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<video 1> 

!: My name is Pham Diem Huong, today is march, 5th, 2011, im going to interview mr Nguyen Ngoc 
Quyet, at Sai Gon Radio Station, on Beauler Houston, Texas. This is a part of 500 Oral Histories Project  
of The Vietnamese American Heristage Foundation.  

<video 2> 

!: Thưa anh Nguyễn Ngọc Quyết, hôm nay tôi xin được đại diện cho hội bảo tồn văn hóa lịch sử người 
Mỹ gốc Việt phỏng vấn anh một phần liên quan đến tiểu sử cá nhân, gia đình cũng như nhận định của 
anh về văn hóa truyền thống của người Việt Nam, Kế tiếp sẽ là phần chiến tranh Việt Nam đã ảnh hưởng 
đến gia đình anh thế nào , và sau đó là cách anh đến định cư tại hoa kỳ, và phần cuối là công việc anh 
phải làm và đời sống của anh tại hoa kỳ 

00:43:@: Vâng cám ơn chị Diễm hương, tôi cũng rất hân hạnh để cho hội phỏng vấn hôm nay, với tư 
cách một người tị nạn qua đây năm 83, sau một thời gian sống ở Việt Nam, hi vọng những cố vấn cũng 
như sự hiểu biết của một người sinh ra ở Việt Nam, lớn lên ở Mỹ, hi vọng những vấn đề này có thể giúp 
được hội một phần nào trong vấn đề về văn hóa của người Việt Nam, của chúng ta tại Hoa Kỳ.  

!: Vâng, xin cám ơn anh , trước tiên xin anh cho biết tên năm sinh, nơi sinh của anh ở đâu của Việt Nam.  

01:22:@: Tôi là Nguyễn Ngọc Quyết, qua đây để tiện dùng thì tôi đặt tên là Nguyễn Josep Quyết, sinh 
26.11.1965 tại Đà Lạt Việt Nam,  

!: Anh có kỷ niệm gì về đà lạt không ? 

01:45:@: Thực sự thì trong suốt thời gian mà còn nhỏ ở Việt Nam, thì tôi được sinh ra, nuôi nấng bởi cha 
mẹ, bà nội rất thân tình dễ thương thì cái sự đầm ấm trong gia đình đã giúp tôi có một cái nhìn thật là 
sâu sắc về sự muốn trưởng thành, lớn lên cần có một gia đình vững chắc, có tình yêu thương trong gia 
đình thật là đầm ấm, giúp cho một người con Việt Nam có thể trưởng thành trong bất kỳ hoàn cảnh nào 
trong cuộc đời cũng có thể đương đầu được. 

!: Xin ông cho biết ông có bao nhiêu anh chị em ? 



02:27:@: Tất cả trong gia đình thì có 12 người 6 trai 6 gái, tôi là người giữa, người thứ 6 

!: Anh có thể cho biết người thân sinh của anh làm nghề gì ? 

02:40:@: Thân phụ tôi trước đó là trong cái thời gian chiến tranh ở miền Bắc thì đã sinh hoạt trong các 
hội chính trị để mà đòi quyền tự do cho Việt Nam, thời kỳ đó thì bố của tôi đã trong tham gia các hoạt 
động cứu nước như rải truyền đơn chống pháp cứu nước. Và tham chiến nhiều trận trong chiến tranh 
thế giới thứ 2 chống Pháp – Nhật, sau đó thì chiến đấu để chống lại sự bành trướng của Việt Minh đó là 
những gì tôi được nghe trong thời kỳ đó mà ông cụ kể lại. Nhưng mà khi mà vào trong nam qua làn sóng 
di cư năm 54 vào Nam thì ông tiếp tục làm việc dưới sự hướng dẫn của ông Ngô Đình Nhu để thành lập 
ấp chiến lược thì đến thời kỳ đảo chánh 1963 thì ông cụ đã trở về để sống cuộc sống thường dân sinh 
hoạt bình thường như một người buôn bán đã trở thành một người ở Đà Lạt.  

!: Tất cả những sinh hoạt của thân phụ anh có ảnh hưởng đến anh sau này không ? 

04:29:@:  vâng, ảnh hưởng rất nhiều, tất cả những cái đời sống cũng như sự suy nghĩ, cũng như cách 
hướng dẫn đã làm cho tôi, hầu như là bây giờ đó những cái sinh hoạt đều có một cái nhìn giống như ông 
cụ thân sinh từ cách hướng dẫn trong gia đình cũng như cách sinh hoạt ngoài xã hội đều ảnh hưởng rất 
nhiều.  

!: Anh có thể cho biết gia đình anh rất đông tới 12 người anh em thì mối dây liên lạc giữa các anh các chị 
như thế nào. 

05:07:@:Rất là bền chặt như là những cái người từ anh đến em đều có liên hệ với nhau mặc dù còn nhỏ 
thì ông cụ thân sinh đã đưa đi học trong các trường tư, mỗi anh em ở một nơi ở những cái lớp nhiều khi 
không có được chung cùng 1 trường với nhau nhưng cứ mỗi một mùa hè thì anh em đều sum họp lại với 
nhau và trong suốt mùa hè như vậy thì có những sinh hoạt trong gia đình rất là gắn bó.  

!: Anh có kỷ niệm gì với mẹ anh không ? 

05:48:@: Dạ mẹ thì là một người rất là tần tảo nhưng mà đời sống của một người con trai khi mà lớn lên 
thì gắn bó nhiều với bố hơn nhưng mà đối với mẹ đó thì lúc nào mẹ cũng cho một cái tình thương mà 
thực sự nhiều khi không có thể quên được giống như là kỳ mà tôi đi vượt biên mẹ tôi đã đưa đi mẹ tôi 
đưa bà tới thì có đưa cho một cái khăn mùi xoa, để nói là thôi con đi phải nhớ tới mẹ.  

!: Thân mẫu của anh còn sống không ? 

06:36:@: Dạ vẫn còn nhưng mà ở bên Mỹ, và thân mẫu thì bây giờ thì stroke hơn nhẹ, và vẫn được bố 
chăm sóc kỹ lưỡng. 

!: Năm nay bố mẹ anh bao nhiêu tuổi ? 

06:56:@: Bố tôi năm nay 84 mẹ tôi thì 82.  

!: Anh có biết kỷ niệm nào với chị em gái không ? 

07:04:@: Các em gái chị gái thì nó cũng có cái tình cảm vui đùa với nhau nhiều, nhưng mà qua sự vui đùa 
khi mà lớn lên, suốt thời thơ ấu hay chơi với nhau, tạo cơ hội giúp đỡ nhau. Cho nên khi lớn lên chúng 
tôi rất là gắn bó trong đời sống làm việc, nhiều khi có cái công việc chung mà người này có thể giúp đỡ 
người kia, đó cũng là cái sự ảnh hưởng trong thời thơ ấu mà chúng tôi thường chơi chung với nhau.  



