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NB: Xin chào ông Huỳnh Công Tử, Hôm nay thay mặt hội bảo tồn lịch sử người Mỹ gốc Việt, chúng tôi xin 
phỏng vấn ông, đầu tiên là phần tiểu sử cá nhân , kế đến là tiểu sử gia đình, văn hóa truyền thống Việt 
Nam, Kế đến là phần khá quan trọng là phần trong chiến tranh ảnh hưởng của chiến tranh đến cá nhân 
và gia đình ông thế nào, sau đó là sau 30.4 ông định cư tại Hoa Kỳ bằng cách nào, rồi cuộc sống lập 
nghiệp tại Hoa Kỳ thế nào. Việc bảo tồn văn hóa người Việt như thế nào, đó là tất cả những gì tôi sẽ hỏi. 

NB: Trước tiên xin ông cho biết tên tuổi,  quê quán, hiện sinh sống ở đâu ? 

01:27:HT: Tôi xin kính chào chị Diễm Hương cũng như chị em trong hội bảo tồn văn hóa người Mỹ gốc 
Việt, tôi tên là Huỳnh công tử sinh 2-9-1960 tại Cần Thơ Việt Nam, 

NB: Ông có kỷ niệm nào thơ ấu tại Cần Thơ không ? 

01:56:HT: Kỷ niệm đáng nhớ nhất là kỷ niệm của ngày 18.5 lễ đức Huỳnh giáo chủ, rất vui sướng đó chị,  

NB: Nói vậy anh là người theo  Phật giáo Hòa Hảo.  Nhân đây anh có thể cho biết là cái lễ hội đức thầy ở 
tại Cần Thơ trong thời gian anh lớn lên, anh có hiểu biết chút ít có gì đặc biệt xin anh cho biết ? 

02:33:HT: Ở Việt Nam em còn nhỏ nhưng từ đời ông nội, ba em, rồi đời em thì đều nằm trong đạo Phật 
giáo hòa hảo, ông bà mình chỉ những đường đi, lẽ phải, cho mình đi, thứ nhì không có ngày nào vui bằng 
ngày 18.5 đó ngày ngọ bè bùng họ làm vui lắm chị,  

NB: ngày hôm nay là ngày interview anh đã mặc trang phục rất dân tộc, anh suy nghĩ như thế nào khi tại 
Hoa Kỳ anh mặc những bộ quần áo rất dân tộc và đặc biệt này, có phải là tín ngưỡng của phật giáo Hòa 
Hảo không ? 

03:23:NT: Dạ đó thì cũng đúng một phần, nhưng phần em muốn nói là biểu tượng Việt Nam nơi xứ lạ 
quê người khi mà em bận chiếc áo bà ba em ra ngoài lộ đi đó, thì những người đồng hương như Việt 
Nam, gặp em biết em là người Việt Nam liền, những người Nhật, trung quốc, họ không bao giờ mặc áo 
bà ba. Của quê hương mình hết.  

NB: Xin cho biết anh là con thứ mấy trong gia đình 

03:54:HT Dạ em là con thứ 3 trong gia đình. 



NB: Gia đình có bao nhiêu người 

03:55:HT: Dạ trong gia đình em có 7 người, nhưng mà sau 75 thì mất 1 thằng em. 

NB: Tất cả các anh chị em trong nhà trước năm 75 đi học đi làm như thế nào, có người nào tham gia 
quân lực VNCH hay không ngay cả anh. 

04:20:HT:  Em thì anh em tụi em thì trước 75 vẫn chưa đủ tuổi kêu bằng bảo toàn đất nước, nhưng mà 
ba em trong quân đội khoảng 16 năm chị, 

NB: Sau năm 1975 thì ông cụ như thế nào ? 

04:43:Ht: sau năm 1975 ba em bị tụi cộng sản bắt đi học cải tạo hơn 2 năm. 

NB: Bà con thân thuộc có ai tham gia VNCH và có ai bị nữa không ? 

05:03:HT: Dạ đó là ba em đó chị,  

NB: chỉ mỗi ông cụ thôi ? 

05:05:HT: Dạ, không có ai khác. 

NB: Ở tại Việt Nam, đa số trong ngày giỗ tết hay họp lại, gia đình ông có như vậy không ? 

05:20:HT: Dạ đương nhiên là phải có rồi cái đó là tục lệ của người Việt đó chị. 

NB: Năm 75 là anh khoảng 15 tuổi anh có thể cho biết trong khoảng thời gian đó, có kỷ niệm đặc biệt gì 
hay không ? 

05:42:HT: ĐẶc biệt thì không có, nhưng mà việt Cộng chiếm vào miền Nam thì gia đình tan nát hết chị ơi, 
mạnh người nào người nấy lo để mà bôn ba lo cuộc sống của mình, vất vả lắm, không có ngày nào tươi 
đẹp hết.  

NB: Khi ở Việt Nam thì anh  học ở Cần Thơ hay Sài Gòn 

06:10:HT: Hồi đó em học ở Cần Thơ, em mới có hết chương trình tiểu học thôi, lớp 6 thôi.  

NB: Anh có thể cho biết gia đình anh theo phật giáo Hòa hảo gia đình anh thờ gia tiên thế nào, anh sắp 
lễ hay là ba má anh anh có giúp đỡ việc sắp lễ không.  

06:40:HT: Cái việc sắp lễ thì có ông nội ba má em, nhưng phần em thì chạy tới chạy lui bưng nước lau 
bàn thờ đồ đó chị,  

NB: Anh có nghĩ những hành động nhỏ nhỏ vậy nó ảnh hưởng vào cái niềm tin tôn giáo của anh bây giờ 
không.  

06:58:HT: Dạ có, cái đó là cái tốt nhất để mà mình học hỏi, rồi sau này mình truyền lại cho con cháu 
mình sau này để biets đâu là tổ tông ông bà đó chị  

NB: Các anh chị có giữ đạo như anh không ? 

