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!: Kính thưa ông Bùi Đăng Trình  hôm nay Diễm Hương xin được thay mặt hội bảo tồn văn hóa lịch sử 
người Mỹ gốc Việt xin được phỏng vấn ông về tiểu sử cá nhân cũng như gia đình về lịch sử văn hóa 
truyền thống của người Việt Nam. Kế đó liên quan đến chiến tranh Việt Nam,chiến tranh Việt Nam đã 
ảnh hưởng đến cá nhân và gia đình ông như thế nào, kế đó là biến cố liên quan đến tết mậu thân, 30 
tháng 4, và sau đó là lý do tại sao ông đến Hoa Kỳ, đời sống tại Hoa kỳ, trước hết xin ông cho biết tên họ, 
ngày sinh, năm sinh của ông.  

00:58:@:tôi tên Bùi Đăng Trình, sinh năm 15-8-1934 tại Phù Cừ Hưng Yên bắc Việt Nam,  

!: Thưa ông ông sinh tại miền Bắc và cũng khá lớn tuổi, xin ông cho biết ông có còn nhớ được kỷ niệm 
thời thơ ấu tại nơi chôn rau cắt rốn của mình. 

01:28:@: Cho tôi xin được trình bày về quê tôi, quê tôi là tỉnh cực đông của Hưng Yên giáp Hải Dương, 
làng Cao Xá cũng là một làng có lũy tre xanh, cũng có trong làng thì các đường lát gạch làng tôi là một 
làng có rất nhiều thành tích chống cộng, thứ nhất là trong quá trình hoạt động chống cộng sản ngày xưa 
thì làng cao xá là làng nổi danh ở tỉnh Hưng yên là một khu tự trị có nghĩa rằng để cho các nơi đến đó trú 
ngụ được an toàn, không có sự kiểm soát của cộng sản, đó là một vùng tề, chung quanh thì là vùng tự 
do. Thì làng tôi lúc năm 3/1945 hồi đó là tháng 3 đói thì dân các nơi đến chết chung quanh làng rất nhiều 
nhưng mà làng tôi không có ai bị chết lý do là dân làng sống hòa hợp với nhau, hòa hợp với nhau thành 
ra cả làng không có ai bị chết cả, cái biến cố thứ 2 là tháng 8 năm 45 thì Việt Minh nổi lên thì dân làng 
cao xá cũng như bao nhiêu dân làng khác cũng rất là hồ hởi tham gia cách mạng để mà giành độc lập tự 
do cho nước Việt Nam nhưng mà sau khi cộng sản tuyên bố tiêu thổ kháng chiến tức là các nhà thờ, 
tháp chuông cơ sở xây dựng lớn đều bị triệt hạ hết cả thì làng cao xá không chịu thì lúc đó chống lại Việt 
Minh thì sau mấy ngày đánh nhau với cộng sản thì làng cao xá được quân đội trang bị vũ khí và từ đó 
năm 1945 đến 54 là tiền đồn chống cộng, cộng sản đã từng đem nhiều trung đoàn cộng sản đến để đánh 



nhưng không đánh nổi làng đó, cho nên những người ở thành thị muốn tản cư về thì tản cư về làng cao 
xá, ở xung quanh làng tự do đó là địa phương làng tôi. 

!: xin cám ơn ông, xin cho biết gia đình ông có tất cả bao nhiêu anh em ,  

04:54:@: Thầy mẹ tôi sinh ra được 9 người con tôi có 3 người em trai và sáu người chị em gái  

!: xin ông cho biết ông là người con thứ mấy trong gia đình,  

05:07:@: tôi là người con lớn nhất trong gia đình  

!: xin ông cho biết những mối liên hệ giữa anh chị em trong gia đình như thế nào, ông có người em trai 
nào hoặc người em gái nào mà ông thương mến nhất, và lý do tại sao ? 

05:22:@: cái này thì thực ra là tôi là anh lớn trong gia đình thì tôi cũng trân trọng mọi người như nhau, 
đúng ra thì cái trách nhiệm thì các cụ việt nam vẫn nói con trưởng phải có trách nhiệm anh cả và tôi thì 
được cái thầy mẹ tôi cho tôi đi học ở tỉnh nên thời thơ ấu tôi không giúp được gia đình nhiều thì nếu mà 
nói về cuộc đời tôi thì phải chia làm ba thời kỳ hết sức là rõ rệt, thời kỳ mà trước năm 54 là thời kỳ mà 
hiệp định giơ ne vơ những người miền bắc di cư vào nam và thời kỳ từ năm 54 cho đến năm 1975 thì là 
thời kỳ đó sống trong miền nam, sau năm 75 di cư qua Hoa Kỳ thì đó là thời kỳ hiện tại bây giờ.  

!: có lẽ là từ từ chúng ta sẽ đi qua cả ba giai đoạn đó, cũng xin hỏi thêm mặc dù biết ông là nam mà lại là 
trưởng nam lại được cho đi học ở tỉnh thì không có để ý tới bếp núc của mẹ,, hoặc những món ăn của 
người mẹ nấu tuy nhiên diễm hương cũng muốn xin ông cho biết là những ngày giỗ lễ, hay ngày tết gia 
đình ông có về không, hoặc ông có phải là người chính mà giúp đỡ sửa soạn bàn thờ gia tiên hoặc là có 
món ăn nào của bà cụ thân sinh nấu mà ông thích nhất,  

07:15:@: Thưa chị nếu mà nói về vấn đề lễ tết thì thường thường Việt Nam tất cả các gia đình chúng ta 
cũng chú trọng đến các ngày lễ, ngày tết, đặc biệt là tết nguyên đán tôi có nhớ tết nguyên đán lúc nhỏ ở 
ngoài bắc thì mẹ tôi hay lo lắng về cái tết, thì thường thường chúng tôi nhỏ cho nên gia đình cũng cứ 
phải hướng dẫn cho đi tết ông bà, chú bác, thường mẹ tôi thường sắm đồ lễ cho tôi đi lễ tết các cụ rồi 
chúc tết, rồi được lì xì một vài xu, các món ăn thì thường thường ngoài bắc thì có lễ tết thì ăn tiệc, mổ 
heo. Về món ăn đặc biệt thì tôi thường thích mẹ tôi nấu các món, thịt đông, dưa chua. Thì đó là cái kỷ 
niệm ngày xưa.  

!: Dạ thưa ông, diễm hương xin phép được hỏi là ông cụ thân sinh của ông đã làm nghề gì.  

