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Thưa ông, hôm nay Diễm Hương xin thay mặt hội bảo tồn văn hóa lịch sử người Mỹ gốc Việt, xin được 
phỏng vấn ông về tất cả cuộc đời ông, cũng như  thời thơ ấu đến bây giờ, thời thơ ấu thì cũng có những 
thời rất đặc biệt, từ việc ông chào đời ở thành phố nào, các anh chị em trong gia đình và tất cả quan 
điểm về truyền thống văn hóa người Việt Nam, và một thời kỳ rất quan trọng của miền Nam đó là thời 
kỳ chiến tranh, thì chiến tranh ảnh hưởng đến cá nhân và gia đình ông ra sao, trong hai thời kỳ đệ nhất 
và đệ nhị cộng hòa ông có suy nghĩ như thế nào ? Kế tới nữa là tới ngày 30 tháng 4 bằng cách nào ông 
đến được Hoa Kỳ, sau đó là đời sống ở  Hoa Kỳ, xin ông cho biết, quý danh, quê quán của ông ? 

01:16:@: Tôi tên là Nguyễn Thu Tiên, sinh ra tại Huế, Việt Nam năm 1938. Tại thừa thiên Huế.  

!: Bây giờ có thể đã quá lâu rồi nhưng có thể ông vẫn còn nhớ được vài kỷ niệm thời ấu thơ, xin ông chia 
sẻ? 

01:39:@: Tôi sinh ở huế nhưng mà sau đó bố tôi làm việc ở Quy Nhơn. 

!:Nam đó ông bao nhiêu tuổi >? 

01:53:@: Một hai tuổi thôi, tôi sống ở Quy Nhơn tới 7 tuổi, thì năm đó là năm 1946, lúc đó việt cộng họ 
bắt đầu lộ mặt là Việt Cộng, thành ra những người có tư tưởng Quốc gia thì họ bỏ về Miền Nam. Còn 
những người Miền Nam có tư tưởng cộng sản họ ra bắc tập kết, chúng tôi đi xe lửa chuyến cuối vào nam 
năm 46. 

!: Thưa ông, xin ông cho biết gia đình ông có bao nhiêu anh chị em ? 

02:55:@: Gia đình tôi có 4 người, tôi và 2 đứa em gái, và một đứa em trai nữa? 



!: và Trong gia đình vậy thì ông có thể cho biết ông thương người em nào nhât,s và có những kỷ niệm 
nào với những người em đó.  

03:15:@: Thực ra thì ba đứa em tôi thì đứa nào tôi cũng thương giống nhau, trong gia đình mình không 
có vấn đề gì để mà mình phải thương người này hơn người kia cả  

!: Ông có kỷ niệm gì về Huế? vào thời còn bé ấy, sau này ông có trở về quê hương không ? 

03:35:@: Vẫn trở về chứ, lúc tôi lên trung học thì năm nào tôi cũng về Huế 

!: Tất cả bà con đều ở lại Huế chứ ạ ? 

03:40:@: Vâng. 

!: Trong thời gian ông học tiểu học ở Quy Nhơn, ông có người bạn thân nào không ?> 

03:50:@: Không, lúc đó tôi sáu bảy tuổi, sáu bảy chục năm rồi. 

!: Trong chuyến tàu cuối cùng vào nam tránh nạn cộng sản thì ông còn nhớ được gì về chuyến tàu đó ? 

04:06:@: Tôi nhớ là tôi dẫn mấy đứa đi, có một lần có thân nhân Pháp cũng đi học đi vào Miền Nam, họ 
thấy gia đình tôi đông con nít họ nhường chỗ. 

!: khi vào nam ông ở đâu ? 

04:37:@: Khi vào Nam tôi ở Sài Gòn, 

!: Ông học trường tiểu học nào ? hay lên trung học ? 

04:45:@: Lúc đó tiểu học. Tôi học ở Hòa Hưng. 

!: Ông học trường trung học nào? 

04:51:@: Sau thì tôi học lên hết tiểu học thì về Sài Gòn, lúc đó Hòa Hưng như ngoại ô vậy, giữa sài gòn 
không có gì hết. đồng trống không à. Lúc đó tôi về Sài Gòn cũng được 12 tuổi, lúc đó học  Trường nguyễn 
Văn Khuê, tới lớp năm sáu hai ba lớp, thì thi vào trường… Pháp, rồi học trung học ở đó. 

!: Khi học ở trường Pháp như vậy đó, thì ông có sử dụng ngôn ngữ Pháp trong gia đình không? 

05:46:@: không 

!: Các em của ông cũng học trường Pháp luôn ? 

05:50:@: không mấy đứa kia học trường Việt Nam,  

!: Tại sao ông học trường Pháp 

05:56:@: Lúc đó thi đậu trường nào vào trường đó học  



!: Khi đó thân sinh ông làm nghề gì ? 

06:02:@:Ông bố tôi làm Quản thư viện cho phòng thương mại Sài Gòn. 

!: cho tới sau này, xin cho biết lúc đó ông cũng học trung học rồi, xin ông cho biết cảm nghĩ  của ông 
dưới thời tổng thống NGô Đình Diệm, 

06:27:@: Thật ra lúc đó mjinfh mới lớn, trong đầu cũng không có lý tưởng gì về chính trị nhiều  

!: Đời sống xã hội ông có cảm thấy bình an không ? 

06:38:@: Lúc đó thì bình an.Chiến tranh miền nam nữa. 

!: Khi đó thì đại gia đình ra sao ông có nhiều chú bác cô dì không? 

06:55:@: cũng nhiều,  

!: Nếu vậy những người ở Huế, từ năm năm tư hay trước đó, những người đó vẫn ở Huế hay vô Sài Gòn.  

ông học trường Nguyễn Văn Khuê sau này đổi tên thành gì ạ ? 

