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Hi, Tôi tên là Steven Dieu. Tôi là một thiện nguyện viên của Hội bảo tồn văn hóa lịch sử đây là một 
chương trình lịch sử truyền khẩu, và người tôi sẽ phỏng vấn là luật sư An Phong, kính chào luật sư an 
Phong. 

<video 2> 

00:04:@: An Phong xin kính chào anh Steven Dieu 

!: Chào An Phong, An phong có thể cho thế hệ sau này biết hiện tại bây giờ An Phong hiện đang làm gì? 

00:16:@:  Thưa anh, và thưa quý vị hiện tại An Phong đang làm việc cho ủy ban cứu trợ vượt biển đang 
làm việc cho cái chương trình cứu trợ nạn nhân, 

!: Là một luật sư trong cơ quan này ? 

00:31:@:  Vâng, trong một cuộc đời trước con đã từng làm luật sư cho ủy ban cứu người vượt biển luôn, 
làm được 2 năm. 

!: Hôm nay mình nói chuyện về lịch sử, quá trình mà an phong trải qua hồi ở Việt Nam qua tới Mỹ, để An 
Phong chia sẻ những vui buồn, thành công thất bại thì an phong vui lòng cho biết hồi ở Việt Nam lúc 
năm 1975 lúc đó An Phong bao nhiêu tuổi ? 



01:02:@: Lúc đó An Phong chưa sinh ra, An Phong sinh năm 1979, 

!:Năm 1979 là dưới chế độ cộng sản thì lúc đó An Phong sinh ở đâu, gia đình thế nào ? 

01:20:@: Dạ lúc đó ở khu kinh tế mới, gia đình An phong bị tịch thu nhà, từ Nha Trang phải dọn vô khu 
Trảng bom, còn ở khu trảng bom thì sinh An Phong ở đó. 

!: Nhà an phong lúc đó làm nghề gì ? có bao nhiêu người ? 

01:39:@: Hồi đó ở có ba mẹ, chị lớn, bà ngoại, rồi có bốn dì, rồi hai cậu, ba má lúc đó ở kinh tế mới thì 
có gì làm đó thôi thì mẹ của phong thời gian đó phải buôn bán, còn ba thì làm tạp nham thôi, vì khu kinh 
tế mới thì đâu có gì để mà làm, ruộng đất thì đất nó cũng không có màu mỡ, mà thực sự gia đình an 
phong trước giờ đâu có bao giờ làm ruộng đâu cũng đâu có nghề dạ, 

!: Và trong gia đình của An Phong mặc dù an phong sinh sau năm 75, có người thân nào trong quân đội 
của VNCH hay quân đội miền bắc không ? 

02:30:@: Dạ, có cậu an phong, anh của má thì làm lính, còn cho bên cộng hòa, còn Ba phong thì làm 
electronic control thôi cho phía cộng hòa,  

!: Nhưng mà không phải là lính? tức là không phải đi cải tạo ? 

02:50:@: Dạ không. 

!: An Phong sinh 1979 và khi sang Mỹ này là năm bao nhiêu ? 

02:58:@: Dạ sang Mỹ năm 1992 nhưng mà thực sự gia đình rời Việt Nam năm 1989, đi vượt biên sau đó 
được tàu cứu kéo vô trong trại ở Mã Lai,  

!: Khi năm 1989, lúc đó an phong mấy tuổi? 

03:21:@:  Lúc đó là sinh năm 79 thì lúc đó là 9 tuổi,  

!: An phong có cảm nghĩ gì khi đi vượt biên. 

03:31:@:  Thực sự mà nói thì an phong không lấy làm lạ tại vì trước khi đi vượt biên thì không biết làm 
sao an phong lại có nghe loáng thoáng về vấn đề về hải tặc, rồi ba má có nói là ồ bây giờ mình sẽ đi 
không mang gì hết nhưng mà ba má có mua những thỏi đồ ăn, mà ba má bỏ trong những cái bao đồ ăn 
khô đó. Đi thì chỉ có đi gia đình an phong và một gia đình người dì, còn bỏ lại mọi người. Thì ngày đi đi 
sáng sớm thấy đi rất là im lặng không nói gì hết rồi thấy buồn. 

!: Tức là nguyên gia đình an phong và gia đình người cậu ? 

04:16:@:  Vâng, gia đình An Phong và gia đình người dì.  

!: Tổng cộng là bao nhiêu người ? 



04:21:@:  Vâng, lúc đó có 5 người, ba má, chị an phong và em trai, còn gia đình dì có hai vợ chồng rồi hai 
đứa con.  

!: Tức là tàu chỉ có bây nhiêu đó người thôi ? 

04:35:@: Tàu đó có 76 người an phong nhớ là ở dưới khoang dưới thì có 76 người thì chỉ có chỗ ngồi 
chứ không có chỗ mà nằm.  

!: Lúc đó an phong có biết là đi bán chính thức hay đi chính thức không ? hay đi chui  

04:54:@: Cái này là đi chui tại vì sau khi mà mọi người đã ngồi vào tàu rồi thì họ đóng ván lại, mình ở 
dưới thôi.  

!: Lúc đó an phong 10 tuổi, thì khi ở nhà chuẩn bị cho cái buổi đi đó thì an phong có thể tả lại cho cái 
cảm nghĩ nhà của An Phong, lúc đó ba mẹ của an phong vui buồn, và những người thân còn ở lại lúc đó 
an phong cùng gia đình đi thì có cảm nghĩ, cảm tưởng gì lúc đó ? 

05:34:@: Vâng, thật sự là còn nhỏ thì cũng mơ hồ, thì an phong nói đó phong biết mình đi cũng không 
phải dọn dẹp đồ, chỉ thấy ba má mua những đồ ăn khô vậy thôi, rồi còn lúc đi cũng không có thấy là bàn 
tán gì cả thưa anh, nhưng mà thấy im lìm hơn mọi khi và thấy nhất là bà cố thì rất là buồn,  

!: và ba mẹ an phong lúc đó có nói và kể lại cho an phong biết tại sao hay vì lý do gì mà bỏ đi không ? 

06:12:@: dạ, lúc đó ba má không có nói, sau này lớn lên chút thì có nói rồi có kể thật sự chuyến đi lần đó 
là chuyến đi thứ 13 của gia đình mới thành công đó, còn những chuyến đi trước thì có đi chính thức, bán 
chính thức, đi chui rồi phong còn nhớ 1 lần bị đi ở tù vì vượt biên nữa. 

!:Nhưng mà an phong 10 tuổi mà đã đi vượt biên 13 lần ? 

06:42:@: Dạ ba má và gia đình đã đi 13 lần,  

!: Trong đó có an phong ?An phong có thể lại cái kỳ đi đó đi xuống đâu,  đi ra biển nào, ở ngoài khơi bao 
lâu ?cảm tưởng lúc trốn đó, mặc dù 10 tuổi nhưng mà cũng có chút cảm tưởng, xin an phong chia sẻ cái 
vấn đề đó cho thế hệ sau này 

07:14:@: Dạ thưa an phong nhớ là lúc đó buổi sáng rồi mình đi bằng xe, lúc đó gia đình đã ở trảng bom 
vài năm rồi vô sài gòn, vì ba của an phong có người chú hỗ trợ vô sài gòn  

!: Tức là đi từ Sài Gòn ? 

