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<video 1> 

My Name is Pham Tuyet Mai, today is Thusday, march, 3th, 2011, im going to interview Mr, Nguyen Tran 
at the Sai Gon radio Station For the 500 oral Histories project of the Vietnamese American heristage 
Foundation.  

!: Vâng, xin chào ông Nguyễn Trân, xin ông tự giới thiệu quý danh ạ ? 

00:38:@: Kính chào chị Mai, tôi là Nguyễn Trân, hiện tôi đang ở Houston, từ trên 35 năm, tôi đã retire, 
tôi hành nghề kiến trúc sư tại đây, xin được tiếp chuyện chị 

!: xin anh giới thiệu về ngày sinh tháng đẻ? 

01:14:@: Thưa chị, tôi sinh năm 1938, tại Bắc Ninh, Việt Nam, di cư vào nam năm 1954, sau hiệp định 
Giownev,  

!: thưa quê hương Bắc Ninh, là nơi đó là thuộc miền nào ạ ? 

01:36:@: Dạ nó là bắc việt, thuộc thành phố lân cận Hà Nội. 

!: Xin anh cho biết thêm về quê hương mình. 

01:48:@: Dạ thưa Bắc Ninh thì đối với người Việt thì ai cũng biết, nhất là giới văn chương, đây là quê 
hương của rất nhiều nhà văn học,mọi người đều nói là quê bắc ninh là quê hương của hát Quan Họ. 

!: Thưa ông, như vậy là văn hóa của vùng đó có gì đặc biệt hơn các vùng khác. 

02:31:@: Thưa chị,nói cho ngay thì ngoài bắc nó nhỏ thành ra mình nói có gì khác biệt thì cũng không 
hẳn có gì khác biệt, vì từ thành phố nọ sang thành phố kia chỉ cách nhau vài cây số thôi, thành ra đặc 
biệt vùng này với vùng lân cận như hà nội, bắc ninh, thái bình, nam định thì nó cũng giống nhau thôi. 

!: Thế về hát quan họ là trong những dịp nào ? 

03:13:@: Thưa hát quan họ thì tôi cũng không có nghiên cứu kỹ về hát quan họ, nhưng mà vào những 
cái dịp hội hè, nhất là dịp mùa xuân thì hiện bây giờ đó người Việt ở hải ngoại về Việt Nam chơi ít ai là 



không viếng thăm bắc ninh để xem hát quan họ, cũng có nhiều người lẫn quan họ với chèo, cái đó đi đến 
chi tiết nghệ thuật thì tôi không rành lắm 

!: Thưa anh, anh sinh ra ở Bắc Ninh , và anh ở Bắc Ninh có lâu không ? 

04:02:@: Dạ thưa chị, như là cái tuổi của tôi đó, thì sinh thì là ở Bắc Ninh, nhưng mà nhà thương ở Hà 
Nội, lớn lên ở Hà Nội, rồi đến lúc lớn hơn chút nữa, thì tôi sinh năm 38 thì chiến tranh xảy ra năm 45 mới 
có 7 tuổi, thì theo cái chiến tranh ngày 1 tăng lên thì ông bố tôi thuộc kháng chiến, thành ra đi  theo Việt 
Minh thành ra chiến tranh tới nơi thì gia đình tản cư, thời gian thơ ấu thì là hoàn toàn ở dường như Thái 
Nguyên, rồi lên Cao Bằng, LẠng sơn, Bắc Kan, tới sát Tân Cương bên Tàu.  

!: Lúc đó gia đình có mấy anh em ? 

05:20:@: Lúc đó, thì gia đình tôi đông lắm, những năm đó gia đình tôi có khoảng 7 người con cả trai gái, 
sau này thì thành ra 10. 

!: Anh có phải lớn nhất không ạ ? 

05:46:@: Dạ thưa, tôi thứ nhì, trên tôi có ông anh nữa. 

!: Thế như vậy là trước năm 45, với thời chiến tranh đó, thì anh có nhớ chút gì không ? 

06:04:@: Thưa chị, thì chiến tranh thì nó gần như là một phần của đời sống chúng tôi, nhớ thì nhiều 
chuyện lắm, phần lớn chỉ là chuyện không được đẹp với thời thơ ấu, chẳng hạn như là chững kiến những 
cảnh bom rơi xuống chợ, bom tây rơi. Xuống hầm trú ẩn , rồi lúc mà máy bay đi rồi thì lên thấy xác người 
khắp nơi. Hồi còn trẻ đó thì cực lắm, ông bố chạy tản cư, gia đình chạy tản cư thì phải tự kiếm sống, nhà 
đông anh em thì đứa lớn cõng đứa nhỏ bảy tám tuổi phải cõng em chạy tản cư rồi, học hành cũng không 
được học hành, thời thơ ấu phải nói là thất học, năm năm từ hồi học tiểu học, cộng lại cùng lắm học 
được 1 năm 

!: còn thời gian còn lại thì  

07:35:@: Thời gian còn lại là chạy thôi, chạy chỗ này chỗ kia, rồi kiếm sống nữa, bảy tám tuổi kiếm sống 
thì tuổi thơ ấu nó cực lắm, bà mẹ thì buôn bán ngoài chợ, ông bố theo kháng chiến rồi tụi tôi thì phải lên 
rừng lấy củi khô về để giúp gia đình.  

!: Trong tất cả những cảnh đó, thì trong đầu óc ông có gì còn nhớ mãi suốt thời thơ ấu đó.  

08:15:@: Dạ nhớ mãi thì là hồi tám tuổi tôi đã biết là làm cái nghề là chế xi, để đóng chai lên trên đồi lấy 
đất đỏ về giã ra rồi sàng đi lấy bột đó lên rừng thông lấy nhựa thông lọc nấu hai thứ đó trộn lên nó 
thành xi, rồi cái xi đó gia đình tôi là có mua được 1 cái hộp như hộp bánh quy, cái mực về pha ra đổ rượu 
vào cho khỏi phai, đổ xi lên đóng bán cho bộ đội, bảy tám tuổi đã biết tìm cách mưu sinh rồi.  

!: thưa cái đó anh học từ đâu nhỉ ? 

09:21:@: Dạ thưa cái đó thì là không phải là mình nghĩ ra, nhưng mà người lớn chỉ cho, ông bố tôi chỉ 
cho gia đình kiếm sống, ông ấy thì đi đánh tây. 

!: Rồi trong gia đình hồi đó thì chiến tranh năm 45 thì trước khi chiến tranh thì gia đình anh sống thế 
nào ? 



