm lắm mà ba em 
là con 1 nữa thành ra cũng ở trong Nam luôn. 

NB : Kể ra ông thân sinh của chị nói tiếng Bắc hay nói tiếng Nam ? 

09 :52 :HĐ : Dạ nói lơ lớ. Nhìn với nghe người ta cũng biết gốc Bắc nhưng nhưng nói 
tiếng Bắc không rõ lắm. 

NB : Còn mẹ thì là 

10 :00 :HĐ : Mẹ người Nam. 

NB : Nên tất cả các con nói tiếng Nam hết. 

10 :03 :HĐ :Dạ. 

NB : Trong gia đình của chị như chị nói đó, có nói tiếng Pháp không hay tiếng Anh ? 

10 :08 :HĐ : Dạ không, gia đình em không ai tiếng gì. 

NB : Chỉ nói tiếng Việt mà thôi. 

10 :12 :HĐ :Dạ, tiếng Việt. 

NB : Hai người anh của chị làm nghề gì ? 

10 :18 :HĐ : Hiện giờ hả chị ? 

NB : Hồi trước năm 75. 

10 :20 :HĐ : Hồi trước năm 75 thì một ông anh em thì du học bên Nhật, một ông anh lúc 
đó đang làm cho hải quân công xưởng, tức là cũng thuộc ngành hải quân. 

NB : Trong quân lượng Việt Nam cộng hòa. Rồi có 5 người anh trai lận. 

10 :37 :HĐ : Dạ không, 2 người anh trai và 3 người em trai. 

NB : 3 người em trai đó khi còn ở Việt Nam chắc họ còn nhỏ. 



10 :47 :HĐ : Dạ, còn nhỏ hết. 

NB : 3 người đó, tất cả 5 anh em trai của chị có sang Mỹ hết không. 

10 :53 :HĐ :Dạ, hiện bên Mỹ hết. 

NB : Tất cả gia đình đoàn tụ hết. Rồi, chúng ta sẽ nói về việc đó sau. Khi mà ở Việt Nam 
thì tình gia đình, tình chị em có gần gũi không hay là có gây lộn, đánh lộn nhau không ? 

11 :08 :HĐ : Dạ không, rất là gần gũi. Gia đình em không những gân gũi trong anh em mà 
còn gần gũi với những người bà con, cư dân. Tại vì em ở gần ngay trong 1 con đường, nó 
chạy qua chạy lại coi nhau như anh em luôn. 

NB : Trong một gia đình có nhiều anh em trai như vậy chị có bị ảnh hưởng bởi những cái 
trò chơi của nam giới không ? 

11 :34 :HĐ : Em nghĩ là em không ảnh hưởng mà em ảnh hưởng bởi cái tính hơn. Em 
nghĩ em nam tính hơn là nữ tính. 

NB : Chị có thể cho ví dụ. 

11 :47 :HĐ : Ví dụ em thấy là Việt Nam hay nói là đàn bà con gái thì điệu hoặc là thích 
trang điểm, hoặc là thích nữ trang, hoặc là thích những cái gì của con gái đó. Còn con trai 
thích chuyện khác chẳng hạn, cứng rắn hơn. Em thấy là từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ 
thích trang điểm, thích nữ trang hay là những chuyện gọi là con gái nhiều. Tính thì chắc 
cũng nữ tính nhưng mà những hành động, những công việc có vẻ lí chí nhiều hơn. 

NB : … , cũng ảnh hưởng nhiều. Ở trong gia đình, khi mà quý anh chị lớn lên từ từ, rồi các 
anh có vợ rồi có còn thân nhau nữa không, trong mỗi lần họp mặt gia đình có đầy đủ 
không. 

12 :36 :HĐ : Dạ em nghĩ trước khi 75 thì nhà em chưa ai có vợ có chồng, còn nhỏ thì rất 
thân nhưng sau 75 thì bị kiểu tan tác, chia cắt mười mấy năm mới gặp lại. Như chị biết ở 
đây mỗi người ở một tiểu bang khác khó mà gặp nhau thành ra cũng không thân như hồi 
xưa nữa. 

NB : Ở trong gia đình chị thì mẹ của chị có thường xuyên tổ chức những giỗ kị ông bà nội 
ông bà ngoại hay là tết nhất có làm quan trọng. 

13 :12 :HĐ : Dạ, mẹ em cũng là dâu trưởng cũng là dâu duy nhất vì ba em là con một 
thành ra tất cả giỗ, tết là do mẹ em lo hết. Rất là quan trọng, em thấy rất là ấm cúng. Tại 
vì mẹ em rất là gần gũi với ông nội em, ba chồng. 

NB : Chị nói là ông cụ chị người Bắc, ông nội cũng là người Bắc và mẹ thì là người Nam 
thì trong những ngày giỗ, lễ, tết vậy thì thức ăn nấu như thế nào ? 

13 :47 :HĐ : Dạ em thấy cả 2, phần lớn là thức ăn Nam hơn … , còn thức ăn Bắc thì ít hơn. 



NB : Tức là mẹ chị cũng nấu những món ăn Bắc, chị ví dụ ? 

14 :02 :HĐ : Món ăn Bắc thì em không nhớ rõ là món gì, nhưng mà em thấy những món 
như là thịt giò hầm măng chẳng hạn, những món như chả giò, hay là mấy món gà thì em 
nghĩ có vẻ miền Nam hơn. 

NB : Chị có để ý trên bàn thờ gia tiên ở trong gia đình ngày xưa đó, chị có để ý không, chị 
có phụ dọn không. Tại cũng có nhiều người ở có bàn thờ vậy thôi, họ không có để ý, cách 
sắp xếp chị có để ý không. 

14 :35 :HĐ : Dạ có chứ, tại vì bàn thờ đối với Việt Nam rất quan trọng đó chị, thì nhà em 
cũng vậy. Nhà em thì cũng theo hồi xưa chứ không phải theo mới lắm, thành ra, ví dụ 
như trước khi tết, trước khi giỗ này kia thì tụi em phải đánh bóng mấy cái gương thờ 
hoặc là chùi dọn bàn thờ hoặc lau nhà cửa dọn nhà cửa vậy đó. Thì em nghĩ những cái đó 
rất có ý nghĩa cho con nít, hồi xưa thì mình không thích làm tại vì mình trẻ con không 
muốn làm còn bây giờ khi mình mất đi rồi khi chính con mình không có cái bổn phận đó 
thì mình thấy thiếu cái gì cho nó đó mà nó không biết. 

NB : Chị là con gái lớn trong gia đình, có phải chị là người giữ những kỉ niệm, hình ảnh 
của gia đình hay là người anh trai. 

15 :26 :HĐ : Em nghĩ tại vì về tình cảm thì em có vẻ tình cảm hơn tại em là người giữ 
nhiều hơn, em nghĩ vậy. Hoặc là mọi chuyện trong gia đình, ví dụ có cái gì, cần cái gì thì 
mọi người hầu như là kêu em trước. Có vẻ là, không biết là tại vì gia đình em hay là theo 
truyền thống Việt Nam là đàn bà con gái hơi bị sai nhiều. 

NB : Khi mà chị đi sang tới đây, chị đi du học, chị có mang theo cái hình ảnh của gia đình 
theo chị không. 

16 :00 :HĐ : Dạ thưa có. 

NB : Có những kỉ vật đặc biệt của mẹ hay của em gái hay là của một người nào đó mà 
mình thương mình mang theo cái kỉ vật đó. 

16 :09 :HĐ : Khi đi thì lúc đó dĩ nhiên nhà em chưa biết vụ 75 nhưng mà má em thì rất là 
cấm việc con gái đ ixa, tại vì cả đời em chưa bao giờ ra khỏi nhà hết thành ra má em 
không muốn cho em đi, ba em cũng không muốn cho em đi, nghĩa là cả nhà không ai 
muốn cho em đi. Nhưng mà em vẫn muốn đi thành ra rút cuộc cũng chiều thành ra má 
em cũng sợ qua đây một mình thì thứ nhất là dễ hư, thứ hai là lỡ có chuyện gì thì không 
có tiền sống thành ra má em mới cho em cái nhẫn kim cương để đeo với lại một ít vàng 
vì nghĩ lỡ có chuyện gì để sống. Thì lúc em còn nhỏ thì em đâu có thích nhẫn kim cương 
gì lắm mà em sợ mất nữa, thế nên em không có đeo vì em sợ lấy ra mà cứ đi ra chỗ lạ thì 
mất, tính hay quên. Đến khi em cứ đeo mình không để ý, mình đeo ngay ngón tay áp út 
đó, ai gặp em cũng tưởng là em có chồng mà em không biết. Người nào gặp cũng hỏi có 
chồng hả em mà em đâu có chồng mà họ … thì họ hỏi ra mới biết cái nhẫn của mẹ cho, 
em cứ đeo suốt. 