08:44:@: Dạ thưa, thầy tôi thì chỉ là  viên chức ở trong làng, ngài cũng là một người uyên thâm về nho 
học, cũng có học tây học, cũng có dạy học trẻ em ở trong họ. và ngài cũng muốn cho tất cả các con các 
cháu ở trong họ phải học hành tiến lên trong cái sự mở mang về văn hóa, đó là nghề thầy tôi. 

!: Ông có thấy sự xung đột nào trong gia đình khi có làn gió tây học, tới và trong khi ông cụ thân sinh ra 
ông cũng là một nhà nho.  

09:37:@: thực sự nói về xung đột thì tôi không thấy có nhưng mà nó có một sự phối hợp, giữa đông và 
tây, vì thầy tôi là uyên thâm về nho học, chữ nho rất giỏi, nhưng mà ngài cũng đậu bằng về tây học, 



thành ra hai cái nền văn học đó nó hài hòa với nhau. Thầy tôi rất chú trọng về vấn đề đạo nghĩa theo nho 
giáo, khổng giáo thì thường thường thầy tôi hay dạy tôi nghĩa là con phải chịu khó học. nhưng người vô 
học thì không biết cái gì cả “Nhân bất học, bất chi lý”, và thầy thường nói trong sách có vàng, con mở 
sách ra học là có vàng,  thầy dùng từ là “thư trung hữu kim ngọc” thành ra những cái đó là những cái 
hướng dẫn cho tôi trong cuộc đời làm sao tôi phải đi học. 

!: Khi ông đi học ngoài tỉnh thì ông có những người bạn ở nhà quê hay không ? và những người bạn 
trong lớp ông có ai thấn nhất đến khi sau này tuổi thanh xuân cũng như là khi đi lính hay là lớn tuổi ông 
vẫn còn giữ liên lạc.  

11:09:@: Cám ơn chị Diễm hương hỏi câu đó thì cũng rất là hay vì khi mà tôi ở làng mà lên tỉnh học thì 
thật sự ở làng tôi chỉ có mình tôi đi học và không có bạn nào ở làng tuy nhiên khi lên tới tỉnh thì tôi cũng 
có rất nhiều bạn cùng lớp, cùng trọ, nói đơn cử như lên hà nội học trường trung học Chu Văn An, thì tôi 
có một ông bạn rất là thân, hai người ở trọ chung với nhau thì thường thường tên anh ta là Nguyễn Hữu 
Lam, tối ngồi học chung với nhau thì thường mua bánh mỳ về rồi thì ăn tối với nhau dí dỏm lắm, rồi có 
những lần bà cụ thân sinh sinh ra anh lãm đó, kho nồi cá kho xong rồi để ở bếp tôi và anh chàng đó học 
khuya rồi mua bánh mỳ về ăn với nhau là ăn gần hết nồi cá của bà cụ sáng sau bà cụ bảo ôi hôm qua con 
mèo nó ăn hết cá của mình, hóa ra hai con mèo đầu đen ăn. Thứ hai là tôi có mấy ông bạn rất là thân, 
thân cho tới bây giờ, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau thì khi đi học như vậy, chúng tôi là nhà nghèo ra 
chơi đói bụng tôi với anh bạn hai người không có tiền chỉ mua được 1 cái miếng giò cháo quẩy rắc muối 
tiêu lên xong xẻ làm đôi hai đứa mỗi đứa ăn một nửa, thân thiết vậy thành ra tôi có rất nhiều bạn, rồi có 
những người bạn mà chúng tôi thân thiết với nhau tất cả chúng tôi là những học trò tỉnh lên nhà nghèo 
đi lên học thường thường học dưới bạch mai mà đi lên cửa bắc trường trung học chu văn an, thì phải đi 
xe điện. Có những lần thì ông anh họ cho mượn cái xe đạp đi, xe đạp lại không có thắng, hai anh em đi 
thì cứ phải thắng bằng chân.nói chung là những câu chuyện đó rất là tiểu tiết nhưng mà cũng cho mình 
những kỷ niệm của thời thơ ấu đó chị.  

!: còn những anh chị bà con họ gần cũng như họ xa ông có từ thuở còn bé có chơi chung với nhau không, 
và mối giao tình nó như thế nào ? 

13:55:@: Thưa chị, về vấn đề chúng tôi là những người ở trong quê thì cái tình của người miền quê rất là 
thắm thiết, họ hàng thì tôi có những ông anh rồi thuở nhỏ thì cũng chơi với nhau. Nhưng mà khi mà vào 
trong nam thì thật sự là chúng tôi vẫn giữ được tình trong họ.  

!: thưa ông tháng 7 năm 1954 thì khi đó ông đang làm gì, xin ông cho biết chuyến di cư vào nam của ông 
và gia đình nó như thế nào ? 

14:36:@:  Cái đó là cả một quá trình về vấn đề tiểu sử của tôi đó, khi tôi đang học ở trường chu văn an, 
cuối năm 53 tôi về thăm nhà thì lúc đó khi đã về thăm nhà rồi tôi tính trở lại học thì đường đi bị nghẽn 
không đi được nữa thì tôi ở lại nhà mở lớp dạy học và tôi lập gia đình với nhà tôi thì tháng 2 năm 1954 
thì tôi lập gia đình với nhà tôi, hai đứa quen nhau ở trên hà nội, quê tôi cách làng tôi có hơn 1km nhưng 
mà nhà tôi lại ở vùng tự do, thành ra mỗi lần đi vào làng tôi đi vào làng tề thì khó khăn thành ra chúng 
tôi cưới nhau năm 54 tháng 2 rồi tháng 7 thì cả làng tôi 30/7 chúng tôi cả làng di cư vào nam, cả làng đi 
bộ 15km thì tới địa điểm lên xe của quân đội chở ra Hải Dương  



!: Như vậy không có người nào trong gia đình ông ở lại ngoài bắc. 

16:23:@: Tất cả làng tôi đi hết chỉ trừ lại có 4-5 gia đình nhưng mà những gia đình đó cũng có gia đình 
trong họ nhưng mà liên hệ trực tiếp thì không có ai ở lại.  

!: Chuyến đi vào nam năm 1954 thì có điều gì làm ông nhớ nhất, vui hay buồn 

16:56:@: Tất nhiên là buồn một làng bỏ nước ra đi thì cũng có những sự thương tiếc nhớ nhung nhưng 
mà thực sự lúc đó mình nghĩ phải đi tìm tự do, tức là đi vào miền tự do thì cả làng tôi đi hết, khi đi như 
vậy thì nghĩa quân ở làng giữ an ninh hai bên đường cho dân làng đi ở giữa, thành ra tôi là một trong 
những người nhờ cái là đi học ở tỉnh về thì cũng có khả năng về ngoại ngữ thì cha xứ là người lãnh đạo 
giáo dân bấy giờ có giao công tác là khi đi đến ngoài hải dương dân làng bị đi lạc thì tôi lại phải hướng 
dẫn thành phần đi lạc về quy tụ với dân làng, có một bữa khi sắp sửa lên tàu thì dân làng đóng ngoài gò 
đống ở ngoài cánh đồng thì lại đóng ở hai nơi khác nhau, đêm thì bị mưa bão thành ra tôi là người 
hướng dẫn nửa dân làng đi chạy vào một cái làng mà gọi là làng đồng giới để mà trụ thành ra tôi cũng có 
nhiều kỷ niệm trong cuộc di tản từ ngoài bắc vào tới trong nam.  