07:21:@: Vẫn là Nguyễn Văn Khuê, không biết bây giờ nó còn không nữa  

!: trước năm 75 thì vẫn là Nguyễn Văn Khuê.  

07:31:@: tôi học hết đệ thất, rồi thi vô Satscholba,học trung học trường Pháp. 

!: Sau khi tốt nghiệp thì ông vô đại học nào ? 

07:37:@: Dạ tôi vô kiến trúc, 

!: Sau khi tốt nghiệp kiến trúc ông có đi lính không ? 

07:45:@: có, tôi sau khi tốt nghiệp năm 66 tôi nhập ngũ tới năm 74, 7 năm trong quân đội, năm 74 tôi 
được biệt phái về bộ.  

!: xin ông cho biết năm 68 thì ông đang ở đâu và tình hình nó thế nào ? 

08:19:@: Năm 68 lúc đó tôi vừa ra trường công binh, ra trường trước tết, thì lúc đó tết mậu thân là đang 
nghỉ tết, thì Việt Cộng tấn công năm đó. Theo quân đội của mình, mỗi năm hai bên đình chiến 3 
ngày.Năm đó vẫn nghỉ 3 ngày thì Việt cộng nhằm lúc đó tấn công, nó tưởng đi hết thì có lệnh kêu gọi của 
tổng tham mưu kêu gọi vô trình diện, năm đó tôi mới ra trường, kinh nghiệm chiến đấu không có, tôi ra 
trường thì nó gom hết lính nghỉ phép, nó giao cho tôi 15 lính,  lập thành trung đội, rồi nó gửi vô tam giác 
sắt, Triệu đà nó về nằm vùng ở vùng đó, từ đó nó phát ra đó. Thì họ thả tôi vô đó, lúc vô rồi không di 
chuyển đường, ở đâu ở đó luôn, thì lúc đó là đường cộng hòa, có 15 lính vô đó nằm trong đó, cho súng 
đạn, gạo, không có điện thoại, vô tử thủ đó, nó đánh vô là mình chết. Nó ở khu đó nó lên mấy tầng lầu 
nhà xung quanh nó chiếm hết á. Một ngày ra 5h chiều mình phải rút vô, là nó ra súng ống nó đầy đủ hết 
đó. Nó đi đầy đường đó, khu đó là khu ông Loan bắn vào Việt Cộng đó. Thì lúc đó bắt được nó là phải 



bắn thôi, lúc đó không có di chuyển liên lạc được với ai hết ráo á. Tự nhiên nó xảy ra thành ra phương 
tiện điện thoại không có, đơn vị này liên lạc với đơn vị kia không được, mình bắt được thằng Việt Cộng là 
mình phải bắn tại chỗ bỏ, như vậy thôi, không có chỗ giam mà không có đi đâu được hết. Tôi ở đó 30 
ngày, ở nhà thấy tôi mất tích, không có liên lạc được lúc đó mình đâu có điện thoại cầm tay mà liên lạc 
đâu, lúc đó Việt Cộng nó thấy thất bại nó rút rồi. 

!: Trong lúc đó chắc gia đình ông lo lắm. 

11:52:@: Dạ lo lắm, không biết ở đâu.  

!: Ông có chứng kiến cái cảnh mà ông Loan bắn Việt Cộng không ? 

11:57:@: Tôi không chứng kiến cảnh đó. 

!: Nhưng mà ông biết địa điểm đó.  

12:01:@: Dạ cái vùng đó đó.  

!:Đó là vào tết mậu thân năm 1968, thế thì qua cái ông có cái thời còn học đại học hay là đó ông có nghĩ 
gì về cái năm 1963 khi tổng thống Diệm bị hạ sát không ? 

12:33:@: cũng không có rõ ràng  về việc đó lắm. 

!: Sau này ông có tìm hiểu về việc đó không, có quan tâm về cái chết của tổng thống Ngô Đình Diệm 
không ? 

12:45:@: Nói thật ra tôi không có quan tâm mấy bởi vì cái chính trị, mình không biết ai đúng ai sai hết. 
Chuyện nó qua rồi thì cho nó qua thôi chứ chẳng biết ai đúng ai sai nữa. 

!: Tết mậu thân thì gia đình ông có ai bị ảnh hưởng gì không ? 

13:07:@: Dạ không  

!: Rất là may bạn bè cũng vậy ? khi ông học ở trung học ông có người bạn nào thân không, hay là ngay cả 
ở đại học Kiến trúc có người bạn nào thân nhất không ? 

13:19:@: Thì cũng có vài bạn 

!: Bạn cùng khóa nhưng mà bạn thân  

13:25:@: Bạn cùng khóa thì không có,  

!: Bạn trung học có không ? 

13:32:@: Bạn trung học thì không có vì cái trường đó là trường tây thành ra số sinh viên Việt Nam nó ít. 