!: Gia đình có 12 người con anh có bao giờ phụ việc bếp núc ? 

07:44:@: vụ nấu nướng thì thực sự con trai bên Việt Nam cũng được nuông chiều lắm, thường thường 
là bà nội là một người rất tháo vát trong việc nấu nướng hàng ngày cho các cháu cho nên chỉ có phải 
xuống dưới bếp để vòi được ăn chứ không phải phụ nấu nướng với bà.  

!: Anh có mấy người chị và mấy người em ? 

08:12:@: Chị thì có 2 người chị, người chị thứ 2 sau năm 54 đi vào trong miền nam thì đã bị mất do 
chiến tranh, còn người anh cả cũng mất, rồi sau đó 4 năm thì còn có người anh thứ 3, người anh thứ 3 
này người anh kế nữa, tới chị rồi tới tôi, sau tôi còn 1 người em trai và 4 người em gái. Và một cặp song 
sinh 1 trai 1 gái, thì cặp song sinh sau khi di tản năm 75 ở sài gòn thì người em trai đó đã mất.  

09:05:@: Mất lúc 5 tuổi 

!: Cái đại gia đình, chú bác anh có nhiều không ? 

09:16:@: Chú bác thì cũng nhiều nhưng mà hiện giờ thì có một người chú và một người cô, hai người cô, 
thì hai người cô còn bên Việt Nam, còn một người chú bên Dalas.    

!: Các cô chú thì anh có liên lạc thường xuyên không ? 

09:38:@: RẤt ít có cơ hội liên lạc thường xuyên, tại vì ở bên Việt Nam thì không có ở chung một làng với 
nhau mà người này ở cách xa người kia cũng khá xa, cho nên sự gắn bó thì rất là bình thường, thỉnh 
thoảng mới gặp nhau, năm mười năm mới có cơ hội đi thăm nhau thôi. 

!: gia đình anh theo đạo gì ? 

10:08:@: Theo đạo thiên chúa,  

!: Từ đạo dòng phải không ạ ? 

!: Khi mà anh qua tới đây rồi, ngay cả thời ở tại Việt Nam, anh có đi nhà thờ thường xuyên, anh có làm 
theo những gì bố mẹ, hay có niềm tin từ hồi bé hay sao ạ ? 

10:32:@: Vâng trong gia đình không có tối nào là không có sự sum họp trong gia đình để cầu nguyện, và 
đi nhà thờ thì bà nội lúc nào cũng dẫn đi, ngày nào cũng dẫn cháu đi, cho nên nó là niềm tin có được 
trong đời sống gia đình, người cô kế bố là một người nữ tu cho nên hướng dẫn rất kỹ lưỡng trong đời 
sống đạo  

!: Như vậy là trong gia đình của anh kể cả bà con cô chú bác thì đã có bao nhiêu người đi tu trở thành 
linh mục, nữ tu  

 

 

 

 

 



14:35:@: Vâng nghe kể rất là nhiều, khi mà gia đình, bên kia có những cuộc di tản lớn từ miền Bắc vô thì 
ông cụ cũng như là cả gia đình đều lo lắng để mà đưa các cái người thân yêu vào trong Nam, khi đi như 
vậy thì bị lạc nhiều, có những người bà chú, mẹ bị thất lạc một thời gian rồi cuối cùng cũng gom góp lại 
được. Nhưng mà cái thời kỳ di cư từ bắc vô nam từ năm 54 đến năm 56 thì ông cụ vẫn còn trong quân 
đội, cho nên suốt thời kỳ đều phải đi chiến đấu và thành lập những tổ chức trong Việt Nam để mà chống 
lại Việt Cộng, trong thời kỳ 55 và 56 thì hai người anh là người anh lớn và người chị đã mất đi, đó thì 
trong thời kỳ đó thực sự rất đau buồn cho gia đình nên thực sự bố mẹ cũng không có thể nào mà có con 
được cho tới khoảng bốn năm năm sau trong suốt thời kỳ đó đi vào trong Đà Nẵng thì có những cuộc 
chiến đấu giữa quân cộng hòa và Việt Cộng thì có những buổi mà chiến đấu rất là khó khăn, có những 
người trong cùng đồng đội phải đùm bọc lẫn nhau để đưa ra khỏi vùng chiến như vậy thì nói về những 
cái hồ nước mà múc nước lên có máu của cả hai bên mà rồi vẫn phải uống để nói về sự cực khổ của 
chiến tranh như thế nào, khi mà chiến tranh như vậy sẽ đào tạo cho con người có những sự phản ứng 
như thế nào, một cái niềm tin nơi đấng tạo hóa để mà tồn tại, cố gắng làm sao để bảo vệ cho chính mình 
và những người bằng hữu của mình. Những cái đó giúp cho những người con sau này nó trưởng thành 
hơn. Và khi mà trưởng thành như vậy thì nhìn được những sự cố gắng, những gì bố mẹ đã trải qua thì 
mình không thấy có gì là khó khăn khi mình phải đương đầu với một nơi mà mình thấy là nó không thể 
nào có những cái khó khăn hơn giai đoạn đó  

!: Anh có người anh chị nào đi lính cho VNCH không ? 

17:57:@: Không, người anh lớn thứ 3 khi mà vào trong năm 75 thì mới vào đại học năm thứ nhất để 
chuẩn bị vào trường sỹ quan, chưa có cơ hội mà ra trường, nhưng mà khi Việt cộng vô thì năm 77 anh bị 
bắt vì lý do không biết lý do làm sao mà nói là anh bị bắt đi vì chống chính phủ, chống đảng và nhà nước, 
bắt đi không có tội danh, 5 năm sau mới biết ở đâu, đến năm thứ 7 thì mới ra khỏi tù, đi vượt biên và đã 
bị mất trên biển.  

!: Cái vụ tết mậu thân anh có biết không ? 

19:08:@: Cái tết mậu thân thì biết nhưng mà hồi đó còn rất là nhỏ, vì khoảng 4 tuổi nhưng mà tôi nhớ 
đó là khi mà bị thả bom thì thường thường là bố lôi từ trên giường, ngủ say không có biết gì hết mà cũng 
nghe súng đạn cũng quen rồi, cho nên không có gì mà phải suy nghĩ, nhưng mà cứ nghĩ tới bị lôi sền sệt 
ở dưới đất không biết tại sao vậy, thì bố mẹ cứ nói là phải xuống dưới hầm, thế là vội vàng kéo nhau 
xuống hầm chứ cũng rất may là không có bị nhiều giống như là bên đó, cho nên là vấn đề nhìn thấy xác 
chết ngoài đường là cũng không thấy nhiều, cũng không có một sự ảnh hưởng quá nhiều sâu đậm làm 
cho mình sợ hãi, nhưng mà đọc lại những lịch sử hoặc là bố kể lại những thời kỳ đó thì mình lớn lên nghe 
bố kể lại thì đó là một sự chiến tranh rất rùng rợn, rất ghê sợ trong thời kỳ đó.  