!: Lúc đó ông bao nhiêu tuổi và ông làm nghề gì ? 

18:49:@:  Vâng thưa chị như tôi đã nói tôi học Chu Văn an hà nội, tôi về tôi có dạy học nhưng mà khi mà 
năm 54 tôi đưa gia đình vào trong nam.  

!: Khi đó thì ông mới có đi làm thường thôi chứ chưa có làm cho chính phủ  

19:15:@: chưa có làm cho chính phủ 

!: Khi vào Nam ông thấy sao ?ông đi bằng gì ? 

19:24:@:  Dạ đi bằng tàu há mồm, đi ra tàu lớn rồi lên tàu lớn vào hải cảng sài gòn,  

!: cái chuyến đii đó cả làng cập bến Sài Gòn thì ông thấy sao, chính phủ của tổng thống Ngô Đình Diệm 
tiếp đón như thế nào ? 

19:46:@: cái vấn đề đi vô thì chị biết là vô tới Miền Nam rồi được đến trú ở phú thọ lều, rồi được họ tiếp 
đón hết sức đầy đủ tiếp tế ăn uống đầy đủ sau đó đưa đi định cư cả làng đi định cư ở dưới Tây Ninh.  

!: việc đầu tiên ông làm khi ông vào miền Nam là việc gì ? 

20:21:@: Thực sự tôi vẫn tiếp tục giúp dân làng rồi ở đó tới năm 54 thì tôi ở đó mấy tháng rồi lên Sài gòn 
đi học,  nhưng mà cuộc đời tôi nó hơi lận đận. 

!: Ông có trở lại trường chu văn an không ? 

20:43:@: Tôi trở lại , lúc đó hơi lận đận tuy nhiên khi lên Sài gòn đi học thì một đêm vào tháng 5 năm 
1955 thì tôi đang học thì tôi bị hai người đem súng vào bắt đi như vậy là bắt qua bình xuyên họ tố cáo 
tôi là người của cách mạng quốc gia của ngô đình diệm, họ bắt tù rồi họ dong tôi đi họ xử bắn đa số 
những người bị bình xuyên bắn là mang đi cũng là ơn chúa cho tôi là trên đường đi xử bắn thì có cái ông 



chú của tôi bị bắt cùng tự nhiên gặp được một sỹ quan cao cấp bình xuyên ông ấy chặn lại hỏi đi đâu 
mới nói tình trạng là bị bắt như vậy và ông đó là người đứng ra bảo lãnh cho hai người chúng tôi không 
bị xử tử. Từ đó theo đơn vị ông ta làm công tác nấu ăn rửa chén, đi vào tới rừng sát nữa cái thời gian 
quân đội bình xuyên nó sắp tan rã thì thả chúng tôi về.  

!: Trong thời gian ông bị bắt thì gia đình ông sao ? 

22:34:@: tất cả sống ở dưới Tây ninh  thì nhà tôi lúc đó đi kiếm ở vùng bình an, kiếm được khi tôi được 
thả về tì tôi đi thẳng về dưới tây nình có mấy tháng thì tôi trở về sài gòn tôi học theo về Luật nhưng mà 
tới 1957  tôi học cao học vài năm,  

!: Ông đã sống dưới thời tổng thống Ngô Đình Diệm thì ông thấy gì về biến cố 1963,   

@:năm 1963 thì năm đó là tôi đang lập một đơn vị ngoài ban mê thuột thì thật sự tình hình ở Sài Gòn 
chúng tôi không biết nhiều, tuy nhiên về chính trị thì bên trong quân đội thì ít khi để ý đến tình hình 
chính trị chung, trong quân đội thì mình thừa hành lệnh cấp trên vậy thôi còn cái biến cố 1963 mà thay 
đổi chế độ của tổng thống Ngô Đình Diệm thì đó cũng là một cái biến cố hết sức quan trọng của quốc 
gia, của đất nước mà đúng ra thì một tổng thống mà đã xả thân lo cho quốc gia trong cái tình hình xáo 
trộn năm 1955 cho tới 1963 tình hình cũng được yên ổn, mà mình đã mất đi một tổng thống như vậy 
cũng là điều hết sức là đáng tiếc.  

!: Năm 1963 thì thời đi lính thì ông đóng ở đâu, và ông làm về ngành gì ? 

25:23:@: Thì tôi ra trường năm 1958 thì tôi được đổi về sư đoàn khinh chiến 15 ở Dung Mỹ lúc đó tôi ra 
đó là tôi làm trường đoàn 1, rồi sư đoàn đổi thành sư đoàn 23 bộ binh chuyển lên Ban Mê thuột đóng ở 
ban mê thuột tôi tiếp tục làm cho trung đoàn 44 trưởng đoàn 1, sau đó đổi lên bộ tư lệnh sư đoàn, làm 
phụ tá cho trưởng phòng, rồi tới thời chuẩn tướng trương Quang Ân về làm tư lệnh thì làm chánh văn 
phòng cho tư lệnh sư đoàn. 

!: có người anh em ruột nào của ông cũng tham gia quân lực VNCH không  

26:19:@ Dạ em ruột tôi là cũng ra sỹ quan thủ đức và sau năm 75 có bị bắt đi tù rồi hai bố con đi vượt 
biên thì mất tích không biết tung tích ở đâu.  

!: Trong cái thời di cư vào nam cả làng như vậy, ,cả gia đình đa số là đã vào nam hết rồi, thì cái mối liên 
hệ gia đình vẫn còn được giữ chặt chẽ phải không ạ ? 

26:56:@:  Vâng. Với lại mình sống trong miền tự do nên cũng không có gì khó khăn trong vấn đề liên hệ 
với nhau.  

!: Thế thì khi ra tới Hoa Kỳ gia đình ông có đi được hết không, cả đại gia đình như thế nào ? 

27:12:@: Thưa chị cái biến cố 1975 thì đêm ngày 28/4 thì tôi ở dưới ngã ba ông Tạ đêm đó bị pháo kích 
vô phi trường tân sơn nhất,, khu tôi ở bị mấy trái nữa, họ hàng nhà tôi bị chết, bị thương, sáng 29 thì 
toôi đưa gia đình lên khánh hội, rồi trưa thì ra sà lan di cư sang Hoa Kỳ.  