NB : Như vậy thì chắc chị sẽ gặp trở ngại trong việc cái người thanh niên muốn tới để 
làm quen với chị. 

17 :23 :HĐ : Không, lúc đó thì Việt Nam ở vùng Boston thì rất ít, tất cả trai gái du học 
sinh chừng hai, ba chục người thôi thành ra dĩ nhiên họ biết tại sao em đeo, thứ nhất. 
Thứ hai, lúc đó con gái ít lắm thành ra mình cũng có giá. 

NB : Thế như vậy chị đi du học năm 74, tức là chị cũng ở Việt Nam trong cái thời kì chiến 
tranh, tuổi thanh xuân của mình, thời kì đó cũng khủng khiếp lắm. Chị thấy cái chiến 
tranh Việt Nam ảnh hưởng như thế nào với gia đình của chị. 

18 :02 :HĐ : Gia đình em như em nói rất là may mắn ở trong Sài Gòn mà an hem còn nhỏ 
chưa có phải đi lính, đến khi 75 xảy ra em mới thấy là mình có một cái đời sống sung 
sướng như thế nào, so sánh với những đời sống của người khác của xứ mình. Nhưng mà 
em vẫn nhớ tới Mậu Thân chẳng hạn mọi người đều bị ảnh hưởng, tất cả những người ở 
Sài Gòn thì đều biết bị phóng kích, bị thế này thế nọ rất là lo sợ. Thì em nhớ lúc Mậu 
Thân chẳng hạn, thì buổi tối tụi em phải chạy xuống núp dưới cầu thang tại vì bị phóng 
kích vô đó, nhiều khi vô cũng rất gần nhà em nhưng mà mình nhỏ mình chưa có biết. 

NB: ... 

18:45:HĐ: Dạ ở ngay sau đường Hàm Nghi đó chị, đường Lê Văn Kiệt. Thành ra em mới 
thấy là mình chưa có biết sự ghê gớm của cái chiến tranh như thế nào tuy là mình coi ti 
vi mỗi ngày thấy cảnh giết chóc bắn nhau này kia nhưng mà ảnh hưởng mỗi ngày thì 
mình lại không thấy. Đến khi ra khỏi xứ, mình mới cảm thấy sự khủng khiếp của chiến 
tranh nó như thế nào. Em nhớ khi em vừa tới trường đại học đó, thì cái điều đầu tiên mà 
nó khiến em xúc động nhất là thấy thanh bình, em thấy người trẻ ở đây sao mà không 
biết lo gì hết, tuy là mình nói là mình sống sung sướng nhưng mà người Việt Nam luôn 
luôn có một nỗi lo, dù là nhà giàu, nhà nghèo hay con nít, người lớn có điều là mình 
không biết là mình đang lo thôi. Lúc nào mình cũng lo là minh bị chết, anh mình bị đi 
lính, anh mình chết … Còn khi em qua đây em không thấy người ta lo gì hết, người ta biết 
ngày mai sẽ như hôm nay, sẽ như hôm qua, phải không. Em vô trường học thì người trẻ 
còn ít lo hơn nữa, lúc đấy em mới bắt dâdu nhận thấy sự khủng khiếp của chiến tranh. 

NB: Cái sự nhận thức của chị khi chị đến Mỹ như vậy có ảnh hưởng đến việc học của chị 
không? 

20:15:HĐ: Dạ ảnh hưởng rất nhiều, tại khi em đi như em nói với chị là em chỉ nghĩ là đi 
du học một vài năm mình về, mình ở Việt Nam thì mình chỉ biết qua hình ảnh này kia về 
xứ Mỹ. Mình nghĩ xứ đó nó vui lắm, mình nghĩ đến những tòa nhà trọc trời New York 
chẳng hạn. Khi mình qua mình mới thấy nó buồn sao tại vì mình quen ở với hàng xóm, 
láng giềng, mỗi khi mình mở mắt ra ở Việt Nam mình chỉ biết có bao nhiêu tiếng động 
của bao nhiêu người thân đến khi qua đây chỉ có mình, chỉ có những người nói tiếng 
khác mình, cách suy nghĩ khác cái gì cũng khác hết. Em và những người du học sinh ai 
cũng bị sốc, ít nhất là trước khi cái vụ 75,ai cũng gặp nhau là khóc lóc, rồi nhớ nhà. Em 



còn nhớ một cậu bạn … ngồi khóc mỗi ngày, em con gái thì thú thật chuyện đó rồi nhưng 
khi anh thú thật chuyện đó là buổi tối anh khóc trước khi đi ngủ tụi em mới thấy là ai 
cũng bị chứ không phải gái bị không. 

NB: Khi mà chị đi học như vậy đó mà nghe tin, đương nhiên khi mình nhận thức được ở 
tại Hoa Kỳ rất là bình an nhớ lại đất nước của mình nó khủng khiếp quá. Khi đi học chị 
nghĩ chị học 4 năm về, học về kinh tế để giúp đỡ đất nước, khi chị thấy như vậy chị có 
thay đổi quan niệm của chị làm sao cho đất nước khá hơn không? 

21:46:HĐ: Dạ hồi em mới đi hoặc là khi ở Việt Nam như em nói em học y khoa, khi qua 
đây em thấy được cái cảnh khổ của Việt Nam mình tự nhiên em thay đổi, em thấy cảnh 
nghèo, ra cái xứ ngoài chiến tranh mình mới thấy cái xứ mình nó nghèo như thế nào so 
với thế giới. em đổi qua kinh tế là vậy. 

NB: Đầu tiên chị được cái … là học nghề gì? 

22:15:HĐ: Dạ họ không cần biết mình nghề gì, họ chỉ cho mình 4 năm đi học vì ở đây 
như chị biết mấy trường là … thành ra mình muốn học y khoa hay là kinh tế hay là bất 
cứ nghề gì. Giờ em muốn quay ra học ba lê cũng được, họ cho tiền miễn là học cái trường 
của họ là được. 

NB: Thành ra chị quyết định học về kinh tế. 

22:35:HĐ: Tại lúc đó em nghĩ mình lúc đó cũng ngây thơ, mình tưởng mình có thể làm 
được nhiều chuyện. Mình nghĩ là bác sỹ mình chữa được cho bệnh nhân là cùng rồi, còn 
mình phải thay đổi cái sự nghèo khó của cái xứ mình thì mới giúp được nhiều hơn. Thì 
khi nhỏ thì mình nghĩ vậy 

NB: Khi chị đi học, chị gặp các bạn người Mỹ họ có nói gì về chiến tranh Việt Nam không. 

23:05:HĐ: Dạ phần lớn thì người Mỹ không biết về chiến tranh Việt Nam hoặc nếu họ có 
biết thì một số họ cảm tưởng, đọc báo này kia họ nghĩ là cái chính quyền Việt Nam công 
hòa của mình có vẻ tham nhũng có vẻ không tốt, họ cũng biết bên kia có vẻ không tốt 
nhưng bên kia họ tuyên truyền hay hơn thì thành ra có nhiều người nghĩ là bên miền 
Nam của mình là … Thành ra em cũng biết là họ hiểu sai, thành ra em cũng cố giải thích 
này nọ. Nhưng phần lớn cái trường em học lại là trường con gái nữa thành ra họ cũng 
không phải ghét nhiều lắm. 

NB: Chị có theo dõi trong cái thời gian ở tại ngoại quốc khi đi du học, chị có theo dõi tình 
hình của những người xuống đường hay phản chiến trong cái thời gian đó. Tại vì mình 
sống trong nước thì mình biết vì mình sống ở trong đó, ra ngoài này nhiều khi giữa cái 
sự tuyên truyền của đối phương như vậy đó, chị có theo dõi cuộc biểu tình khi đó chị 
thấy tâm hồn như thế nào? 

24:18:HĐ: Lúc đó thì em thấy việc biểu tình nó cũng bớt rồi chị, cái thời biểu tình nhiều 
nhất là cái thời giáng sinh. Cái thời đó khi em qua là cuộc chiến đó đã tàn rồi, Mỹ cũng đã 



rút ra. Nhưng mình cũng thấy bất mãn là họ chỉ tuyên truyền một chiều mình cảm thấy 
là họ hiểu sai về cái chiến tranh của mình 

NB: Bây giờ mình trở lại cái thời kì Mậu Thân, tại vì năm 75 thì chị không có ở nhà không 
có ở trong cái không khí đó, khung cảnh đó nhưng mà năm tết Mậu Thân đó lúc đó chị 
học lớp mấy? 