09:49:@: Dạ trước khi chiến tranh thì gia đình sống ở Bắc Ninh, nhưng mà ở ngay cái huyện Gia Lâm, tức 
là ngang cầu Chính bắc qua sông, thì từ gia lâm qua tới Hà nội là có 7 cây số, ông nội với bố đi làm nuôi 
gia đình, đến năm 45 ông nội thất lạc, bố đưa bà nội rồi một cô em đi chạy tản cư theo Việt Minh.  

!: Thế cái thời trước 45 thì gia đình sống ở Vùng quê thì có gì trở ngại ? 

10:50:@: thực ra thì không phải vùng quê, quê mình thôi,, không có gì trở ngại, gia đình bình thường. 
chạy tản cư thì đến năm 53 mới trở về Hà Nội, thì ông cụ theo Việt Minh, thành ra ở Hà Nội sợ gặp rắc 
rối với công an, mới xuống Hải Phòng, ở nhờ ông bà ngoại, thành ra tôi xuống dưới Hải Phòng sống vài 
năm, rồi lại trở lại Hà Nội sống một hai năm, rồi từ Hà Nội mới đi vào Nam, bằng tàu há mồm, rồi đi tàu 
Mỹ đưa vào Sài Gòn, tôi còn nhớ tên tàu đó.  

!: Thưa anh đi với những ai  

11:59:@: dạ thưa là toàn gia đình, tức là ông bố bà mẹ, bà nội với mấy đứa em, lúc đó là phải trốn gia 
đình bên ngoại, tại tôi có ông cậu theo kháng chiến, đến giờ đó vẫn kháng chiến. thành ra là nói đất 
nước hòa bình sao lại bỏ đi, bố tôi thì có kinh nghiệm với cộng sản, hơn nữa là có bạn thân, gọi là bạn 
nối khố trong Sài Gòn dục là nên vào đi, trong Sài Gòn người ta chết vì no chứ không chết đói, thành ra 
gia đình tôi vào Sài Gòn, sống ở nhà người bạn sáu tháng. 

!: cái thời mà ở ngoài Bắc gia đình có bị ảnh hưởng gì bởi năm đói không nhỉ? 

13:00:@: là năm 45 ất dậu, gia đình không bị ảnh hưởng, hồi đó thì bên ngoại thì nhà tôi có ông cụ ngoại 
là quan huyện gia thụy tỉnh Hải Phòng, thuộc gia đình khá giả thành ra không bị đói. 

!: Như vậy chiến tranh 45 nó ảnh hưởng thế nào đối với đại gia đình anh ? 

13:38:@: Thực ra thì không có ảnh hưởng gì sâu đậm gì có nghĩa là về cái nạn đói năm chiến tranh thời 
đó rồi  trở lại gia đình bình thường 

!: rồi năm 1954 là  

14:08:@: Năm 1954 thì gia đình chúng tôi đi vào Nam, theo ông Diệm, tôi ở Ngay Sài Gòn, lúc đó là ông 
bạn cũ tôi làm cho sở tây, ông bạn bố tôi đưa bố tôi vào sở làm mấy năm, sau đó ra làm riêng. 

!: Trong khi đi từ bắc vào nam vậy thì có mang gì theo không ? 

14:47:@: Dạ thực ra thì không mang được gì vì gia đình tôi trốn ông bà ngoại không mang được gì , đi từ 
Hải Phòng 

!: Dạ thế nhưng cụ ngoại ở lại? 

15:25:@: không bị rắc rối, cái lý do chính vào Nam là gia đình đang ở Hải Phòng, tôi với ông bố tôi đi xe 
lửa về Hà Nội thăm một ông cậu đi kháng chiến cho đến phút chót, sau này ông ấy làm lớn lắm, bây giờ 
tôi vẫn còn liên lạc , ông ấy đãi hai bố con tôi sau mấy chục năm, mười mấy năm, một bữa cơm có một 
đĩa rau muống lại có bìa đậu giấu trong đĩa rau muống thành ra ông bố tôi bảo không được, đậu hũ mà 
có cái gì cao sang đâu mà phải giấu trong đĩa rau muống sợ người ta biết, thành ra. Hồi tản cư gia đình 
tôi cũng được chứng kiến những cảnh đấu tố  

!: Xin anh nói về những cảnh đó 



16:27:@: Hồi đó tôi còn nhỏ nhưng mà có những cái gia đình họ chứa chấp gia đình tôi là địa chủ tôi 
quên tên ông bà nhưng mà về sau nghĩa là nuôi gia đình chứa chấp nuôi nấng, bộ đội về cũng được 
nuôi, ,sau đó lại bị đưa ra đấu tố, nhưng mà lúc đó chưa có nhiều nhưng mà cũng thấy là, nghĩa là họ kể 
tội, chưa phải là cái đấu tố sau này, thành ra 

!: Có nhiều người bị không ? 

17:18:@: Cũng nhiều, thành ra gia đình tôi khi mà mất nước thì gia đình tôi tìm mọi cách để đi,  

!: Thưa anh đến lúc vào Sài Gòn, thì lại bắt đầu một cuộc sống mới thì anh thấy  

17:42:@: Dạ bắt đầu một cuộc sống mới, ông bố tôi thì nhất định là bắt chúng tôi học hành, thì hồi đó 
chúng tôi học hành đông, 9 mười anh em việc học hành nó vất vả lắm, vì không phải là cứ đi học thì tốn 
phí rồi lại còn tuổi nhỏ kể như không có chuyện vừa học vừa chơi, ông bố tôi nói phải học xong rồi muốn 
chơi gì thì chơi mà học xong rồi thì còn chơi gì nữa. 

!: Lúc đó gia đình anh có bao nhiêu anh em ? 

18:28:@: Dạ thưa lúc đó có 9 anh em, 6 trai 3 gái. 

!: Và cái trình độ học vấn lúc đó thế nào ? 

18:35:@: Tôi với ông anh học cùng lớp, tốt nghiệp đại học, mấy em tôi bị dang dở vì chiến tranh đi lính 
rồi nọ kia. 

!: Thưa anh trước năm 75 thì anh lập gia đình năm nào ,  

18:59:@: Trước 75 tôi chưa lấy vợ, tôi để tang mất nước 3 năm, năm 78 tôi lấy vợ bên Mỹ, năm đó tôi 
40 tuổi. 

!: Thế thời gian ở Việt Nam, ngoài đi học thì anh làm gì ? 

19:23:@: Ở Việt Nam thì lúc đi học thì đi dạy, ra kiếm tiền giúp gia đình, tôi chui vào Kiến trúc tại vì ông 
bố tôi là thầu khoán, thành ra ông ấy muốn con là kiến trúc sư, thành ra cũng bị kiến trúc sư nó theo. 