!: vẫn liên lạc với nhau chặt chẽ, vâng, xin ông cho biết tết mậu thân ông ở đâu? 

28:02:@: thưa chị tết mậu thân tôi đang ở bộ tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh tức là nó cũng đánh vô Ban 
Mê Thuột. 

!: xin ông chia sẻ thêm về thời đó, ông có thể nhớ được chi tiết nào mà ông cho là quan trọng,  

28:18:@: Lúc đó thì tôi đóng quân ở trong thị xã ban mê thuột, cả sư đoàn thì chị biết là cái ngày tết nó 
đánh vô Ban Mê Thuột, thì đơn vị tôi phải chống trả lại thôi 

!: gia đình ông khi đó có ở Ban Mê Thuột không ? 

28:42:@: Gia đình tôi ở Ban Mê Thuột 

!: Rồi gia đình ông có di tản không ? 

28:42:@: Dạ thưa không, gia đình vẫn ở Ban Mê Thuột, vì họ vẫn không chiếm được vô tới ban Me 
thuột, 

!: cho tới 30/4 luôn hả  

28:54:@: Dạ 30/4 không, tôi thưa chị tôi ở Ban Mê thuột tới năm 1968 tại lúc đó tôi đang làm chánh văn 
phòng của tư lệnh thì ngày hôm đó ngày chủ nhật ông tư lệnh mới gọi tôi là đi thăm tiền đồn ở Đức Lộc, 
hôm đó trời lạnh thành ra ông ấy gọi xong ông ấy bảo thôi hai ông bà đi thăm, thôi anh ở nhà không phải 
đi nữa, thì cỡ 11 h thì máy bay ông bả bị nạn, coi như hai ông bả bị chết, tôi ngày đó là tôi thoát chết, đó 
là sau đó thì ông tướng chết rồi thì tôi không làm chánh văn phòng nữa được đổi về bộ tư lệnh quân khu 
thủ đô, làm chánh văn phòng tổng cục chính trị.  

!: Đó là năm bao nhiêu ạ 

30:09:@: Đó là năm 1968 ạ, tới năm 1971 thì tôi được thuyên chuyển qua cảnh sát quốc gia làm bộ tư 
lệnh cảnh sát quốc gia.  

!: Ông đã sống dưới thời tổng thống Diệm, tổng thống Thiệu, xin ông cho biết về hai nền đệ nhất và đệ 
nhị cộng hòa,  

30:37:@: Thật ra khi mà cái nền đệ nhất cộng hòa thì cái tình hình nó thầm lặng và yên ổn hơn, tới thời 
đệ nhị cộng hòa thì cộng sản hoạt động nhiều, tình hình chiến sự nhiều. Quân đội Mỹ sang nhiều nữa, 
cho nên chiến tranh mỗi ngày mỗi bộc phát lên,mạnh lên. chứ còn hai thời thì thời đệ nhất có vẻ yên ổn 
hơn. 

!: Ông nghĩ thế nào về sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ ở Miền Nam Việt Nam ? 

31:25:@: Thật ra cái đó nó là một chính sách quốc gia mà đối với những người như tụi tôi cũng không 
thể hiểu hết được, vì nó là chính sách quốc gia lại có sự liên hệ với hoa kỳ, mà mình lại lệ thuộc vào viện 
trợ Hoa Kỳ, phụ thuộc vào những lực lượng hoa kỳ, thành ra tôi chỉ biết vậy thôi. 



!: Cái ngày 30/4 năm 75 thì ông ở đâu,  

32:11:@: thưa chị tôi lúc đó làm ở bộ tư lệnh cảnh sát quốc gia và ngày 30/4 đi ra ngoài rồi, cả gia đình,  

!: Vậy thì ông không ở lại đất nước một ngày nào ?để xem phía cộng sản họ giày vò đất nước như thế 
nào ? 

32:37:@: Dạ thưa cám ơn chị thì tôi cũng cám ơn bề trên là tôi  không có ở lại sau 30/4 nên tôi không có 
biết tình hình. 

!: thưa ông nếu như vậy theo ông vì sao Miền Nam thất thủ ? 

32:54:@: THưa chị nếu mà nói vì sao thì thật sự đó là một cái vận nước của mình nó tới như vậy, chiến 
tranh nó không phải là độc lập miền nam việt nam nó liên hệ với cả quốc tế thành ra đó là sự điều đình 
sắp xếp trong thế cờ quốc tế chứ tôi không nghĩ đó là hoàn toàn của Miền Nam. 

!: có một số những nguồn tin nói rằng tổng thống Ngô Đình Diệm không muốn sự hiện diện của quân đội 
Hoa Kỳ ở việt Nam do đó ông không đồng ý và một số người nói nếu không có quân đội Mỹ thì đất nước 
mình không bị tan đàn rã nghé thế này ông nghĩ sao ? 

33:56:@: Thưa chị cái đó nó là một chính sách quốc gia, mà những người như tôi khó có thể hiểu được, 
thực sự mà nói 
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như vậy thì mình có thể theo dõi tin tức trên báo chí, hay dư luận quốc tế, hay quốc nội thì có thể là như 
vậy, có thể nếu mà tổng thống Ngô Đình Diệm còn thì tình hình nó có thể khác đi chị, 

!: thưa hồi còn làm ở Việt Nam trước năm 75 ông có làm việc với các cố vấn Mỹ hay không, ông có 
những người bạn Mỹ hay không, ông nhận định thế nào về sự hiện diện của họ, cách làm việc của họ thế 
nào ? 

00:42:@: thưa chị thời tôi làm ngoài bộ tư lệnh sư đoàn 23 tôi có làm việc chung với Mỹ hơn nhiều, thì 
thật sự họ cũng là anh em sỹ quan trong quân đội,, họ cũng thi hành lệnh cấp trên vậy thôi, nhưng mà 
họ giúp đỡ mình cũng rất nhiều, những nhu cầu yêu cầu giúp đỡ thì họ sẵn sàng giúp đỡ. Tại lúc đó tôi 
làm chánh văn phòng của bộ tư lệnh nên tôi phải liên hệ với họ rất nhiều, ví dụ hành quân , yểm trợ. 
Mình yêu cầu thì họ giúp đỡ cũng tận tình. 