25:05:HĐ: Lúc đó 68 thì em học cỡ chắc là đệ tam hay đệ tứ gì đó. 

NB: Trường Gia Long. Chị có thể nó cái lúc đó, khi đó ở trường như thế nào, gia đình chị 
như thế nào, ba chị như thế nào? 

25:28:HĐ: Em nhớ hồi Mậu Thân thì trường thì nghĩ học, em em cũng ở nhà, ba em cũng 
ở nhà, má em cũng ở nhà hết. mọi người cả ngày lo đi kiếm mua thức ăn với lại dự trữ 
thức ăn, nhất là má em. Tại cứ nghĩ là không có chợ, chiến tranh cứ tiếp diễn không biết 
chừng nào dứt, nhất là má em rất là lo có 7 đứa con nhỏ thành ra em cũng nhớ là đi kiếm 
hết chợ này chợ nọ xem có ai bán đồ ăn gì không để mua về hoặc mua gạo về trữ, dự trữ 
nước mắm về đó chị. Thì em nhớ ở nhà cả tháng mỗi ngày coi ti vi những cái chuyện mà 
xảy ra khắp nơi đó. Thì cảm tưởng ai cũng lo sợ, nhưng mà mấy đứa nhỏ thì rất vô tư, nó 
còn thấy nhà nó còn vui nữa không phải đi học mà cứ chạy ra chạy vô mà cha mẹ cũng 
được ở nhà luôn. Nó enjoy. Cái xóm em thì nó yên không có bị đánh nhau thành ra em 
chỉ nhớ có vấn đến là ở nhà với lại lo lắng nhưng không đến mức độ trực tiếp như những 
cái xóm khác bị Mậu Thân hay bị như miền Trung này kia. 

NB: Như chị biết thì ở Huế là bị nặng nhất, ở miền Nam không có ảnh hưởng gì nhiều 
nhưng mà trong số bạn bè hay thầy giáo của chị có ai bị cái gì không? 

27:00:HĐ: Em nghĩ hầu như không ai bị gì hết đó. Em nhớ lúc đó là đọc cuốn giải khăn sô 
cho Huế của Nhã Ca thì mới hiểu là ngoài cái chuyện mình coi ra trên tivi truyền hình 
báo chí này kia mình mấy thấy hiểu được cái tâm tình của cái người ở Huế. Những cái sự 
nhiều khi mình thấy rất nhỏ nhặt nhưng mà nhưng mà rất đau khổ của người ta đó. Có 
nhiều khi mình thấy giết chóc hàng loạt hay xảy ra mình vẫn thấy nhiều khi mình được 
đặt vô cái trường hợp của một con người, rất là hay, rất là ảnh hưởng sâu xa với em. Em 
mới thấy là chiến tranh dù ai thắng ai thua tất cả đều thiệt khi mình đọc cuốn đó thì em 
thấy vậy. Cái người giết người hàng loạt rồi xô xuống hố để chon, rồi người phải chạy, 
cha mẹ chết không toàn thây rồi ngày ngày phải đi kiếm xác này nọ. Em thấy cảnh đó, em 
thấy quá tàn khốc, quá … Thành ra em nghĩ Nhã Ca viết cuốn đó là cuốn rất có ý nghĩa 
lịch sử mà nên đươc lưu lại, nên được phiên dịch ra, nếu được. 

NB: Như vậy thì cái thời còn tổng thống Ngô Đình Diệm lúc đó chị còn nhỏ lắm. 

28:35:HĐ: Dạ, khoảng 9-10 tuổi. 

NB: Và cái thời tổng thống Thiệu thì cũng khá lớn rồi, chị nhận thức như thế nào về cái 
thời tổng thống Thiệu. Về cái chính thể đó, về cái chính thể đó, cũng như là cái tự do dân 
chủ về miền Nam của mình. 



28:50:HĐ: Dạ em thấy mình tự do dân chủ … không thấy gì bất mãn hay cái gì. Có thể 
như em nói em sống hơi … quá đi. Ví dụ lâu lâu trong trường hợp biểu tình này kia em 
cũng tham dự nhưng mà ngay cả cảnh sát khi đến trường để gọi là dẹp biểu tình thì họ 
cũng rất là nice, tại trường toàn con gái không à. Mình không phải đối diện với những 
cảnh như là ghê gớm hay gì hết. 

NB: Tại sao trong trường lại biểu tình, tại sao nữ sinh trường Gia Long lại biểu tình? 

29:27:HĐ: Dạ em nhớ cũng chống này trông nọ thì thấy ai chống mà mình thấy đúng thì 
nhiều khi cũng hùa vào một phần, một phần nhận thức nữa. Nhưng mà biểu tình thì em 
nhớ cũng nhỏ ngắn thôi chứ không có gì quá, căng thẳng cả. 

NB: Có một số người thì nói cái thời đó thì cộng sản đã xâm nhập vào miền Nam thành ra 
cũng xúi giục sinh viên biểu tình này nọ để xáo trộn cái xã hội của miền Nam trong khi 
miền Nam mình nó phải bảo vệ miền Nam rồi miền Bắc xâm lăng vào rồi ở hậu phương 
mà rối loạn thì tiền tuyến cũng khó khăn. Chị nghĩ như thế nào về những nhận định đó? 

30:15:HĐ: Em chắc chắn là có, em chắc chăn là người Bắc … người Nam mà có người 
nằm vùng từ xưa thì những chuyện họ làm dĩ nhiên không có gì mà em ngạc nhiên hết. 

HB: Theo chị thì sao miền Nam bị thất thủ? 

30:35:HĐ: Em thấy, thứ nhất người miền Nam mình… người miền Bắc, mình … sự tàn 
nhẫn, sự gian trá của mình, mình không nghĩ họ có thể làm bất cứ một cái gì để chiến 
thắng. Cái miền Nam mình em nghĩ chưa bao giờ có cái sắc máu đó được, ngay cả bây giờ 
sau mấy chục năm sống dưới cái thời cộng sản ấy chưa bao giờ con người miền Nam 
luyện cho mình được cái tính lấy độc trị độc ấy. Cái đó em nghĩ đó là lý do chính. Mình 
thua vì mình quá nhân đạo, mình quá tử tế. Nhiều khi em nghĩ, nếu như mình thua 
nhưng nếu con người mình còn, người Việt mình còn … thắng nhau để làm gì, còn người 
mất lương thiện thì … 

HB: Đương nhiên chị ở Sài Gòn và được học ở trường Gia Long nhưng cũng có lúc chị 
nghe về cộng pháo kích của các trường học rồi cộng pháo kích của những nơi đông dân 
cư khi đó chị nghĩ sao? Khi đó cũng phải đệ tam, đệ nhị, đệ nhất chị nghĩ sao? 

32:06:HĐ: khi đấy em nghĩ lúc đó không chấp nhận được nhưng họ vẫn làm, vẫn xảy ra, 
người dân thì cũng ráng tránh đạn thôi. 

HB: Chị có cơ hội nào để với những người bạn ở Mỹ khi chị đi du học về những cái tàn ác 
đó không? 

34:41:HĐ: Dạ cũng có chứ. Em nghĩ trong sự liên hệ bình thường thì mình cũng có nói, 
bất cứ cái dịp gì mình nói được mình vẫn nói. 

HB: Khi chị còn ở trong nước, tức là trước năm 75, trước khi chị đi du học năm 74 chị có 
biết sự hiện diện của quân lực Hoa Kỳ ở miền Nam. Chị nghĩ sao về việc người Mỹ sang 
tham chiến tại miền Nam Việt Nam? 



32:41:HĐ: Lúc đó khi em nhỏ, em cũng không nghĩ gì nhiều em chỉ cảm thấy họ qua giúp 
sức mình thì giúp, lúc đó em đâu có nghĩ gì đến chính trị hay lịch sử tại sao họ qua hay gì. 
Em chỉ nghĩ khi đánh giặc ở mỗi bên có đồng mình, bên kia họ có đồng mình thì bên 
mình cũng có đồng mình thì em thấy bình thường thôi. 

HB: Khi chị thấy có những quá bar xuất hiện ở Sài Gòn và một số tỉnh khác, lúc đấy chị 
thấy như thế nào? 