!: Xin anh cho biết anh học trường trung học nào tại Đà Lạt.  

20:39:@: Khi mà năm 75 vô học tại trường Trạm Hành được năm nhất lớp 6 rồi sau đó học lớp 7 và lớp 8 
tại trường Làng, nhưng mà trong gia đình bị tịch thu tài sản và người bố có một cái lịch sử không tốt cho 
chính quyền cho nên khi đi học thì các cô giáo bỏ cho lớp riêng để mà được đào tạo khác biệt hơn các 
em khác.  

!: Các anh chị của anh cũng đều bị như vậy hả ? 

21:19:@: Vâng, các em còn nhỏ, trong lớp nhỏ cho nên đỡ hơn .  



!: Khi đó anh học lớp mấy ? 

21:36:@: bắt đầu lớp 7 thì bắt đầu vào trung học rồi, thì có những cái như vậy, rồi sau đó.  

!:Ông cụ có phải đi tù cải tạo không ? 

21:51:@: Có đi một thời gian đi 6 tháng thì sau 6 tháng thì ông cụ trở về và kiếm đường trốn, cho nên ở 
trong cái chỗ gia đình là bắt đầu phải từ từ họ nói là có thể là đi kinh tế mới hoặc là mình phải đi theo 
một cái công việc mà họ đào tạo, cho nên ông cụ bảo là vào khu kinh tế mới, thì trong đó chỉ có vài gia 
đình thôi, nhưng mà từ từ ông cũng tìm cách cho con cháu ra ngoài kiếm chỗ đi, và lúc đó cái hành trình 
vượt biên bắt đầu. 

!: Anh có thể cho biết khi bắt đầu vượt biên người anh mà bị bắt sau năm bảy năm đi vượt biên mất tích 
đó là đi sau hay đi trước anh ? 

23:05:@: Đi sau, lúc đó đó thì tôi đã ở bên trại được hơn 1 năm thì tôi nghe tin là bên nhà bố mẹ viết 
thư qua có nói là nhớ để  ý vì nghe tin anh đã đi, nhưng mà không biết nghe nói đó là tàu đã lật nhưng 
mà không có tin như vậy, có nói là chịu khó để ý xem anh có qua được hay không ? Nhưng mà không có 
tìm ra được  

!: Anh có thể nói về chuyến vượt biên của anh ? 

23:43:@: Vượt biên thì có rất nhiều cái thời kỳ mà đi vượt biên, để nói là đi thì rất nhiều, đi trên 30 lần, 
vâng cứ hôm nay xách gói đi mai lại về, có lần đi ra tới cảng lại bị bắt đưa về, có lần đi tới mà tàu không 
đi được cũng có và có những cái lần là tới mà không có chuyến đi cũng có, cho nên có rất nhiều cái mình 
đi. Nhưng mà khi mà đi thường thường là một năm ba bốn lần cũng có  

!: Ông đi với các em hay đi một mình.  

24:33:@: Đi với các em có, đi một mình có, tùy theo cái cơ hội mà có thể có được, những lần trước 
thường là ba anh em đi chung với nhau, có một người em trai kế và một người em gái đi nữa, nhưng mà 
đi hoài với nhau. Không được, rồi có một lần vừa về đến nhà thì người cô, người em kế của bố có nói đó, 
là bây giờ có một chuyện họ chỉ có một chỗ đi thôi thì ai đi, tiện có dịp ngay ở đó thì mấy anh em còn ở 
bên Sài gòn việt cộng rồi thì tiện cô mới nói là có tuyết sẵn ở đây thì cho nó đi đi. Dạ thì lúc đó cũng đang 
bận rồi, kỳ đó là năm 76 77 thì khi mà Việt cộng trong trường họ hàng năm không rải thuốc cúm nên mỗi 
khi tới là lại sốt cao lên từ đó trái thận bị hư đi cho tới khi không biết bị hư trái thận nên bị ói máu hoài 
ói hết máu thì lại tỉnh lại, kỳ đó thì người đã cũng bị bệnh rồi, nhưng mà bảo thôi  bằng cách nào con 
cũng phải đi tại vì cái người anh thì tình trạng trong gia đình như vậy, thì các người con trai tới tuổi lớn 
lớn xíu là tìm cách cho đi hết. Cho nên khi mà có chuyến là cho đi ngay, có một lần đi tới Cà Mau thì bị ra 
tới khi mà tắt máy đẩy ra tới cảng thì nó bị chết, và Việt Cộng trong này cầm súng bắn ra tàu, một số 
người đi cùng chuyến bị thương trong đó có một cô người thân bà cô gửi đi theo để chăm sóc. Và tôi là 
cái người mà bị đưa vào trong Năm căn trong vòng sáu tuần thì chật chội quá các em nhỏ cho về hết, 
sau chuyến đó thì đi tiếp chuyến này đi thì lọt tới đảo Koku, rồi qua Galant, 18 tháng rồi qua Mỹ này, 
Trong cuộc hành trình cũng rất may mắn, đi có 5 ngày thì tới nơi. Tuy nhiên do tàu quá đông nên bị ngộp 
rất là nhiều. nhiều người bị ngộp nhưng mà cũng may tới ngày sắp phải bỏ vài người xuống biển thì tới 
đảo cho nên cũng may là trong đó thì người ta kể lại là tôi là người bị ép dưới bong tàu nhất không có 
thở nổi người ta bôi dầu vô xong xuôi hết rồi đang chuẩn bị vứt xuống biển thì tới đất liền nên họ cố 
gắng họ giữ. Và khi mà lên tới Kuku thì họ khiêng lên đó thì sau một vài ngày thì tỉnh lại rồi bắt đầu mới 



lên Galant cuộc hành trình thì cũng khó khăn trong lúc mình đi, nhưng mà hành trình qua tới bên Kuku 
thì cũng rất là suôn sẻ. 

!: Như vậy là cái tình trạng của anh lúc lên tàu và tới trại tị nạn đó thì thế nào ? Lúc nãy anh có nói là cái 
thận nó bị hư rồi đó.  