07:14:HT:  Hầu hết giống em hết 



NB: Sau năm 75 cả gia đình anh vượt biên hay chỉ mình anh đi, anh có thể chia sẻ cho mọi người biết là 
ngày 30.4 anh ở đâu 

07:34:HT: Ngày 30.4 em nhớ không lầm ngày đó em ở tại thành phố Cần Thơ, bà con chạy tứ tung hết, 
em còn nhỏ nhưng cũng chứng kiến này nọ nhưng mà em rất ngạc nhiên tại sao khi tổng thống kêu đầu 
hàng vô điều kiện, nhưng mà em thấy ngoài thành phố chỉ có 5-7 anh chàng Việt Cộng chứ không có 
nhiều,  mà em không sao nghĩ ra mình lại thua cuộc đó.  em đứng ngay chân chợ em coi 

NB: Sau khi miền Nam bị mất, thì gia đình thế nào, bao lâu sau thì ông cụ thân sinh đi tù cải tạo? 

08:27:HT: Thì ba em sau khi miền nam thất thủ, thì bữa sau là họ bắt ba em đi liền, gia đình thì năm bảy 
anh em, không đủ sinh nhai, đứa này vác mướn, đứa kia chèo đò, bán kem, em nặng gánh nhất. tại em 
lanh lẹ nhất nên nặng gánh nhất.  

NB: Cụ thân sinh bị việt cộng bắt  thì gia đình cảm thấy thế nào, có lo lắng không   

09:11:HT: Một cái nhà mà đã mất cái đầu còn niềm tin hi vọng gì nữa.  

NB: Sau bao lâu thì gia đình biết về tin ông cụ ? 

09:29:HT: thì mình cũng nhờ tìm tòi khoảng 1 tháng sau thì mình mới biết họ đưa ba về Cù Lao Dung 
dưới gần Vĩnh Long. 

NB: Bao lâu thì ông cụ được thả về? 

09:46:HT: Khoảng 2 năm 6 tháng gì đó , thả về. 

NB: Khi đó mẹ anh và gia đình có tìm đường vượt biên không ? 

09:54:HT: Tìm đường thì cũng muốn, nhưng mà nghèo quá không vượt biên được. 

Nb: Thế thì tại sao anh có mặt ở đây. 

10:05:HT: Em là cái người may mắn em đi mần trong chiếc tàu, cho người bà con chỗ em từ năm 1975, 
thì tới năm 1978 em nhớ đổi tiền lần nhì đó. em nhớ không lầm người ta muốn mua chiếc tàu đó người 
ta đi, rồi bà ngoại em muốn cho em đi, nhưng em nói em đi làm gì, đi ra tới biển em còn nhảy về, mà bà 
em nói không được, mày về người ta bắt mày đi nghĩa vụ đó, thì em đi luôn. Em đi 1 chuyến tới luôn.  

NB: Rồi anh đi tới nước nào  

10:45:HT: tới Mã Lai em đi 2 đêm 3 ngày mới tới bulubesha ở Malaysia,  

Nb: Rồi có thân nhân Hoa Kỳ bảo lãnh không ? 

 11:00:HT: Không có thân nhân nhưng mà em nhờ em nhớ nhờ USCC, 

NB: Anh ở trên đảo bao lâu? 

11:08:HT: Em ở trên đảo khoảng 9 tháng rưỡi,  

NB: Rồi định cư tại Hoa Kỳ ? năm đó là năm nào ? 

11:15:HT: Dạ năm đó là năm em qua bên Atlanta là năm 1979. 



Nb: Rồi anh đi từ Sài Gòn năm nào ? 

11:21:HT: Em đi tại cần thờ, năm 1978. 

NB: Cảm giác lần đầu tiên tới  Hoa Kỳ anh cảm thấy sao.  

11:38:HT: cảm thấy mình là người may mắn, mình nhìn tới nhìn lui 10 tàu rời bến chỉ có 3 tàu tới được 
bến bờ thôi, còn những người khác không tới được, mình cũng rất đau buồn vì những người đó.  

NB: Khi anh tới được Hoa Kỳ anh có liên hệ trở lại với gia đình đương nhiên, gia đình anh lúc không có 
anh ở nhà thì thế nào ? 

12:04:HT: Thì thời gian không có em ở nhà, gia đình cũng vất vả lắm, đời sống vất vả, nhưng mà có 
người nào qua được nước tự do rồi, thì hàng xóm mới cho mình mượn  gạo, họ mới giúp đỡ mình, 
những người tới được Hoa Kỳ thì thế nào thì cũng phải lo lắng cho người bên nhà.  

NB: Lúc đó thì thân sinh đã được trả tự do chưa ? 

12:37:HT: Em đi năm đó thì đã về rồi chị, vẫn còn khỏe mạnh 

NB: Khi anh đi thì cả gia đình sinh sống bằng cách nào. 

12:53:Ht: Mấy đứa em cũng đi vác mướn rồi cũng đi bán này bán nọ, sinh sống chờ đồng tiền em gửi về, 
em tới Hoa Kỳ em đi làm luôn chị ơi. Mới 16 tuổi em mần liền, em đi ra đường làm cho công ty Mỹ, họ 
trả có 2 .65$/ giờ thôi ở ngoài attlanta lạnh mà nước mũi nó chảy tùm lum tùm la hết mà tay chân nứt 
hết, mình khóc hết nước mắt, nhưng mà nghĩ tới người thân bên Việt Nam, làm sao em buông xuôi 
được, người thân em còn đang ở Việt Nam, đáng lẽ tuổi này em đang đi học, rồi gần cả năm sau em mới 
vô em học lại, gia đình mình mới được ổn định lại chút xíu đó chị. 

NB: Nghe anh kể thì tôi có chút suy nghĩ là theo anh đó, có điều gì khiến gia đình của anh nuối chặt lại 
với nhau, anh em đùm bọc nhau, lúc sa cơ lỡ vận, khi anh đi qua mỹ rồi đời sống của anh sung sướng, 
anh không bao giờ quên anh em ràng buộc, anh nghĩ cái gì ràng buộc cả gia đình như vậy. 