07:35:@: Dạ, rồi lái xe tới có lẽ là đi xuống miền nam , tây nam một tý, phong không nhớ là thành phố 
nào, rồi có tàu nhỏ, đẩy mình ra tàu lớn, rồi vô trong đó xếp vô để người khác có chỗ, rồi ván ập lên, rồi 
họ đóng mấy cái đinh lại, rồi sau đó ở trên biển ba ngày, lẽ đương nhiên là chưa bao giờ trên biển, 
không có thuốc nước, dầu đổ tràn vào đó thì khi mà mình được họ cho ăn thì là những củ sắn mà sắn có 
mùi dầu rồi thì cũng không có ăn được, chỉ có uống nước thôi, ,mà ai cũng bị say sóng thì những vấn đề 
tiểu tiện đồ thì có lẽ là mọi sự xảy ra trong tàu, có 1 đêm an phong thấy mọi hôm êm đềm mà đêm nay 
quá ồn ào đi nào là khóc, rồi tiếng tụng kinh nào là người gọi chúa, người gọi phật,  



!: Lúc đó là an phong đang dưới hầm ? 

09:04:@: Vâng, 1 trong ba ngày đó là có một lúc tàu bị hải tặc rượt vì vậy nên có những tiếng kêu cầu 
cứu, một thời gian sau thì thuyền trưởng thông báo là đã trốn được, lý do là thấy một tàu giàn khoan thì 
những hải tặc thấy tàu giàn khoan thì mới tách ra, thì tàu của gia đình an phong được giàn khoan vớt. 

!: Trong lúc trốn ở Việt Nam ra thì có gì an phong muốn chia sẻ, ra đi về ban đêm có phải trốn ở đâu 
không, đi từ tàu nhỏ ra tàu lớn thế nào ?cái lúc đó an phong còn nhớ hay không ? 

10:01:@: Dạ không, thực sự mà nói thì chuyến đó là an phong lớn rồi, lúc đó là 9 tuổi, coi như chuyến đó 
là thuận buồm xuôi gió, lúc đó không có bị sóng   gió, bị rượt đuổi 

!: Rồi ba ngày thì tới đâu ? 

10:24:@: Dạ ba ngày sau khi hải tặc rượt thì thấy giàn khoan thì giàn khoan cứu vớt những nguwoif trên 
tàu 

!: Có biết tàu của nước nào không ? 

10:36:@: Dạ không, nhưng mà họ nói tiếng anh  

!: Rồi đi đâu ? 

10:44:@: họ vớt lên rồi họ liên lạc với lại bên mã lai, rồi sau đó họ chuyển qua trại tị nạn Mã Lai, ở 
Polobidong  

!: Chở tới mã lai rồi cho xuống cái đảo  

11:03:@: Polabidong,  

!: khi mà an phong bước xuống đó, cảm nghĩ của an phong như thhhế nào ? 

11:10:@:  An phong nhớ là cái kỷ niệm đầu tttiên về tttrại tị nạn thì lúc mới tới là họ bảo ngồi xếp hàng, 
rồi thì mọi người ngồi ở những hàng, rồi họ cho mình ăn mỳ gói. 

!: Ăn Mỳ gói rồi sao nữa ? 

11:32:@: Rồi thì sau đó họ làm giấy tờ rồi chuyển tới nơi mình ở. 

!: Lúc đó là năm 1989, Polobidong số người tị nạn đông không  

11:48:@: Rất đông, chắc khoảng mấy chục ngàn, mà thực sự lúc gia đình an phong đặt chân đến đaảo là 
khoảng tháng 4, lúc đó là trại đã đóng cửa rồi, đóng vào tháng 3, thì gia đình tới vào tháng 4. Không 
nhận thêm người tị nạn, nói như vậy nhưng mà thực sự những ai mà tới sau tháng 3 thì phải qua thanh 
lọc chứ không phải vừa tới là được quyền đi nước ngoài. 

!: Thì Polobidong rất đông người, Gia đình an phong lên thì ở sao ? 



12:27:@: Dạ thì Gia đình được chuyển tới ở một khu nhà đóng bằng gỗ có 3 tầng, gia đình an phong thì 
ở tầng dưới cùng gia đình lúc đó có 5 người, thì ở trong tầng cuối, 2 tầng trên thì có 2 gia đình 
khác.mười mấy người, dãy nhà cũng có mười mấy căn. trước căn nhà có cái giếng để lấy nước rồi có nhà 
vê sinh ở đằng trước.  

!: an phong và gia đình ở trên đảo tổng cộng bao lâu  

13:02:@: Tổng cộng 2 năm rưỡi. 

!: Trên polobidong ? 

13:04:@: Trên đó gần 2 năm, rồi sau đó thì sau khi mà đợt thanh lọc 2 thì chuyển sang Sancai bici  

 

!: cũng mã lai luôn ? 

13:13:@: Dạ cũng mã lai luôn  

!: Thì an phong có thể chia sẻ vui buồn trên đảo Polobidong ? 

13:22:@: Dạ lúc gia đình ở đảo Polobidong thì tụi này bắt đầu đi học rồi còn ba má thì cũng không có đi 
làm, coi như mỗi ngày đi lãnh cơm, sáng thì mang theo cái camen đi lãnh cơm, gia đình có 5 người, thì đi 
lãnh 5 phần, rồi về thì phải nấu lại tại vì thực sự đồ ăn của họ họ nấu cho mình cũng sơ sài nhưng mà 
cũng có đồ ăn và đồ tráng miệng rồi buổi chiều lại đi lãnh thêm một lần nữa, buổi tối đi lãnh. Giặt giũ thì 
đi lãnh nước dùng để nấu ăn hoặc là để tắm, mà nếu giặt giũ hay  rửa chén thì mình lấy nước ở cái 
giếng, còn riêng má con thì làm công việc xã hội, má làm bên trung tâm phụ nữ, An phong  và chị của An 
phong tới hội để cùng sinh hoạt mà rồi nếu có chương trình gì thì cũng làm thêm ba thì ở nhà lãnh cơm, 
nấu ăn. rồi em trai thì chạy vòng vòng đi chơi. 

!: Ồ thêm 1 đứa nữa, thì an phong có thể kể lại cái vấn đề trên trại ở Polobidong đó có những ý kiến gì 
mà An phong nhớ nhất, những kỷ niệm trên đó, buồn vui có thể chia sẻ và các kinh nghiệm của một 
người trẻ mới 9-10 tuổi trong trại tị nạn, lúc đó thì đâu có ngồi mà suy nghĩ về cái tương lai của mình. 