!: Thưa sau 30/4 gia đình ông đã may mắn đi thoát, vậy còn đại gia đình thì sao cũng đi được hết hay sao  

01:36:@: Cám ơn chị Diễm hương thật ra thì tôi đi cũng không phải là sự mà mình biết trước được là 
mình sẽ đi, nhưng mà cái ngày đó là cái ngày tôi lên khánh hội, lý do lên khánh hội là vì cái khu nhà tôi 
đêm đó bị pháo kích tôi đưa cả gia đình lên khánh hội là bà thân sinh ra nhà tôi nhà trên khánh hội, lên 
đó tính tránh pháo kích, đến trưa được tin là ra sà lan để đi thì tôi với cả các cháu  lên đi còn thầy mẹ tôi 
với tất cả gia đình khác còn ở lại, sau này tôi có làm giấy bảo lãnh cho tất cả nhưng mà thầy mẹ không đi, 
tôi bảo lãnh sang bên này được 5 gia đình đứa em. 



!: vừa rồi ông có chia sẻ có 1 người thân trong gia đình đi với người con bị mất tích ông có thể nói chi 
tiết về chuyện đó không 

02:43:@: Vâng em tôi nó là sỹ quan quân đội, cấp bậc trung úy sau năm 75 không đi được, không biết tin 
có tàu hay không, bị kẹt ở lại thì đi tù, sau khi ra tù thì mới hai bố con mới đi vượt biên bằng tàu, sau đi 
rồi thì không có tin tức gì, tới bây giờ cũng không có tin tức gì, coi như là chết ở biển, chết như thế nào 
thì không biết.  

!: Ông có nói ông có những người em gái thì bây giờ họ thế nào ? 

03:26:@: Thưa chiji diễm hương cám ơn chị hỏi thăm đến gia đình tôi thì đến bây giờ tôi đã bảo lãnh 
được cho một gia đình chú em trai sang bên này và đi 4 gia đình các cô em gái ở đây, ở Houston này và 
một cô thì ở Luosiana tất cả là 5 gia đình, còn 1 gia đình cô em nhà đông quá không đi được thì ở Việt 
Nam, một cô em chết ở Việt Nam. 

!: Xin ông kể về chuyến đi của ông từ Việt Nam qua tới Hoa Kỳ vào năm 1975  

04:24:@: Vâng cám ơn chị, khi mà lên sà lan để đi thì tôi lênh đênh ngoài biển hai ngày thì được hạm đội 
7 vớt lên tàu lớn và khi lên tàu rồi thì đưa về subic bay của Phillipine ở đó cho đó ở tạm chờ chở sang 
đảo wake island thường các gia đình khác thì họ đưa tới Guam nhưng mà gia đình tôi thì đưa tới đó, nói 
rằng bên guam chật lắm, họ cho ở 2 tháng rồi làm giấy tờ rồi khám sức khỏe cho mình lo vấn đề sức 
khỏe hay lo vấn đề giấy tờ làm thủ tục nhập cảnh hoa kỳ, sau 2 tháng họ đưa vào Hoa Kỳ tạm trú tại 
Indian Town cap ở Pelsyvinia tất cả các gia đình ở đó 2 tháng, gia đình tôi ở trên 2 tháng vì lý do gia đình 
đông quá tới 2 vợ chồng với 8 cháu, cháu lớn lúc đó được học bổng đi học college ở New hamston còn 2 
vợ chồng với 7 đứa con thì Mỹ thì ít người thì dễ sponsor còn đông quá thì phải chọn nhà thờ sponsor 
nhưng nhà thờ tôi chọn mãi không được, cuối cùng có bà xơ làm trong nhà thờ tôi lại là thông dịch viên 
nên bà ấy xếp cho 1 nhà thờ ở trên andy cord ở New orleans thì sau 3 tháng thì ra nhà thờ đó. 

!: Thưa từ đảo Wake tới Hoa kỳ thì có bao nhiêu người Việt Nam ở trại đó,  

06:59:@: Cái trại đó thì tôi nghĩ rằng lúc đó mười mấy ngàn người. 

!: Rồi qua Mỹ ở trại Indian Town gap có bao nhiêu người việt Nam  

07:11:@: Đông lắm, tôi cũng không biết, họ đến từng đợt rồi lại ra, cũng phải vài chục ngàn người.  

!: Sau đó ông được nhà thờ bảo trợ, và cái công việc đầu tiên mà ở tại đất Mỹ ông làm là việc gì ? 

07:28:@: vâng thưa chị, khi tôi ra nhà thờ đó, nhà thờ họ cũng tốt lăm,s họ bảo trợ ra rồi thuê cho căn 
nhà ở đó, rồi bảo tôi ra thì đi học lại đi. tôi nói tôi bỏ hết ở Việt Nam rồi,sang bên này chả có gì tôi phải 
đi kiếm việc làm. Ổng bảo là cứ từ từ rồi ổng kiếm cho nhưng mà một tuần sau thì tự tôi đi kiếm được 
việc làm, tôi làm assembler cho hãng IBM thì cha cũng ngạc nhiên tại sao bạn ông ra cả nửa năm không 
có việc làm mà ông ra một tuần là ông đi kiếm được Việc cái đó cũng là may mắn thôi, tôi nói là tôi ra 
nhưng mà tôi không muốn để lại gánh nặng cho nhà thờ, tôi muốn đi làm việc lấy để tôi kiếm lợi tức cho 
gia đình tôi, mấy tuần sau là tôi có việc làm, tôi làm cho IBM, 



!: Ông làm cho hãng đó trong bao lâu,  

08:46:@: Tôi làm đc một năm năm sau thì tôi 1976 tháng 10 thì tôi được ông bạn dưới Houston gọi điện 
lên nói ở dưới này có công việc tốt lắm hãng họ giao cho mình gia đình mình coi tiệm tạp hóa, mình kiểm 
soát không có ai kiểm soát hết, đợt này tôi chở hai đứa con, ba bố con xuống dưới này thì xin lỗi chị, thì 
ngày hôm trước hôm sau thì ông bạn đưa ra hãng apply sau một thời gian huấn luyện thì họ giao cho gia 
đình tôi một tiệm convinience store nhưng mà lúc đó tiệm nó mở cửa 24/24 giờ  chỉ có tôi và nhà  tôi 
làm việc rồi ngủ ở tiệm luôn.  

!: Như vậy ông làm trong convinence store trong bao lâu  

10:09:@: Trước hết là nói cái này nó cũng cả một câu chuyện rất là dài, là khi mà được ông bạn giới 
thiệu sang đây thực sự mình mới sang thì thấy cái job thì như vậy là cũng thích lắm chứ tại vì làm việc 
mà vợ chồng làm lấy rồi nó giao cho mình một tiệm không ai kiểm soát mình xuống đây thì cũng có cái 
trở ngại của nó chị, tôi làm cho họ được 2 năm gì đó thì tôi lại chuyển sang một hãng mới là seven 
eleven3 năm sau đó tôi đủ khả năng rồi tôi ra mua một cái tiệm tôi làm lấy hai vợ chồng làm lấy, từ đó 
tôi không làm cho hãng nữa, tôi build up business  lên, rồi tôi từng làm chủ 3 super market và 9 tiệm 
convinience store, nhưng mà tôi mua tôi làm xong lúc đó người Việt Nam mua tôi bán lại cho họ.  