14:18:HT: Thì mình sống cái gì cũng phải có rễ có tông, có ông bà cha mẹ, từ ông bà cha mẹ nói lại cho 
con cháu mình nghe, cũng như có vấn đề tín ngưỡng, bên em thì có tín ngưỡng về đức thầy, bên phật 
giáo hòa hảo thì thầy cũng răn dạy là tụi con phải sống làm sao cho phải đạo làm người, thì mình sống 
làm sao để đùm bọc với nhau, chờ mai này thầy trở về chung vui với tụi em, thì em cũng cố hết sức, em 
làm hết sức, cũng lãnh được hết trơn gia đình, ba má anh em, rồi kế tiếp những người anh em vượt biên 
sau đó, ba người em cũng bảo lãnh qua Mỹ luôn. 

NB: Gia đình anh đoàn tụ cuối cùng vào năm nào ? 

15:12:HT: cách đây cũng khoảng năm 1994 

NB: Tất cả đều ở Atlanta? 

15:22:HT: Tất cả ở Houston 

NB: Lý do vì sao anh chuyển từ Atlanta tới Houston,  



15:29:HT: Hồi đó mình không có người mà để bà con thân thuộc quen, chỉ có những hội USCC họ bảo trợ 
mình, nhưng mà mình ở đó không có người Việt, năm đó em qua chỉ có 4-5 gia đình thôi, đời sống không 
được học hỏi thêm về nguồn gốc mình, nên mình mới qua đây 

NB: Nếu nói vậy thì tại sao anh không qua xuống nam Cali, vùng đó có người việt đông hơn ở Houston,  

16:04:HT: Em cũng có dự định nhưng mà chị thấy đời sống bên miền nam Cali không giống mình nghĩ 
được chị, đời sống rất là mắc, thứ nhì bà con người nào người đấy cứ lo mần, mần để thanh toán bill, 
mắc tới là tới tiền nhà rồi. 

NB: Xin anh cho biết bảo lãnh hết gia đình qua Mỹ này, thì khi đó anh đã có gia đình chưa, cưới vợ chưa. 

16:42:HT: Dạ em có rồi chị, nhưng mà em sẵn đây thì em cũng nói là em có nhờ ông senator firench ổng 
giúp đỡ em nhiều, với một ông nữa Dean wismen, giúp rất nhiều bảo trợ gia đình em qua đoàn tụ đó, 
em đâu có tiền bạc đâu, em đâu có đủ tài chính để mà phái đoàn  Mỹ phỏng vấn gia đình cho qua mỹ, 
nhưng mà em nhờ ông Firench, Dean wismen giúp đỡ rất nhiều. 

NB: Anh có nói lúc ở Atlanta anh có làm một số việc tay chân rồi sau đó anh đi học, xin anh cho biết anh 
học gì ? 

17:30:HT: Em đi học highschool,  

NB: Sau đó anh có lên Uni không ? 

17:36:HT: Dạ không, tại vì cái hoàn cảnh không cho phép mình lên trên , gia đình còn cần nhờ tới mình 
chị,  

NB:  Anh sinh sống bằng nghề gì ? 

17:47:HT: Em thì sống bằng nghề đi bắt cua, làm biển,  

NB: Xin anh nói sơ về nghề đi làm biển, khởi đầu như thế nào, anh đi câu hay như thế nào, thu nhập thế 
nào ? 

18:09:HT: Chị hỏi em mới nói, mới đầu mình đi mần mướn khó khăn lắm, ổng thấy em có mình ổng giúp 
đỡ ổng ra tàu, lọ cua, mình ăn chia, mình 100 đồng mình trừ phần của ảnh ảnh lấy 40 đồng, mình lấy 60 
đồng, em đi năm 1982, có một hôm mình chết rồi, mình nhỏ biết gì đâu, có một mình xách chiếc tàu đi 
ra ngoài, cái tàu gãy đôi, nhưng mà cá dưới biển nó chết dữ lắm, mà em nằm dưới biển gần 2 tiếng đồng 
hồ, nhưng mà những ông anh vòng vòng đó họ thấy họ chạy lại họ vớt em lên, nhưng mà em cũng là 
người may mắn, bữa sau mà em đi là em chết luôn rồi, bữa sau ông chủ tàu ổng có chiếc tàu tôm nữa, 
kêu là easy money , em đi với ảnh nhưng em mới chìm tàu nên em không đi, người bạn em đi thay thế 
em đi, ra được bữa trước bữa sau ông bạn em chìm tàu chết luôn rất khổ chị ơi, khi nhập vô đời sống 
nước Mỹ đó không phải là cái chuyện dễ đâu, rất gian nan đó. Nhưng mà mình phải cố gắng vượt qua, 
em phải cố gắng vì còn thân nhân chờ mình giúp đỡ,  

NB: vợ anh làm nghề gì? 

20:00:HT: Vợ em trước làm nail, mà con cái đông quá, ở nhà chăm sóc mấy cháu thôi,  

NB: anh được mấy cháu? 



20:09:HT: em được 5 đứa con gái 1 đứa con trai,  

NB: Giờ cháu lớn bao nhiêu tuổi? 

20:14:HT: Cháu lớn giờ 26 tuổi rồi chị. 

NB:có gia đình chưa ? 

20:16:HT: dạ mới có chị,  

NB: Có cháu ngoại chưa? 

20:19: dạ mới có chị,  sắp sửa làm ngoại á? 

NB: Bây giờ song thân của anh vẫn còn sống chứ ? 

20:28:HT: dạ còn, má em ở chung với em, ba em ổng ở bên Việt Nam, ổng du lịch qua đây chơi thôi, ổng 
có cơ sở làm bên đó, ổng không muốn qua đây. 

NB: Anh thấy đời sống Hoa Kỳ sống chung với mẹ đó, có tới 2 3 thế hệ anh có thấy gì trục trặc không . 

20:51:Ht: Nếu mà nói trục trặc thì cũng có, nhưng mà ăn thua mình à chị ơi, cái gì cũng vậy, mình là 
người đàn ông, ăn thua mình dàn xếp, mình học hỏi ông bà chuyện nào không phải thì mình có thể nói 
chuyện nhỏ to với vợ, vợ mình nhỏ to với mình nhiều khi sợi dây nó đứt rồi mà sau thẳng lại có sao đâu 
chị,  

NB: Nghe anh nói thì cho tôi thấy là có một sự suy nghĩ cũng sự hướng dẫn của gia đình, cũng như kinh 
nghiệm bố mẹ để lại, anh còn giữ những hình ảnh, hay kỉ niệm giữa anh chị em với nhau không >? 