15:07:@: Dạ thật sự mà nói hồi đó cũng nhờ ba má lo buồn phiền gì thì họ cũng bàn tán với nhau, cho 
nên tụi này cũng được vô tư hồn nhiên, rồi cùng lúc thì mẹ làm công việc xã hội nhiều thì tụi này cũng 
tới đó cho nên cũng không có thật sự mà nói có một số người nếu như an phong hỏi ba má phong đó cái 
cảm giác hay là những quá trình sống tại trại tị nạn như thế nào thì ba má phong chắc chắn là nói là rất 
lo lắng, buồn phiền, hoang mang nhưng mà đối với tụi này đó thì vô tư đi chơi thôi nhưng mà có điều 
đáng buồn là có một lần người hàng xóm kế bên là có một ông cha sống với đứa con trai, thì ông ta đánh 
đứa con trai tới nỗi có con dao lớn đánh nó rồi mà lúc đó mọi người thực sự nghĩ lại buồn lòng vì mọi 
người đứng đó nhìn thấy ông ta đánh con mà không nói gì, sau khi đánh xong rồi thì tụi này mới liên lạc 
với lại cái chỗ trung tâm phụ nữ họ mới tới giúp đứa bé sau đó ông đó không có quyền đánh đứa bé 
nữa, đứa bé được cho quà rồi được giúp đỡ hỗ trợ. Lúc đó phong nghĩ là tại sao hồi đó không làm cái gì 
cho nên đó là cái kỷ niệm đáng buồn cho An phong,  



!: Còn ở trên trại tị nạn có ca hát, có những buổi cắm trại hay là những buổi đốt lửa ca hát vui vẻ hông ? 

17:44:@: có lẽ là nếu như mà anh tham gia những cái cộng đoàn khác, còn riêng trên trại An phong thì 
không có đi cắm trại nhưng mà trung tâm phụ nữ thì có tổ chức những buổi như triển lãm thì có một số 
cô biết nấu ăn hay biết thêu thì làm triển lãm, theeuu tranh thêu, rồi có dàn dựng những buổi ca kịch. có 
một lần có dựng một màn về bà trưng trắc trưng nhị dạ vâng, thì an phong nhớ là sân khấu ở dưới, dàn 
ghế mà dựng trên đồi đó thì có thể coi ở trên là cao nhất thì nhìn xuống. 

!: Ở trên trại hai năm, lý do gì lại chuyển qua trại khác.  

17:55:@: Dạ vâng, thật sự thời điểm đó ở trên trại 2 năm là rất lâu, lý do là vì lúc đầu gia đình an phong 
thanh lọc lần đầu phỏng vấn bị rớt, rồi sau đó gia đình phải làm giấy tờ để mà  

!: có biết tại sao rớt không ? 

18:12:@: Thì hồi đó đó là xin tị nạn chính trị, lúc đi phỏng vấn tị nạn bị rớt, không biết vì sao, nhưng mà 
qua đợt hai thì có thể trình bày vì sao mình rời nước, vì sao mình xin tị nạn chính trị, lúc đó lại đậu, đậu 
rồi thì chuyển qua trại kia để mà chuẩn bị đi ra nước ngoài. 

!: Để nói lại cái thời kỳ ở việt nam, từ 1979 tới 1989 Thì cái kỷ niệm của an phong trong cái thời đó là 
dưới chế độ cộng sản, thì an phong có kỷ niệm nào lúc nhỏ, thích gì, vui gì, hay có gì buồn, hay muốn kể 
lại tâm sự lại cho thế hệ trẻ biết là một người sinh và lớn sống trong cái xã hội cộng sản.  

19:13:@: Dạ, tụi này thì kỷ niệm vui là mỗi tuần An phong và những đứa trẻ hàng xóm làm bánh bèo, thì 
tụi này mang gạo ở nhà tới một chỗ mà họ chuyên môn làm bột, sau khi họ xay bột xong thì tụi này lấy 
bột về rồi cùng đổ nước và tráng bánh xèo ăn, thì cái đó là cái chuyện tụi này làm hàng tuần. Còn chuyện 
buồn thì thật sự mà nói gia đình của An phong có căn nhà, nhưng mà vì là trong gia đình có người từng 
là lính rồi từ khu kinh tế mới chuyển qua bên Sài Gòn thì gia đình có tiền mua căn nhà nhưng mà căn nhà 
đó không được nằm tên mình, mà phải nhờ người khác đứng tên sở hữu căn nhà, thì mình ở nhà mình, 
căn nhà có thể mất bất cứ lúc nào. An phong được biết là vào thời điểm đó là gia đình sau này nếu mà 
tụi này lớn lên thì sẽ không được đi học đại học, do ba má kể lại đó là một trong những lý do, ngoại trừ 
áp bức đàn áp, thì ba má còn có lý do là muốn cho con cái có tương lai tại vì nếu mà lý lịch vậy sẽ không 
được đi học tiếp.  

!: Khi mà ở Sài Gòn thì ở Sài Gòn bao lâu ? 

20:35:@: Dạ ở cũng khoảng 7-8 năm. 

!: thì là một đứa bé học tiểu học có thể lên tới trung học thì An phong có thể chia sẻ vấn đề học trong 
chế độ cộng sản, học gì, sinh hoạt gì, ca hát gì, có phải học về chính trị nước cộng sản không ? 

21:10:@:  Thì An phong trong lớp học thì mỗi lúc mà bắt đầu học thì mọi người phải hát bài ca ngợi bác, 
rồi tới năm học lớp 3 thì những người học sinh học khá thì được học để lãnh khăn quàng, An phong cũng 
học khá thì cũng được lãnh khăn quàng nhưng an phong lại không muốn lãnh khăn quàng cho nên không 
có đi học khăn quàng cho nên lúc mà phải sau giờ học khăn quàng thì phong và một số bạn đi ra ngoài.  



!: Có nghĩa là một số học sinh dưới thời cộng sản phải học giỏi thì mới được có khăn quàng, mình ưa 
thấy trên ti vi hay trên phim những đứa bé ca múa mà đeo khăn quàng đỏ  cái nhóm đó kêu là gì ? 

22:19:@: Phong không biết,  

!: Thanh thiếu niên ? 

22:23:@: Không phong không nghĩ là trong một cái nhóm mà chỉ là được đeo khăn quàng, cái đó là một 
danh dự thưa anh ? 

!: Rồi còn khi về nhà hay sau học thì có những chương trình nào khác cho học sinh hay không  

22:45:@: Dạ không, chỉ có đi học rồi đi về thôi  

!:Không có sinh hoạt gì trong trường ? 

22:49:@: Dạ không, cũng không có thấy đoàn thể hay chương trình gì khác. 

!: mình nói lại cái vấn đề là qua trại mới thì ai đưa mình qua trại mới và đi bằng cái gì ? xe hay tàu  

23:11:@: Đi bằng phong không có nhớ là đi tàu hay xe nhưng mà polobidong  là ở ngoài đảo kiểu này 
phải đi bằng tàu rồi đi bằng xe, thì cái ấn tượng nhất của an phong là chạy dưới cái hầm rất lớn có nhiều 
đèn sáng,  

!:Rồi qua trại mới có tốt hơn trại cũ nhiều không? 