!: Khi qua Mỹ ông bắt đầu với công việc khá là đặc biệt, ông có bao nhiêu đứa con khi vừa sang đến Mỹ 

11:47:@: tôi có tất cả 8 cháu, cháu lớn được học bổng đi học, còn 7 đứa tôi đưa đến đây cho vào trường 
học hết, không bắt đứa nào làm gì.  

!: thế là các em bây giờ đã học thành tài hết rồi. 

12:13:@: dạ vâng cám ơn chị, gia đình tôi chúng tôi cố gắng làm việc dù vất vả nhưng mà hai vợ chồng 
cũng bảo là làm lụng cho con cái nó đi học theo truyền thống gia đình thì phải làm sao phải học, tôi 
khuyến khích các cháu cho nó thấy là được đi sang mỹ là một cái xứ mà tân tiến và có nền văn minh hết 
sức là cao. Thì cố gắng cho các cháu đi học là vì thứ nhất là các cháu nó cũng biết rằng nó sang bên này 
mà được đi học, lại có bố mẹ ở bên cạnh, nuôi ăn, nuôi ở, lo phương tiện  lo đóng học phí cho các cháu 
đi học. Thay vì hồi trước ở Việt Nam muốn sang bên này du học không có khả năng, mà bây giờ sang bên 
này mà có khả năng như vậy thì phải đi học, thành ra từ đó tôi cho đi học. Được cái các cháu nó cũng 
biết vâng lời bố mẹ, chịu khó học hành thì mặc dù chúng tôi làm việc rất là vất và nhưng mà vì truyền 
thống gia đình nhờ vậy các cháu đứa nào nó cũng thành tài hết rồi. hiện bây giờ trong nhà có 1 cháu học 
luật sư, hai cháu học bác sỹ, 1 cháu làm dược sỹ, còn ba cháu thì có MBA 1 cháu có BA, các cháu công ăn 
việc làm cũng khá hết cả. 

!: Chắc gia đình cũng có những buổi gặp gỡ sum họp giống như những ngày ông còn ở việt nam, ngoài 
Bắc. 

14:34:@: chắc chắn như vậy chị ơi tại vì tôi thấy thứ nhất cũng là cái may mắn hiện bây giờ tôi đã xây 
được 1 cái khu mà cho các cháu ở chung với nhau, tức là gia đình tôi ở chung trong 1 cái khu mà hiện 
bây giờ tôi có đi 6 căn nhà ở trong, không phải chung một nhà mà trong một khu. là một cái sub division. 
Thì hàng ngày là các cháu từ con cháu trẻ con trời đẹp là nó đi chung quanh cái hồ chơi với nhau, sự hội 



họp trong gia đình thì thường xuyền, birthday của các cháu là mời nhau đến nhà rồi tụ họp với nhau, 
ngày lễ ngày tết thì tôi tổ chức sum họp chung, thường thì có những buổi sum họp chung nhiều lắm. Đặc 
biệt tôi là gia đình công giáo cho nên mỗi một tháng tôi tổ chức ít nhất là phải đọc kinh ở gia đình 1 buổi, 
tất cả mọi người phải đến đó đọc kinh 1 buổi.  

!: xin ông cho biết cảm tưởng khi bây giờ được sum họp con cháu như vậy, nghĩ lại ngày xưa xin ông cho 
biết cảm tưởng của ông. 

16:34:@: thật sự thì dĩ nhiên là sự sum họp gia đình mà mình quy tụ lại được như vậy là điều vui cho 
mọi người, thứ nhất vì ngày nào mình cũng gặp nhau, ngày nào cũng thân thiết với nhau thành ra đó 
cũng là một cơ hội rất là tốt. Cái dịp rất tốt để cho các con các cháu nó có tình gắn bó liên hệ mật thiết 
với nhau, thứ hai nó có cái lợi là ở chung vậy thì mình còn giữ được nhiều văn hóa, ngôn ngữ, mình duy 
trì được văn hóa việt nam, đó là cái điều tôi rất là sung sướng và hãnh diện với người ngoại quốc ở đây. 

!: Ông có thể cho biết cái căn nhà đầu tiên ông mua vào lúc nào, có được ai giúp đỡ không ? 

17:50:@: Cám ơn chị cái việc căn nhà đầu tiên mà mua khi tôi xuống dưới này, tôi đi làm cho hãng 
convinience store, thì thật sự mình đi sang mỹ này đâu có ai có tiền bạc gì đâu, tôi cũng vậy, đi hai bàn 
tay trắng sang bên này thì ráng mà làm để mà build up gia đình ở bên này thì thật ra khi mà tôi xuống 
đây thì tôi ở nhờ ở nhà ông bạn đó chị, chị biết là ông ấy xuống đây trước, ông ấy mua được nhà rồi, thì 
ông ấy giành cho chúng tôi cả một căn nhà để tôi đưa các cháu xuống đây ở nhờ, và tôi làm ở tiệm thì 
ngủ ở tiệm rồi về đó tắm rửa nhờ nhà ông ý, cho đến ít tháng sau thì ông ấy giúp đỡ cho tôi liên lạc với 
nhà băng với địa ốc cho tôi mua một căn nhà lúc đó cũng rẻ tiền thôi, một tháng tôi trả có 288  đồng, thì 
đủ để trả tiền nhà, đó là căn nhà đầu tiên. Rồi tôi cho các cháu từ dưới ga Boston lên ga Houston này 
học thì nó xa quá, đi rất là xa xôi như vậy tôi mới chuyển lên houston tôi mua tiệm ở houston thì mua 
căn nhà ở Houston cho các cháu đi học, căn thứ 2 thì mình cũng mua lấy được rồi, không cần ông bạn 
giúp nữa, sau khi ở căn nhà thứ 2 thì tôi ở đó lúc bấy giờ tôi đã thưa chuyện tôi làm bussiness của tôi tôi 
có khả năng tôi mua về thành phố bây giờ gọi là thành phố prealand 10 hectar đất trên 10 hecta đó là tự 
tôi xây nhà lấy cho các cháu ở bây giờ đó, tức là giai đoạn mà gọi là xây nhà cho gia đình như vậy đó. 