!: 

19:48:@: Cái lúc mà tôi học kiến trúc thì cũng là một cái trắc trở là năm tôi học năm thứ 3 lúc đó ông bố 
lại lăn đùng ra vì tăng xông máu, nằm nhà thương Grander 2 năm, mới sinh viên năm 3 nhưng mà take 
care cái business của ông bố, tiếp tục nuôi gia đình và tiếp tục học. Thế rồi ông anh tôi vào quân đội rồi 
cũng mất ở Bình Long mùa hè đỏ lửa, một chú em kế tôi đi Thủ Đức, đi ra làm đại đội trưởng ở Tuy Hòa, 
rồi cũng bị phục kích chết, gia đình tôi nướng 2 mạng cho chiến tranh, tôi có đọc cái tài liệu mà tôi nhớ 
rõ, chiến tranh Việt Nam cứ trung bình 1 gia đình mất 2-3 người, nếu gia đình nào không có ai mất thì 
gia đình khác gánh dùm,  

!: Thưa những người mất có gia đình không ? 

21:12:@: Thưa chúng tôi chưa có ai lập gia đình, 

!: Như vậy cuộc sống sau năm 75 thì mức sống của gia đình ra sao ? 

21:25:@: dạ gia đình tôi là gia đình bình thường, không có gì đặc biệt, đủ ăn đủ tiêu. 



!: Trong những thời gian đó thì ở nhà khi mà Bắc Ninh là một trong những thứ đặc biệt như Quan Họ, … 
Như vậy ngoài vấn đề đó thì có truyền thống nào của gia đình mà ông còn nhớ không ? 

21:57:@: Dạ đối với gia đình, tôi thì là không có vì chúng tôi rất dĩ nhiên là mới lớn ai cũng thích âm nhạc, 
ai cũng thích có trò chơi này trò chơi kia, nhưng mà gia đình tôi thì ông bố bảo học xong đã muốn làm gì 
thì làm, vậy là nhiều khi ngay cả không biết bơi. Bơi là một cái cũng không, sau lúc mà lên đại học thì lúc 
bấy giờ chúng tôi mới đi fishing, đi bơi đi đánh tenis, đại khái vậy. 

!:Trong gia đình anh có cái phong tục cổ truyền nào mà anh còn nhớ không ? 

22:44:@: Trong cái đó là từ nhỏ cho tới lúc tôi khôn lớn, không bao giờ được đi giao thừa ở ngoài, thành 
ra thấy có những giao thừa thì cô cậu hẹn nhau ở nhà thờ, chùa, chúng tôi không được hưởng cái thú đó. 
Thực ra là gia đình tôi thì có tục lệ là giao thừa thì phải ở nhà canh nồi bánh chưng, không được ra ngoài, 
kiêng rồi đại loại là ông bố phải đi, rồi về xông đất thành ra  

!: Đó cũng là một cái truyền thống riêng của gia đình, xin anh nói về ngày tết trong gia đình  

23:42:@: Ngày tết thì cũng đêm giao thừa cũng cúng giao thừa, 23 tết thì tiễn ông táo, rồi 30 cúng đón 
các cụ về, cúng từ mồng một tới mồng năm tết mới hóa vàng,  

!: Thế nhà có kiêng cái gì không? 

24:04:@: kiêng đủ thứ hết. 

!: Thí dụ ? 

24:06:@: Thí dụ như là trước tết thì nhà cửa phải sạch sẽ sơn phết, trong ngày tết thì không được quét 
nhà, quét sợ tiền nó đi mất. Dĩ nhiên là không được ăn nói bậy bạ, rồi ngày 1 tết, ngày 2 tết thì tùy ngày 
tốt ngày xấu phải khai bút  

!: Khai bút là gì ạ ? 

24:42:@: Khai bút là các con phải ngồi vào bàn rồi viết ông cụ ra đề tài rồi viết, làm sao cho đẹp để cả 
năm viết đẹp, gọi là khai bút,  

!: Có phần thưởng gì không ? ai là người chấm ? 

25:03:@: Cái đó là lệnh thôi, viết gì thì viết.  

!: Có ai đọc không ? 

25:12:@: có ông bố đọc  

!: Cụ sau khi đọc xong ? 

25:18:@: Sau khi đọc xong thì thôi, cụ chỉ ít khi khen con cái, chỉ có ra lệnh thôi,  

!: Anh thấy là những kỷ niệm đó cho đến bây giờ thì anh có nghĩ là mình có thể bảo tồn được không,  

25:40:@: Dạ thưa những điều đó tôi áp dụng cho các con tôi, tôi vứt đi hết, không có gì hay ho cả. Đối 
với tôi tôi rất Liberal,  

!: Thưa anh, anh rời khỏi Việt Nam như vậy năm nào 



25:59:@: Rời khỏi đúng ngày 26 tháng 4. 

!: tức là anh không phải trải qua thời gian sống với Việt Cộng.  

26:09:@: Cái đó là một cái mất mát, nhiều khi sống với Việt Cộng nó cũng là một cái đặc thù của cuộc 
đời đó,  

!: Tại sao anh nghĩ thế ạ ?> 

26:19:@: Thì tôi vẫn nói với các bạn là xé sáu bảy cuốn lịch nhưng mà giờ nó phải có những kỷ niệm mà 
tao không có , Kỷ niệm không ai muốn có nhưng mà nếu có thì nó cũng là một cái trong đời sống, tôi 
cũng lúc qua mỹ cũng gặp nhiều may mắn. 

!: Cái lý do gì khiến anh đi khỏi Việt Nam. 