23:36:@: Trại cũ thì ở đảo, trại mới thì ở đất liền,trại mới thì ít người hơn, trại mới thì có lẽ mọi  người 
họ vui vẻ, nhất là người lớn, họ không còn lo lắng vì lúc qua khỏi Polobidong là đã biết mình sẽ được đi 
qua một nước thứ 3 rồi. 

!: Giờ ở trong trại mới, ở trong trại mới bao lâu ? 

24:04:@: Dạ khoảng 6 tháng, 

!:Tức là được phê chuẩn xong rồi mới qua đảo đó, và ở đảo đó an phong có những kỷ niệm nào, vui 
buồn mà an phong muốn chia sẻ với thế hệ sau này  

24:30:@: Ở đó thì  

!:Không có gì vui buồn hết, 

!:Trong gia đình an phong lúc đó thì an phong ở trong trại khi mà gia đình ở trong trại hai ba năm gì vậy 
thì họ có lẽ cũng rất lo âu về vấn đề tương lai của con cái mình  

25:05:@: Dạ vâng, nhất là sau khi bị rớt thanh lọc lúc ở bên Polobidong thì họ rất là buồn, rất là chán 
nản, lo sợ, nếu mà bị rớt lần 2 là bị về việt nam thì phải làm sao đây, lúc đó rất là buồn. 



!:Thanh lọc, An phong nói một chút về thanh lọc, tức là nếu mình không qua được cái đó thì chính phủ 
hay là LHQ có thể chở mình về việt nam, và cái đó là cái lo ngại rất là lớn 

25:41:@: Dạ vâng, rất lớn 

!: Trong kỷ niệm ở trên trại hai trại thì An phong có biết một gia đình hay người nào bị đuổi về Việt Nam 
vì không thông qua 

25:56:@: Có chứ, một số gia đình hàng xóm họ bị rớt, họ phải xin lỗi là cả một anh quen của mẹ cũng bị 
rớt thanh lọc rồi bị trục xuất về Việt Nam, nhưng mà sau này có một chương trình khác thì anh đã được 
chương trình khác giúp đỡ, hồi ở trại tị nạn thì mình đâu có biết trong tương lai sẽ có những chương 
trình khác như vậy.  

!: Nhưng mà lúc bị bắt về Việt Nam đó, thì an phong có chứng kiến cảnh nào không ? 

26:41:@: Không, thật sự những cái chuyện đó xảy ra sau khi an phong và gia đình đã đi rồi. 

!: Giờ mình trở lại với cái trại mới, trong trại mới có đi học hay đi chơi không ? 

26:52:@: Tiếp tục đi học rồi về thì đi chơi. 

!: Chắc cuộc sống vấn đề ăn ở, vệ sinh thì chắc là thoải mái hơn. 

27:03:@: Thoải mái hơn được một tý,  

!:Và An phong có biết vì lý do gì mà chọn nước Mỹ mà không chọn nước khác như Úc, Pháp, Đức hay là 
một nước nào khác. 

27:18:@: Thực sự là tại vì gia đình Ba phong ở đây, có bà nội và các cô chú. 

!: Tức là đã có người bên đây rồi. 

27:26:@: Dạ có rồi ạ 

!: Mà tại sao mà đi tới 2-3 năm mới qua mà không được bảo lãnh hay bảo trợ  

27:38:@: Dạ tại vì thanh lọc, phải đậu thanh lọc rồi nếu như mà đặt chân tới trại sau năm 1989 thì bất 
cứ ai cũng phải qua đậu thanh lọc rồi mới được  

!:Chứ hông có đoàn tụ gia đình được ? 

27:52:@: Dạ không 

!: Thì năm 1992 thì An phong và gia đình qua đây 

28:01:@: Dạ 

!: Khi mà được tin đi, ai báo tin cho đi , LHQ hay chính quyền Malai hay là  



28:10:@: Dạ Liên Hiệp Quốc. 

!: Thì Cái lúc đó họ báo tin như thế nào, cái cảm tưởng của An phong và ba mẹ, lúc đó cảm tưởng như 
thế nào ? 

28:24:@: Thật sự mà nói thì lúc được thông báo đi là lúc đó thông báo cho ba má  

!: Thông báo bằng cái gì 

28:35:@: Tụi này khong biết nhưng mà theo Phong đoán thì là qua giấy tờ, còn ba má báo thì mình 
mừng chết đi được, tại vì ở Đảo thì thật sự là vui, nhưng mà chỗ đó là chỗ tạm bợ thôi, hồi nào đến giờ 
cái mong muốn là được đi ra nước ngoài, nhất là An phong được đoàn tụ với gia đình của ba. 

!: Cảm giác là sao ? 

29:04:@: Cảm giác rất là mừng thấy ba má vui như hoa thì mình biết là được đi Mỹ thì trong đầu óc vẽ 
vời lắm thứ 

!: Nhưng mà khi mà đi đó, có thể tả lại chuyến đi qua Mỹ đó, tức là đi máy bay, đi ở đâu và tới Mỹ tới phi 
trường nào  

29:28:@: Dạ bay thì bay từ Mã Lai lúc đó nếu mà nhớ không lầm thì IOM họ có đưa người đi theo rồi tới 
Sibucisco rồi từ đó tới Houston thì lúc đặt chân tới Houston thì gia đình 

!: Cảm nghĩ như thế nào của một đứa bé trên máy bay qua Mỹ một chỗ rất là lạ,  

29:59:@: Dạ mệt. chưa bao giờ bay, thì mệt nhưng mà lúc xuống thì cả gia đình cũng rất ngỡ ngàng vì 
không biết ai là ai, 

!: Lúc đó An phong không có bạn nào bên đó, vì sinh sau 75,  

30:18:@: Dạ có biết cô chú mà gặp có một lần, rồi gặp mọi người ban đêm rồi ngỡ ngàng nhưng mà cũng 
mừng thì thấy là ba gặp người nhà của ba sau quá nhiều năm không gặp gỡ thì cảm động thì thấy người 
lớn có khóc, còn mình thì cũng nhìn thôi chứ cũng chưa biết ai là ai hết  

!: Lúc đó An Phong bao nhiêu tuổi ? 

30:51:@: Lúc đó An Phong 12 tuổi,  

!: Thì qua tức là lý do qua Houston là vì người thân ở Houston ? 

30:57:@: Dạ thật sự là đặt chân máy bay đáp ở Houston thôi chứ thực chất gia đình định cư đầu tiên ở 
Austin,  Thực chất gia đình không sinh sống ở đó nhiều ,  

!:Tức là Xuống Phi trường ở Houston thôi, còn không ở đó? Cái cảm nghĩ đầu tiên sáng sớm hôm sau ở 
bên Mỹ của An Phong là thế nào ? 



31:24@: Thức dậy thì phong với chị Phohng ở nhà của cô, cô thức dậy rồi nói phong dậy đi tắm đi cho 
khỏe, thì Phong vô phòng tắm, có rất nhiều chai, không biết cái gì là cái gì Phong nhớ là có dùng 1 chai 
dầu xả nhưng mà phong không biết là dầu xả hay xà bông, phong để cái dầu đó ở trên đầu phong phong 
đi ra.  