33:32:HĐ: Lúc đó em không có để ý lắm quán bar, thứ nhất là em thấy gia đình em cũng 
đâu có dịp hay là thấy, liên hệ có dính dáng gì đến cái đó. Mình chỉ biết là có cả một cái, 
như hồi xưa nói … khi qua Mỹ em có gặp 1 vài cô gái đi theo chồng về Mỹ thì em thấy 
những người đó rất là dễ thương không có vấn đề gì hết. Thật sự khi còn ở Việt Nam khi 
nghĩ về những quán bar hay là những chuyện đó thì em cảm thấy rất thương những cô 
gái đó chưa bao giờ thấy cái đó là sự gì hành hạ người ta hoặc là chê trách người ta hết. 
Thì phần lớn con gái Việt Nam muốn lấy chồng Việt Nam muốn có đời sống gia đình 
nhưng những cô gái này thì … nhà nghèo hoặc là vấn đề gì đó phải lưu lạc lên Sài Gòn, 
lên những chỗ gọi là địa đầu giới tuyến vì lý do sinh kế họ phải làm những chuyện đó mà 
lúc nào họ cũng rất đau khổ, em cảm thấy họ cũng mặc cảm chứ không phải sung sướng 
lắm đâu. Mà khi em cảm thấy xã hội mình rất là khắt khe với đàn bà nói chung và với 
những người như vậy nói riêng tức là thấy ai sa cơ rồi cảm thấy là mấy cô này không 
đàng hoàng hay mấy cô này thế này thế nọ. Em thì chưa bao giờ có ý nghĩ đó, mấy người 
đó nếu như họ phải làm vậy vì lý do sinh kế thì nếu mình giúp được thì giúp, không giúp 
được thì mình … mình không có được phê phán người ta. Vì mình đâu có biết nếu sống 
trong hoàn cảnh đó mình sẽ làm cái gì. 

NB: Đó là đứng về khía cạnh phụ nữ Việt Nam của mình trong thời chiến nhiều khi phải 
làm những cái việc mà trong tâm của họ không bao giờ muốn. Thế chị nhìn về những 
người lính Hoa Kỳ như thế nào, chị có quen những người lính Hoa Kỳ khi mà chị còn ở 
Việt Nam hay không? Hay là chị nhìn thấy họ như thế nào, cảm tưởng của chị. 

01:00:HĐ: Em thì không quen ai Mỹ hồi ở Việt Nam, em chỉ nhớ 1 cái hình ảnh như thế 
này. Có lần gia đình em không biết đi đâu có thể đi … hay là đi Đà Lạt gì đó mà giữa trời 
nắng chang chang vậy đó lúc đó xe chạy qua thì em thấy 1 anh lính Mỹ rất là trẻ cởi trần, 
chỉ khoảng 17-18 tuổi thôi, theo em nghĩ. Mà mặt mày anh chảy mồ hôi khổ sở, lúc đó 
đứng cởi trần giữa đường mà đang xây đường. Hồi đó e cũng nhỏ như anh cỡ mười mấy 
tuổi cũng tội nghiệp anh này … đứng giữa đường cởi trần nóng nực đang xây đường nạp 
đạn, em cảm thấy thông cảm cho anh ấy, mặt anh ấy khổ sở, thấy tội nghiệp. 

NB: Mình thấy trong chiến tranh, người dân của mình phải chịu khổ chết chóc bảo vệ đất 
của mình thì đã đành và những thanh niên thế hệ trẻ của các nước khác đi qua nước 
mình để giúp mình bảo vệ, họ cũng hy sinh mạng sống của họ cho mình những cái đó 
mình cảm thấy nhân bản của con người nó rất được tôn trọng và nó rất là cao. Đi ra xã 
hội tây phương đương nhiên cái tâm hồn người Việt Nam lúc nào cũng đẹp. Nhưng mà 
khi đi ra tới hải ngoại đi du học như vậy chị thấy cái tâm hồn của người, đặc biệt là 



người Hoa Kỳ họ rất là rộng lượng. Không biết là chị nghĩ là cá nhân chị đa số là người 
Việt của mình ở đây ba mươi mấy năm có học được cái nhân bản đó không. 

02:52:HĐ: Em nghĩ mình học được phần nào chứ, nhưng mình học chưa bằng người ta 
như là em nói người Việt Nam mình trải qua nhiều hơn những dân tộc khác. Thành ra 
tiền ẩn trong tiềm thức của mình đã có sự lo, lo lắng bảo vệ cho mình bảo vệ cho gia đình 
nhiều hơn là bảo vệ của công, bảo vệ xã hội hay là bảo vệ quốc tế. Mình không có tinh 
thần đó nhiều bằng những nước tây phương, họ đã thanh bình bao nhiêu năm mà đã 
vững bao nhiêu năm đó chị. Thành ra đó là cái chuyện mà mình cần học, phải học nhiều, 
mình cần phải có cái tinh than nhân bản ngoài cái tinh thần dân tộc. Tại con người Việt 
Nam hay con người hay con người  
Mỹ hay con ngươì như nào cũng phải ráng mà thương lấy nhau vì như bây giờ như chị 
thấy mọi chuyện nó đều là thế giới hóa hết … mình ở xứ này không nghĩa là xứ khác 
không ghét mình, không bảo vệ, không tấn công mình. Nhiều bạn thì vẫn hơn. 

NB: Cảm ơn chị. Bây giờ với cái tinh thần yêu nước như vậy của chị cũng nhìn thấy cái 
tàn ác của cộng sản Việt Nam, nhìn thấy cái sự thanh bình của miền Nam Việt Nam rồi sự 
cố gắng của các vị lãnh đạo của miền Nam Việt Nam làm sao cho đất nước được yên ổn, 
miền Nam được yên ổn. Khi ra tới hải ngoại để đi học, chị có tham gia đảng phái nào 
không. Đảng phái chính trị sinh hoạt. 

04:28:HĐ: Dạ không. Tại thứ nhất lúc đó cũng không có đảng phái gì cái số học sinh cũng 
còn nhỏ, số học sinh lúc đó qua khoảng 20-30 người. Em qua thì chừng 7-8 tháng sau thì 
75 xảy ra thì em xa gia đình cũng 3 năm, thì chị biết thì tinh thần mình lúc đó cũng 
không vững lắm đâu, tự dưng mình không có đường về, tự dưng mình là du học sinh 
tưởng đi năm về giờ không biết chừng nào về thì em thấy là cái cảm giác của mình nó rất 
là bất định, cũng rất là buồn. 

NB: Bây giờ chúng ta qua cái vấn đề chị đi du học, cái thời gian đầu tiên đương nhiên là 
gặp khó khăn nhiều. Chị có thể chia sẻ điều đó. 

05:23:HĐ: Dạ thứ nhất là nhớ nhà, buồn,… bị tiếng ngoại ngữ nữa, phong tục, văn hóa 
khác thì ít mà em nghĩ cái ngoại ngữ. Tại vì Việt Nam mình thì học tiếng ngoại ngữ trong 
trường nhưng mà chị biết ở Việt Nam chưa bao giờ dạy ngoại ngữ giỏi hết. Bây giờ thì 
khá hơn, tại bây giờ vô thầy cô rồi nghe viết chứ không có dịp tiếp xúc thẳng với người 
ngoại quốc nữa thành ra khi qua đó trở ngại lớn nhất là ngôn ngữ. Từ cái trở ngại lớn 
nhất là ngôn ngữ cũng làm cho mình rất là khổ đó chị tại thí dụ như chuyện đi làm 
chuyện đi học đều mình phải… 

NB: Tại Việt Nam chị học trung học đệ nhị cấp chị học ban gì. 

06:17:HĐ: Dạ em học ban A. 

NB: Ban A. Khi qua tới bên này chị lại chọn về kinh tế. Có khó khăn gì là chọn ban A là cái 
ban khoa học rồi đi học về kinh tế. Có khó khăn gì không chị 



06:32:HĐ: Em nghĩ cái khó khăn chỉ có về ngôn ngữ thôi, chứ em nghĩ một khi mình đi 
học thì học cái gì thì cũng khó, chưa thấy học đã muốn nghĩ hè. 

NB: Khi 1 năm đầu tiên tại đại học của Hoa Kỳ chị thấy sao, có vững tin hơn không 

06:51:HĐ: Em nghĩ … chứ không phải 1 năm đâu, tại vì như thế này em thấy đi học ngay 
cả sinh viên Mỹ nó cũng khổ chứ không phải dễ dàng, muốn học là mình phải học bằng 
cái suy nghĩ khác mà mình không phải giỏi lắm. Đối với trường Việt Nam em là loại sinh 
viên giỏi nhưng mà khi qua đây thì thấy mình không bằng ai. Vì đứa bạn mình nhiều đứa 
đã nói 4-5 thứ tiếng, nó đi du học nhiều nó đã được trải nghiệm nhiều trong khi mình từ 
Việt Nam cũng kể là 1 nước lạc hậu được mà lại ở nhà với cha mẹ từ nhỏ đến lớn, chưa 
bao giờ đi ra ngoài thành ra rất nhiều chuyện phải lo. 