!: Ông nghĩ gì về hiệp định Paris,  



13:49:@: Tôi nghĩ thế này nè, tôi nghĩ đó là cái cuối cùng là mất nước thôi. Cái gì đi tới cuối cùng cũng 
tới thế, đổ trách nhiệm người này người kia cũng không đúng. Mình phải nghĩ tới mình trước. Nếu mình 
không lo cho mình thì không ai lo cho mình hết. Tôi ở trong quân đội tôi biết, tôi ở trong quân đội 7 
năm. Không phải là lực lượng chiến đấu. Kiến trúc sư là không lo chiến đấu. Chỉ lo về doanh trại thôi, thì 
mình mới thấy một số lớn thối nát. Tôi nói quân đội không á. Hành chính mình không biết thì mình 
không nói tới. Thành ra trong gia đình mà cha mẹ tốt thì con noi gương theo. Quân đội cũng vậy, tướng 
lãnh bê bối hết, thì thằng lính nó cũng vậy. Thằng lính nó không đủ ăn, tướng đủ ăn hay không không 
biết. Nhưng mà tướng làm ra tiền được. còn quân lấy gì làm ra tiền. thành ra phải làm tầm bậy tầm bạ 
kiếm tiền. Chị biết là trong quân đội tới ngày lãnh lương là vợ lính nó ngồi đầy đợi lãnh lương. Nó cắm 
trại trong trại đó, không cho về, lãnh lương xong về đánh bài cả tối hết sạch. trong quân đội chỉ huy 
trưởng họp nhau đánh bài, không có việc gì làm, cái hoàn cảnh quân đội nó như vậy, mất nước đổ người 
này người kia là không đúng, Việt Cộng nó lừa gạt nhưng mà nó lừa gạt hay, dân không biết, lính không 
biết là nó lừa gạt. mà thật sự lính nó nghèo thật chứ không phải không, thành ra người ta có cái lí tưởng, 
còn mình không có cái lý tưởng, mình đánh giặc giống như là cái võ đài ấy, hai thằng đánh nhau, một 
người đánh nó hi vọng trúng ăn, đánh dở thì huề, người đỡ thì hi vọng là huề, lỡ đánh trúng là thua, 
mình chỉ đỡ là hoặc thua thôi, nó tấn thì nó tấn được thì nó thắng, không được thì nó huề. Mình thua từ 
căn bản, tướng thì lo buôn lậu, lính thì lấy đồ trong sở ra bán. Còn mình lấy xe cày đi cày ruộng kiếm tiền 
tướng trên thì lo ăn nhậu, mình phải lo cách sống chứ, còn tướng mà chịu nghèo chịu cực thì thằng lính 
đâu dám  làm cái đó, mình đổ lỗi cho mỹ này kia là sai tại mình. Mình làm cho mình thua, mình làm cho 
thằng Mỹ nó nhìn thấy càng ngày càng xuống cấp, càng ngày càng ăn chơi, tội gì nó phải bỏ tiền ra nó 
giúp. nó giúp người nào tự giúp, mình phải phụ chứ không có ngồi ăn được. Mỹ nó bỏ mình là đúng rồi, 
mình đang yểm trợ xứ nào mà nó lấy tiền ra bỏ túi ăn chơi là mình bỏ nó  

 !: Ông nghĩ sao về sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại Miền Nam Việt Nam.  

18:31:@: Quân đội Hoa Kỳ tại Miền Nam là đúng, vì nó muốn giúp mình, quân đội Hoa Kỳ nó không có 
cái mộng thôn tính đất nước. Mình có thấy nó chiếm đất ai bao giờ đâu, nó chỉ tới làm mình mạnh ra để 
nó buôn bán  với mình, tạo điều kiện hai bên cùng lên, ý nó là vậy, nó không cần chiếm đất. nó tới nó 
giúp mình là để nó muốn mở rộng cái market mới. Mà mình làm ăn khá nó mới buôn bán được. Chưa kể 
là nó tạo thêm cái về phe của nó cho đông, càng đông càng tốt, nó làm gì nó có hậu thuẫn.  

!: Trước năm 75 ông có những người anh em nào theo quân đội VNCH không? 

19:40:@: Có. 

!: Con của các chú các bác ? 

19:43:@: Nhiều lắm, i 

!: Trong suốt cuộc chiến ở Miền Nam vậy có ai bị mất mát hi sinh không ? 

19:53:@: Có  

!: Xin ông cho biết chi tiết hơn.  



20:07:@: Tôi thì tôi không nhớ rõ mấy cái đó.  

!: Xin ông cho biết khi ra trường kiến trúc ông có ra làm tư không hay là vô nhập ngũ liền. 

20:23:@: Vô nhập ngũ liền, vì lúc đó có cái luật cho phép những người nào đang học đại học thì có thể 
học hết rồi mới đii. Tôi nằm vào cái trường hợp đó, chứ nghỉ học là đi lính liền 

!: Ông có cơ hội làm tư không hay là sau đó. đi lính luôn.  

20:52:@: Vô công binh luôn.  

!; Các con của ông ở Sài Gòn vẫn sống bình thường chứ ạ ? 

21:02:@: Lúc đó chúng tôi đi bốn đứa thì đứa lớn nhất mới năm tuổi. 

!: Trong cái thời điểm từ 74 -75 thì cái giai đoạn mà cộng sản tiến đến miền trung thì ông suy nghĩ ra sao 
về tình hình đất nước lúc đó  

21:29:@: Lúc đó thì toàn quốc kháng chiến, tôi về có mấy tháng là mất nước rồi. 

!: Khi đó ông giải ngũ rồi phải không ạ ? 

21:46:@: Không phải giải ngũ, biệt phái.  Biệt phái có nghĩa là quân đội tạm thời không cần dùng, mình 
về bộ cũ, cần họ gọi lại.  

!: Ông mới ra khỏi quân đội tạm thời vài tháng thì mất nước. Ông nghĩ sao về cái hoàn cảnh đất nước lúc 
đó.  

22:11:@: Lúc đó mình nghĩ trước sau mình cũng mất thôi, nhưng mà đầu óc còn trẻ nên mình không 
nghĩ đến chuyện mất nước mình nghĩ cơ hội trẻ mình có thể làm cái gì đó, vì lực lượng quân sự mình 
tương đối là mạnh lúc đó. nếu đứng đánh ngang là mình thắng nó liền. không kéo dài gì hết, nhưng mà 
mình thua là mình không có cái chỉ huy, rồi tại Mỹ nó không cho thả bom, năm 75, không quân cứ kéo 
bom ra đổ bom hà nội, là nó phải đầu hàng thôi, mình thắng nó là thắng được à, trận đánh nào mà hai 
bên ra mặt đánh nhau là nó thua, nó chỉ có len lỏi vô xóm khủng bố bắt bớ thì mình thua thôi, ,nó chủ 
trương nằm vùng, quân đội nó có đường lối rõ ràng, mình không có đường lối, đánh đâu đỡ đó, mình 
thua ở chỗ đó đó.  