!: Cái cảm nghĩ thế nào ? 

32:01:@: Cái cảm nghĩ thì cha lạ quá.  Như ở nhà người lạ vậy. Thấy có cái vui vui  

!: Gia đình thì chia ra ở vài ba chỗ khác nhau,  

32:15:@: dạ không thực sự thì chỉ có ngày đầu thôi, ,rồi sau đó thì gia đình ba má với 4 đứa con ở nhà 
của bà nội của mẹ của phong.  

!: Cái đó coi như là nguyên một cái đại gia đình đoàn tụ. Thì sau đó an phong có đi học không hay là   

32:29:@: Sau đó An Phong vô lớp 7. Chị cũng đi học, em trai cũng đi học. Em gái còn hơi nhỏ. 

!: chị thì bao nhiêu tuổi ? 

32:47:@: Chị thì lớn hơn phong hai tuổi. Phong thì lớp 7 còn chị thì lớp 9 

:! Tức là vô đúng tuổi ? 

32:59:@: Dạ  

!: Lúc đó thì An Phong đâu có biết nói tiếng Anh phải không 

33:06:@ Dạ thật sự đó lúc ở VN cũng có học rất nhiều cô giáo dạy tiếng Anh rồi lúc qua trại tị nạn thì 
cũng có một số lớp anh Mỹ tuy nhiên so với cái vốn anh ngữ ở Mỹ thì quá là bập bẹ cho nên lúc đầu thì 
an Phong học cái lớp ESL Thì biết đọc tiếng Anh nhưng không có hiểu là mình đọc cái gì  

!: Trong cái lớp học đó có đông người Việt Nam không ? 

33:36:@: Dạ rất là đông, thành phố có rất nhiều người Việt rồi lúc đó An phong có nhiều anh chị em họ 
học.  

!: Thì cái cảm tưởng của An Phong khi mà đi vào cái trường trung học ở mỹ mà không biết tiếng anh như 
thế nào ? 

33:57:@:  Quá là lạ và ngỡ ngàng, và hơn nữa là ngỡ ngàng vì có nhiều sắc dân quá. Mới ở trại tị nạn thì 
cũng toàn người Việt với người Việt thôi, qua bên đây thấy Mỹ, rồi Mễ, rồi đồ ăn thì ngày đầu tiên mà 
gia đình qua Mỹ đó, mấy người thân mua Hamburger cho ăn mà thấy ăn không vô rồi thì những thời 
gian đầu đi học thì đồ ăn Mỹ khá lạ học thì cũng ráng học nhưng mà phải ráng từ từ biết tiếng Anh rồi  

!: Khi đi học lúc đó có sợ k vì rất là lạ mà người ta toàn nói tiếng Anh không   



34:46:@: Dạ cũng không có sợ vì lúc đó người ta dạy ESL người ta cũng dạy tương đối từ từ. Có một sự 
vui mừng tại vì mình biết mình có thể học, có nhưng mình biết tốt cho tương lai  

!: Bất cứ một người trẻ việt Nam nào qua Mỹ mà không có tiếng anh thì cung xphair qua một cái trở ngại 
rất là lớn đó là vào cái trường học mà mình không biết tiếng Anh thì an phong có thể chia sẻ những kinh 
nghiệm cho những thế hệ sau họ qua đây có thể học và nghe những cái kinh nghiệm đó chứ không phải 
là một người trải qua mà tất cả những người ngoại quốc qua phải trải qua giai đoạn đi học mà không 
biết tiếng Anh.An phong có thể chia sẻ cái vui buồn, khổ khi vô đó cái ngôn ngữ là một vấn đề rất là quan 
trọng mà không biết.  

35:44:@:  Thật sự an phong có thể học vì ở khu đó có rất là nhiều người Việt và ngoại trừ người Việt và 
những người Mỹ cũng không biết tiếng Việt cho nên chương trình của cái trường đó nó rất là dồi dào.  

!: Vô nói tiếng việt luôn ? 

36:14:@: Dạ nó cũng vậy vì trong lớp những người việt với nhau thì nói tiếng Việt còn những cái người 
khác thì nói với nhau như vậy, nhưng mà cô dạy thì đã xếp vào cái lớp mà lúc bắt đầu vào trường họ thử 
cái ngôn ngữ tiếng Anh của mình cho lớp thấp hơn hay cao hơn rồi họ đã có cái căn bản họ dạy rồi thì 
mình học từ từ còn nếu cái khó khăn là người bạn người Mỹ mà muốn nói chuyện với ình thì mình không 
có thể nào diễn tả được cho nên cái khó khăn cho người đó là không có biết tiếng thường ngày lúc đó là 
chỉ có chơi với những người có thể nói tiếng Việt Nam,  

!: Thì cái đó theo an phong là cái hay hai cái dở, cái ưu hay cái khuyết điểm khi mình đi học ở xứ lạ, vô 
cái lớp của người việt thì theo An phong cái lúc đó là hay hay là dở. Nhiều khi mình rất thích nói tiếng 
Việt nhưng mà nếu mình chỉ nói tiếng việt thì mình không thể học được tiếng Anh. 

37:49:@: cái đó thì cái hay ở điểm là mình cảm thấy đỡ tủi thân hơn, có thể chia sẻ với nhau mình không 
sợ, nếu họ giỏi hơn một tý thì họ có thể giúp đỡ để hỗ trợ, còn ngược lại đi học mà tới giờ học rồi thì họ 
giảng bằng tiếng Anh thì mình ghi chép thì bắt buộc mình phải học, cái phước của An phong là khi lớp 7 
cũng có nhiều thời gian để mà thu thập được tiếng Anh để sau này có thể đi học cao hơn.  

!: Cái vấn đề mà an phong mới đưa ra đó là một đứa trẻ ngoại quốc đi vào Mỹ học trong cái trường của 
Mỹ đây là một cái vấn đề rất quan trọng trong nền văn hóa và giáo dục của Mỹ  này vì khá nhiều người 
học sinh trên đất Mỹ này là người ngoại quốc từ Nam Mỹ hay từ nước khác tới, thì những cái gì an 
phong chia sẻ rất tốt cho những người giáo sư hay giáo viên, và những người dạy ESL họ sẽ cố gắng tu 
sửa hay là cải tổ vấn đề dạy cho tốt, cho những đứa bé thành công rực rỡ, những gì nhìn lại an phong có 
thể chia sẻ kinh nghiệm của một đứa bé 12 tuổi học lớp ESL học trong trường Mỹ, cái gì mà An phong 
nghĩ là có thể thay đổi cho đứa học sinh có thể tiến tới học giỏi, không bị chán nản thành công trong 
đường  

39:55:@: Có cái gì cần thay đổi nhưng mà sư khuyến khích của Phong đó là một cô giáo dạy tiếng Anh cô 
lúc thì bảo viết nhật ký, lúc thì bảo viết văn, lúc thì bảo viết về kinh nghiệm đời sống, rồi thì một trong 
những bài văn của An phong là viết về Trại tị nạn ở mã lai, cô giáo đọc bài văn đó, cô giáo khen mình, 
khen rất nhiều cho dù bây giờ ngồi đọc lại những cái bài văn đó không thấy rất dở mà vẫn cho 100 điểm 



rồi còn điểm bonus nữa cho nên cái sự  khen ngợi kích động làm cho mình muốn tiến tới hơn hăng hái 
hơn điều đó quá là tốt, nó cho mình cảm giác là mình đạt được như 

!: một bài khuyến khích mặc dầu viết không xứng đáng cho 100 điểm? 