NB: Khi mà chị vừa mới đi du học vài tháng thì nó xảy ra cái ngày 30/4 đối với chị cái 
ngày đó như thế nào? 

07:49:HĐ: …, khi em qua mình đã thấy bắt đầu những cái biến cố xảy ra từ từ thì em nhớ 
là ngay trước ngày 30/4 được vài ngày thôi thì trên ti vi Mỹ đã chiếu những cảnh là 
người ta bỏ chạy xứ hoặc chạy ra ngoài bến tàu để chạy đi này kia, hay di tản từ miền 
Trung vô. Từ từ mình thấy được rồi, em nhớ cái trường của em rất tử tế, lúc đó họ kêu 
em lên, em với 1 cô Việt Nam kêu lên nói bây giờ đó họ cho tụi em gọi về Việt Nam, nó sẽ 
trả tiền cho gọi về Việt Nam, nó nói sẽ giúp cho gia đình tụi em ở Việt Nam. Thì em nhớ 
gọi về Việt Nam được thì ba má em rất là khác, lúc đó mình … , mình lo quá rồi tại vì 
mình thấy trên tivi hàng ngày toàn thấy xác tồi thấy chạy ra bến tàu này kia, rồi bỏ quần 
áo vương vãi trên đường này kia. Em mới nói cho ba má ráng chạy ra bến tàu đi để leo 
lên tàu chạy đại đi. Thì ba má em lại nói, trời ơi bây giờ ngta đi ra ngoại mà người ta chết 
ở ngoại nhiều lắm mà mấy đứa em em còn nhỏ làm sao mà dẫn đi mà đông vậy mà lúc 
đó ba em còn ông nội em, không bỏ đi nữa,  
Thành ra ba má em không chịu đi, nói thôi cứ tới đâu hay tới đó chứ không có chịu chạy 
ra, thì lúc đó em thấy mình bất lực lắm thấy mình thấy mình nói thấy ba má mình không 
thể đi được thành ra cứ phải chịu rồi. Thì mấy ngày sau vụ 30/4 xảy ra thì mất liên lạc 
luôn. Mất 3 năm sau. Tại khi đó em viết thư về này kia không có hồi âm luôn cái gì hết, … 
lúc đó Mỹ với Việt Nam rất là căng thẳng. Nhưng mà 3 năm em nhớ là hồi đó là em rất là 
sợ, không biết là ba mẹ mình bị cái gì hay là như thế nào, nhiều khi em bị thấy gia đinh 
mình có người chết hoặc bị đi đâu không biết là đi đâu. 

NB:Như vậy thì lúc đó ở trong trường cũng như là ở tại trong chính quyền ở tại địa 
phương có nói cho du học sinh ở từ miền Nam về cái tình trạng di trú của họ. 

10:21:HĐ: Dạ không có ai nói gì hết nhưng mà đại khái là mọi người cũng biết tại vì giờ 
báo chí gì đó cũng biết mình giờ được stay, không ai đuổi mình về, mình đâu còn xứ để 
về thành ra đại khái là mình biết là không ai sẽ làm gì mình. Bù lại mình cũng không có 
gia đình gì hết để về. còn có 1 số bạn bè gia đình đã qua được cái ngày 30/4, 1 số bạn bè 
thì gia đình chưa qua được. thành ra tụi em kể như có 2 nhóm. Nhóm cha mẹ gia đình 
đoàn tụ được liền, 1 nhóm thì phải mấy chục năm sau mới đoàn tụ được. 



NB: Chị có gặp được những cái người đi được năm 75 để hỏi thăm. 

11:05:HĐ: Khi em có 1 số chạy qua ngay 30/4 chạy qua được thì có 1 số thì qua đảo, 
vượt biên rồi cũng qua rồi tụi em cũng có làm quen giúp mấy người đó, … này kia hoặc là 
đi … chuyện này chuyện nọ. 

HB: Thì trong những cái lúc đi giúp những người đi tàu bè qua đó thì cái cảm giác của chị 
ra sao? Cảm tưởng ra sao khi mà chưa gặp gia đình? 

11:33:HĐ: dạ thì cảm giác của mình là giúp được càng nhiều càng tốt, mình thấy những 
cảnh người ta vượt biên chết chóc này kia thì rất là đau lòng. Mình cảm thấy rất là phẫn 
nỗ vì cái chuyện xảy ra làm cho mọi người phải cảnh như vậy, em nghe là trong xóm em 
sau, này mới nghe chứ lúc đó không biết, có những người bạn thủa ấu thơ của mình vượt 
biên này kia bị chết hoặc bị bắn bị mù mắt, những đứa con gái cỡ em hoặc lớn hơn này 
kia ra tàu bị bắn mù mắt đi, đi ra tàu bị bám theo bị rượt bị đuổi gì đó. Tự nhiên mình 
thấy sau khu xóm mình đang yên lành tự nhiên ai cũng ở trong tù hết, không tù chuyện 
này thì tù chuyện nọ, từ con gái đàn bà rồi con nít gì hết. có những đứa nhỏ thì bị đi ở 
bên Campuchia về bị chết mà những đứa nhỏ này mình biết nó từ nhỏ. Cái xóm em 
không ai đi đâu trong bao nhiêu năm mà bỗng chốc tan tác hết, lớp chết, lớp ở tù lớp đi 
vượt biên, đi Mỹ, đi tây gì đó, tan nát hết, mình không tưởng tượng được việc đấy 

NB: chị cho biết là cái giây phút đầu tiên mà chị liên lạc được với gia đình như thế nào, 
tại sao? 

13:02:HĐ: Em nhớ là người anh em vượt biên bằng tàu thì khi vượt biên thì có thể bị sợ. 

NB: Đó là năm nào? 

13 :12 :HĐ : Em nhớ người anh đầu tiên đi là năm 79. Thì lúc đó gia đình em sợ đi thì có 
thoát hay không. Khi qua được Mã Lai người anh mới viết thư cho em, đến khi em nghe 
được là em quá  mừng, lúc đó mới liên lạc được với gia đình biết anh em ở Mã Lai thì em 
đoán là đã qua. Về sau cũng có 2 người em nữa cũng đi bằng tàu cũng 2 … khác nhau. 

NB : Ba mẹ thì chị bão lãnh hay sao ? 

13 :52 :HĐ : Dạ. Tại vì lúc đó em còn em gái với thẳng nhỏ em út. Vì lúc đó em đã nghe 
chuyện hải tặc, chuyện các thứ rồi nên em nói thôi, còn em gái tốt nhất không nên đi có 
chuyện gì mà phải chạy như vậy nữa, còn thằng bé kia thì còn nhỏ quá nên ở đó chờ em 
bảo lanh. Thành ra gia đình chờ em bảo lãnh đó chị thành ra gia đình đến 90 mới qua 
được. 

NB : Bây giờ tới chị, khi mà đi du học có người bạn trai nào không ? 

14 :29 :HĐ : Hồi đó là em có quen 1 người bạn trai học ở bên trường gần đó. Thì cũng 
quen lúc đi học này kia, gia đình anh cũng như gia đình em bị kẹt lại luôn. 

NB : Khi đó quen ở Việt Nam hay như thế nào ? 



14 :45 :HĐ : Có quen ở Việt Nam rồi đi du học. 

NB : Hai người lấy nhau hay như nào. 

14 :53 :HĐ : Dạ không 

NB : Chị có thể cho biết cái mối tình của chị với lại ông xã khởi đầu như nào và đi đến kết 
cục lấy nhau. 

15 :05 :HĐ : Không biết ông ấy có cho em nới không. 

NB : Hai người gặp nhau ở đâu. 

15 :11 :HĐ : Ông xã em thì cũng gặp nhau ở vùng Boston, thì ảnh cũng học gần đó. Anh là 
người Việt. 

NB : Anh ấy có phải người tị nạn không 

15 :20 :HĐ : Dạ không, anh ấy cũng dân du học 

NB : Và cũng học cùng nghề với chị 

15 :25 :HĐ :Không. Anh học về… 

NB : Anh chị bây giờ có mấy đứa con. 

15 :32 :HĐ : Dạ thưa có 2 

NB : Có 2. Cháu lớn bao nhiêu tuổi 

15 :34 :HĐ :Dạ gái lớn thì 18, đứa nhỏ thì 15 

NB : Chị có thể nói về 2 cháu. 