26:51:@: Thực ra thì tôi không rời khỏi Việt Nam, lý do tôi rất sợ Việt cộng, không thể sống với họ được, 
nhưng mà lúc mà ngày chót, tuần lễ mấy ngày chót, thì ông bố tôi liệt nửa người từ năm 63, hai người 
em trai một người vùng 4 một người vùng 2, một người đang làm ở nhà thương, thành ra tôi là người 
lớn nhất trong gia đình, tôi không nỡ bỏ gia đình, nhưng mà tôi không quyết đi, nhưng mà do số mạng 
thôi, tôi có rất nhiều bạn trong quân đội cũng như cảnh sát. Ngày chót thì người này người kia nhờ tôi 
chở đi, thì đi chở hết, lúc đó thì có một anh bạn rất thân anh ấy là chỉ huy trưởng bên quận 8, anh ấy 
nhờ tôi đưa vợ con đi, lên xe tại anh ý không dám đi xe cảnh sát, anh ấy nhờ chở cả gia đình ảnh đi, tôi 
đưa cả vợ con anh ấy vào Tân Sơn Nhất, đi đến đâu cũng thấy lính gác, những người lính bạn của tôi, 
ông ấy chỉ tôi đưa trót lọt vào trong, xong gia đình này tới gia đình khác, rồi tôi về, đùng một cái thấy hai 
ba cái tắc xi đứa chở người em này xe chở người khác, người thì gãy chân, người thì băng tay, thì tôi lên 
xe,  mẹ tôi bảo chờ mẹ vào mở két lấy, tôi bảo không có thì giờ nữa, đi đôi dép cũng không, là tôi đưa 
tất cả vào trong đi thôi, đó là số mệnh thôi, chứ còn nếu lựa chọn thì chắc chắn là chúng tôi không muốn 
sống trên đất cộng sản, nhưng mà vì tình trạng gia đình chúng tôi lựa chọn ở lại . 

!: Thế còn cụ ông ra sao? 

29:35:@: Lúc đó, là liệt nửa người thì xốc đi thì đi. Cũng đi được hết, ra đến cổng tân sơn nhất thì lại có 
người Bạn, gọi Trân Trân, cho Moa gửi thằng em , là lúc đó tôi biết cách đi rồi, tôi mới đậu xe ở cổng TÂn 
Sơn Nhất, lúc loạn nghĩ lại mình muốn đi bao nhiêu người cũng được, ở cổng TÂn Sơn Nhất có hai cảnh 
sát để chặn người ta thôi, 2 tổ thì ăn thua gì, ,nếu chỉ cần có khẩu e16 đi vào thì cảnh sát cũng rẽ. tôi 
nhanh trí nói ok, tôi mở áo tôi nói tiền chìa khóa xe này anh vào trong ti cảnh sát anh lấy 1 xe cảnh sát 
đây, cần hỏi thì nói có bạn ông trưởng cần mượn, ra đưa xe vào, tôi lại đưa vào mấy người nữa. 

!: Tại sao họ đưa anh đi dễ như vậy ạ ? 

30:56:@:  Đó thì đưa cái đó họ chặn lại không cho đi, nhưng mà tại vì tôi có lanh trí chút xíu, thành ra tôi 
nhờ anh cảnh sát, vì tôi nói ông cảnh sát trưởng trong đó là ông trung tá Phong, cho tôi mượn cái xe, thì 
tôi cho đổi lại cái xe của tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng mở trả lại  

!: Vào thì sao ạ ? 

31:36:@: Vào tới nơi thì tôi đi thẳng tới chỗ trực thăng trong đó, thì lúc đó quân đội Mỹ chở các xe Jeep 
từ Nhật xuống Tân sơn Nhất, để bảo vệ Tân Sơn Nhất, bốc người tị nạn thì trực thăng ở đó đưa ra ngoài 
hạm đội, tôi phải chờ hơn một tiếng, người đầy nó mới bay.  



!: Hôm đó là hôm nào ? 

32:09:@: Thưa, khoảng 27-28 tôi không nhớ rõ,  

!: Thành phần nào thì được bốc đi ? 

32:18:@: Không cứ, cứ vào được là đi à, thành ra nhiều người không đi được, thứ nhất là nhát. Tôi nghĩ 
lại chỉ cần tóm cổ anh cảnh sát thôi.  

!: Thế thì gia đình nhà ta ở Việt Nam từ 54 đến khi đi thì cuộc sống thế nào  

32:46:@:  Từ khi mà năm 54 vào hai năm đầu ở với gia đình bạn của ông bố gia đình ông đó cũng đông, 
gia đình đó nuôi gia đình tôi gần 1 năm, hai người bạn thân nhau từ nhỏ, học xong ra đi làm thì ông bố 
tôi đi thầu, cuộc sống khá giả,  

!: Như vậy cuộc ra đi này có để lại cho những người trong gia đình anh những kỷ niệm gì không, luyến 
tiếc như thế nào, đối với tất cả anh em tôi, thì cuộc ra đi đó nó là một cuộc đổi đời, nhưng mà lúc mà ra 
đi riêng cá nhân tôi thì tôi thấy là nó đi từ một cái điểm cao mà xuống một vực sâu, tức là mình sẽ không 
biết mình làm cái gì, đổi lại là gia đình tôi biết chắc chắn là sẽ không có xe jeep quân đội đến báo là 
người thân đã chết thưa chị, tại tôi ở nhà mấy lần có xe quân đội đến thì hồi hộp lắm, sợ báo ông này đã 
hi sinh, tại tôi mất hai người trong mấy năm, thưa trong vòng 3 năm chết 2 người.  

!: Như vậy vì lý do gì mà anh cũng quyết định vào quân đội 

34:53:@: Chuyện ra đi là số mạng tình cờ thôi, còn tôi quyết định ở lại mặc dầu biết là sẽ rất là cực khổ 
với cộng sản, nhưng mà sau khi các anh em tụ hợp lại thì bằng mọi cách đi.  

!: Đó là cách suy nghĩ riêng của anh với cả gia đình,  

35:24:@:thì chỉ nhớ là gia đình tôi thuộc loại gia đình mà ông bố bảo cái gì thì nghe thế, lúc mà tới tôi 
ông bố tôi mà bị sốc tôi bảo cái gì gia đình nghe thế, tôi bảo sai cũng phải nghe, các em tôi thì tôi nói 
đúng thì nghe mà tôi nói không đúng cũng phải nghe, mà em lúc tôi lập gia đình bên Mỹ thì mấy người 
em hơn vợ tôi tới mấy tuổi nhưng mà cái gì cũng phải xưng em , rồi tôi nói gì cũng phải nghe, em tôi đi 
lính mà về nhà uống rượu say tôi trói lại tôi đập cũng vẫn phải nghe nhưng có một chuyện không , tôi 
ảnh hưởng của cha tôi, cách dạy con, sau này tôi có con, con tôi làm cái gì tôi cũng nghe,  

!: Thế thì nói tóm lại là anh về Việt Nam, những cái kỷ niệm gì về Việt Nam mà anh còn muốn chia sẻ còn 
muốn nói ? 

36:37:@: Dạ thì tôi qua Mỹ năm 1987, tôi về Việt Nam, vì khi về năm 75 thực ra là tôi bị shock tôi không 
ngờ được Việt Nam nó lại như thế, nó lại tệ đến như thế. 

!: Về vấn đề gì ạ ? 