28:55:@: Vâng cái sức khỏe thì nay đau mai yếu, trên ban cho không biết làm sao, thực sự chưa bao giờ 
nghĩ mình có thể tồn tại được cho đến ngày hôm nay. Thì khi đó cũng không có thuốc, không có người 
giúp đỡ về sức khỏe, người cứ như khúc củi, cũng không biết đó là bệnh gì cho tới khi được Mỹ nhận và 
khi họ chuyển sang Singapore đáp máy bay qua Mỹ, trước khi qua Mỹ thì họ khám sức khỏe, họ thấy 
máu quá cao cho nên họ không dám cho đi máy bay, họ giữ lại singapore chữa họ cũng không cho biết là 
bệnh gì, họ chỉ ngăn chặn máu xuống đủ và đưa qua bên Mỹ khi qua bên Mỹ thì cũng không có biết là 
mình phải đi khám bệnh, cũng không có ai hướng dẫn đi,  người cháu trong thời gian chờ đợi làm giấy tờ 
cũng là những người cũng đi ra ngoài kiếm sống qua ngày rồi sau đó, sau 3 tháng thì thấy có người bạn 
trong trại bên Cali họ rủ qua đó cùng share chung cái nhà cho đỡ tốn kém.  Và có thể làm may tại cũng 
học bên trại cũng biết may một chút xíu. Thì khi mà ở bên đó sáng đi học tối về may, nhưng mà bên đó 
may nó cũng không phải là cái chuyện gì nó dễ dàng cho người con trai, May xong lại tháo ra rồi lại gỡ, 
rồi lại may vô, rồi hư hỏng đồ cuối cùng người ta cũng không giao hàng cho làm nữa. Đợi cho tới ngày 
nhập học thì ngày nhập học là vào tháng 8 bắt đầu nhập học, trước khi  nhập học thì họ yêu cầu phải 
khám sức khỏe để vô nhập học, khi khám sức khỏe thì một bác sỹ ở bên đó có một người bác sỹ nhi 
đồng Việt Nam cũng communicate được, họ bảo là không thể nào được họ gửi vào trong bệnh viện vô 
emergency ngay Như vậy tôi vô emergency thì người ta nói trong bệnh viện là máu quá cao, cần phải 
tìm ra nguyên nhân. Họ nghi là do thận tại vì còn trẻ mà máu quá cao, người bị sưng, rồi họ đưa vào đó 
để lấy thận ra coi, họ nói là trái thận đã không còn làm việc, họ cho lọc máu, thì bắt đầu vừa buổi sáng đi 
học, buổi chiều đi lọc máu, tối lọc máu, học ở trường ra rồi đi làm.  

!: Nghề đầu tiên anh làm khi tới mỹ là may đồ ? 

32:54:@: Nhận hàng về may trước, nhưng mà không được rồi xin vô làm tạm.  

!: Khi đó ông cảm thấy sao ? 

33:07:@: Thực sự khi mình đặt chân tới nước Mỹ, thì đó là một ước mơ của mình cho nên thấy mọi thứ 
rất mở rộng, nên thấy có rất nhiều những cái ước muốn giống như là một con chim được sổ lồng vậy, 
mình không còn cảm thấy bất cứ thứ gì có thể cản trở mình được nữa mà mình cố gắng để làm tất cả 
những gì mình có thể làm việc. và khi mà một người đã từng qua một sự thất vọng mà nhìn thấy một sự 
hi vọng thì con người mình nó có một cái tinh thần rất là mãnh liệt để có thể vượt qua.  

<video 3> 

!: hồi trước năm 75 anh có quen một người lính mỹ nào không ? 

00:13:@: Có thấy người ta đi qua làng xóm mình thôi, chứ còn thực sự giao tiếp thì không có cơ hội để 
giao tiếp. Vì lúc đó còn quá nhỏ, học trong các trường mà bố mẹ gửi thì một tháng được về một lần hoặc 
ngày tết mới về, cho nên cũng ít có cơ hội giao tế với bên ngoài thường xuyên, chỉ có mùa hè thì về nhà, 
rồi gặp các bạn cùng lứa tuổi rồi dẫn ra vườn, ra đồng nội chơi thì đó là thời gian có thể giao tiếp bên 
ngoài nhiều.  

!: Cái năm 75 là cái năm mà ông bao nhiêu tuổi ? 



01:02:@: Năm 75 thì lúc đó là khoảng 13 tuổi.  

!: anh bắt đầu vượt biên có trót lọt không ? 

01:10:@:  Năm 1981 thì tôi qua tới đảo Kuku là 15.10.1981.  Thì lúc đó mới 16 tuổi thôi. 

!: Anh đã tới 30.4 năm 75 khi đó gia đình anh ở đâu, ở Đà Lạt ạ ? 

34:16:@: Vâng lúc đó gia đình ở đà lạt nhưng mà mình ở trong trường trạm hành là tháng 4 thì coi như 
là Sài gòn mất, thì trong trường đã gửi đi trạm hành 2, trước 1 tháng Đà Lạt bị đóng cửa tất cả thì nhà 
dòng đã chuyển tất cả học sinh qua bên Nha Trang và đưa vào trong Vũng Tàu trước. Nhưng mà lúc đó 
chỉ đi có 1 mình thôi, còn bố mẹ và anh em vẫn ở trong, rồi khi mà tới cuối tháng 3 thì bố mẹ mới bắt 
đầu thấy tình hình căng thẳng quá mới đưa các em bay vào trong Sài Gòn, rồi bố mẹ với ông bà dọn dẹp 
xong xuôi thì không còn chuyến bay nào nữa. Cho nên chạy bộ qua qua Nha Trang, rồi đi đường bộ từ 
Nha Trang vào tới Sài Gòn, thì cũng khoảng 20/4 vào được  mười mấy ngày thì Sài gòn mất.  

!: Anh đã tới trại tị nạn thì đời sống trong trại tị nạn nó thế nào  

03:16:@: thực sự trại Galant thì rất là thoải mái chỉ có cái mình lo lắng là mình không biết là cái tương lai 
mình sẽ đi về đâu , nước nào sẽ nhận mình. 

!: Khi đó anh không có bà con nào bên Mỹ? 

03:27:@: Vâng, không có bà con nào bên Mỹ, nhưng mà 

!: Lý do tại sao anh lại được đi Mỹ ? 