15 :41 :HĐ : Dạ gái lớn em thì nó mới đi học đại học, qua Cali học. bé thì ở vẫn còn ở với 
em 

NB : Mà bây giờ gia đình chị từ Boston đi tới … từ khi nào 

15 :53 :HĐ : Dạ năm 1999 

NB : Có lí do ? 

15:57:HĐ: À lúc đó ở trên kia lạnh quá, con em nó bệnh hoài thì em không thích ở đó 
nữa, em ở đó quá lâu. Em mới nói với ông xã 1 là đi Cali 2 là đi … có công ty Việt Nam lớn 
mình vui hơn mà ấm hơn. 

NB: Rồi cả gia đình, ba mẹ của chị cũng đi theo luôn 

16:22:HĐ: Dạ không, ba mẹ em thì khi qua thì ở vui tụi em lúc cũng lạnh quá cũng bỏ 
qua Cali ở. 



NB: Vậy gia đình giờ 2 bác thì ở Cali, chị ở tại … còn mấy người em với anh? 

16:36:HĐ: Dạ mấy người em em hầu hết là ở Cali hết 

NB: Có mình chị ở lại ... Cháu trai của chị năm nay 15 tuổi, cháu bị … và chị quyết định ở 
nhà để coi con. Chị cho biết cái khó khăn cũng như kinh nghiệm của 1 người mẹ ở nhà 
chăm sóc cho đó con mình bị… 

17:05:HĐ:Em thì lúc trước khi có cháu thì lúc nào cũng đi làm hết, đi học đi làm không 
lúc nào ngưng nghỉ hết. Khi quyết định ở nhà để có cháu thì đó là quyết định rất là khó 
khăn tại vì em chưa bao giờ nghĩ sẽ ở nhà vì con, nhưng mà khi cháu bị bệnh thì nó rất là 
… thành ra mình không kiếm được người giữ lúc đó vẫn còn ở Boston mà ở đó lạnh cháu 
nó bệnh hoài à. Cái việc giữ con của em không bình thường như những bà mẹ khác đâu, 
đó là cái chuyện rất là…, rất là khỏ khăn cho em, cho cả gia đình em nữa. Thành ra lúc đó 
em không có … gì hết, nếu có … thì em cũng không ở nhà giữ con đâu. Làm mẹ thì mình 
không có cái … gì hết 

NB: Vậy thì lúc đó tài chánh gia đình có bị ảnh hưởng gì không? 

18:03:HĐ: Ảnh hưởng, dĩ nhiên tại vì bây giờ tự dưng bây giờ thành …, tức là …nhưng 
mà em chấp nhận chuyện đó vì em không phải người thích đua đòi gì lắm hoặc là em có 
thể sống với số tiền ít. Thứ nhất là em đi xa nhà từ khi cũng rất trẻ đó chị nên em cảm 
thấy tình gia đinh rất là quan trọng nhất là những năm em phải xa gia đình, những năm 
em không biết gia đình em ở đâu, có bao giờ lặp lại không. Em thấy cái đó là quan trọng 
nhất, tại em chưa bao giờ phải đói, nhưng mà em biết cái gia đình mình không thể tùy ý 
được, over nice, phải không. Còn ở đây không đến nỗi đói, bị đói được. Thành ra đó là lý 
do em quyết định là ở nhà, như người ta nói là trong những năm đầu là những đứa trẻ bị 
… nhất là trong năm năm đầu cái óc nó còn mềm còn uốn nắn được thành ra 5 năm đầu 
này là rất quan trọng bất kì đứa bè bình thường hay đứa bé bệnh thành ra em cũng nghĩ 
là cái đó qua trọng hơn, rồi từ từ cái chuyện ít đến cái chuyện đó. Vì cháu bị lúc nào cháu 
cũng…, từ … đến… thành ra mướn đc người cũng khó ai mà chịu được thành ra em cũng 
phải nghĩ. Tự dưng cái đời em nó thành vậy, không tưởng tượng được đời mình sẽ như 
vậy. 

NB: Coi con bình thường không vui là đã khó rồi, nhưng mà với cháu nó không được 
bình thường, kinh hoàng lắm, khó lắm. Nhưng mà lòng người mẹ thương con thì mình 
làm được hết tất cả, chị có đi theo học cái lớp đặc biệt để huấn luyện cho người có con 

20:07:HĐ: Luôn luôn mình phải theo dõi mấy cái chuyện đó đó chị, tại vì cái bệnh … là 
cái bệnh mà sau này nó rất là phổ thông, người ta nói các trường hợp bị nó tăng lên nhảy 
vọt trong 10-20 năm nay người ta chưa hiểu nhiều đó chị thành ra tụi em phải tự làm, tự 
nghiên cứu lấy. đến nỗi mình nói chuyện với bác sĩ nhiều khi họ không hiểu. không có 
vấn đề gì đến khi họ test tới test lui rồi con mình lớn lên từ từ họ mới thấy ra. Rồi họ 
được chính bcacs sỹ, họ cũng phải lên vì, họ chưa bao giờ … với mấy đứa nhỏ này thành 
ra e vừa gọi là người mẹ giữ con vừa là một y tá vừa là một thầy giáo vừa gọi là bác sỹ 



luôn. Vì có những chuyện mình chống lại bác sỹ đó chị, tức là bác sỹ muốn mình làm này 
làm nọ nhưng bằng chính hiểu biết của mình và mình biết con mình hơn, chính bác sỹ 
sau này mới nhận ra như vậy. người mẹ biết bệnh của đứa con mình hơn thành ra mình 
là người bác sỹ đầu tiên. Bây giờ thì bác sỹ hiểu lắm rồi, nhưng chị biết thì khi hồi xưa 
chị biết họ có cái tính gọi là hơi kiêu căng đó chị, hỏi bác sỹ thì họ được… sao mà người 
thường mà biết được nhưng mà em hầu như, gần như thành bác sỹ nên thành ra em 
biết, em nghĩ là em biết nên nhiều khi em phải chống lại bác sỹ. Tại vì em nghĩ bất cứ 
người mẹ nào cũng là người bảo vệ con mình giỏi nhất, nếu người mẹ đó cố hiểu biết cố 
học hỏi mình không khác bác sỹ đâu, bác sỹ chỉ xem con mình 5-10p thôi rồi nó cứ theo 
sách vở mà làm, còn mình ở với con mình 24/24 mình biết. nhưng mà để có trí thức đó, 
có cái sự tự tin đó nó cũng … đó chị tại vì khi mình cũng cảm thấy mình làm cái này đúng 
hay sai mình làm thế có hại con mình hay không. Nhưng bây giờ khi mà em nghĩ lại 
những chuyện mình làmđều đúng, chỉ có lúc đó mình không biết là đúng hay sai, không 
có ai chỉ mình, không có ai giúp mình. 

NB: Khi chị nói về cái … thì … tinh thần của gia đình chắc chắn nó phải có. 

22:41:HĐ: … gia đình em cũng nhận được rất ít, thứ nhất là em không nói ra, thứ 2 là 
không ai hiểu hết trơn, nghe tả lại thì khác lắm còn sau này thì mới … sau này thì mới 
hiểu nhiều, gặp cháu thế này thế nọ thì mới biết là nó khổ cực như thế nào. 

NB: Mặc dù là 10 năm hay 15 năm trước có thể là tại địa phương, có thể là cái y tế ngày 
xưa họ chưa có những cái nghiên cứu nhiều về cái bệnh … giống như bây giờ, nhưng 
chắc chăn chị giúp được sứ giúp được ở tại địa phương. 

23:23:HĐ: Dạ lúc đó họ không có giúp đỡ y tế đâu chị, vì … nó không phải bệnh gì … 
thành ra họ có những cái lớp , họ có những cái … thành ra cháu phải học những cái lớp … 
như ở Việt Nam là học nói thì cháu nói năng được, hoặc là huấn luyện để cầm cái gì đó 
chẳng hạn, gọi là vật lý trị liệu ở Việt Nam tay chân cháu cũng rất là yếu, rất là kì, để 
miêu tả thì khó lắm, yếu thì không phải là yếu mà mạnh cũng không phải là mạnh. Thành 
ra những chuyện bình thường mà cháu nhỏ làm được, cháu nhỏ 2 tuổi làm được cháu 
cũng làm được. cháu cũng làm những chuyện rất bất bình thường rất là nguy hiểm cho 
cháu. 