41:01:@:Thật sự không thấy xứng đáng 100 điểm mà cô giáo vẫn cho hơn 100 điểm nữa,  

!: Nhưng mà 1 đứa bé không biết tiếng anh mà viết được như vậy, có thể đó là một khuyến khích rất là 
tốt chứ  không đứa bé chán nản thì sao  

41:18:@: Cái sự khuyến khích đó càng có càng nhiều thì càng giúp đỡ nhiều hơn tại vì thật sự mà nói 
những cái năm học đó là cái điều mà An phong nhớ nhất  

!: Và cái kỷ niệm trước khi mình nói về kỷ niệm trung học thì cái thứ nhì là bây giờ An phong thành công, 
là luật sư có nghĩa là trong giai đoạn đó an phong học rất là nhiều an phong có thể chia sẻ cho thế hệ sau 
những người đi sau cũng phải trải qua một thời gian mà phải học, mà cái ngôn ngữ là một vấn đề rất là 
lớn, thì học trong trường đủ chưa, hay là còn phải học thêm ở ngoài, sự thành công hay thất bại của một 
đứa bé người học sinh dựa vào vấn đề gì ? 

42:14:@: Dạ vâng, lúc đó thì cái lợi của an phong là an phong còn nhỏ cho nên cái thu nhập nó nhanh 
hơn, sau khi đi học ở trường, về chắc chắn phải ôn bài rồi, tụi này thì không có học thêm, chỉ lo học ở 
trường rồi về thấy ba mẹ làm việc từ sáng tới tối không có ở nhà, rảnh ba má lo hết cho mình rồi,mình 
chỉ đi học thôi thì mình phải ráng đi học thì tự động mà phải học chăm chỉ. 

!: có rất là nhiều người Việt cũng qua đây nhưng không thành công về học vấn, cũng có rất nhiều người 
thành công. Theo kinh nghiệm của An  phong với những người cùng trường, có người thành công có 
người không, có người lên đại học có người không lên đại học thì an phong có thể chia sẻ cái quan sát 
của an phong lúc đó, sự thành công của người thành công và không thành công là ở điểm nào, thứ nhất 
cha mẹ có một cái yếu tố là cha mẹ hay không, cái đời sống của người đó, của gia đình đó, nó có phải là 
yếu tố quan trọng không, cái tinh thần muốn học của đứa bé có phải là yếu tố quan trọng không.  

43:55:@: Thật sự ba mẹ rất quan trọng, vì như chị và mấy em biết một trong những lý do mà ba mẹ em 
rời việt nam chắc chắn là không muốn sống dưới chế độ cộng sản, nhưng mà hơn nữa là muốn cho con 
cái 

<video 3>  

có tương lai, làm sao có tương lai rực rỡ là phải lo học vấn, thì mình ba má hi sinh cho mình rất nhiều, 
thì cách duy nhất mình trả ơn là phải học hành đàng hoàng vậy thôi, rồi còn ba má phong cũng chú ý là 
một số người cho con cái đi làm sau khi ra trường trung học chẳng hạn, thì má của phong nói là để ba 
má làm việc, con không cần phải đi làm cho người ngoài, tại vì sợ là khi mình đi ra làm có tiền thì mình 
lại ham tiền, cho nên lo đi làm, không đi học  

!: Tức là cha mẹ đặt nặng về vấn đề học vấn của con cái  



00:49::@ Dạ vâng, rất là nặng,rồi còn những người bạn của phong quen, tất cả đều đi học đại học ngoại 
trừ một cô không đi học, cô này thì cổ học không vô, thì cuối cùng cổ không có học thêm, có đi làm thì 
nếu mà nói về thành công thương trường thì cổ thành công nhưng mà cổ không có bằng thì làm việc khổ 
hơn một ít.  

!: Rồi an phong vô trung học, có kỷ niệm nào mà an phong muốn chia sẻ cái lúc mà đang học đó, cái nào 
mà có thể nói là cái khó khăn nhất của An phong mà an phong phải trải qua, một môn học nào hay vấn 
đề gì hay trường học hay thầy cô giáo, vấn đề gì mà có thể làm cho an phong chán nản, mà an phong vẫn 
phải cố vượt qua. 

01:57:@: Dạ thật sự có những khó khăn về anh ngữ, thí dụ có những từ anh ngữ mình không biết cho 
nên luôn luôn phải dò từ điển, thì nó cũng tốn kém nhiều thì giờ, và cũng mệt, ví dụ 1 câu có 15 chữ mà 
7 chữ mình không biết thì anh tưởng tượng thử coi mình cứ phải lặp đi lặp lại thì cái đó cũng mệt, trong 
đầu nghĩ chà, phải chi mình biết hết tất cả mình hiểu tiếng Anh thì khỏe biết mấy 

!: Tức là cái đó là cái nặng nhất  

02:28:@: Dạ nặng nhất 

!: Ngoài cái đó ra còn vấn đề gì nữa ? 

02:31:@: Dạ rồi có lẽ là có lúc mà đi học thì mình lo học rồi ví dụ có tham gia hội đoàn thì cũng có tham 
gia … chứ những môn khác thì mình cũng không để ý tới, thì cái đó có lẽ nghĩ lại mình không tham gia 
nhiều hơn một tí  

!: Bây giờ an phong có thể chia sẻ và so sánh cái thời gian học ở Việt nam về tiểu học và cái thời gian mà 
qua bên đây, có cái vui và cái buồn, so sánh hai cái đó cảm nghĩ của một người Việt Nam. 

03:22:@: Dạ vâng, đi học ở việt nam thì hồi đó học tiểu học 

!: Vui hơn không ? 

03:28:@:  An phong nhớ là nếu giờ nghỉ đó thì đi ra ngoài sân rồi phong nhớ là tụi con gái ngồi ở đó rồi 
con trai đá banh lòng vòng ở cái khu vực sân trường ở ngoài   thôi còn qua Mỹ thì nguyên ngày học từ 
sáng tới chiều rồi không có giờ nghỉ ngoại trừ giờ trưa  rồi có một điều khác nữa là thầy cô giáo tới lớp 
mình còn ở bên Mỹ thì mình học hết giờ này qua giờ khác thì mình phải tới lớp cô giáo.  

!: Cái nào thích hơn ? 