21:38:HT: dạ có chị, tại vì ở xứ của em ở đó là xứ đồng bằng sông Cửu Long là xứ rất hiền hậu, có sao nói 
vậy à chị ơi, không có nói vòng vo gì đó, nhưng mà đùm bọc thương nhau, kiếp này mình được làm vợ 
chồng anh em, nhưng kiếp sau mình đốt đuốc cũng có tìm được đâu. 

NB: Đó là lý do gắn bó chặt chẽ ? năm 1975 anh có mười mấy tuổi, anh không có kinh nghiệm về chiến 
tranh nhưng mà chiến tranh như thế nó có ảnh hưởng nhiều đến đời sống gia đình anh không ? 

22:36:Ht: có ảnh hưởng chứ chị, chị có nhìn thấy không, phía bên quân lực VNCH mình xây cầu đắp mô, 
thì mấy ông Việt cộng giật phá, nó làm thế hệ sau ảnh hưởng đó chị, nó kêu tại sao mình mần rồi người 
ta lại phá, tiếp tục hoài vậy, sau này lớn lên mình làm thế nào mở ra họ lại phá thôi ? nên nó ảnh hưởng 
rất nhiều, tại sao mà em phải đi xuống tàu vượt biên đi Mỹ là tại vì vấn đề là mình sống trong chế độ đó, 
không tồn tại được, không có được nhân quyền, không có tự do ngôn luận, tín ngưỡng, phải đi chị ơi  

NB: Như vậy mặc dù anh không trực tiếp tham gia vào trong trận chiến trước năm 1975 nhưng mà vì sự 
phá hoại của phía cộng sản như giật mìn, phá hoại thả pháo kích vào trường, do đó dù còn nhỏ nhưng 
anh đã thấy được sự tàn ác của cộng sản, đó là lý do chính anh vượt biên đúng không ? 

23:44:HT: Dạ đúng tại vì chị biết không ? khi mà sau khi 75 em nhìn lại, bên quân lực VNCH tại sao có 
phế binh, mà bên cộng sản lại không có phương phế binh,nghĩa là sao bên cộng sản ra chiến trường, bị 
thương họ giết hết luôn, họ không có lòng nhân ái, còn bên VNCH lại có phế binh, tại vì bên miền nam có 
lòng nhân ái lo cho người dân, bên phía cộng sản thì không có  



NB: Tuổi 14 15 vào năm 75 anh cũng biết có quân lực Hoa Kỳ hiện diện tại Miền Nam, anh nghĩ sao về 
chuyện đó? 

24:34:HT: Thì em thì nghĩ thế này, quân lực Hoa Kỳ qua Việt Nam để giúp đỡ để không còn nam bắc 
đánh nhau nữa, nhưng mà bây giờ cho dù họ tiếp tục ở lại đi nữa, nước Việt Nam cũng vậy thôi, không 
tồn tại được, lý do là người Việt Nam không biết Việt cộng là người nào, tui là người Mỹ sao tôi biết Việt 
cộng được, vì lý do đó, theo cá nhân em thì người Mỹ rút để nước Việt Nam có thể lật lại hoặc đổi chế 
độ thì biết ai là Việt Cộng, nhưng mà tiếp tục theo hoài chứ không biết ai là việt cộng 

NB: Sau năm 1975 thì gia đình anh lúc đó đang ở Cần Thơ  

25:45:HT: dạ đúng chị 

NB: Lúc đó anh học lớp mấy ? 

25:46:HT: lúc đó em mới học tới lớp 6 

NB: Anh có Cần Thơ thì gia đình anh lúc đó làm nghề gì? 

26:04:HT: Ba em thì đi lính, má em là nội trợ, nhưng mà tụi em nhờ đồng lương người lính mà đi học.  

NB: Sau khi cộng sản vô rồi thì ba anh bị đi tù, rồi gia đình giống chim vỡ tổ vậy, lo đi khuân vác, anh thì 
tìm đường vượt biên, tại anh lanh lẹ, rồi sau đó các anh , anh có chị gái không ? 

26:31:HT:em có em gái,  

NB: Hiện tại họ ở đâu ? 

26:39:HT: một đứa ở houston, một đứa ở boston, 

NB:Tất cả các cô đó đều có gia đình rồi chứ  

26:47:HT: Dạ có gia đình hết rồi chị. 

NB: Sự đoàn tụ và liên lạc giữa các anh em tại Hoa Kỳ này nó như thế nào ? 

26:53:HT: Cũng rất bình thường, cũng thân mật tại nơi xứ lạ quê người mà đâu có bao nhiêu người đâu 
chị. 

NB: Anh còn quá trẻ trong thời kỳ trước 75, tôi xin có một số câu hỏi nhiều hơn về đời sống tại đây, xin 
anh cho biết tại Việt Nam, mình nói tiếng Việt, dạy văn hóa Việt, giờ anh đã có con, đã làm cha, anh làm 
thế nào để giữ con cái làm sao cho vẫn nằm trong vòng lễ giáo Việt Nam mà lại không phải là cấm đoán 
hấp thu văn minh của Hoa Kỳ 

27:39:HT: Theo riêng em nghĩ đó, thì cha mẹ sinh con trời sinh tính, nhưng mà quan trọng con mình còn 
nhỏ, mình làm gì mình dạy con là dạy từ thuở còn thơ, mình đi tới chỗ nào thì đưa con cái mình theo, 
chẳng hạn như đi tới những hội đoàn này, những việc từ thiện này thì mình đứng đó mình mần để cho 
con cháu mình nó coi theo để mà nó học hỏi, thì tự nhiên đời sống mình nó gắn liền với nếp sống mình, 
thì con cháu mình nó đỡ phần hấp thụ văn hóa văn minh ở ngoài nhiều hơn chị,  

NB: Anh có kỷ niệm nào kinh nghiệm nào đáng nhớ trong cuộc đời làm cha của anh hướng dẫn mấy cô 
con gái giữ gìn nếp sống người Việt Nam? 