37:09:@:  DÂn tình, sinh sống, mức sống nó tệ đến thế, người Việt Nam nghèo khổ, tôi không thể nào 
tưởng tượng nổi lại có những người Việt Nam về sử dụng những đồng tiền của mình sử dụng mà tôi đùa 
với bạn bè là dùng mấy đồng tiền mồ hôi nước mắt kiếm bên Mỹ về hiếp dâm đồng bào, tôi shock với cái 
tình trạng đó. 

!: Với cái tình trạng dân ở Việt Nam vì sao ? 



37:55:@: Dân Việt Nam lúc đó còn khổ, lần đầu tiên tôi về sống khổ lắm 

!: Dạ đó là cái mức sống về tài chánh, còn cuộc sống tinh thần thì sao ? 

38:10:@: Tôi về Việt Nam thì cách nói chuyện cho đến đời sống, có cảm tưởng như lúc nào mình cũng bị 
rình rập, cũng bị lừa đảo, cũng bị rình rập, cái cảm tưởng của mình thì cái cuộc sống của họ cho mình cái 
cảm tưởng đó, chứ không phải là nó xảy ra cho mình mình mới biết  

!:thưa thế còn anh có trở lại thăm quê không ? 

38:43:@: Dạ tôi có, trở lại lần thứ hai,  

!: Anh thấy thế nào ? 

38:48:@: tôi có trở lại lần hai thì cuộc sống nó khá hơn, không phải là ai cũng khổ, nhưng mà có những 
người tiến lên được là những người mà có một cái sự ý chí tranh đấu, chẳng hạn như là họ chịu khó, họ 
xoay sở, thì họ sống khác, còn những người ỷ lại thì cũng vẫn vậy thôi. Nhưng mà nói về Việt Nam về sau 
thì có nhiều chuyện để nói chắc là mình không phải cái lãnh vực để nói 

!: Chúng tôi chỉ muốn biết rằng, khi mình lớn lên ở đó, rồi mình bỏ đi, chắc là mình còn giữ lại những kỷ 
niệm trong đầu là những gì tốt đẹp phải không ạ ? 

39:50:@: Những cái tốt đẹp lúc trở về thấy nó mất hết, nó không còn nữa. Không còn những hình ảnh 
mình giữ hồi xưa, tôi về Việt Nam lần thứ 2 tôi lùng tìm hết những người bạn thân, nhưng cũng không 
gặp được mấy, còn ở một hai người thôi. 

!: Cái thời gian mà bên họ ngoại của anh làm quan ngày xưa, trong dòng họ, trong gia đình có giữ được 
một di vật nào không,  

40:40:@: Tôi không giữ được, nhưng mà về thì có vào trong văn miếu, có một cụ trong đó, có một cụ 
được lưu lại trong văn Miếu,  

!: Anh nghĩ gì về cái thời gian nhỏ lớn lên ở Việt Nam, tình quê Hương đối với anh như thế nào ? 

41:07:@: Nó nằm trong máu mình rồi, cái quê hương nó nằm trong máu mình, nhưng mà cái suy nghĩ 
của mình nó thay đổi dần dần với cái tuổi của mình, thì tôi thường lý luận là đối với tôi thì quê hương 
của mình cái gì nó cũng đẹp, tôi đi từ bắc vào nam, rồi lúc lớn lên thì có đi học ở miền tây, dân tình của 
mình nó đẹp lắm, cảnh thì dĩ nhiên cảnh đẹp vì nó là quê hương mình, nhưng mà dân tình hồi xưa phải 
nói là tôi mê dân miền Tây.  

!: Anh dạy ở đâu trong miền Tây nhỉ ? 

42:40:@: Dạ tôi dạy ở dưới đại học Long Xuyên. Dạ dạy ở dưới Cần Thơ 

!: Trong đó có những kỷ niệm gì đặc biệt mà anh muốn chia sẻ 

42:21:@: dân tình mình quá tốt, quá chất phác, năm 54 dân dễ dãi đến mức có 1 đồng muốn mua năm 
chục xu xé luôn, cái gì thích nó đơn giản, xuống miền tây đó người chẳng quen biết gì cả cũng mời được 
vào nhà đãi bữa. Giá mà không có chiến tranh đó, lúc mà qua Mỹ vừa bước chân xuống nước Mỹ, nhìn 
đường xá thì tôi trách ngay những người có trách nhiệm, biết bao nhiêu người đi ngoại quốc mà không 
áp dụng được cái gì cả. Không áp dụng cho quê hương mình, có thể là vì họ biết mà họ không làm được, 



chẳng hạn Việt Cộng nó đánh chỗ này đánh chỗ kia, mình thì mở rộng đường xá. Thông tin giao thông, 
từ Sài Gòn mà sang Biên Hòa mới có 30 cây số mà đã gọi khác biệt nhau rồi, rồi Sài Gòn xuống Mỹ tho, 
có sáu chục cây số, không có thông tin, không có giao thông, thành ra tự nhiên dân nó thành ra kỳ thị lẫn 
nhau, ở nước mỹ, như bịt mắt chị lại, đưa đến một tiểu bang khác thì chị đâu có biết đang ở đâu,  

!: thưa anh, cái hành trình rời khỏi Việt Nam của anh là anh đi bằng trực thăng ra đâu? 

44:33:@: Ra ngoài Hạm Đội, thú thực với chị là đầu óc tôi không còn gì cả, chỉ biết là đưa từ trực thăng 
ra tàu, rồi từ tàu nọ chuyển sang Tàu kia, rồi từ đảo nọ sang đảo kia tôi cũng không để tâm, tôi rất phục 
những người đã ghi lại ngày giờ đã đến đảo này đã đến chỗ kia lúc đó là tinh thần của tôi nó không còn 
gì trong đầu mình nữa, 

!: thế rồi ra hạm đội rồi từ hạm đội đưa về ? 

45:19:@: Đưa ra khơi rồi hình như nó còn chuyển ra một cái tàu nhỏ Phi luật tân nữa.  

!: Rồi anh tới trại tị nạn nào đầu tiên ? 

45:28:@: Tôi chỉ biết là trại sau cùng là Guam, đảo Guam, rồi từ Guam đưa đi thẳng ra Phosaphy,  

!: Thời gian anh ở Guam có lâu không ? 

45:47:@: Ở mỗi chỗ tôi ở nhanh lắm,  

!: trong cuộc hành trình có gì trở ngại cho gia đình không ? 