!: SAu năm 1975, thì ông làm gì ? 

24:04:@: Qua Mỹ 

24:04:@: Ông qua mỹ bằng cách nào ? 

24:06:@: Lúc đó thực sự tôi không dứt khoát đi, tôi nghĩ dầu sao là người cộng sản nhưng cũng là người 
Việt Nam, dù sao không dùng chiến đấu, hay chuyên môn xây dựng đất nước, dầu sao cũng là người Việt 
Nam, nhưng mà ông bố vợ tôi là người bắc, ổng nói ổng đã sống ở ngoài đó thời đấu tố rồi, ổng nói bây 
giờ cũng bắt buộc phải đi hết. bằng mọi giá phải bỏ xứ đi, ổng giàu lắm, triệu triệu bỏ hết, ổng bảo rể 



không đi ổng dẫn con gái đi, ổng không dứt khoát là tôi không đi đâu, tôi cũng nghĩ ai cũng có chút nhân 
bản trong con người. người ta mà nhưng mà rút cuộc tụi nó không phải người ta thì cũng chịu thôi. 

!: lúc ông rời khỏi Việt Nam lúc nào ? 

25:32:@: Tôi có người bạn Hải Quân, họ biểu cứ vô trại Hải Quân,  lúc nào có lệnh bỏ đi thì thầy tàu nào 
nhảy vô tàu đó thôi.  

!: Vậy cả gia đình con gái ông cụ đi hết, chuyến hải hành đó có trở ngại gì không  

26:04:@: Tôi đi tối 29 thì sáng hôm sau ra khơi thì ông Minh đầu hàng, thì tàu đó nó không có dầu mỡ 
hay sao đó, nó cứ cập vào spig bay  một vịnh của Thái Lan thì thái lan nó không cho vô, nó nói VNCH mất 
rồi, thì mới điều đình chứ đâu có nằm giữa biển được. Thì nó mới nói vô thì Hạ cơ VNCH xuống thì nó 
cho vô, lúc đó trên tàu có hai ông tướng Vĩnh Lộc với tướng gì thông tin đó, hai tướng đứng trên tàu làm 
lễ hạ cờ, mới vô được Thái Lan, ở đó được năm đến sáu giờ, thì Mỹ nó mới mướn được 1 cái tàu của Đại 
Hàn, một tàu lớn mà trống trơn á ba tầng trống trơn, xếp việt Nam xuống đó, nằm như cá mòi vậy, rồi 
mấy hôm qua tới Guam, ở đó mấy tháng.   

!: Xin ông kể chi tiết lúc hạ cờ.  

27:56:@:  Nó không phải lễ, mà là một cái hành động mình làm vậy, cho Thái Lan nó cho mình vào thôi, 
trong quân đội mà lính đứng hạ cờ  

!: Giờ nghĩ lại ông cảm thấy sao ? 

28:31:@: Những cái đó từ từ cũng qua hết thôi. Cái nạn cộng sản của dân mình. mong cho nó sụp đi 
cũng may mắn cho dân tộc.  

!: Ông ở trên đảo Guam bao lâu.  

29:01:@: Tôi ở trên đó hai tháng.  

!: Hai tháng đó ông có kỷ niệm gì ở tại Guam không ? 

29:10:@: Tại Guam thì thật sự là chỉ chờ đi đâu thôi, lúc lên tàu bến Bạch đằng là không có biết đi đâu 
hết đó, mục đích là đi khỏi hải phận thôi, rồi tới đâu thì tới, mình có biết gì ngoài cái đó đâu.  

!: Như thế nào thì ông sắp xếp định cư, có người bảo trợ hay sao ? 

29:54:@: Khi qua tới Guam thì mình mới thấy là mỹ nó đã chuẩn bị cho việc mình đến từ lâu rồi. Guam 
là một đảo không người ở, ngoài căn cứ quân sự là rừng hết, nó phá hết rừng, dựng lều, mỗi gia đình tới 
chia một lều khoảng hai chục cái vải bố, chia ra nằm trên ghế bố thôi.  

!: Xin ông tả quan cảnh đảo Guam một chút xíu.  



30:47:@: cái đảo Guam thì nó là một căn cứ của Mỹ thành ra trong đó có những cái nhà lính Mỹ nó ở, 
nhưng phần đó mình không được ở, nó phá rừng ra làm trại tại mình đông quá, sáng nó có một lều nó 
nấu ăn vậy rồi dứng xếp hàng nó phát cho ăn.   

!: Họ có dạy tiếng anh hay gì không ? 

31:27:@: Lúc đó thì không có gì hết. Lúc đó là tạm ở đó để mà đi.  

!: Rồi ông đi tiểu bang nào ? 

31:36:@:  Xong rồi tôi sang Photraphy,  

!:Rồi ông ở đó bao lâu nữa ? 

31:46:@: hai tháng.thường thường tới đó một hai tuần là người ta đi à. Những gia đình nhỏ thì mỹ nó 
sponsor ra, nhưng mà gia đình tôi tới tôi 7 người, Mỹ mà gia đình 7 người là to rồi. thì có một nhà thờ 
của Pelsyvenia nó bảo trợ.  

!: Nhạc phụ của ông thì sao ? 

32:29:@: cũng đi Pelsyvenia mà đi mootjt hành phố khác.  