28:34:HT: Theo em riêng em thì cứ ở Mỹ này thì mình mần thì mần suốt cuộc đời, nhưng rảnh rỗi giờ 
nào thì những nơi cộng đồng, chùa chiền, những nơi em nói những tôn giáo, có lễ có gì thì mình phải 
dẫn con tới đó, dành chút ít thì giờ để coi bà con đồng bào mình làm sao làm sao, để con cái nó nhớ, ờ 
văn hóa Việt Nam mình, đất nước Việt Nam mình rất là tốt, như vậy, tía mình làm như vậy, thì tía mình 
bỏ thời giờ ra vậy thì con mình nó phải học từ từ, một ngày một chữ mà ba trăm sáu lăm ngày thì cũng 
ba sáu lăm chữ,  

NB: Khi anh nói vậy có nghĩa là anh dắt con ra cộng đồng có nghĩa là anh cũng sinh hoạt trong cộng đồng 
rất thường xuyên phải không? 

29:41:HT: khi cộng đồng cần thì em sẽ làm hết trong khả năng của em,   

NB: Xin anh cho biết những hoạt động cộng đồng nào mà anh đã từng đóng góp nhiều. 

29:54:Ht: CHẳng hạn bên Houston mình có hoạt động, như là tranh cử với nhau, em cũng đứng ra đi làm 
thành viên ngồi ôm thùng phiếu, rồi cũng như vận động cho dân cử người Việt, người Mỹ gốc Việt, cho 
dù không bà con ruột thịt nhưng đó cũng là cái hãnh diện của người Việt mình trên đất khách quê người, 
mình phải làm sao để mình cố gắng lên để vận động tích cực để người đó thắng cái quyền lợi đó, ta về ta 
tắm ao ta  dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn, thí dụ em nói đơn giản dân cử người VIệt thì người Việt Nam 
họ hiểu được tiếng nói mình, họ hiểu mình muốn gì, ổng có thể giúp đỡ được mình. 

NB: Nếu nói như vậy thì anh nghĩ như thế nào khi mà người Hoa Kỳ họ rất là tốt bụng, họ dang tay ra 
đón người tị nạn, và mình là những người hàm ơn họ, nhưng mình lại hỗ trợ cho một dân biểu người 
Việt,  

31:14:HT: Không phải là mình hỗ trợ riêng cho một dân biểu người Việt, mình hỗ trợ chung hết, nhưng ý 
em nói là người Việt có thể hiểu được tiếng nói của mình nhiều hơn là người bạn của mình, nhưng mà 
người nào mình cũng ủng hộ giống nhau, nếu mình thích người đó, có thể lo cho cộng đồng người Việt 
Nam mình thì mình ủng hộ cho những người đó, chứ mình không có phân biệt người Việt, người Mỹ, 
nhưng bởi vì ông dân biểu có thể lắng nghe tiếng nói mình, thứ 2 ngôn ngữ bất đồng người bạn mình 
không hiểu được tâm nguyện mình nói như thế nào đó chị, chứ không phải là mình nói ô anh người Mỹ 
thì tôi không ủng hộ anh, không phải vậy, mình vẫn ủng hộ, nếu mà họ giúp đỡ cộng đồng  mình thì mình 
vẫn ủng hộ chị. 

NB: Được biết anh ở đây bằng nghề câu cua, thì tại Houston vùng biển cũng trải qua nhiều cái cơn bão 
nguy hiểm thì trong lúc đó thì gia đình anh như thế nào qua bão lụt ấy? 

32:28:HT: Chị nói về bão thì em cũng có nói luôn là năm 1983 em có bị một trận bão kêu bằng helisa,trận 
bão rất lớn nhưng mà Việt Nam mình lúc đó không được nhiều, sau cơn bão cũng êm thôi, không có gì 
nặng nề, kế tiếp có catrina,mấy bão này nọ, cũng không quan trọng lắm, nhưng mà cái bão năm 2008 là 
rất quan trọng đối với người Việt, cái chỗ em ở kêu bằng thành phố bỏ quên luôn á chị, cũng nhờ cái đài 
Sài Gòn 900 này xuống dưới ông dân biểu Vitvo đó vận động xuống dưới thâu hình viết ra tờ báo trên 
Saigon news là thành phố bỏ quên luôn á chị, tàn phá rất nặng nề, coi như 100% tiêu hết 

NB: rồi bao lâu anh gây dựng lại được ? 

33:40:HT: Cũng nhờ sự đóng góp của mà cộng đồng của mình, … 

<video 2> 



HT: Tụi em không bao giờ quên cái ân tình của đồng bào đối với họ, tuy rằng mình khác máu, những nhà 
thờ người Mỹ họ đâu có ấy đâu, nhưng mà họ có tấm lòng rộng rãi, không phân biệt Việt Nam hay mỹ 
đen, họ không phân biệt, khi anh có nạn tôi sẵn sàng giúp anh, nước Mỹ cái tự do là cái đó đó chị 

NB: Anh là tín đồ của phật giáo Hòa Hảo, tuy nhiên khi anh nói anh đến đây nhà thờ có bảo trợ anh, rồi 
qua những tai nạn thiên tai riêng gia đình anh cũng được sự giúp đỡ từ các nhà thờ của người dân bản 
xứ, anh nghĩ sao về cái niềm tin tôn giáo khác nhau, nó có làm anh gặp khó khăn khi nhận sự giúp đỡ của 
các giáo phái khác không ? 

00:56:HT: Em thì em không có cái vấn đề trở ngại đó, tôn giáo nào cũng vậy bên phật giáo, cao đài hay 
Hòa Hảo hoặc bên nhà thờ, người nào cũng chỉ dẫn mình đường lối sống sao cho phải đạo làm người, 
sống làm sao theo lẽ phải thôi, bên kia giúp đỡ mình thì mình làm sao nói với con cháu ờ hồi đó bên nhà 
thờ này, chùa này giúp đỡ gia đình mình khi con lớn lên, con có cơ hội con hãy giúp đỡ lại những người 
mà đã giúp đỡ cho tía, là vấn đề quan trọng đối với em 

NB: Trở lại vấn đề của anh, các cháu đi học nền giáo dục của xã hội Hoa Kỳ nó có quá khác với nền giáo 
dục của người Việt Nam mình không? 