03:31:@: Tại vì chắc là cuối năm người ta nhận những thành phần nào mà không nơi nào nhận đi có 
khoảng bao nhiêu người đó thì cái năm đầu tiên thì không được đi, cái năm sau thì được đi mặc dù vậy 
phải chờ tới 18 tháng, còn trong trại thì cứ ăn chơi đi học thêm, ngày thì mỗi ngày phát cho được lương 
thực, ăn uống sinh hoạt thì thực sự đời sống sinh hoạt trong đó thì không phải lo lắng gì, nhưng mà có 
một sự lo lắng nhiều nhất mà mọi người đều nghĩ tới là không biết mình sẽ đi về đâu, một cuộc sống mà 
không có sự chắc chắn, thì lúc nào cũng cảm thấy suốt ngày lo lắng, và cứ mỗi một lần có danh sách thì 
mọi người đều chạy đến xem có tên mình hay không ? và khi sắp sửa được phỏng vấn thì làm sao phỏng 
vấn thế nào để được họ nhận mình, họ không nhận thì lại ở nhà khóc sướt mướt này. Chờ tới ngày được 
phỏng vấn kỳ tới thôi.  

!: Như vậy anh ở bên Trại tị nạn tới 18 tháng luôn. 

04:57:@: Vâng tới 18 tháng luôn,  

!: Và sau đó anh được đưa tới Singapore để trị bệnh ? 

05:01:@: Vâng,  khi được Mỹ nhận xong  xuôi thì họ mới đưa tới Singapore. 

!: Vâng và anh tới thẳng Houston luôn ? 

05:12:@: Vâng đi tới Houston,  

!: rồi được biết bây giờ anh là một bác sỹ, thì cái cơ duyên nào đã đưa anh tới nghề bác sỹ,  



05:22:@: Cái đời sống của con người mình khi mà được những sự chữa trị, hoặc là có một ước muốn gì 
đó thì mình cũng muốn làm một cái gì đó để mà mình theo những cái đó, thì mình được những người 
bác sỹ chăm sóc cho mình thì thường mình sẽ có những cái làm cho mình có cảm tình với nghề nghiệp, 
thấy sự chăm sóc của họ giành cho mình quá nhiều. Thì mình cũng muốn qua cái sự mình có thể làm 
được thì mình cũng có thể  giúp được cái người nào đó cần cái sự giúp đỡ như vậy, và thực sự cái mà hồi 
nhỏ khi được dạy dỗ thì thường thường câu đầu tiên mà dạy mỗi buổi sáng đều nghĩ như vậy, chăm chỉ 
học hành, rèn luyện tư cách mình để có thể giúp được cho chính mình, chính gia đình mình, và cho xã, 
hội, cái đó lúc nào mình cũng ăn vào tư tưởng của một con người, và hồi còn nhỏ, cho nên khi lớn lên 
mình cũng muốn làm một cái gì đó chăm sóc vào cái đời sống của mình làm sao cho đầy đủ, cho mình có 
khả năng, và sao cho những khả năng đó mình có thể giúp được những người xung quanh, đặc biệt là 
quê hương đất nước mình.  

!: Anh gặp bà xã vào lúc nào,  

07:09:@: Thì vào năm 1992, cũng không phải là chính mình đi gặp bà xã mà do quen biết, đầu tiên quen 
biết người em song sinh, học chung với nhau, rồi trong đời sống cũng có những mối tình học trò, nhưng 
mà gia đình đã có cái cảm tình với người vợ này, cho nên đã cố gắng để mà đưa đẩy cho gặp gỡ, cũng có 
cái may mắn có ấn tượng là sự hỗ tương, đôi khi mình nghĩ là một cái tình cảm mình không lựa chọn ban 
đầu, nhưng mà nó là cái tình cảm tốt vì trong cái đời sống trong cái sự tìm hiểu về cái người vợ tương lai 
của mình, đã có những người em, người mẹ tìm hiểu qua rồi, khi mà giới thiệu qua đó, thì mình có đi 
những bước tới thôi, khi mà cái tình cảm nó đã nảy nở rồi thì nó rất là dễ để mà thân tình hoặc là yêu 
thương nhau,  

!: Vậy anh có nghĩ cái chuyện yêu đương của anh là một sự sắp đặt của gia đình không? 

08:39:@: Cũng có thể là như vậy, bây giờ thì thật là hạnh phúc.  

!: Anh có mấy cháu rồi 

08:47:@: Dạ có hai, một cháu chín tuổi, và một cháu mười ba tuổi, tới tháng 3 này là mười ba tuổi, một 
người mười một, hai trai hết.  

!: VẬy cái căn bệnh thận của anh thì chữa thế nào rồi? 

09:04:@: Vâng, cái căn bệnh thận thì mình thay hai lần, lần thứ nhất là năm 1978 thay một lần bên 
California,  

!: Tức là lên danh sách tìm thận kết hợp? 

09:25:@: Vâng lên danh sách tìm thận thay. Và khi mà năm 2006 thì bắt đầu trái thận bị Reject, bị hư thì 
lọc máu lại, người vợ đã muốn để mà tặng cho một trái thận của chính mình, coi có thích hợp không, đi 
thử máu, thì họ nói là hợp, mặc dù những người anh em trong gia đình đó. đều muốn nhưng mà hương 
phải là người đầu tiên muốn điều đó, hương rất nhỏ con, bác sỹ cũng ngăn cản, nhưng mà sau sự thuyết 
phục họ thì họ cũng đồng ý để cho chuyển thận, thì phải đi lọc máu một thời gian, vì cái thận nó chết, họ 
phải mất một năm rưỡi, khi thay trái thận vô cũng rất là khó khăn, một năm đầu có thể nó không có làm 
việc có thể là năm nay đến năm thứ 4 rồi cũng tương đối ổn.  

!: Anh là bác sỹ về ngành gì ? 

11:04:@: tôi là bác sỹ bên Nhãn khoa. 



!: Anh có thể chia sẻ một số những kinh nghiệm trong nghề của anh có gì đáng nhớ, và có gì làm phiền 
anh nhất  

11:19:@: Đối với một người sống tị nạn, thì điều đáng nhớ nhất là  những người trong cộng đồng mình ở 
đây, nhưng mà bên cạnh đó thì luật pháp đôi khi người Việt Nam chưa hiểu rõ, có nhiều khi mình có thể 
làm việc mình có thể không làm được trong cái hoàn cảnh cũng như trong môi trường nghề nghiệp, mặc 
dù mình đã có những cái training trong những cái môn chuyên khoa đó nhưng mà mình không thể nào 
mình kiểm soát các vấn đề khác, nhưng mà các cụ lại nghĩ như vậy là có thể là tổng quát thì mình có thể 
mình làm gì cũng được, mình biết thuốc này, cho thuốc khác cũng được, nhưng mà các cụ thực sự không 
hiểu là đối với hành nghề bên này đó nó có một cái giới hạn trong nghành nghề thì đôi khi cũng thấy áy 
náy với các cụ, hi vọng rằng sau một thời gian ở đây thì các cụ cũng hiểu hơn.  

!: Anh có thể cho biết rằng cái đời sống cũng như sự hướng dẫn của ông cụ, ảnh hưởng tới các con về 
vấn đề là nhân quyền cũng như là đòi tự do hay đấu tranh chống cộng sản, thì anh ở tại hải ngoại ở tại 
Houston thì anh có tham gia vào cộng đồng không ? 