NB: Nghĩa là nó từ chối những cái chuyện bình thường, nếu mình kệ nó nó cũng có thể 
làm được nhưng mà nó từ chối nó không phải làm 

24:23:HĐ: Nó làm được, nhưng mà lúc đó nó không hiểu nó có làm được hay không, em 
ví dụ đi nó có thể đập nát 1 cái gì đó bằng tay không, nhưng mà khi cầm cây viết tay nó 
cứ run run. Nếu mình không hiểu sao, mình hiểu rồi thì đó là 2 chuyện khác nhau. Nếu 
mình hiểu đơn giản, nếu nó đập 1 món đồ như vậy mà khi cầm cây viết nhẹ hều thì phải 
được. nhưng nó gồm các bắp thịt khác nhau, cái điều khiển từ trí óc nó khác nhau, hai cái 
trung tâm trên não bộ để điều khiển 2 chiều nó khác nhau. 



NB: Khi qua những kinh nghiệm và với đứa con thứ 2 như thế đó, chị có bao giờ đến 
những nơi như của cộng đồng mình để chia sẻ kinh nghiệm của mình cho những bà mẹ 
khác không. 

25:13:HĐ: Em chưa bao giờ làm chuyện đó, nói thật là trong thời kì những năm mà cháu 
như vậy đó là từ sáng đến tối là không có ngủ lúc nào mình nghĩ đầu óc mình lúc nào 
cũng có vấn đề. Không những đầu óc không mà sức khỏe mà bất cứ cái gì mình làm cũng 
phải chú tâm tới chuyện giúp cháu, lo cho cháu. Từ chuyện ăn chuyện ngủ, không có gì 
bình thường hết thành ra em chưa ra làm cái chuyện đó được. … bây giờ thì cháu 15, thứ 
nhất là mình biết không có gì để mình làm hơn được nữa, cháu bị như vậy suốt đời. hồi 
xưa thì mình còn cái sự hy vọng này kia, mình càng làm thì cháu càng đỡ còn giờ thì tới 1 
lúc nào thì em biết là giờ mình có … hay … thì cháu cũng bị vậy thôi thành ra bây giờ ai 
cũng khuyên là em phải có a life, e cũng cứ phải sống. 

NB: Chị có nghĩ là chị sẽ viết lại cái kinh nghiệm của chị, nếu phải nói ra ngoài để nói 
chuyện nhiều khi ngại, chị có nghĩ chị viết tât cả 

25:25:HĐ: Thì con gái em nó nói vậy mà, nó nói mẹ cứ viết những gì mẹ trải qua này kia, 
chính nó là người kích thích em nhưng mà em nói em không có viết hay thành ra em 
cũng không viết nữa 

NB: 15 tuổi thì cháu học ở trường đặc biệt hay sao 

26:46:HĐ: Dạ thì cháu cũng phải học chương trình đặc biệt cho những đứa bé như cháu 
trong trường của cháu. Thì trường nào ở đây ở Mỹ nó cũng có chương trình dạy, thì dụ 
như 1 cái lớp bình thường thì 1 lớp có 20 đứa, hai mấy đứa như lớp của cháu có 3 người 
thầy mà có 3-4 đứa thôi, 1 người lo cho 1 đứa trẻ, rất là tốt, rất tốt cho xã hội. 

NB: Cháu nó có ở trong cái tình trạng … thường xuyên 

27:15:HĐ: Khi nào nó giận, nó … thì nó bị cái … cũng 

NB: Nhưng mà cái tăn trưởng cơ thể thì rất là bình thường phải không ạ 

27:25:HĐ: Dạ nó cũng nhỏ hơn bình thường tại vì chuyện ăn uống, bất cứ chuyện gì cũng 
không có bình thường. 

NB: Bây giờ cháu có nói. 

27:33:HĐ: Cháu không nói 

NB: 15 tuổi rồi mà không nói 

27:36:HĐ: cháu có thể làm sao, nói bậy nói bạ mình nghe tiếng từ cháu chứ không phải, 
hay mình nói cái gì nhỏ nhỏ thì cháu nói y vậy. thường thì cháu lặp lại, bắt cháu lặp lại, 
nhưng mà thường thì cháu không nói được. 

NB: Còn ông xã của chị thì vẫn tiếp tục đi làm. 



27:59:HĐ:Dạ 

NB: Chị thấy ở trong cộng đồng đó, cộng đồng Việt Nam mình đó khi mà biết mình có 1 
đứa con không bình thường đó họ phản ứng như thế nào? Những người bạn của chị khi 
biết họ phản ứng như thế nào? 

28:11: Em nghĩ thì họ rất thông cảm. có thể họ không hiểu rõ đến khi họ lại thăm mình 
hay lại chơi với mình thì mới biết nhưng mà để mình kể thì hiện giờ họ cũng nghe nhiều 
trường hợp đó chị thì họ thông cảm. 

NB: Chị có nhận được sự giúp đỡ của những bạn bè, những kinh nghiệm của những 
người khác không. 

28:32:HĐ: Dạ kinh nghiệm thì thường thường là đọc trên internet hoặc là tự tìm hiểu 
hơn, bạn bè em thì không ai có con vậy, họ cũng không biết phải giúp cái gì. 

NB: Riêng cá nhân chị ở bên Mỹ từ năm 74 và chị tiếp xúc với đời sống của người mỹ từ 
hồi còn trẻ sau đó lập gia đình, chị không có … khi mà chị lập nghiệp có đời sống, khi gia 
đình chị, các anh các em chị cái nghề đầu tiên của họ là cái gì, họ có gặp khó khăn với đời 
sống 

29:08:HĐ: Bất cứ ai cũng gặp vấn đề ngôn ngữ đầu tiên, nhưng mà nhờ qua đây nhờ qua 
trễ mà cộng đồng ở Cali đã hình thành là chỗ an hem ba má em ở. Giờ ở cộng đồng nào 
cũng có cái chợ tàu, chợ Việt Nam. Thứ nhất về phương diện tinh thần em thấy đỡ nhiều, 
đỡ hơn hồi em mới qua. Thứ hai là có gia đình thành ra ở xa hay ở gần mình cảm thấy có 
chỗ nương tựa hơn. Còn hồi xưa em nhớ mình đi học hay cả khi đi làm trước khi gia đình 
qua, mỗi lần lễ tết mình cảm thấy như mình là người duy nhất trên cõi đời này tại vì 
không biết mình về đâu, mình không có nơi để về. nhiều khi mấy đứa bạn tụ tập nhau 
mua đồ nấu ăn hay gì đó. 

NB: Cũng nhớ thức ăn Việt Nam mà khi đó chưa có thức ăn của Việt Nam đúng không. 

30:07: HĐ: Khi đó muốn mua bánh tráng cũng không có,có nước mắm. em nhớ là muốn 
ăn phở nhưng không biết làm sao thì có cô bán má cô ấy dạy nấu phở rồi cũng ráng thu 
thập để nấu rồi cũng khen là ngon nhưng giờ em nghĩ lại lúc đấy mình ăn thấy dở. 

NB: Khi mà chị ở Mỹ lâu vậy đó, chị cũng đã ở Boston rồi ở … chị có thấy có nơi nào của 
đất nước Hoa Kỳ này có hình ảnh của Việt Nam không. Như phong cảnh, chị có … , có lúc 
nào đấy chị cảm thấy được nơi này cũng là 1 cái nước Việt Nam của mình 

HĐ: chưa bao giờ, nhìn đâu em cũng thấy không phải xứ mình. 

NB: Chị đã về lại Việt Nam chưa. 

HĐ: em có về vài lần. 

NB: lần đầu tiên chị về chị cảm thấy sao 



31:01:HĐ: Lần đầu tiên về là năm 96 là khi … vừa ngoại giao với Việt Nam rồi mình mới 
về được, lúc đó em rất là xúc động lúc đó em nhớ đáp xuống sân trường Tân Sơn Nhất 
lúc đó còn cỏ dại mọc đầy lúc đấy em thấy rất là lạ. 

NB: khi đấy gia đình chị qua đây hết rồi. 

31:20:HĐ: Đã qua đây hết rồi, em chỉ về chơi thăm những người cậu, dì còn thôi, tự 
nhiên lúc đó mình cảm thấy bình an lắm, bình an là mình có cái xứ để về. hồi xưa khi cả 
gia đình mình ở đây nhưng mình cảm thấy ăn ngửi nằm nhờ vậy đó. Thực ra em ở Mỹ 
lâu hơn Việt Nam nhưng mà nguyên mấy chục năm đàu tiên mình sống ở Việt Nam nó đã 
hình thành cái tâm tình của mình rồi thành ra lúc nào mình cũng là người Việt Nam hết 
đó. Thành ra em về r rất là xúc động rồi gặp những người bạn cũ này kia ấy chị rất là 
cảm động. 