01:56:HT: theo em thì giáo dục nào cũng vậy thôi chị, bên Mỹ thì quá là văn minh, nó làm cho con người 
mình học rất là nhanh chóng, tìm hiểu đời sống như thế nào, rất là hay nhưng mà bên mình về vấn đề 
ông bà cha mẹ thì cái đường lối đó cũng rất là tốt, cái nào nó cũng tốt hết, nhưng mà mình hai cái đó 
nhập chung lại thì cuộc đời mình quá là hạnh phúc chị,   

NB: Trở lại vấn đề một chút xíu, anh có nói về sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ ở trên đất nước mình, 
anh nói không nên phải không ? 

02:53:HT: Không ý em không phải là không nên, nhưng mà khi mình hấp thụ nền văn minh thì nó cũng 
giúp đỡ nước Việt Nam mình nhiều, nhưng mà ý em nói là quân lực VNCH còn không biết Việt cộng là ai 
thì làm sao quân Mỹ biết được, cho nên theo em nghĩ họ mới bỏ rơi để cho mình hiểu rằng người nào là 
người Việt Cộng, người nào là như thế nào chị. 

NB: Cám ơn anh nhiều, khi anh ở Hoa Kỳ đó, sau này anh có trở lại Atlanta để thăm gia đình người bảo 
trợ không? 

03:35:HT: Có một lần thôi, 1 năm 1 lần thôi,  

NB: Năm đó là năm nào, cách thời gian anh được bảo trợ bao nhiêu năm? 

03:46:HT: Khoảng 10 năm sau  

NB: Khi đó người bảo trợ của anh như thế nào ? 

03:49:HT: Cũng vẫn mạnh khỏe, vui vẻ, mừng rỡ lắm 

NB: Khi anh đi tàu, trên tàu anh có bao nhiêu người,  

04:01:Ht: Khi em đi trên tàu có khoảng 95-96 người,  

NB: Tất cả đều bình an đến bến bờ ? 

04:06:HT: CHỉ mất một đứa nhỏ thôi  



NB: Anh cập bến ở đâu ? 

04:10:Ht: Ở tranganou Malaysia chị 

NB: Anh ở đó trong bao lâu ? 

04:18:HT: khoảng hơn 9 tháng chị. 

NB: Anh được bảo trợ ? 

04:22:HT: Dạ  

NB: Anh cho biết mặc dù khi anh đến Mỹ đời sống rất khó khăn, nghề đầu tiên anh làm là nghề gì ? 

04:33:HT: Nghề đầu tiên em làm là ở đây, nghề bắt cua đó. 

NB: Trước khi anh bắt cua? 

04:45:HT: đầu tiên nhất em làm bắt cua luôn đó, em đi học xong highschool xong em đi bắt cua luôn. 

Tại vì bên gia đình mình cần sự hỗ trợ của mình,mình không có cách nào kiếm tiền để giúp đỡ bên gia 
đình được. 

Nb: Anh đã định cư ở tại houston texas anh có hãnh diện trở thành một người Mỹ gốc Việt tại Texas 
không? Anh có nghĩ một  ngày nào đó anh sẽ đi qua tiểu bang khác? 

05:12:HT: Theo em em không nghĩ vậy, tại vì em ở Houston này cả gần 30 năm rồi, cho nên mọc rễ tùm 
lum tùm la hết rồi, sống đâu cũng vậy hết, mình quan trọng nhất mình có cái tình đồng hương, có cái 
tình đồng bào đùm bọc lẫn nhau cái đó mới quan trọng chứ còn về vật chất thì trời kêu ai nấy giàu, số 
mình giàu thì mình đi đâu cũng giàu thôi, mà cái số chị nghèo thì đi đâu cũng nghèo thôi,  

NB: Phần của anh nó đi nhiều ở tại đây mà anh không có tại Việt Nam nhiều tại vì anh còn nhỏ quá, xin 
cho anh biết là tên anh là Huỳnh Công Tử, thì tên lót có phải là tên của dòng họ thôi hay chỉ họ Huỳnh 
thôi. 

06:11:HT: Dòng họ họ Huỳnh chị 

NB:  Chữ lót thì mỗi người khác nhau, tên anh rất là đặc biệt tại sao vậy ? 

06:19:HT: Dạ tướng em như công tử vậy , 

NB: Đó là tại má anh muốn đặt như vậy hả ? 

06:26:HT: Dạ 

NB: Các con anh khi lớn lên anh thấy anh cũng có bàn thờ trong nhà theo phật giáo Hòa Hảo khá đặc 
biệt so với tôn giáo khác, vậy con anh nó có hỏi về lễ nghi gia tiên trong gia đình không ? 

06:44:HT: Dạ có chị, có chứ, mấy đứa con em nó sinh ở Mỹ nên nó có biết đâu, nhưng mà thắc mắc hỏi 
thì mình giải thích cho tụi nó biết  

NB: Các cháu nó chấp nhận như thế nào ? 

06:59:HT: Chấp nhận chứ chị, tại vì cái đó là cái nguồn gốc ông bà cha mẹ từ đó mà ? 



NB: Bà xã anh cũng là phật giáo hòa hảo ? 

07:07:HT: Dạ đúng  

NB: Anh em có ở gần nhau không ? 

07:15:Ht: Cách nhau có đứa hơn tiếng thôi ạ,  

NB: Anh nói sơ ông cụ thân sinh ra anh là lính trong quân lực VNCH đóng ở đâu, trong thời gian chiến 
tranh ông có bị thương hay bị gì không ? 

07:34:Ht: Có bị thương bị nhiều lắm, nhưng mà không sao, không chết, ba em ổng mần chi khu ôn thuận, 
phong điền, quận đồ đó. ở Cần Thơ. 

NB: Rồi sau khi ba anh bị cộng sản bắt đi thì gia đình có bị  hạch sách gì không? 

08:01:Ht: Có chứ, tụi nó hỏi tùm lum nhưng mà tụi em còn nhỏ tụi em sợ gì đâu ? 