!: Mỗi gia đình chia ra như vậy à  

32:34:@: Vâng. Vì cái list của những người sponsor như vậy này, 2 người thì họ chọn 2 người họ đưa.   
về thành phố của họ, thành ra cái mục đích của Mỹ là nó phân tán mỏng mình ra, phải nói cái người Mỹ 
là họ rất là rộng rãi. Họ đưa về nhà họ giúp đỡ đủ thứ hết, về từ phi trường photraphy mà về Pelsyvenia 
đó, thì khi xuống máy bay có một ông cha mục sư đi đón chở về một cái thành phố mà mình đã buồn là 
bị phân tán gia đình rồi. nó chở đi vô thành phố nhỏ xíu đi hết ruộng này qua ruộng khác mình coi như 
mình mất tích luôn rồi, không có điện thoại hay gì hết ấy. không biết đi về đâu nữa. về thành phố nhỏ xíu 
à. Về tới nơi họ mướn cho một căn nhà phố, mà họ lo rất kỹ, 7 người nó lo cho 7 giường, áo quần mấy 
tuổi mấy tuổi có đủ hết. tủ lạnh họ đầy đồ ăn, icecream, thịt cá cho cả điện thoại dùng luôn.  

<Video 3> 

Mỹ nó rất là chu đáo.  

!: Việc đầu tiên khi ông đặt chân tới căn nhà đó là ông làm gì ? 

00:09@: Thì mình cứ chờ trời thôi, mấy ngày sau họ tới họ chở đi tôi nhớ là đi shield mua cho mỗi người 
một  áo lạnh, vì bắt đầu lạnh rồi,  

!: Rồi tiền ở đâu ? 

00:41:@: Tiền họ,  

!: Họ cung cấp cho mình luôn?, cái nghề đầu tiên khi ông đặt chân đến Mỹ là nghề gì, dù ông làm nghề 
kiến trúc ? 



00:52:@: Lúc đó thì tất cả các thành phố miền Bắc là thành phố kỹ nghệ không à, nó toàn sản xuất súng, 
đạn xe tăng đồ không à. Tất cả các tiểu bang miền Bắc nó toàn sản xuất đồ chiến tranh không à. Xứ này 
nó sống bằng chiến tranh cho nên không có chiến tranh là xứ này chết, đang chết là vì không có chiến 
tranh này, thành ra một ngày rất gần sẽ có chiến tranh để giải quyết kinh tế. Tới lúc đó là hết chiến tranh 
Việt Nam là cả thành phố đóng cửa hết. Không ai làm ăn gì hết á. Thành ra có ông trong nhà thờ có cái 
tượng, ổng mới nói giúp làm từ thiện. lúc đó tôi gầy lắm. việt nam ốm đói mà, lo buồn đâu làm nổi. Tôi 
làm ở đó cả năm rồi ổng kêu là bây giờ ổng phải cho tôi nghỉ,  giờ ổng đang cần những người có sức 
khỏe, ổng biết khả năng mình là kiến trúc sư. Đuổi mình ra để mình kiếm cái gì khá hơn. Ổng đuổi tôi rồi 
ổng gọi cơ quan sercurity không cho tôi tiền warefare, để làm sao tôi phải đi kiếm việc, nó biết nhau hết 
đó á, tôi mới nói chỉ có cách là đi học lại, thì xin được thì tôi mới qua cancas học, cả trường bằng cả 
thành phố vậy á.  giáo sư không là 1700 giáo sư, lớp này qua lớp khác là phải đi xe bus, tôi lên đó tôi đi 
học lại rồi nó cho bằng tương đương về kiến trúc, rồi tôi học lên thêm master, trước trường nó để bảng 
khuyên học sinh đi học … chứ kiến trúc ra không có việc, rồi tôi lên đó học 2 năm mấy về technical, còn 
có 1 khóa là ra trường thì dưới Kankas nói xây cất nhiều quá, tôi bỏ hết, tôi về đây 1 mình, vợ con còn 
trên đó. Tôi về dưới này tôi nằm dưới phòng nhỏ xíu, nó bớt lại, tôi xin việc làm thì hai ngày sau xin được 
việc. Lúc đó là lương cơ bản là 30 cen 1 giờ, lương thấp nhất, lúc đó tôi kiếm được 1 việc 5 đồng, thì vô 
đó có hãng architec mỹ nó mở văn phòng dưới này, bắt đầu nó kiếm người thì tôi về làm luôn cho nó, thì 
nó cũng ít việc làm nhanh , mình sợ mất việc nên mình làm nhanh thì tôi mới xin lên chuyển nhà xuống, 
nó sợ trách nhiệm nặng nó cho tôi nghỉ luôn. Nó sợ gánh trách nhiệm, mà đưa vợ cọn xuống đâu cho 
đuổi mình nữa, trước khi nó cho nghỉ, tôi kiếm được việc, tôi gọi điện thoại kêu nhà thờ giúp mướn một 
cái new house mình cho đầy đồ thứ 7 về lấy xuống, bả xuống thì nhà thờ cũng đóng góp được 1 trăm 
mấy cho đi đường thì tôi về báo bả bả nói không quay lại được, bả chào rồi, đồ lên xe hết rồi. bả xin nghỉ 
việc luôn rồi. bả hỏi có việc dưới này không, tôi nói có nhưng giờ thì không có. Thế là đi xe bus trở lại, 
trong lúc không có nhà không có việc không có gì hết. qua nhiều cái khổ, nhưng cái này không đáng gì 
hết. mình ở xứ Mỹ mình đâu có sợ nữa. Tôi lái từ trên Pelsyvilnia xuống dưới này, con cái nó bệnh tiền 
vô nhà thương không có.  Xong xuống dưới này thì thằng bạn nó mướn được 2 phòng, thì nó dồn vợ con 
hết 1 phòng, cho tôi mượn 1 phòng. Ở đó từ từ đi kiếm việc.  

!: Rồi ông có trở lại đại học Kiến trúc không. Rồi ông kiếm việc làm sau khi dọn xuống đây thì ông kiếm 
được việc gì ? 