!: xin ông cho biết ông đã thành công dân Mỹ lúc nào, cảm giác của ông trong cái ngày nhận cái 
citizenship đó ? 

20:42:@: vâng cái citizenship thì thưa chị là tôi có cái giấy có cái bằng citizenship thưa chị thì thật sự là 
khi đã sang bên này rồi mình dĩ nhiên mình phải theo luật lệ của họ, tôi thi vào công dân Mỹ tôi nhớ lúc 
đó là. Tôi nhớ năm đó là năm 1980 hay 81 gì đó, thật ra thì cái trường hợp mình sang đây là mình cũng 
nên vào công dân Mỹ, tại nó có quyền lợi của nó, gốc của mình vẫn là người Việt Nam, nhưng mà mình 
vào Mỹ mình cũng là công dân của quốc gia này, dĩ nhiên mình sống ở đây thì mình cũng phải lấy quốc 
gia này làm quê hương của mình rồi, thì mình phải vào công dân Mỹ mình sang bên này mình hội nhập 
được với họ bên này. 

!: Cái ngày ông nhận được quốc tịch Mỹ đó thì ông cảm thấy sao ? 



22:44:@: Thì đi nhận lãnh một lúc, cá nhân tôi thật sự mình cũng có thấy cái gì đó làm cho mình mất mát 
một chút tức là tới ngày này coi như mình được nhận lãnh quốc tịch mới ở cái xứ sở này nhưng mà mình 
đã mất một phần cái gốc Việt nam của mình, thực sự ngày đó cũng hơi buồn buồn  

!: Ông nghĩ sao về cái cộng đồng người Việt ở tại Houston nói riêng và cộng đồng người Việt nói chung 
cố gắng để giữ gìn những cái việc bảo vệ cũng như gìn giữ đó có đủ chưa, phong tục tập quán của người 
Việt ở đây có cần loại bỏ gì không, để cho văn hóa Việt Mỹ có thể hài hòa không để cho giới trẻ có thể 
vẫn giữ được văn hóa Việt Nam mà không có bị cái nền văn hóa Tây Phương nó lấn át quá. 

24:17:@: Cái câu hỏi đó thì thật sự tôi nghĩ rằng bất cứ người Việt Nam nào mà qua đây sống ở đây vẫn 
còn ý niệm là mình phải giữ những cái phong tục tập quán của người Việt Nam dù những thế hệ sau này 
nó không biết tới nhưng mà mình vẫn phải hướng dẫn cho nó để cho nó phải biết tại vì nguồn gốc của 
mình mình không thể bỏ được, mà những cái phong tục tập quán của cha ông, của tổ tiên  mình truyền 
lại cho mình nó là một cái di sản quý báu vô cùng mà những cái việc đó mình cần phải có bổn phận 
truyền lại cho con cháu mình cho nó biết.  

!: Trong cái thời gian từ 75 tới giờ tại Hoa Kỳ ông có cái điều gì vui nhất và đáng nhớ nhất không ? 

25:12:@: Thật sự thì thưa chị vui cũng có nhiều cái vui chứ, thứ nhất vui là những cái ngày con cái nó ra 
trường, nó học hành tốt hay là những công việc làm nó vững vàng, thì nó là những điều vui trong gia 
đình. Thứ hai nữa là mình cũng sang bên này mà mình tạo dựng được những cuộc sống vững vàng cho 
gia đình, mình làm được nhiều cái mà người mỹ họ không làm được. Mình cũng có những cái hãnh diện 
của mình, cái niềm vui như vậy. Mặc dầu ai sang đây cũng phải làm vất vả, nó có những trở ngại ban đầu 
ví dụ như vấn đề ngôn ngữ chẳng hạn thì gia đình nào cũng thế, gia đình tôi cũng vậy, không phải mọi 
người sang đây đều biết tiếng anh hết đâu, hồi tôi sang đây tôi cũng có học nhưng mà như nhà tôi chẳng 
hạn đâu có biết tiếng Anh, sang đây rồi cũng phải cố gắng làm trong khi bán hàng cũng gặp trở ngại với 
mỹ, giao tiếp với họ nhiều khi cũng gặp trở ngại rồi cũng phải mấy năm sau mới lấy được bằng lái xe, cái 
điều đó nó cũng quan trọng lắm. Nó cũng có những cái vui và cũng có những cái trở ngại trong đó chị. 

!: Thưa ông ông có nói có một con đường mang họ bùi, thưa ông con đường đó ở đâu. 

26:50:@: Dạ ở đây chị, tôi sẽ trình bày với chị về với con đường này. Đây chị, đây là những bức ảnh về 
con đường của tôi tôi có cả tập nói về xây cất cái khu đó như thế nào, tôi để ở dưới xe đó chị mà đây là 
những bức ảnh về con đường, khi mà tôi mua 10 hecta đất thì tôi có quan niệm xây một khu cho gia 
đình ở chung, cái thủ tục thì nó cũng có nhiều cái khó khăn chị, bắt đầu là mua đất thì mình nghĩ như 
vậy, tưởng là mình vỡ đất mình xây lên với nhau nhưng không phải, thứ nhất là phải thuê người đến làm 
test đấy xem có đủ điều kiện xây nhà xây cửa không, lập plan xây nhà, đó là cái đó, rồi khi đủ các tiêu 
chuẩn rồi, có các engineer họ đến, test đất rồi xây nhà như thế nào rồi submit lên city họ approve cho 
mình để 1 cái tên con đường của mình là bui try.  

!: Bây giờ ai muốn đi tới nhà ông thì phải đi theo con đường bui try 

28:48:@: Thưa chị đánh lên cái máy chị trên map hay internet thì chị đánh lên số địa chỉ 6124 bui try thì 
nó sẽ chỉ cho chị đi như thế nào. Cái này có tên trên bản đồ state đó. 



!: Thưa ông, trong cái buổi phỏng vấn này có điều gì mà diễm hương chưa hỏi mà ông muốn chia sẻ 
không. 