13:01:@: Có một thời kỳ là mình tham gia cộng đồng từ năm 2002 tới năm 2004 thì chị Kim Nguyễn có 
một cái cơ may tới thời đó chị ấy có ra ứng cử và làm việc trong cộng đồng với gia cảnh thì ra mời cô 
trong cách giúp chị với tư cách thư ký, khi mà ra để vận động ứng cử, thì thực sự không cần đi vận động 
nhiều, chị ấy đã giúp đỡ cộng đồng, cái tư tưởng của mình cũng muốn đóng góp gì đó cho cộng đồng đó 
Thì mình cũng ra  sau khi làm 2 năm đó, thấy nhu cầu của cộng đồng ngày một cần thiết hơn để đi vào 
nên một số người tiếp tục kêu gọi tiếp tục ra làm nhưng chị không tiếp tục đứng trách nhiệm lo cộng 
đồng trong nhiệm kỳ 2004 đến 2006 đã đẩy mình tiếp tục ra để mà sinh hoạt cộng đồng. Thì cũng cố 
gắng để làm việc làm tròn trách nhiệm trong cái nhiệm kỳ 2004 đến 2006  

!: Thì trong cái nhiệm kỳ hai năm đó đó, theo như anh thấy cái cộng đồng Việt Nam của mình đặc biệt là 
tại Houston đó thì cái gì nó quan trọng nhất. thì cái vấn đề giữ gìn văn hóa quan trọng nhất hay là ? 

14:56:@: Thực sự làm cái người tị nạn ở nước ngoài, và muốn được bảo tồn cho một cái bảo tồn cũng 
như là mình trưởng thành hay lớn lên ở xã hội thì bất cứ xã hội nào cũng phải có nguồn gốc, nếu nguồn 
gốc không vững và dễ bị lung lay thì rất là khó để thành công, và đặc biệt khi mình hiểu được cái văn hóa 
của người việt, hiểu được những cái văn hóa của mình mình sẽ có những cái niềm tin hơn để mà mình 
chiến đấu, để đẩy được điều mình mong muốn, với các em bây giờ, thì ra ngoài trường rất là dễ bị lung 
lay nếu mà trường hợp người này nói, ồ mày là người này, mày là người kia,  mình không biết cái 
identity của mình, không có cái proud về nguồn gốc của mình, thì mình sẽ không có cái niềm tin để mình 
chiến đấu, cố gắng, để mình ước mong thành công, mà nếu không có ước mong, thì chắc chắn sẽ không 
thành công được. 

!: Vậy trong hai năm làm việc đó anh có thể chia sẻ kinh nghiệm hai năm đó của anh với những người 
sau này sẽ làm việc cộng đồng không ạ ? 

16:41:@: Vâng thì trong suốt hai năm làm việc thì thực sự mình nhất là trong cái thời kỳ mà mình bắt 
đầu xin cái ngân quỹ cho cộng đồng thì những cái đơn mà mình làm họ sẽ hỏi về mình sẽ lo gì, về cái 
công việc của mình, nếu người Việt tị nạn chỉ lo về văn hóa bảo tồn thì chắc chắn là rất khó, nếu mà 
mình nói là lo bảo tồn, lo giữ gìn, và mình không có hiểu biết gì về văn hóa thì làm sao mình giữ gìn được, 
cho nên tôi rất vui mừng khi các anh chị đứng ra để lo những cái tập quán và nhất là về những cái đặc 



biệt, riêng biệt của mình, thì đó là cái rất là tốt đẹp và rất là cần thiết cho cộng đồng người Việt hải ngoại 
của mình.  

!: Anh nghĩ gì về một số người có nói là văn hóa Việt Nam tốt thật, nhưng mà sống ở xứ người thì cũng 
phải bớt bớt đi, thì theo anh phong tục nào của việt nam phải giữ lại, phong tục nào nên bỏ đi, có thực 
sự cần bỏ bớt không ? 

18:30:@: Mỗi một cái xã hội, cũng như mỗi một văn hóa đều có những điểm đặc biệt riêng, và mình 
sống ở nước ngoài, nếu thực sự mình chỉ hướng ngoại, nhìn gì cũng đẹp từ một khối trời của mình, và 
mình muốn theo thì chắc chắn. mình sẽ không thể làm việc với họ, vì nó không có từ trong máu của 
mình, còn nếu mình thấy rằng văn hóa của mình mà mình không yêu thích thì chắc chắn mình sẽ không 
cố gắng để phát triển, mà nếu không phát triển thì mình sẽ không thấy nó hay. 

!: Khi định cư tại Mỹ anh đã đi đến nhiều quốc gia khác trên thế giới chưa. Thực sự thì khi qua bên Mỹ 
thì chỉ có đi nhiều tiểu bang trong nước Mỹ, qua bên Houston, bên Cali, rồi cũng đi xin học này học kia 
thì cũng lên trên Boston, hay Tennesy, những vùng cổ điển của Hoa Kỳ thì thực sự mỗi vùng có những 
điểm đặc biệt riêng để cho người Mỹ họ thấy cái đó là có thể học được, nhưng mà nhìn lại phong tục của 
mình, thì cũng có nhiều người họ học cái phong tục của mình, tại vì họ nói là cái đó là cái đẹp, thực sự 
cái gì mà mình có thì mình không yêu thích, mà nhiều cái không có lại yêu thích thì mình thấy những cái 
đó nhưng mà khi mình tìm hiểu mình thấy rằng bất cứ cái gì mình có, mình học hỏi được, hay mình khai 
thác được trong cái culture của mình nó tốt đẹp hơn, thì đó là một cái sự mà từ từ thẩm thấu vô, và cần 
phải có nhiều thế hệ thì mình mới adapt được phần nào, chứ không phải thấy một cái như vậy mà mình 
thay đổi ngay, đương nhiên ngay cả chính mình ở đây, thì nói là có những phong tục của người Mỹ 
chẳng hạn, họ có những cái buổi party để mà trao đổi những cái culture thì cái đó là điều thích hợp, đôi 
khi mình học hỏi được những cái culture của người này thế này, của người kia thế kia, thực sự để cho 
mình nhưng mà nếu mà mình học hỏi và phải làm như họ, thì chắc chắn là người Việt Nam mình không 
thể làm được như họ. 

!: Ông đã sống ở tại Hoa Kỳ rất nhiều năm, anh có cảm thấy đây là vùng đất hứa và anh không muốn rời 
khỏi đây k ? 