04:19:@:  Thật sự khó diễn tả được thưa anh, tại vì lúc đó là ở VN thì An phong học từ mẫu giáo tới lớp 
3, còn sau khi qua Mỹ thì học lớp 7 tới lớp 12 học gián đonạ ở trại tị nạn vì vậy không thể so sánh được  

!: Bây giờ mình so sánh và chia sẻ cái kinh nghiệm ở việt nam đứa bé 9 tuổi chơi trong xóm mình, trong 
trại thì chơi với những đứa bé trong trại, rồi qua tới Mỹ này thì cũng chơi với những người hàng xóm của 
mình, 3 cái an phong nhìn lại an phong có thể chia sẻ cái cảm nghĩ cái nào vui hơn, cái nào thích hơn, cái 
nào có nhiều kỷ niệm hơn ? 



05:19:@: ở việt nam khi bây giờ an phong nghĩ lại thấy như là mấy bà cụ già muốn chơi làm nội trợ tại vì 
khi rảnh đúng là lâu lâu có chơi lò cò nhưng mà tuần nào cũng vậy đi mang gạo làm bột rồi tráng bánh 
xèo,r ồi mọi người ăn với nhau  

!: Tức là muốn làm mẹ rồi đó ? 

05:36:@: Có lẽ là như vậy rồi khi qua trại tị nạn thì lại chỉ có cái trại thôi, học ra rồi đi lòng vòng, nhưng 
mà lúc đó tụi này đi theo người lớn là theo mẹ lên trung tâm phụ nữ thì phần đông là những cô lớn tuổi 
trẻ nhất là hai mấy lớn nhất là năm mấy tuổi.  

!: Nhưng mà cũng có con nít  

05:59:@: Dạ, thật sự mà nói thì rất ít, vì trung tâm phụ nữ là dành riêng cho phụ nữ, phụ nữ không có 
gia đình, ngoại trừ má phong dẫn con là có một vài người có con  

!: nhưng mà trong trại không có con nít ? 

06:22:@:  Dạ có, nhưng mà tụi này lâu lâu đi chơi với bạn nhưng mà theo má lên trung tâm phụ nữ 
nhiều hơn.  

!: Tức là không có chơi vui như Việt nam ? 

06:31:@: chơi vui thì ở đó thì đi chơi gì đây ? đi lòng vòng rồi đứng ngắm biển  

!: rồi còn bên Mỹ ? 

06:42:@:  ở bên Mỹ thì thật sự ở nhà nhiều hơn ra đường, ai ở nhà riêng người nấy  ai cũng đi làm rồi ở 
nhà khong học bài thì mở ty vi còn không thì coi em, hoặc tới nhà bạn, lái xe ba má lái xe chở tới. vô nhà, 
đóng cửa chơi trong nhà chứ không có ra ngoài . 

!: cái đó là một vấn đề muốn hỏi an phong, so sánh giữa hai môi trường khác nhau, một cái là bên mỹ 
với đời sống rất là chật vật, mặc dầu rằng là về vật chất rất là dư giả, nước Việt nam thì nghèo không 
chật vật như bên đây, khi nghĩ lại thì an phong thấy thời trẻ đó, lúc nào nó vui,nó hồn nhiên hơn  

07:52:@: Càng nhỏ thì hồn nhiên hơn. lúc qua Mỹ thì qua những năm ở trại tị nạn, rồi ba má kể về lo 
lắng, khổ rồi qua Mỹ ba má phải tay trắng làm lại từ đầu rồi tụi này thì phải lo đi học rồi không biết tiếng 
anh rồi phải học tiếng anh thì nó khó khăn hơn, có lẽ lúc đó hồn nhiên đã mất rồi,  

!: Lớn trước tuổi? khi qua bên đây thì mình thật sự nói về vấn đề học đại học, nhưng mà lúc học trung 
học có kỷ niệm nào mà an phong thấy  vui hay buồn và muốn chia sẻ với thế hệ sau để họ có thể học 
một bài học ? 

08:45:@:  Thật sự cái thời gian học trung học thì nó cũng không có gì đặc biệt, có một điều là năm lớp 10 
thì gia đình an phong dời đi từ thành phố frontiner tới lousiana thì lại phải làm quen với môi trường 
mới,không có bạn cho nên phải bắt đầu lại từ đầu, cái đó cũng là cái buồn là không còn những người bạn 
của mình nữa.  



!: Ba mẹ của an phong làm nghề gì ? 

09:26@: Dạ lúc mà vừa qua Mỹ thì má học làm móng tay, sau đó ba má có mua cái tiệm Seafood ở bên 
… đó là lý do gia đình chuyển chỗ ở lên đó. 

!: Tức là buôn bán tiểu thương mại ? ở bên đó bao lâu 

09:47:@:  dạ ở bên đó từ năm 1995 cho tới khi đi học đại học năm 2003 học ở tại lextro, ở bên trường 
luật mới dọn đi  

!: tức là an phong ra trường trung học ở bên lextro, thì an phong ra trường trung học học trường đại học 
nào  

10:15:@:Dạ học đại học magnet cũng tại thành phố lextro, tụi này không biết là tại ở gần ba mẹ quen rồi 
hay sao chỉ có nghĩ là học ra rồi tiếp tục ở gần rồi về nhà vậy thôi.  

!: Thì khi vô đại học đó, lúc đó an phong có biết mình muốn học hay muốn làm gì chưa  

10:40:@: Dạ biết mà cũng không biết thực sự an phong thấy ngành y hơi ,muốn làm bác sỹ thì rất là hay, 
tại vì ngay cả hồi trung học phong học về chemistry cô giáo khen nói là khen là học giỏi, sau đó mình 
nghĩ mình sẽ đi học y. Nhưng mà sau lên đại học mà lớp biology phong thấy chán quá. rồi học các môn 
khoa học khác phong thấy thật sự là chán  

!: Và phong có thích cái có biết mình thích gì không? 

11:21:@: Dạ ý tưởng là muốn làm bác sỹ, nhưng mà trong lòng muốn học luật vì hồi xưa ba cũng học 
luật rồi bây giờ hôm bữa an phong coi lại cái giấy ghi bên trung học thì có ghi là con muốn học luật để 
giúp đỡ những người không có tiếng nói. Cho nên cái ảo mộng là muốn làm bác sỹ chữa bệnh cho người 
ta nhưng mà thật lòng lại muốn làm những gì lên tiếng cho nên không có tiếng nói của họ , cũng hơi 
idealistic một tí 

!: 4 năm ở trường đại học đó, có cái kỷ niệm nào mà an phong muốn chia sẻ, có kinh nghiệm nào cho thế 
hệ sau này, một trong những điều an phong vừa nói là có rất nhiều học sinh, cái này thông thường thôi 
chứ không có gì lạ hết, có nhiều người vô đại học rồi cũng không biết mình nên học cái gì học một hai 
năm đầu còn học những môn tổng quát rồi mới biết mình thích gì và có khiếu gì thì mới đi vào ngành 
chuyên môn, thì an phong có bị trong tình trạng đó không, và cái kinh nghiệm an phong muốn chia sẻ về 
thời gian học đại học ? 