45:54:@: Thưa chị thực ra thì gia đình tôi cũng được may mắn thành ra cũng không có gì trở ngại cả, 
mình phó mặc hết rồi, đưa đi đâu thì đi, đến Phosaphy thì tôi liên lạc với cô em ở Khasa, gia đình cô em 
đón ngay. Tôi có cô em lập gia đình với một người Mỹ, cô ấy ở Khasa trước,  

!:Gia đình anh được Sponsor bởi gia đình ? 

46:34:@: Vâng, và đấy là một cái điều mà kém may mắn, là vì mình được gia đình không cho ra, gia đình 
lo thu xếp tự túc, còn có nhiều người sau đó họ khôn lắm, họ tách ra, cho người này sponsor này người 
kia đi với người kia cho đến nơi đến chốn, còn gia đình tôi tìm mọi cách sinh sống, tôi cũng tìm cách sinh 
sống, em cũng tìm cách sinh sống, tôi được may mắn là lúc ra thì lúc ông tỉnh trưởng lại thuê nhà của tôi 
ở Việt Nam, thì ổng mướn tôi vào làm, các em tôi phải đi lao động, than phiền lắm, làm ở hãng gà, chặt 
cổ gà, tôi làm từ sáng tới 5 giờ chiều, mà lúc đó ông thị trưởng mướn tôi thì cái department nó chưa 
thành lập, ổng cho tôi ngồi chơi sáu tháng, ngồi ăn lương học hành thôi, sau đó buổi tối đi học sáng đi 
làm, tôi nói ok tôi cũng đi làm,  làm đến 6h tôi lại làm ca tối, làm như vậy tức là hai full time, thực ra 
không phải để kiếm tiền, tôi không thích em tôi là không có nghề nào là nghề xấu cả, anh đi làm thắt ca 
vát, tối anh lại mặc quần jean đi múc buổi tối, ra làm hơn tháng chịu không nổi nên thôi. 

!: Thế gia đình anh hồi đó là sang bao nhiêu người ? 

48:54:@: Sang bố mẹ và 7 người con, bố mẹ và hai cô em đi trước rồi, còn 5 người con đi cùng. 

!: thưa anh ra một cái thì ? 

49:15:@: Cô em ra ngay ở Kansas,  

!: thưa anh cuộc sống ban đầu có gì bỡ ngỡ hay trở ngại không ? 



49:26:@: Thưa chị thực ra thì không có gì bỡ ngỡ cả, có nhà thờ họ tới an ủi, rồi họ đưa đi chợ, rồi họ chỉ 
cách kiếm tiền,  

!: Rồi gia đình ở đấy bao lâu ạ ? 

49:50:@: Ở đấy được 3 năm, thì tôi có người lập gia đình với bà vợ ở miền bắc, rồi bà mẹ rủ xuống 
Houston, thì tôi đi xuống, dưới Houston, lúc đó nhiều việc lắm, xuống gặp bạn bè thích nên xuống 
Houston sống. 

!: Khi anh xuống Houston là năm nào ? 

50:23:@: Năm 1979.  

!: Một mình anh đi hay sao ? 

50:26:@: Tôi đi hai vợ chồng, có 1 cháu, năm 79 có 1 cháu trai,  xuống đây sửa soạn để đón ông cụ, bà 
cụ. Xuống đây thì đến một năm sau gì đó thì mua được cái nhà nhỏ, định đón bà cụ xuống, thì cụ mất,  

!: Bây giờ thì đại gia đình ở đâu ? 

51:05:@: Bây giờ thì gia đình thành mỗi một người thành 1 gia đình thì ở tùm lum hết, ba gia đình ở 
Kansas, một gia đình ở Florida,  

!: Ở Việt Nam còn ai không ạ ? 

51:27:@: Tôi đùa bạn bè tôi còn ông bác ruột, hỏi ông nằm ở đâu, tôi bảo ổng nằm ở ba đình ấy, hồi xưa 
tôi là cháu của Bác Hồ mà, không còn ai hết.  

!: Họ hàng xa ?có giữ liên lạc với họ không ? 

51:46:@: Tôi vẫn về thăm và vẫn gửi tiền quà về, mỗi năm biếu tiền về coi như là biếu chứ không có 
nghĩa nuôi nấng.  

!: Khi anh về Texas thì anh làm gì ?> 

52:05:@: Dạ thưa về Texas lúc đó kiếm việc dễ lắm, xuống đó có 1 tuần thì 1 hãng Architect CAS m ướn, 
thì tôi làm cho hãng đó. 

!: Anh có phải đi học lại không ? 

52:27:@: Riêng ngành của tôi không phải đến trường học lại, nhưng mà học mỗi ngày, nhưng mà thi bo, 

!: Rồi anh làm ngành đó bao lâu ? 

52:46:@: Tôi làm tới ngày về hưu, tức là cho đến bây giờ, mấy chục năm, mà lúc đầu thì cái ngành của 
chúng tôi trở ngại là Languages, lúc ở Việt Nam qua Mỹ là tiếng Anh là cuốn màu xanh chỉ biết đây là con 
mèo, đây là con vật, sau đó thì tôi có cái kỷ niệm vui khi sang Mỹ đó là ban ngày đi làm, ban tối đi học 
tiếng Anh, tôi vào cái trường là Adult school, thì họ dạy đủ thứ, thì tôi đi thi thì được nhất giải toán, lên 
thủ đô lãnh phần thưởng, lúc đó là tiếng Anh còn khổ sở lắm, sau có vài gia đình đến thì sau trường đó 
chúng tôi làm teacher hết. giờ tôi có rất nhiều kỷ niệm nơi đó. Cái thành phố đó nó là phía nam của 
Newyork, quê của Clinton, lúc bấy giờ ông Clinton đang tranh cử thượng nghị sỹ, mà lúc đó tôi nhìn đã 



mê rồi, tôi nói ông này chắc chắn phải là tổng thống chứ còn gì nữa, cuối cùng người ta bảo tôi hành 
nghề bói toán được, lúc đó còn trẻ, đẹp trai. 

!: Lúc bây giờ cháu nhà anh được bao nhiêu tuổi rồi ? 

55:00:@: Con lớn con trai năm nay 32 sinh năm 79, 

!: Như vậy thì cuộc sống mới bên đất Mỹ này thì cái khó khăn nhất là cái gì? 

55:22:@:Thực sự sống ở Mỹ quá dễ dàng, 14 15 tuổi ra chợ bán Hamburger cũng đủ sống, để tiến lên thì 
cái quan trọng là có một nghề nghiệp vững chắc, phải đi học, đi học ở đây đó cả hai đứa con, con gái 24 
tuổi, học gì thì học, không bao giờ tôi ép, nó cũng không hỏi tôi nên làm gì, tôi rất liberal 

!: Hai cháu làm nghề gì ạ ? 