NB: Mẹ anh trong hoàn cảnh đó, mặc dù anh là con thứ nhưng rất là lanh lẹ cái sự khó khăn gia đình đè 
nặng trên vai anh, mẹ anh lúc đó thế nào ? 

08:25:HT: Thì cũng chắt lưỡi, cũng im re chứ sao giờ. Hoàn cảnh nó như vậy rồi, mình đâu có làm gì 
được đâu. 

NB: Khi anh đi vượt biên một mình trên chuyến tàu đó có gì xảy ra không ? 

08:41:HT: không, em may mắn là đi thẳng luôn tới, có bị Thái Lan cướp nhưng mà nó chạy không kịp, nó 
rượt cả ngày luôn á, nhưng mà tới bên ranh giới Malaysia thì nó bỏ  

NB: Anh có nói có một em bé trên tàu chết tại sao ? 

09:00:Ht tại vì em bé còn quá non, sanh ở nhà nhưng mà còn yếu, ra biển sóng gió chịu không nổi,  

NB: Lênh đênh bao lâu ? 

09:14:HT: Khoảng hai đêm ba ngày đó chị, 

NB: Rồi anh cập bến Malaysia thời gian trên đảo có gì đáng nhớ anh có thể chia sẻ không ? 

09:24:HT: Ở bên đảo có điều đáng nhớ là hồi nhỏ tới lớn đâu có đi ra ngoài biển đâu, cá hoặc là ra rừng 
cắt cây nấu nướng cất nhà đâu, cái đó là cái điều đáng nhớ, đau khổ thì rất đau khổ nhưng mà đáng nhớ 
nhất cuộc đời của em đó,  

NB: Ở trên đảo anh biết làm nhà như thế nào, rồi chặt cây ra sao ? rồi làm sao anh tìm được người bảo 
trợ để đi Atlanta 

09:58:HT: Cái đó thì ở trên cái hội họ một lần bảo trợ năm bảy gia đình, nhưng mà bên đảo, có Úc, Pháp 
Ý bất cứ gì, họ kêu mình lên mình xin đi nước đó, nhưng mà những nước đó từ chối, thì Mỹ lãnh hết vô, 
nhưng mà tùy theo lịch sử ở Việt Nam mình làm nghề gì hoặc gì thì người Mỹ rất dè dặt vấn đề đó, đi 
chậm hay đi mau là do lịch sử nghề nghiệp mình bên Việt Nam đó chị,  

NB: Sau này những người em bà con đi vượt biên có gặp trở ngại gì không ? 

10:46:Ht: Không chị 



NB: Cũng được ơn trên đi một lèo tới liền chứ ? anh đã bảo lãnh họ từ đảo tới Hoa Kỳ 

10:53:HT: dạ em bảo lãnh một thằng em ở Indo, một đứa em và anh ở Philippine, rồi em bảo lãnh thằng 
cháu, và 2 đứa em gái, má em từ Việt Nam qua Mỹ luôn.  Đoàn tụ năm 1994. 

NB: Có một câu hỏi, anh nói anh làm nghề bắt cua, vậy ai giúp anh để đi làm nghề đó. 

11:25:HT: Thì em nói với chị là hồi đó em qua là cũng nhờ anh mà em không quen biết ảnh ở Đà Nẵng, 
ảnh làm nghề biển có tiền, ảnh giúp em ảnh bỏ tiền giúp em đi làm nghề đó.  

NB: Ảnh cũng bắt cua? 

11:47:HT: Ảnh thì ảnh làm nghề chài lưới bên Việt Nam, nhưng mà ảnh mới làm thôi, ảnh muốn giúp em 
tại hoàn cảnh em nó khác những người khác á chị, khó khăn ảnh giúp đỡ em để em sớm hoàn tất trách 
nhiệm của em đó,  

NB: Anh có thể cho biết nghề bắt cua nó như thế nào, làm như thế nào để bắt được 1 con cua khác bắt 
cá ở chỗ nào ? 

12:17:HT: Ô nghề bắt cua thì nó dễ, chị chỉ cần có một chiếc bobo dài khoảng 21 feet và cái máy 150 
ngựa rồi có một cái lồng cua, bề dài 2.5feet bề lên cũng 2.5 feet ở giữa có giỏ mồi, ở bên có 4 cái lỗ hole 
để đi vô, thì mình cột ngoài, bỏ mồi vô giữa, suốt 1 đêm ngày hôm sau kéo lên bỏ cua thôi. 

NB: Anh có lập công đoàn để bảo vệ nghề của mình không, có bao nhiêu người Việt Nam trong ngành 
bắt cua ? 

13:11:Ht: ít lắm chị ơi, nên không vô công đoàn gì 

NB: Nếu có gì xảy ra thì sao ? lỡ có tai nạn thì sao  

13:28:Ht: Thì bà con xúm nhau lo thôi chị. Mới đây cũng có mấy người bạn, cách đây hơn tuần đi câu cá 
không may tàu chìm ảnh mất tích hơn 28 ngày, sau 28 ngày mới tìm được xác, mới an táng hơn tuần.  

NB: Không có quyền lợi, không khai báo để có quyền lợi gì à? 

14:01:HT: Tại mình quá nhỏ chị ạ,  

NB: Không đủ số để thành lập công đoàn để có quyền  lợi, theo anh ở Houston có bao nhiêu Ghe bắt cua. 
Anh có nghĩ là mình sẽ họp lại hết ngành nghề bắt cua, bắt cá để thành lập công đoàn để được bảo vệ 
quyền lợi ? 

14:33:Ht: Theo em nghĩ thì cái đó cũng tốt, nhưng người Việt mình bước đầu tiên muốn làm để có vốn đi 
làm nghề khác, họ không có theo đuổi nghề này đâu, họ mần một ngày nào đó có vốn họ sẽ mở tiệm 
hoặc làm gì đó cho con cháu ăn học để bền vững tuổi già thôi chứ nghề biển này cực lắm chị ơi . 

NB: Còn anh thì sao ? 

15:06:HT còn em thì mấy đứa con em còn nhỏ, em phải cố gắng lo cho tụi nó, khi tụi nó thành tài thì em 
sao cũng được hết nhưng nếu nhảy lên bờ làm, không đủ để lo cho tụi con em,  

NB: Mỗi kỳ anh đi biển bao lâu ? 