NB: Về cả gia đình hay đi 1 mình chị. 

32:08:HĐ: Em đi 1 mình 

NB: Chị đi bao lâu 

32:09: Lúc đó em về đầu năm 96, đi 3 tuần. 

NB: Chị có đi hết đất nước Việt Nam không hay chỉ ở Sài Gòn thôi 

32:24: HĐ: Em nhớ là em ở Sài Gòn có thể là đi Nha Trang hay là Huế gì đó, cũng có đi, 
lâu quá em cũng quên 

NB: Rồi cái lần thứ nhì, lần sau. Lần sau cùng 

32:36:HĐ: Lần sau cùng là mới có 2 năm trước em về cuối năm 2008 

NB: Chị về gia đình hay cũng đi 1 mình nữa 

32:43:HĐ: Em cũng đi 1 mình vì bạn thân nhất của em ở Gia Long thì có con gái gả 
chồng, em về đi đám cưới 

NB: Chị thấy Việt Nam ra sao 

32:56:HĐ: Em thấy bây giờ thì ở Sài Gòn dĩ nhiên nó hào nhoáng hơn, kẹt xe hơn rồi đủ 
thứ, cái gì cũng có hết, khác với hồi năm 96 nhiều. Nhiều người rất là giàu nhưng nhiều 
người cũng nghèo khoảng cách giữa giàu và nghèo rất là lớn thành ra tùy mình ở trong 
giới nào. Nếu chị mà ở trong giới giàu của Việt Nam thì rất sung sướng, sung sướng hơn 
người Mỹ. nhưng mà nếu không ở trong cái đó thì thôi khổ trăm điều 

NB: Bây giờ nói đến văn hóa của người Việt Nam mình khi mà chị ở Việt Nam trước năm 
74, cái năm trước khi chị đi học thì mình biết là cái nền giáo dục Việt Nam học hết tiểu 
học lên trung học và bắt buộc phải đi học rồi chị qua bên Hoa Kỳ chị học chị cũng thấy 
cái nên giáo dục bên Hoa Kỳ nó có khác gì với nền giáo dục của Việt Nam hay không 



0:01 :HĐ : Nền giáo dục của Mỹ cởi mở hơn nhiều, nó có tính chất Quốc tế hơn, nó để cho 
người sinh viên có nhiều tự do để suy nghĩ, để hỏi người thầy. Sinh viên đây thì dạng 
nghỉ ít nhiều rồi có nhiều cơ hội hơn để khám phá những chuyện mới hoặc là đi du lịch 
hay là đi xứ này xứ nọ đó chị. Còn hồi ở Việt Nam thì thầy mình dạy làm sao thì mình học 
như vậy, ít khi mà mình nghĩ đến chuyện mà mình hỏi lại thầy hay là nghĩ là thầy mình 
sai, thứ nhất là không dám nghĩ, tại vì không ai làm hay muốn nghĩ tới chuyện đó. Còn ở 
đây mình biết thầy mình cũng là người học trước mình thôi chứ không phải thần thánh 
gì mà không thể sai, với lại bây giờ như chị biết là nhờ internet với những phương tiện 
truyền thông này kia đó thì các em trẻ sau này em thấy học hỏi còn hay, còn nhanh nữa. 

NB : thì khi đi ra tới hải ngoại người nào cũng muốn giữ gìn cái văn hóa phong tục của 
mình, theo như chị có cái phong tục nào của Việt Nam cần phải thay đổi không? 

1:16 dạ cũng có chứ, mình cũng có nhiều cái mình nên thay đổi, à chẳng hạn như mình 
nhiều khi hơi bảo thủ đó chị, theo em thấy mình nên cởi mở hơn, mình nên tha thứ cho 
nhau hơn. Tại em thấy người Việt Nam thì đánh rất là tình cảm, nhưng mà cũng vì tình 
cảm nhiều khi mình lại không tha thứ cho nhau, tại thương nhiều thì giận nhiều, phải 
không? Còn Mỹ mình nói họ dễ dãi xuề xòa là tại sao ? họ không có cái thương sâu như 
mình, họ không có cái hi sinh lớn như mình. Như chẳng hạn như người mẹ Việt Nam đi, 
hy sinh quá lớn đi, nhiều khi phải bám theo con, nhiều khi phải control đó, tức là hơi 
kiểm soát hơi nhiều, trong khi người Mỹ thì con họ họ thương, họ lo nhưng tới lúc nào 
thôi chứ không có hy sinh cả đời hay làm bất cứ chuyện gì cho con mình và họ có thể để 
nó đi ra đời hơn. Thí dụ đó chỉ là một cái thí dụ nhỏ thôi, hoặc là giữa vợ chông với nhau 
cũng vậy, hoặc là giữa bạn bè hay là trong cộng đồng cũng vậy, mình có vẻ bắt lỗi nhau 
hơi nhiều, theo em, em ít khi bắt lỗi ai lắm, em thấy mỗi người có 1 cái lí do để suy nghĩ 
hoặc hành động nhưng họ làm. Thì từ khi cái hành động đó hại người khác hay là cố ý. 
Giữa gây hại và không cố ý thì em cũng không giận nhưng nếu mà hại mà cố ý, nhiều khi 
người ta nói mà vẫn làm tiếp ớ thì em mới thấy là không tha thứ được, còn không thì em 
thấy không có gì mà quan trọng quá mà để mà giận nhau rồi gọi là hại nhau, tại vì dù sao 
mình là 1 cái thiểu số trên 1 cái số rất lớn có nhiều chuyện để làm lắm, cho mình, cho xã 
hội này, cho xã hội Việt Nam, cho con mình ớ là nếu mình muốn làm không bao giờ hết 
chuyện để làm, nhiều đời cũng chưa hết thì sao mình lại phí thì giờ đi giận hờn bắt lỗi 
nhau rồi nói anh hay chị làm không đúng ý hay là không đúng, phải không? Khó lắm chị 
đâm ra em thấy mỗi cái cộng đồng mình đó, ai cũng có tâm huyết nhưng mà khi họp lại 
với nhau rất rất ít có sự hiểu, thông cảm và từ cái tâm mình mình phải có cái tâm đó 
trước, dạ tại sự bất mãn luôn luôn có, sự bất hòa luôn luôn có, đừng có mà vì đó mà cảm 
thấy là mình không thể nào làm việc với nhau được nữa. Mỹ nó có cái đó nó rất hay, ví 
dụ nó có thể chống nhau trong chính trị chẳng hạn, lúc mà tranh cử chửi bới nhau không 
còn cái gì móc đời tư ra nói đủ thứ nhưng mà khi xong thì nó cố hợp tác hơn dù nó thích 
hay không. 

NB: Chị có sinh hoạt ở trong cộng đồng chị thấy cộng đồng của mình giữ gìn bảo tồn, chị 
thấy sao 



3 :56 : HĐ :Em cũng ít sinh hoạt vì em busy, em bận, có thể em có nhiều vấn dề về cá 
nhân mà em phải lo tại chị biết khi cha mẹ em mới qua thì em cũng phải lo cho gia đình 
rồi có con rồi cũng lo con ít khi sinh hoạt cộng đồng. Còn về phát triển, về văn hóa đó thì 
em có thể làm nhiều hơn mình làm bây giờ những người ở tuổi mình hay gọi là … thì có 
nhiều chuyện để lo qua thì đâu phát triển văn hóa nhiều được, những cái gì văn hóa của 
Việt Nam thì mình đem thẳng qua đây rồi. rồi chính mình phải lo mưu sinh lo nuôi con 
hay gì đó thì chưa phát triển được. rồi đến khi cái thứ hai là con của mình đó mình thấy 
là nó hơi Mỹ hóa từ khi mình bắt buộc nó hay cố giúp nó hội nhập vào với Việt Nam. Như 
chính em, em có đứa con gái nó 18 tuổi r đó, hồi nhỏ em muốn nó đi học tiếng Việt, cô 
những cái nước của người Việt ở đây này, ở các chùa này nọ đó thì nó chống lại thấy kì 
cục. giờ nó 18 tuổi rồi dĩ nhiên nó biết nói tiếng Việt sơ sơ, nhưng mà em vẫn tự trách 
em không bắt nó nhiều hơn. Chị biết tại sao không vì ghét nó cũng phải về lại nguồn thôi. 
Cái vấn đề là hơi trễ 

NB : đó là gia đình, chắc chị nhìn trong cộng đồng chị cũng theo dõi là có rất nhiều người 
hiểu tiếng Việt, chị có thấy cái nỗ lực nào không ? 

 