56:18:@: Cháu lớn làm kỹ sư điện, cháu nhỏ thì làm , cả hai cháu đều có công ăn việc làm cả, cháu lớn 
thì làm ở Austin, cháu nhỏ thì ở đây. 

!: Hồi tưởng lại hồi đó anh có điều gì ân hận khi anh bỏ nước Việt Nam ra đi không ? 

56:40:@: Thưa, nó cũng có nhiều cái mà tôi nghĩ nó là số mệnh chứ còn nhiều khi ở lại, tôi có nhiều bạn 
ở lại họ giàu có lắm, lúc sau cái ngành của tôi các ông ấy đi hết rồi, còn vài ông ở lại rất là khá giả, còn 
thành ra đi nó cũng có những cái tốt và may mắn, nhưng mà nói chung cái đại hạn của Việt Nam năm 75, 
cũng có đại phước.  

!: Đại phước ở điểm nào ạ ? 

57:27:@: Đại phước là mình đã mang được người Việt Nam đi khắp thế giới đó là những cái chất xám 
mà nếu mà nghĩ cho cùng thì người Việt Nam cho dù ở đâu vẫn là người Việt Nam, thành ra là cái tài sản 
của người Việt Nam giờ nó giàu có lắm, ở khắp nơi trên thế giới vì chất xám đó, cái chuyện đó là chuyện 
làm sao biết sử dụng chất xám đó thôi chứ còn. 

!: Thưa anh, theo anh nghĩ thì tuổi trẻ bây giờ có nên về Việt Nam để làm không ? 

58:09:@: Như tôi đã nói với chị là tôi rất liberal cái chuyện về Việt Nam hay ở Nước Mỹ hay ở Phi Châu 
thì vẫn là làm cho Việt Nam, cũng giống như chị ở ngoài Bắc thì lúc chị vào Nam thì chị ở Sài Gòn, làm gì 
cho Sài Gòn thì vẫn là ở Việt Nam bây giờ chị lại sang Houston thì chị vẫn là người Việt Nam. 

!: Thưa anh, thế thì khi anh về lần thứ nhì là năm nào ? 

58:52:@: Tôi về lần thứ nhì là năm 2008. Lúc đó tôi đưa cả vợ và con trai tôi về, con trai tôi về nó rất 
thích Việt Nam 

!: Thưa anh, lý do gì khiến anh cho rằng bên đó bạn bè kiếm ăn được giàu có ? sao anh không nghĩ là anh 
trở về ? 

59:18:@: Tức là tôi về không phải làm mà là tôi về nhớ quê hương, nhớ bạn bè, tôi ra bắc tôi kiếm 
những cái nhà mà tôi ở tuổi thơ thăm bà con, thăm bầu bạn  

!: anh có nghĩ là anh lý do gì mà anh không trở về? 



59:48:@: Thưa chị, bây giờ không trở về lý do chính là vợ con không ở Việt Nam, vì mình không thể sống, 
mình sống bên này nó quen rồi, bây giờ có những người nói thế nọ thế kia. Nhưng mà thử hỏi khi về Việt 
Nam sống, mình đã rời khỏi cái chế độ cộng sản để mình đến nước tự do thoải mái, cái thoải mái nó ở 
trong mình năm chục năm rồi, bây giờ có cách gì mà mình về ở xứ mà mình lúc nào cũng lo sợ hồi hộp, 
lúc nào cũng nghĩ không ai thành thật với mình cả. 

!: Đó là cái lý do mà mình không có ? bây giờ nói chuyện bên Mỹ, có cái gì ở Mỹ mà Việt Nam không có, 
có thể là không đâu bằng quê hương nhưng mà mình đã chấp nhận thì trước nhất anh vừa nói là cộng 
sản, thứ hai là ở Mỹ có cái gì mà mình không có ?. 

01:01:19:@: Ở Mỹ có cái gì mà mình không có thì có cái môi trường dơ bẩn ở Mỹ này không có, chỉ có về 
Việt Nam ai về Việt Nam cũng thừa nhận, nó có cái môi trường không hợp với mình được. 

!: Thưa anh, anh nghĩ gì về cái chính sách của Mỹ ở Việt Nam ? 

01:01:57:@: Cái chính sách của Mỹ ở Việt Nam thì phải nói nó dài dòng lắm, cái chính sách ở Mỹ đối với 
Việt Nam hay bất cứ nước nào thì nó cũng là chính sách của nước Mỹ, làm cho nước Mỹ, mình không 
thể trách người Mỹ làm cái này hay không làm cái này cho Việt Nam được. mình không thể trách nó 
được, nếu mà trách thì các cụ nói là Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Mình muốn người ta làm cho mình cái 
này  

<video 2> 

Thì mình phải tìm  cách mình đẩy nó vào cái này, mình muốn Mỹ nó làm cái gì cho Việt Nam thì mình 
phải tìm cách mình đẩy nó, mình hướng hay mình đòi hay mình xin nó bằng mọi cách, chứ nó không thể  
tự động nó làm được, nếu mà cộng đồng việt Nam mà muốn Mỹ nó đối xử thì mình phải dùng các vị dân 
cử, mình muốn nó làm gì cho mình thì mình phải hoạt động thì nó mới làm cho mình chứ, anh không đi 
bỏ phiếu, anh không đi hoạt động, mà anh đòi tôi làm cho anh sao được, cái chuyện đó nó là vô lý. 

!: tóm lại là mình tiên trách kỷ hậu trách nhân. Vậy nói về hoạt động của anh, sang đây ngoài vấn đề 
kiếm sống nuôi các cháu, bây giờ các cháu đã thành công cả  

01:19:@: Tôi hoạt động trong cộng đồng, tôi nói cộng đồng chung là cái community chứ không phải là 
cộng đồng chỉ có Việt Nam tôi đã được mọi người công nhận là activist tức là cái gì tôi cũng tham gia hết. 
Nhưng mà cái mà tôi tham gia nhiều nhất là những cái gì nó liên quan đến xã hội, chẳng hạn như là ngay 
từ lúc xuống Houston, tôi đã trong thành phần gọi là sáng lập hội Lion Việt Nam tại houston từ mấy chục 
năm nay rồi, tôi làm member rồi làm tổng thư ký, rồi chủ tịch hội rồi hội quốc tế tôi được làm chairman, 
trong đó có hội Việt Nam, hội Đại Hàn, hội Phi luật tân, Trung Hoa, nói chung tôi là chairman của hội Lion 
á châu, tôi hoạt động rất tốt trong hội này, tôi cũng trong Asian Foundation, tham gia những cái 8 năm 
liền Houston Festival tại Houston 

!: Cho tôi hỏi mục đích của hội là làm gì ạ ? 