22:01:@: Thì cái đất nước Hoa Kỳ có một cái mình thấy được là về bên luật pháp của họ nó rất là công 
minh, tạo cơ hội cho nhiều người tiến lên, đó cũng là một sự may mắn cho người Việt Nam, khi mà họ 
qua họ cũng có cơ hội để tiến thân, đó là một cái điều mà tôi thấy nếu mình nắm giữ cơ hội thì mình có 
điều mà mình mong muốn, như là bây giờ chúng ta nói về tự do, tự do ngôn luận, tự do biểu tình, nhưng 
nếu mà mình dùng một cách quá ngoài cái sự bình thường, thì cái sự tự do đó không mang lại điều tốt 
cho mình, mình nghĩ là tự do nó phải nằm trong khuôn khổ luật pháp, như là về nghề nghiệp nhiều 
người cũng có chia sẻ đôi khi có những cái đi qua mà mình học được cái đó, mà bảo đi qua, tất nhiên là 
cái tự do, nhưng mà tự do nằm ngoài kiểm soát, nhưng mà tự do trong cái sinh hoạt xã hội, vấn đề chính 
trị,,, mình có cái tự do mà mình dùng đúng lúc đúng chỗ và cái tự do của mình mình cũng phải quan tâm 
đến sự tự do của người khác và sự tự do đó, cần phải có sự ủy xét lẫn nhau, tức là mình tôn trọng người 
khác, người khác tôn trọng gì, mình có thể hòa đồng, nhìn trong cái việc chung tất nhiên là với cá nhân 
của mình ở đây thì mình thấy được là cái điều mà mình thật sự muốn học hỏi, lúc nào cũng nghĩ rằng đó 
là cái điều mình cần học hỏi ở cái đất nước này, cái gì chung cái gì riêng, khi mà cần tới trong mỗi cá 
nhân mặc dầu có sự tranh chấp nhưng mà cái điều tiên quyết vẫn là cái tổ chức, hoặc là cái quốc gia 
hoặc là trong cái organization thì có nhiều ý kiến, nhiều tư tưởng khác nhau, nhưng mà cái ý tưởng của 
organization đó là một cái gì. Đó là một cái học hỏi được khi hoạt động. 



!: Khi anh tới Mỹ, anh cảm thấy điều gì mà khó khăn khiến anh không thể vượt qua được mà bây giờ anh 
cảm thấy rất là hãnh diện,  

25:34:@: Thực sự thì cái vấn đề của mình thực sự nhìn thấy là qua đây, ngôn ngữ không có, tiếng của họ 
thì mình không biết được, cùng lắm ở bên Việt Nam mình học được một vài lớp. rồi qua bên trại tự học 
được vài chữ ba câu, nhưng mà qua bên này có cái sự cố gắng, sự kiên trì thì đều có thể vượt qua được, 
và cái đó là cái bản năng, bản năng sinh tồn của người Việt mà chúng ta cần phải gìn giữ, dù là thế hệ 
nào và chúng ta nhìn lại cái lịch sử thì bao nhiêu năm chúng ta bị giặc tàu, giặc tây, rồi nội chiến nhưng 
mà cái gốc, cái culture của người Việt mình hầu như người nào cũng nắm giữ được cái điều đó, nhưng 
mà cái sự lo ngại mà chúng ta đang lo ngại là chúng ta gặp cơ hội quá rộng lớn, và chúng ta làm việc, và 
có nhiều cái vật chất, mà chúng ta cố gắng mà làm để có được đời sống vật chất tương đối tốt đẹp, mà 
đôi khi chúng ta nhìn thấy chúng ta bị cái đó lôi cuốn nhiều quá mà chúng ta quên đi cái thế hệ của 
chúng ta hoặc là quên đi cái sự cố gắng làm sao để mà trau dồi cho các em của mình đó, nó nhớ về cái 
nguồn gốc, thì chắc chắn cái đó nó sẽ   mất đi trong cái thế hệ tiếp theo của mình.  Cái đó là cái mà lúc 
nào mình cũng gom nhặt, điển hình là mấy đứa con năm nay cũng mười ba và mười một tuổi, một tuần 
mình dạy được cho hai hay ba tiếng trong một tuần lễ, chắc chắn là không đủ để truyền tải những cái 
culture của mình, và bây giờ nếu mình không có cái hiểu biết về cái văn hóa của mình, hoặc mình không 
có những cái resource để họ tìm kiếm, chắc chắn họ không giống những cái thế hệ đi trước,  

!: Khi anh ở bên Mỹ, có cái điều gì làm cho anh bất mãn không ? 

28:11:@: Cái bất mãn bên Mỹ này đó thực sự nếu mình nhìn vô thì có nhiều cái điều mà mình không 
thích, nhưng thực sự cái mà làm cho mình bất mãn ấy thì mình chưa thấy được cái gì trong suốt thời 
gian mình sống ở đây.  

!: Khi đến hoa kỳ rồi thì những cái lễ nghi trong gia đình anh vẫn giữ chứ.  

28:41:@: Chắc chắn là còn giữ, nhất là về những ngày tết, thì không thể nào không đến nhà ông bà được, 
hoặc là những ngày lễ giỗ, là gia đình kêu gọi tới thì dù có bận rộn thế nào cũng phải cố gắng giành thời 
gian mà đi. Đặc biệt là có buổi tối trong gia đình, gia đình có lớn bao nhiêu giống như bên việt nam mình 
cũng phải chờ mọi người ngồi vào mâm cơm mới bắt đầu ăn. Dạ, thì bên này cũng cố gắng làm sao để 
được như vậy, để mình có thể nói về lịch sử, về những culture của mình, hoặc là về những cái gì đó 
trong đời sống của mình, đó là những kinh nghiệm mình học hỏi được từ bên kia, qua bên này mới 13 
tuổi là lo vượt biên rồi qua bên này là 16 tuổi, suốt thời gian đó là xa gia đình, không có gặp được gia 
đình, đến năm 90 đó, thì gia đình mới được bảo lãnh qua bên này. Trong thời gian mà nói chuyện đó thì 
bắt đầu kể lại những chuyện ngày xưa để biết lịch sử nó như thế nào, hoàn cảnh nó như thế nào. Thì 
mặc dầu hồi xưa mình cũng biết sơ sơ thôi nhưng mà khi mình nghe kể lại những cái hoàn cảnh như vậy 
á thì tự nhiên mình cảm thấy hãnh diện hơn, và mình thấy là người Việt nam mình có cái bản chất sinh 
tồn rất là mạnh nhưng mà chỉ có cái là trường hợp mình dùng được những sự cố gắng, sự sinh tồn, đó 
mang lại cho một cái việc chung và nhìn về mục đích chung của đất nước chắc chắn nước Việt Nam mình 
sẽ tốt hơn để phát triển.  