07:40:@: Làm … 

!: Sau này … 

07:47:@: Sau này tôi làm ở đây đến ba bốn năm, khi tôi mới về làm thì xin được 1 cái văn phòng bảy tám 
kiến trúc sư, mình phải cám ơn trường kiến trúc ở Việt Nam nó đào tạo căn bản vững lắm, thành ra qua 
đây kỹ thuật nó khác mình nhưng mà mình nhìn vào mình suy ra được. Từ cái căn bản ra làm nhanh hơn 
tụi nó nhiều lắm. Nên thằng chủ mới thấy tôi giỏi quá mà mình không có thích phần tên tuổi, nên nó mới 
làm cho mình cái business card đề là architect nó cho mình tương đương với những thằng khác, thì mấy 
thằng Mỹ nó mới khiếu nại là những người nào có license mới được gọi là architect thành tôi nói cái 
architect cái xứ này nó vậy, thường thường là 5 năm, những ngành khác là 4 năm thôi kiến trúc là 5 năm, 
ra trường không là gì hết, ra phải đi làm cho một ông kieens trúc sư có bằng hành nghề 4 năm nữa. đủ 4 



năm ngày 8 tiếng, tuần 5 ngày trong 4 năm, khi đủ rồi thì thằng kiến trúc sư cuối cùng mình làm nó mới 
viết một cái thư giới thiệu để mình đi thi license, mà thi license thì tỉ lệ đậu có 17% đa số là rớt, vì vậy 
nên chị thấy ba bốn trăm văn phòng ở đây thì thằng sếp đa số là không có license.thi hoài không đậu. 
Khó ăn vậy đó.  xong rồi thằng chủ nó mới nói tôi là mày khong đủ tư cách gọi là architect thì tao làm sao 
bây giờ thì nó mới bảo để nó nghĩ cách tại vì tôi giỏi hơn mấy thằng kia nó nói thôi bây giờ tao cho mày 
cái chức Vice President thì tụi kia nó không nói mày được hết. Thì khi đó tôi lên chức. mình có chức thì 
có quyền lợi, còn thời năm 80 81 làm nhiều tiền lắm, lúc đó mỗi năm tôi lương mười mấy ngàn trong đó 
người ta làm có mười mấy ngàn rồi chia lời rồi bonus rồi profit. nhưng mà tới thời kinh tế sụp năm 83-84 
đó.  Lúc đó tiêu hết, công ty vỡ nợ, đóng cửa, thì nó nói nó không giữ mình được, nhưng mà nó hứa là 
có việc gì nó sẽ đưa tôi làm riêng, nhờ đó mà tôi mở cái văn phòng từ 82-83 đến giờ. 

!: Các con của ông có đi theo nghề kiến trúc không ? 

11:18:@: Cái nghề này là nghề mà không sống được, ít ai qua đây mà sống nhờ kiến trúc lắm. Đa số đổi 
nghề hết, vì nó học chương trình bên này. nghề kiến trúc việt nam ra trường là gia nhập hiệp đoàn liền, 
còn ở đây học ra chị phải đi làm thêm 4 năm rồi mới thi, mà đậu được mới gọi là architect, mới có 
license. Nhưng mà cái license bên này đó, chị làm móng tay làm tóc chị phải có license mới được làm. 
Cắt tóc mà không có license chị không được cắt, nhưng mà chị làm kiến trúc sư chị vẽ cái nhà những cái 
shopping dưới 20 tầng nhỏ nhỏ không cần kiến trúc sư vẽ ai vẽ cũng được, thành ra mình có cái văn 
phòng nhỏ nhỏ kiếm mấy cái building dưới 20 tầng dễ 10 ngàn cũng không có, ,nhà cửa mình không vẽ 
được, mà nhà ở là lớn nhất xứ này là nhà ở, chỉ trừ khi nào người chủ nhà họ muốn nhà họ tốt họ mướn 
kiến trúc sư họ muốn thì mình mới có việc, còn vẽ bậy bạ cũng không có. Nhà ở không sống được, 
thương mại không sống được, văn phòng mở cũng vậy thôi. Thành ra 10 kiến trúc sư ra trường là 9 
người đổi nghề, ở đây chỉ có 2 loại văn phòng thôi, một loại là một văn phòng ba bốn trăm kiến trúc sư 
có những commission lớn, mình không vô được, cái loại thứ 2 là có 1 architect ở nhà kiếm việc, khong có 
thứ gì, thành ra người học kiến trúc ra là phải top five mấy hãng lớn người ta biết. có việc làm tốt, còn 
thằng thứ 5 tới thằng cuối là không có việc làm, không có chỗ mướn. Thành ra bạn bè có con cái muốn 
học kiến trúc là tôi bàn ra hết. Ra rồi mất công mất 5 năm đổi nghề khác. Con tôi nó không làm.  

!: Vậy các anh chị ở nhà học nghề gì? 

14:18:@: Con tôi nó học catricator, con gái học pharmacis, thằng 3 học busines, nhỏ cuối ….  

!: Khi ông đi vượt biên là đi cùng gia đình bên vợ, thì gia đình ông có ai đi không ? 

14:36:@: Có bà mẹ tôi đi thôi,  

!: Các em của ông, những người đi lính thì sao ? 

14:41:@:Các em thì sau này tôi bảo trợ qua.  

!: Có người nào đi tù cải tạo không ? 

14:47:@: Không, có thằng em trai đi hải quân mà sau 75 buồn nhậu quá chết,  



!: Có đi tù cải tạo không ? 

15:01:@: Nó kohong, nó đi với quân đội Mỹ,  

!: Nói về cuộc sống ở Việt Nam từ thời ông còn nhỏ đến giờ. thì ông có quan tâm đến lễ giỗ trong gia 
đình không ? 

15:19:@:Có 

!: Ông có phải sắp xếp bàn thờ, gia tiên không ? 

15:23:@: Có 

!: Tới bây giờ ông có giữ phong tục cho con cháu, ,khi ông qua Mỹ ông có mang theo được, những kỷ vật 
cũng như hình ảnh của gia đình không ? 