03:02:@: Cái mục đích của hội Asian American là hội sáng lập ra .. mà rất nhiều người biết đến, phổ biến 
văn hóa Á châu đến cộng đồng bản xứ, tức là có những phần văn nghệ tổ chức public trong những ngày 
hội tháng 9 tháng 10, rồi tôi tham gia United Fundraising, tôi tham gia các hoạt động ủng hộ như là trong 
cái Asian American community của thượng nghị sỹ Hugison, thượng nghị sỹ tiểu bang Brough, tôi cũng 
trong community đó, sau đó thì lúc mà tôi hoạt động chống kỳ thị chủng tộc cùng với các cộng đồng á 
châu khác, rồi từ thời mà cathy làm tỉnh trưởng của Houston, hoạt động cùng với cô tỉnh trưởng của 



Houston bây giờ cũng là activist hồi đó, thì chúng tôi hoạt động rất là sát cách tôi được đề cử vào Senior 
Revisor, làm trong sở cảnh sát để mà có bão hòa những chuyện kỳ thị hay là những chuyện nó không  

!: Cho đến bây giờ thì anh còn sinh hoạt ở hội đoàn nào ? 

05:26:@: Bây giờ thì tôi lớn tuổi rồi, thành ra tôi không còn active lắm, nhưng mà lúc nào những bạn cũ 
hoạt động cần sự tiếp tay thì tôi cũng có thể làm. Trong cộng đồng Việt Nam thì tôi tham gia có góp tay 
vào báo Ngày Nay tại Houston đó.  

!: THì trong cái thời gian trong cuộc đời của anh thì chắc hẳn là với bao nhiêu kinh nghiệm sống, xin anh 
cho biết anh có gì muốn chia sẻ thêm không ? 

06:18:@: Dạ qua cái cuộc đời của tôi thì tôi thấy đó, là mình muốn cái gì thì mình phải nhảy vô cái đó, ở 
trong thí dụ như trong sinh hoạt tổ chức chỉ muốn hoạt động càng hăng say bao nhiêu thì tổ chức đó 
mới theo chị, thí dụ trong một nhóm ngồi thảo luận với nhau mình muốn cái ý của mình nó được thực 
hiện thì mình phải hăng say mình nhảy vào mình làm, mà mình convince không được thì là lỗi tại mình, 
chứ không phải là mình không thuyết phục được thì thôi thôi các anh làm đi tôi ra. Cái đó là không được, 
người ta không đồng ý với mình là lỗi tại mình, một người thầy giáo mà dạy học trò mà học trò không 
tiến, thì là thầy giáo dạy dở chứ không phải học trò dốt. Nếu mình quan niệm được như vậy thì nó tiến 
nhanh hơn đối với các bạn trẻ, thì cái chuyện đó là chuyện mà tính nó cần phải có, và cái mà tôi phục 
nước Mỹ và cái sinh hoạt ở Mỹ đó, ai chê Mỹ điểm này điểm kia thì cũng có cái mà chê, nhưng mà cái 
mà mình nhìn thấy ở Mỹ là nhờ cái tinh thần đi chỗ nào mà dân trí nó cũng sẵn sàng lúc nào làm những 
việc tự nguyện, nếu Việt Nam mình hồi xưa cái tinh thần tự nguyện nó ít lắm, ở đây biết bao nhiêu triệu 
giờ volunteer người ta làm.  

!: Xin anh cho lời nhắn nhủ với thế hệ mai sau  

08:42:@: Cần phải thương người, thương yêu mến người khác, nghĩ về mình ít hơn, rồi chịu sẵn sàng 
phục vụ, cái tinh thần phục vụ, không sợ phí, phục vụ bao nhiêu thì sẽ được cái đó. 

!: Chúng tôi rất cám ơn anh đã đến và đã cho chúng tôi một cuộc phỏng vấn rất đầy đủ về cá nhân anh, 
bây giờ xin anh có những hình ảnh gì anh muốn chia sẻ thì đưa lên họ sẽ quay lên để đưa vào trong  

09:49:@: Những hình ảnh này nó là cá nhân thực ra nó chỉ là những cải tưởng thưởng nó cũng không có 
đáng gì,  

!: Vậy còn có gì anh muốn lưu trữ vào hồ sơ của anh  

10:12:@: Qua những cái công việc làm tự nguyện của tôi, năm 2000 thì Asian Heristage họ order tôi là 1 
trong 4 người, 1 người tàu 1 người ấn độ 1 người nhật, năm 2000 thì họ có nói những cái hoạt động. 

Đây là 1 vài cái hoạt động mà tôi chia sẻ, đây là cái award của hội Lions quốc tế  

Đây tôi ở trong cái community của thượng nghị sỹ brown 

Đây là Appreciation của service to community đối với thành phố Houston.  

Đây là cái Appreciation của hạ viện Hoa Kỳ  

Đây là cái trong chiến dịch chống kỳ thị chủng tộc tôi được mời làm Guest Speaker để giải thích khó khăn 
của đồng bào Việt Nam khi tới Houston làm việc mà họ kỳ thị và họ tẩy chay lý do cướp nghề của họ, hồi 



đó thì sự kỳ thị nó tăng lên nhiều, thì tôi thì trong nhóm đến giải thích những cái sinh hoạt của người 
Việt như thế nào, làm ăn cực khổ làm sao chứ không phải mỗi một người đi bán tính ra chỉ có 25 xu một 
giờ, tại vì cả gia đình ngày đêm ăn ở trong đó, giải thích hồi đó cái chiến dịch kỳ thị nó mạnh lắm. 

!: Có cái hình nào ngày xưa không ạ ? 

15:50:@: Đây là hoạt động United Way 

Đây là khi tôi giúp đỡ mọi người giúp ông Brown đắc cử. 

Đây là lúc ở Việt Nam khi vừa tốt nghiệp kiến trúc sư đó. Tôi làm việc Volunteer cho cục quân y, trong 
thời kỳ chiến tranh cao độ làm những công tác mà không có charge tiền không có trả thù lao mà giúp 
những đồ án từ không đồng nào mà được cục quân y trao tặng huy chương, Năm này là năm 1972 mùa 
hè đỏ lửa, mùa đó quân nhân chết rất nhiều. Cục quân y mới làm lại trung tâm quyên tiền chuyên gia, 
viện trợ Mỹ, tôi được cái huy chương  