29:39:@: Thứ nhất là chị hỏi cũng khá nhiều, nhưng mà nói về chi tiết tiểu sử của cá nhân như tôi, thì 
chắc chắn là số giờ này không đủ để chi tiết chỉ có chia sẻ theo kinh nghiệm tôi biết được á, thì cái thứ 
nhất là ở xứ này là một xứ mà nó có nhiều hoàn cảnh hết sức thuận lợi cho trẻ em bất cứ gia đình nào 
mà di cư đến đây, thuận lợi về cái gì, về cái lãnh vực mà học vấn, và nếu mà có đi học thì nó cũng dễ 
dàng, nó cũng khuyến khích cho con cái mình đi học. Công ăn việc làm cũng có nhiều, đòi hỏi có chuyên 
môn, nếu người nào học ra theo chuyên môn thì tương đối công ăn việc làm cũng dễ dàng và vững vàng, 
còn cái thứ 2 nữa mình là người Việt Nam thì mình phải chịu khó, mình hơn Mỹ là vì mình chịu khó, Sở dĩ 
tôi thành công là vì chúng tôi chịu khó, có nhiều những cái việc mà mình thấy rằng người Mỹ cũng công 
việc đó nhưng họ không chịu khó. mình chịu khó thì mình thành công hơn họ. Tôi nói ví dụ là Mỹ họ chỉ 
muốn làm 1 ngày 8 tiếng, hết giờ là về. Cuối tuần nghỉ không làm, đi chơi, 1 năm họ muốn có 3 tuần lễ 
thậm chí cả tháng để đi vacation, trong thời gian chúng tôi di cư đến đây chị biết là nếu mà không đi làm 
thì làm gì có đủ khả năng nuôi cho các cháu ăn học hay là tạo dựng một gia đình an cư lạc nghiệp thì dĩ 
nhiên là phải đi làm quên cả vacation, quên cả ngày cuối tuần, thành ra đấy là sự thành công là vì lý do 
như vậy, nó có những cái trở ngại là khi mà mình đến Mỹ mà mình không có nghiên cứu  kỹ thì mình gặp 
trở ngại về vấn đề ngôn ngữ, vấn đề luật lệ, có câu chuyện hết sức là chi tiết mà cũng kể cho chị đó, là 
khi chúng tôi xuống đây chúng tôi học việc để điều hành 1 convinience store lúc đó chị biết là năm 1976 
sang đây được 1 năm, xuống đây được training cái người train lại là gia đình ông bạn train, họ cũng mới 
họ cũng chẳng nắm vững luật lệ nữa, luật lệ đây là cái gì cũng luật hết, chẳng hạn chúng tôi điều hành 
tiệm tạp hóa thì liên quan đến luật bán bia bán rượu, mà xuống đây thì ông bạn cũng chẳng huấn luyện 
luật nó như thế nào cả thì ổng báo cứ việc bán thôi giống như Việt Nam thì ai mua cũng được, mà ai bán 
cũng được. nhưng mà ở đây không , ở đây bán bia nó có giờ thôi, xin lỗi chị, và trẻ con dưới 14 không 
được sờ vào bia, còn trẻ con ở việt nam 3-4 tuổi cũng ra xách bia về được. ở đây không, ở đây sờ vào bia 
là bị phạt ngay lập tức, đó là cái luật nhỏ nhỏ vậy nhưng mình cũng phải nghiên cứu, tôi xin kể cho chị 
vậy để có chi tiết đấy, nhưng nếu còn chi tiết khác thì cũng nhiều thì giờ lắm chị. 

!: Xin ông cho biết sau khi mà ông ra làm riêng coi như là tự lập để có từng  

<video 4> 

cái convenience store có những kinh nghiệm nào ông có thể chia sẻ  

00:10:@: Vâng thứ nhất là vấn đề nhiều khi mình làm cũng có những cái thất bại chị, chẳng hạn như là 
thất bại mình tin người ta quá, ví dụ như bây giờ muốn mua một cái tiệm, mà chị cứ nghe người ta nói là 
cái tiệm đó tốt, nhưng mà nó tốt về cái gì mới được chứ. Mình không có kinh nghiệm mình mua vô là 
mình bị chết, thành ra phải có kinh nghiệm 

!: Ông đã bao giờ bị như vậy chưa ? 

00:49:@: Vâng, tôi thật sự cũng không bị trường hợp nào nặng lắm, nhưng mà ví dụ một số trường hợp 
tưởng mình có khả năng làm được cái đó, nhưng mà mình nghiên cứu không kỹ thì mình đi vô nó gặp rất 
nhiều trở ngại,, chẳng hạn thưa chị lúc tôi mua một tiệm bán food, hàng ăn, thì tôi thấy họ bán cũng rẻ 



mà bán đồ cation, là bán nhà hàng ăn là đồ mà của lusiana, trong đó nó có những món ăn như gambo, … 
những cái đó nó là đồ casion cái đó là đặc sản của lousiana của một ông người Đại Hàn, sang cho tôi ở 
Downtown Houston đó thật sự tôi không rành về hàng ăn, nhưng mà tôi thấy họ bán rẻ thì tôi mua, 
không ngờ mua vào mình gặp trở ngại nhiều thứ nhất là mình không biết nấu, mình phải thuê người 
nấu, thứ hai là nó đòi hỏi mình không biết, mình mua vô nó gặp trở ngại, cứ mỗi tuần lại bị kẹt lại thuê 
người thông những hệ thống đó, chi phí nó nhiều, lợi nó không vô nhiều, thành ra tôi bị thất bại cái đó. 
Tôi cứ nghĩ rằng khả năng mình có thể làm được lúc đó tôi nghĩ người ta làm được thì mình làm được. 
nhưng mà mình không nghiên cứu kỹ, thành ra mình vô mình kẹt, bị thất bại. Rồi thì là đi làm những cái 
tiệm thì phải liên hệ đến nhà băng, nhưng mà mình không ngờ những thằng cướp nó lại giỏi, nó theo dõi 
mình, mình ra nhà băng lấy tiền nó đậu chỗ nào đó không biết. Nó theo mình có bữa nó đập xe tôi nó lấy 
cả tiền, thành ra nhiều cái mình ỷ vào cái khả năng của mình nhưng mà mình không có kinh nghiệm. 
Thành ra mình bị thất bại. 

!: Diễm Hương xin được phép thay mặt các anh chị trong hội bảo tồn văn hóa lịch sử người Mỹ gốc Việt 
xin cám ơn ông Bui Dang Trình đã đến chia sẻ những kinh nghiệm mặc dù là ngắn ngủi nhưng mà trong 
cả cuộc đời có ba giai đoạn rõ ràng, ông cũng là người có may mắn từ lúc di cư ở ngoài bắc cho tới từ Sài 
Gòn cũng đi được cả gia đình, qua đến đây thì thành công vô cùng, chúc mừng ông, mong ông cùng gia 
đình vạn sự bình an. 

04:48:@: Cám ơn chị Diễm hương, tôi cũng rất lấy làm hân hạnh là được tiếp xúc với chị qua buổi phỏng 
vấn này, tôi cũng cố gắng trình bày những điểm liên quan đến đời sống cá nhân cũng như gia đình tôi, 
trong những hoàn cảnh của đất nước, rôiồi   hoàn cảnh di cư không biết có đầy đủ không, nếu có gì 
thiếu sót mong chị thông cảm. Xin cám ơn chị nhiều.  