15:39:@:  Lúc tôi đi tôi có 4 đứa con từ 3 tháng tới 5 tuổi, chỉ mang được 1 túi xách sữa hộp với bằng 
cấp của tôi tôi bỏ trong áo, không mang gì hết. 

!: Sau này có ai gửi qua cho ông không ? 

16:02:@: Nhà có ai đâu mà gửi lúc mà mình vô là Việt Cộng nó chiếm nó lấy nhà mình rồi. Có ai vô được 
đâu, thực sự nhà tôi 4 tầng, ổng cũng thật sự là cũng nằm vào mấy người già tin tưởng vào cụ hồ đó.  

!: Ông cụ mất năm nào ạ ? 

16:34:@: Cụ mất 95,  

!: Có mỗi cụ bà ? 

16:42:@: Cụ đi vì mấy đứa nhỏ, có 4 đứa nhỏ 

!: Cụ thương cháu.  

16:45:@: Không tụi tôi cũng không đi nổi nữa, hai vợ chồng xách hai đứa thôi, còn hai đứa kia không ai 
xách, giờ ông cụ vẫn còn nhà mấy đứa kia,  

!: Thì ông thấy khi ông làm việc tại Việt Nam ông có người bạn Mỹ nào không ? 

17:08:@: Không,  

!: Ông nghĩ như thế nào về thái độ cũng như chính sách của người Mỹ ở Việt NAm trước và sau chiến 
tranh ? 

17:20:@: Thằng Mỹ nó quay lưng, tôi không biết sao nhưng tôi nghĩ chính sách của Mỹ lúc nào cũng 
giống nhau thôi, mình phải ráng mình lo, mình lo không nổi thì mình thua thôi, nó đâu có dòng họ gì mà 
nó lo cho mình,  

!: Như vậy thì ngôi nhà đầu tiên tại Mỹ ông mua năm nào ? 



18:01:@:Tôi mua năm 1978, tới đây xin việc làm thời gian mua nhà, down có 2 ngàn mấy, dễ lắm, không 
xét gì hết.  

!: Không cần ai giúp đỡ gì ? 

18:28:@: Lúc đó, hai ngàn cũng nhiều, tôi cũng phải mượn người năm bảy trăm rồi trả dần cho họ,  

!: Khi qua Hoa Kỳ, thì việc kiếm việc làm đã khó, nhưng còn sự khác nhau giữa văn hóa người Mỹ và 
người Việt nó khác biệt quá nhiều, ông làm sao thích ứng được với hoàn cảnh? 

18:52:@: Thật sự ra đó, cho tới giờ phút này tôi vẫn không thích ứng được với Mỹ, mình sống xã hội họ 
thì mình sống thôi, tin cậy vào Mỹ thì tôi không tin, vì họ nghĩ tới quyền lợi của họ nhiều lắm,. nó không 
giống như Việt Nam mình, Á đông, mình có tình cảm, Mỹ nó thực tế, 1 với 1 là hai chứ không có gì, mình 
cũng không trách được họ, vì cuộc sống của họ nó quá thực tế đi,  

!: họ có lòng nhân đạo không ? 

19:39:@: Họ có lòng nhân đâọ nhưng mà cái gì đúng là đúng, sai là sai, không có bỏ qua.  

!: Cái nét văn hóa đó khác của mình. 

19:54:@: Như vậy thành ra luật sư xứ này nó mới sống được, đụng là thưa đụng là thưa. 

!: Vậy thì làm sao để ông có thể có đời sống hài hòa êm ả tại Mỹ ? 

20:10:@: Mình vẫn sống bình thường, đừng tin nó thôi, cũng ăn uống này kia, nhưng mà không tin cậy 
được, họ rất thẳng thắn, sòng phẳng nhưng không thông cảm. 

!: Vậy ông có nghĩ ra các phương pháp, vì các con ông sẽ học văn hóa Mỹ nhiều, vậy làm sao ông có thể 
hòa hợp được con cái để cho các con  ở nhà nó hiểu được văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.  

20:57:@: Cái đó thì là lối sống mình, nó sống nó nhìn mình nó theo mình thôi, đối với con cái là mình chỉ 
lấy cái cuộc sống của mình làm thí dụ thôi, chứ mình nói hông nghe đâu, mình là outnefit rồi, nói cho con 
cái nó nghe là khó lắm, mình làm, nó thấy mình đúng thì nó theo mình, chứ nói nó không nghe,  

!: Tuy vậy ở xứ tây phương cũng có những phong tục tốt cần phải học hỏi, thì theo ông, văn hóa Việt 
NAm  cũng như phong tục Việt Nam có gì cần phải gạt bỏ bớt cho thích hợp với đời sống ở đây ? 

21:48:@: Thực ra phong tục của mình có gì cần bỏ đâu. Phong tục mình có dị đoan đâu, đúng ông bà 
mình tốt.  

!: Theo ông cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, cần giữ gìn văn hóa Việt như vậy đã đủ chưa, có cần phải 
làm thêm những gì nữa không ? 

22:23:@: Tôi nghĩ bây giờ mình làm sao trong giờ học cho thêm giờ Việt Ngữ, dạy văn hóa lịch sử Việt 
Nam.  Còn cha mẹ nói thì nó không bao giờ nghe, giờ học nó phải ngồi nó học thì mới được.  



!: Ông nghĩ sao nếu như tòa lãnh sự cộng sản tại Hoa Kỳ vận động cho dạy tiếng Việt trong chương trình 
giáo dục. 

23:22:@ Bây giờ sự thật không nói dối được nữa, giờ nói trúng là trúng nói trật là trật chứ không còn 
bức tường sắt, không như thời của mình nữa đâu. đủ thứ hết, không lừa gạt được nữa,  tôi không sợ 
mấy văn hóa vận nữa, Mỹ nó có sợ cộng sản đâu.  