!: Từ lúc phỏng vấn anh đến bây giờ thì có cái điều gì anh muốn nói mà chúng tôi chưa có hỏi không ? 

30:51:@:Vâng cái điều mà trong cuộc sống mình chắc chắn là người Việt của mình ít khi nghĩ tới cái 
chuyện mà đánh đập, đó là chuyện rất tốt, lúc nào mình cũng nghĩ rằng có điều trong cuộc sống có được 
là trong cuộc sống đôi khi nó xảy tới, có điều mình thích, có điều mình không thích hoặc là có những cái 



mình không muốn xảy tới, đó là cái mình không chọn lựa được, là mình chọn cái gì thích hơn, trong cộng 
đồng có lúc thấy lên, có lúc thấy xuống đó cũng là điều bình thường, nhưng mà mình nghĩ rằng ồ, nếu 
mà như vậy ấy thì tránh, đóng góp, khi mà mình không đóng góp thì sẽ không tiến được, trong vấn đề 
văn hóa cũng vậy, mình bảo ồ, nó qua s đa dạng mình không bỏ sức ra làm gì nữa thì mình sẽ không 
cung cấp được những điều căn bản để mình đóng góp hoặc là mình có cái đi như vậy cũng được, mình 
nên chọn possitive hay negative, chọn lựa cái nhìn khách quan, mỹ quan hơn. Tôi nghĩ tất cả người Việt 
sẽ có cách lựa chọn một cái điều khách quan hơn trong tất cả mọi quyết định của mình trong xã hội.  

!: Câu hỏi cuối là khi anh nhận lời tới phỏng vấn thì anh nghĩ gì >? 

32:54:@: Khi mà được nhận tới phỏng vấn thì trước tiên là rất ngại ngùng vì không biết là mình sẽ mang 
lại được những cái gì cho sự đóng góp này, ngoài những cái tư tưởng của mình nó có phù hợp cho văn 
hóa Việt nam không, hay là tư tưởng cá nhân thôi, dù sao thì cũng là một hạt cát đóng góp vào trong này, 
nếu là cái gì sử dụng cho con cháu chúng ta thì nó là điều tốt. Hoặc là vì điều gì mà không thích hợp thì 
cũng không quan trọng, mà mình cần phải đóng góp đó là cái sự thúc đẩy để cố gắng bỏ thời gian ra đây, 
có cái đàm thoại với hội, cũng như có vài chương trình của mình dùng được một phần nào đó chăng.  

!: Có một vấn đề nữa muốn anh chia sẻ đó là anh đã bị bệnh thận và đã có nhận hiến thận từ bệnh viện, 
nhưng mà cái việc vợ 

<video 4> 

Tặng cho chồng một cái thận có lẽ là hiếm, thì anh có thể chia sẻ cái cảm giác của anh khi bà vợ nói nhất 
định phải hiến cho anh trái thận, anh cảm thấy thế nào, thứ nhất là một người chồng, thứ hai là một bác 
sỹ nhãn khoa, thì anh có thể biết được nó khó khăn và ảnh hưởng đến sức khỏe vợ mình. 

00:26:@: Vâng, cái này rất là lo sợ, thực sự không có muốn chút nào, tại vì không biết rằng khi nằm ở đó, 
mặc dầu nói là rất thành công, nhưng mà trong cái sự giải phẫu, xác suất 1 phần trăm hai phần trăm nó 
sẽ đi về đâu, có thể nó sẽ gặp vào mình cho người nhận hay cho người hiến thận con cái thì còn nhỏ, 
biết đi về đâu khi có chuyện xảy ra cho người cho và người nhận, cho nên khi mà làm cái đó thì rất lo sợ, 
nhưng mà cái tình yêu đó là sự nhất quyết của người vợ thì mình cũng không biết làm sao để mà từ chối 
được. Đôi khi mình từ chối vì trách nhiệm mình cũng không muốn tiếp tục cuộc hành trình để mà cùng 
với vợ lo cho các con, lo cho gia đình, hay là bỏ cuộc lưng chừng, thì sau khi có sự thuyết phục, hay 
những sự nhất định thì cuối cùng tôi làm nhưng mà khi mà như vậy cảm thấy những cái mổ ra mặc dầu 
người hiến thận là người vợ cũng bị mệt nhưng mà hôm sau ráng xuống thăm chồng thì cũng thấy sự rất 
là vui dầu sao người vợ không có vấn đề gì và thấy một cái tình yêu lúc nào cũng cố gắng, để mà san sẻ 
điều tốt cho nhau, lo chu toàn đời sống vợ chồng của mình cho nên là bây giờ đó thì mỗi một ngày có 
thể làm việc trong cái trách nhiệm làm được, đặc biệt không thể nào quên đi được tình yêu người vợ đã 
giành cho mình để vượt qua, cùng mình vượt qua tất cả khó khăn. Lúc nào cũng dành cho nhau. 

!: Xin ông chia sẻ thêm về tình yêu vợ chồng, và quan niệm của vợ chồng của người Việt Nam, vì sang 
bên này nhiều cặp vợ chồng có thể bị đổ vỡ vì lý do rất là nhỏ, xin ông chia sẻ? 

03:37:@: Thì sự đổ vỡ thường thường thiếu communication, bên Việt Nam thì quyền lực của người 
chồng quá lớn, và người vợ phải theo, và trong cái xã hội sống chung với nhau thì tai tiếng gia đình nó 
rất là ảnh hưởng, dầu có bị khó khăn như thế nào hoặc là sự thất bại làm sao rất khó để hai người có đời 
sống tách rời, nhưng mà đời sống tự do nó trở thành cái vấn đề rất là bình thường, thì khi mà có cái áp 
lực thì người vợ và người chồng có thể bỏ rất dễ dàng, đôi khi thiếu sự communication, giữa hai người 



không nói ra tư tưởng mình muốn, đôi khi mình chịu đựng bỏ mọi việc cho qua, không bàn thảo, nhưng 
mà một sự đè nén quá lâu không có cơ hội nói với nhau nữa, đôi khi tức nước vỡ bờ đôi khi li dị thì giữa 
người vợ người chồng mà có sự communication thì chắc chắn cũng dễ giải quyết. 

!: xin thay mặt hội bảo tồn văn hóa lịch sử người Mỹ gốc việt cám ơn anh đã đến đây  chia sẻ những 
đóng góp của anh để bảo tồn văn hóa trên đất Mỹ,  

05:41:@: xin cám ơn chị và hội văn hóa đã cho tôi cơ hội truyền tải suy nghĩ cũng như cái mà mình học 
hỏi được trong đời sống riêng hay đời sống gia đình, ước mong với những điều này có thể giúp được con 
em mình trong thế hệ tương lai 

 