15:28:HT: Thường thường mấy bạn em đi cả tháng, có khi đi sáng chiều về, cỡ như em đi 4-5 tiếng về rồi. 



NB: Cám ơn anh nhiều lắm, anh là một người thành công anh là người phỏng vấn dễ nhất á, tất cả rất là 
thoải mái và đơn giản, sau một thời gian dài sống tại Hoa Kỳ đặc biệt là Houston, anh có tìm được hình 
ảnh nào giống Cần Thơ của mình. 

16:06:Ht: thì cái chỗ em ở nó tựa tựa như Cần Thơ của tụi em vậy đó, ở chỗ em ở cũng gần nước gần 
sông, nhiều khi ngủ không cần đóng cửa, đồ đạc cứ vứt tùm lum hết, rất thoải mái, còn ở trên thành phố 
này chị đi ra xíu mà không đóng cửa là mất đồ liền,  không phải mình nói người ta tham lam hay gì, mà 
chị thấy kinh tế bây giờ đang xuống. thì họ được bao nhiêu họ được thôi, mình không trách được. nhưng 
chỗ em ở rất thoải mái, bà con rất vui vẻ với nhau. Cần giúp đỡ kêu hú cái là năm ba anh em đến giúp đỡ 
làm cho xong công việc lắp thêm máy trước, hú cái bốn anh em lại làm hai ba lon bia, một con gà nấu 
cháo lên vui vẻ à chị ơi. 

NB: Anh đã trở thành công dân Mỹ chưa? 

17:07:Ht: Dạ năm 1989 em thành công dân Mỹ, 

NB: anh cảm thấy thế nào trong ngày anh được trở thành công dân Mỹ,  

17:16:HT: rất là sung sướng, rất là hãnh diện, mình là người Việt, mà là có quốc tịch mỹ là rất hãnh diện 
đó chị ơi. Nhiều người bản xứ chẳng hạn bên Mễ, dòng dòng muốn vô công dân Hoa Kỳ không phải đơn 
giản đâu chị, em nói người Việt Nam mình rất là may mắn khi mà chính quyền để ý tới người Việt Nam 
mình.  Em rất là hãnh diện cho nên những khi mà người Việt Nam mình có người ra tranh cử hay gì gì đó, 
em sẵn sàng hỗ trợ tinh thần lẫn vật chất nếu em có, sẽ giúp đỡ họ để mình hãnh diện mình là người 
Việt Nam. Chẳng hạn chị đi đường besle đó chị thấy không rất hãnh diện. 

NB: Từ nãy giờ mình nói chuyện còn gì mà anh muốn chia sẻ mà tôi chưa có hỏi không ? 

18:18:HT: Tôi có một điều là em muốn chia sẻ với anh chị, em cầu mong sao cho nước Việt Nam mình có 
tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do dân chủ trước khi em qua đời là em rất mừng, em rất muốn 
nhìn thấy cảnh đó chị, hiện ra trước khi em kêu bằng khuất núi đó chị,  

NB: cám ơn anh , con à con tên bảo trân đúng không   

/This is the daughter of  Mr Huynhcongtu , and I believe she will tell us about her feeling about the live 
in america and the idea of Vietnamese culture./ 

NB: Nếu cô hỏi tiếng việt con cũng hiểu phải không ? con có thể trả lời bằng tiếng Việt tối đa, chữ nào 
mà không biết thì con nói tiếng Mỹ, tại vì nếu con nói tiếng Mỹ rất dễ rồi, nhưng mà để chứng tỏ là ba 
con đã dạy tiếng Việt. 

Không biết khi con ở khu này có trường dạy tiếng Việt không ? 

20:01:BT: Dạ không  

NB: con học bằng cách nào ? 

20:15:BT: Tía con với ngoại với mẹ dạy con. 

NB: Con học tiếng Việt con thấy sao, thích không ? 

20:18:HT: Dạ thích mà khó chút xíu.  



NB: Con có biết viết không ? 

20:23:HT: Dạ không 

NB:  How about your teacher, can they write? 

20:32:BT: No she can’t 

NB: Can they speak Vietnamese 

20:37:BT: Yes. 

NB: What do you think about Vietnamese culture and when you wear the Ao Dai, how do you feel? 

20:46:BT: I feel it s my father’s culture, I proud of it , so I wear it 

NB: You wear it all the time or any occasion? 

21:00:BT: Special occasion such as … 

NB: How about the dam gio? 

21:14:Bt: Yes, mấy ngày cúng,  

NB: Con có cúng theo giống tía hông ? 

21:21:Bt: dạ có,  

NB: is there any difference between father as Ba, and Tia 

21:34:BT: yes mấy người bạn con, nói con kêu bằng cha, rồi tía nhiều người kêu ba, the Tia I feel unique 

NB: How about the Vietnamese culture your father try to keep it and how do you feel 

21:55:BT: 

NB: Có bao giờ con cảm thấy down, when friend biết con là người Việt, nói tiếng anh không có rành con 
có bao giờ feel vậy không ? 

22:28BT: không, tại vì con biết tiếng Việt, người ta không biết tiếng Việt, người ta kêu con better than 
them, con biết 2 tiếng, họ biết một tiếng thôi. 

NB: Ngoài tiếng Việt và tiếng Anh con có học thêm ngôn ngữ nào không ? 

22:46:BT: DẠ không. Nawm tới con mới học tiếng Mễ,  

NB: Con bao nhiêu tuổi 

22:55:BT: Con 13 tuổi học lớp 7,  

NB: Con vẫn tiếp tục học tiếng Việt ở nhà,  

23:06:BT: Dạ 

NB: Con có giúp đỡ mẹ nấu cơ không hay sao ? 



23:09:Bt: không chị con làm mấy cái đó, 

NB: Khi con có bạn, con thấy bạn Mỹ không có giúp đỡ mẹ ở nhà, con thấy chị con vậy thì con thấy sao ? 

23:19:BT: Giống như mấy người Mỹ ba mẹ nó làm cho nó,  

NB: Con thấy culture của Việt Nam vậy có hay không  

23:41:BT: Dạ có tại vì  

 

 

 

 