  !: Các em người Việt của mình thì sao ? 

24:00:@: Mình cũng đâu có sợ, nó Myux rồi, chị nói trúng nó nghe, nói trật nó đâu có nghe.  Tôi bắt 
buộc cũng không được.  

!: Theo ông, có một số phụ huynh người Việt Nam rất là lo sợ con mình bị dụ dỗ qua các chiêu bài như là 
Văn hóa vận này kia đó.  

24:25:@: Tôi thì tôi nghĩ không sợ, vì con mình nó, nhanh lắm. Trật trung snos biết liền không có xạo 
được ngày xưa nó xạo được vì nó bịt mắt, bịt tai. Có một chiều à. Giờ open hết, nói dóc đâu có được. 

!: Ông nghĩ gì về chương trình của hội bảo tồn văn hóa, VAHF.  

25:05:@: Tôi nghĩ quan trọng nhất, là con cái mình hiểu được tại sao mình phải bỏ nước ra đi, hiểu được 
tại sao mình ở đây. Mình qua đây mình kiếm cơm hay là mình làm cái gì. hay là tránh cộng sản hay gì, là 
mình phải tránh cái vấn đề đó. Khi mà nó hiểu rõ vấn đề là nó sẽ tự hiểu rõ là thằng cộng sản là mình 
phải đi, tại sao bố mẹ phải chết bờ chết bụi bỏ vì tự do mà mình phải như vậy, chứ xưa giờ Việt Nam 
mình chưa bao giờ phải bỏ xứ đi chỗ khác kiếm ăn. Nghèo mấy vẫn bám đất ở, ngay dân làng cũng 
không bỏ lên Sài Gòn kiếm ăn chứ không nói xứ khác, ,mà biết mình bỏ đi mất mạng mình vẫn phải bỏ 
đi.  Cái đó là mình phải nói rõ lại, con cái mình nó chỉ cần biết cái đó thôi. Thì nó nói chuyện với bạn mỹ 
của nó, tại sao mày qua đây làm gì? Nó biết đường trả lời mình làm được cái đó thì rất là quý giá đó.  

!: Sau ba mươi năm. một số người Việt cũng đã về nước, làm ăn, cũng có nói giờ Việt Nam thoải mái quá 
rồi, cũng có một số em trẻ, về Việt Nam làm ăn. Như vậy làm sao nói cho các con em mình tại Việt Nam 
bây giờ không phải như vậy.  

26:56:@: Theo tôi không cần nói gì hết đó, họ về họ sẽ thấy, cái đó là cái bài học, không có bài học  nào 
rẻ tiền hết đó, để nó về nó thất bại thì nó sẽ thấy. Không có gì bằng bài học, học là phải trả tiền không có 
cái học nào free hết. ai muốn làm gì họ làm, họ muốn mang tiền về thì cho họ mang tiền về. Sẽ có ngày 
họ phải trở lại Mỹ. Mới biết, mình khỏi nói gì hết. chứ giờ mình nói họ lại nói là chắc thấy họ làm ăn 
được, thành ra ghen tức nói xấu. Có nhiều người về làm giàu thực sự chứ không phải không đâu. còn 
giàu bao lâu thì mình không biết, có cả đời được hay không. 

!: Từ nãy giờ có điều gì mà Diễm Hương chưa có hỏi mà ông rất muốn nói không ? Từ kỉ niệm gia đình, 
thời đi học, thời đi làm, rồi những cái biến cố của Việt Nam. 

28:18:@:  Cái quan trọng nhất của mình ấy là làm sao cho hội trẻ nó biết. được lý do mình ở Mỹ, cái đó 
là quan trọng nhất, mục đích của cái chương trình này chỉ có vậy thôi.  



!: cũng nêu lên được, một người Việt Nam, dù là khổ cực hay là gì cũng cố gắng ở lại nước, nhưng mà tới 
khi có chủ nghĩa cộng sản rồi là phải đánh, đánh không được là phải thoát, không thể nào mà sống 
chung được. Đó là cái mục đích, ông có nhắn nhủ gì với giới trẻ không ? 

29:07:@: Nhắn nhủ nó không nghe đâu.  Con tôi tôi biết, bốn đứa, nói gì bằng thừa à.  

!: Hiện tại các em có sinh hoạt với cộng đồng không ? 

29:22:@: con tôi thì nó chỉ có con trai đầu là sinh hoạt, mấy đứa kia không, 

!: Riêng ông có sinh hoạt cộng đồng không ? 

29:34:@: ít, bởi vì vô cộng đồng nhiều khi nó người Việt Nam có cái dở là cá nhân giỏi, xuất sắc, nhưng 
hai ba cá nhân họp lại là thành cục mắm, dở chỗ đó, thành ra họp hành là tôi không bao giờ đi, vô chỉ 
đánh phá nhau chứ không ai làm được gì hết.  

!: Ông có giải pháp gì giúp đỡ không, không phải chỉ cộng đồng tại Houston không đâu, mà hình như 
cộng đồng người việt ở khắp nơi. 

30:32:@: Con người việt nam từ xưa giờ vậy,  

!: Không có giải pháp nào sao ? 

30:50:@: Tốt xấu trời cho thôi, vận nước lên là mình lên, vận nước xuống là mình xuống thôi. Mấy người 
cộng đồng đánh phá nhau, có phải dở đâu, ai cũng giỏi, nhưng mà người này nghĩ mình giỏi hơn người 
kia.  

!: Xin thay mặt hội cám ơn ông đã đến ngày hôm nay, chia sẻ kinh nghiệm.  đặc biệt là kinh nghiệm về 
nghề kiến trúc, và cách tìm việc tại Hoa Kỳ khi ông đến, và cũng là lời khuyên quý báu với giới trẻ, xin 
cám ơn ông. 

 

 