12:50:@: Thật sự thì hai năm đầu thì an phong cũng thấy những cái lớp mà bắt buộc phải học như văn 
toán đó, sau đó vào trường thương mại, thì an phong đi 4 năm là đi liền không thay đổi, riêng chị của 
phong đó thì có thay đổi và sự thay đổi kéo dài quá trình học của chị ấy thì an phong thấy thật sự mà nói 
nếu mình vào trường mà mình biết mình muốn học cái gì thì mình học,mình đi một đường, còn nếu 
không biết học cái gì thì cũng không có nhất thiết bắt buộc mình phải chọn đại  vì nếu chọn đại làm mình 
tốn thì giờ, như chị của An phong lúc mà đi học chị ấy hay là mình có nhiều sở thích quá thì nó cũng 
không phải là điều xấu, vả lại có rất nhiều ngành rất là hay ví dụ như liberal art mình có thể học được rất 



nhiều môn, sau này kiến thức của mình được rộng thì bây giờ như phong học 4 năm đi một lèo thì 
phong thấy khỏe rồi phong hỏi chị phong là hồi đầu chị chọn ngành dược rồi ngành toán rồi education 
rồi bây giờ chị có bằng accounting thì chị có gì chị thấy tiếc nuối hay không. chị ấy cũng nói không chẳng 
qua là hơi tốn thời giờ nhiều một tí, nếu như mà có thể làm lại đó thì chỉ mong là phải chi có được biết 
làm cái gì và thật sự muốn làm cái gì đó thì chị chỉ có đỡ tốn thì giờ vậy thôi.  

!: và cái đó cũng là một câu hỏi kế tiếp là khi mà an phong học ở trường trung học rồi bắt đầu đi vào 
trường đại học, người thầy cố vấn hướng dẫn cái đó có lợi ích gì hay không, theo cái kinh nghiệm của 
một người Việt nam, một đứa bé Việt Nam học lên cái nước Mỹ này  

14:54:@:Thật sự đó cũng là một cái điều, có nhiều người cố vấn hướng dẫn nhưng mà nhiều khi an 
phong hồi đó cũng không có tới gặp. Đó là một điều tồi tệ nếu mà nói là tới thế hệ sau nếu mà có một  
người cố vấn một người hướng dẫn như vậy thì nên tới gặp họ để mà nói chuyện với họ.  

!: Trường nào bên Mỹ này cũng có một cái người cố vấn  

15:27:@: Dạ thì phong tới nói chuyện với họ nhiều hơn. Họ có thể cố vấn để họ có thể làm tròn bổn 
phận của họ, tụi này thì không có tới. 

!: Và cha mẹ có hỏi cha mẹ về chuyện đó ? 

15:38:@: Dạ ba mẹ thì được một cái là ba mẹ không có bắt buộc chỉ có nói mong con có bằng thôi chứ 
cũng không có nói là phải học ngành này ngành kia hay là không biết vì mình là con gái hay sao đó. 

!: Cái vấn đề mà tài chính, tiền nuôi gia đình,lúc đó khi an phong vào đại học nó có nằm trong tư tưởng 
của an phong là cố gắng làm thế nào ra trường giúp gia đình hay là … 

16:16:@:  Lúc mà đi học thì phong không có nghĩ là phải học để lo cho gia đình vì ba má phong cũng 
được đủ để lo cho ba má và gia đình nên ba má làm việc rất là cực nhọc để mà con cái khỏi phải lo nhiều 
về vấn đề này mà chỉ đi học thôi. 

!: Bốn năm trường đại học và lý do gì mà An phong chọn ngành luật, mình thấy thích cái đó hay là mình 
thấy người ta học luật sư mình cũng bắt chước học luật sư   

16:55:@:Dạ không, hồi đó an phong cũng không có biết nhiều về luật sư nhưng mà có lẽ do lúc đó có 
một ý tưởng hay với lại lúc đó ba của an phong cũng có nói là muốn vào trường luật mà vào không có 
được. thì một bên là mình có thể mong rằng sau khi ra trường có thể giúp ích chút gì cho xã hội mà cũng 
lúc đó có thể làm được điều gì đó mà ba mình không có làm được.  

!: Tức là được sự khuyến khích của ba mẹ rồi an phong vào trường nào học? 

17:34:@: Dạ vào trường … 

!: Và ra trường luật ở đó luôn ? 

17:41:@: Dạ, 



!: Có một cái kinh nghiệm gì có thể chia sẻ trong thời gian học đó không ? 

17:48:@: Dạ có, An phong thấy là phong không có ambitious 

!: Tức là đi chơi nhiều hơn đi học? 

18:00:@ tức là lúc vào học đó, an phong không có biết là trường luật như thế nào, có thể một số lần là 
một số người người ta hỏi người luật sư hay hỏi người cố vấn. hay là đọc để mà biết thêm trường luật 
như thế nào, khi an phong vào đại học luật mình đâu có biết như thế nào, rồi mình đi học rồi mỗi một 
ngày sau khi lớp học xong là phải ôn bài mấy chục trang học về law. có rất là chán, hơi buồn ngủ, nhưng 
mà khó nhất là không có thi, học xong nguyên mùa rồi cuối cùng thi một lần thôi, cho nên nói về cái 
pressure rất là nhiều nó hoàn toàn khác với lại cái quá trình đi học đại học có cái shock cho nên nghĩ lại 
nhiều khi bảo chà, phải chi biết để còn chuẩn bị tâm lý một ít  

!: Và, cái đời sống của một người sinh viên trường Luật, trong đó có bao nhiêu người Việt Nam. 

19:19:@: Trường này rất là lớn, có rất nhiều sinh viên. Tuy nhiên, môn học luật năm đầu tiên an phong 
vào,An phong là người việt nam duy nhất.  năm thứ 2 thì có một người chuyển trường là con trai, là 
người việt nam, vậy thôi  

!: có thấy lẻ loi không ? 

19:38:@: Lẻ loi thì hồi đó thì mình nghe nói là trường đó có nhiều người Việt lắm, mà tới khi vô trường 
thì có một mình mình à cũng không tưởng tượng được,  

!: có chán nản không ? 

19:54:@: Dạ chán nản thì không, học thì như an phong nói là phải đọc nhiều hơn bình thường. Nguyên 
một mùa phải chuẩn bị cho cuối mùa thi cũng không có cơ hội kéo điểm lên như là bình thường. Rồi 
không có người việt thì mình cảm thấy là chà, phải chi có thêm vài người bạn, học cùng lớp là người việt 
vậy thôi. 

!: Thì bây giờ cái thời trung học  ở Lextro, và cái thời đại học vô trường luật thì trong thời gian đó  An 
phong có quen người bạn việt nam hay người bạn mỹ thân chia sẻ cái tâm sự của an phong cho đến khi 
mà ra trường, nó có cái gì mà an phong muốn chia sẻ. 

20:58:@ có lẽ cái cuộc sống của an phong nó thay đổi nhiều quá, cho nên phong thấy càng lớn thì bạn 
thân coi như là không có, hồi nhỏ thì có những người hàng xóm ở với nhau rất là thân thiết rồi qua trại 
tạm bợ. Tới khi học trung học thì có một nhóm bạn, nhưng mà sau khi rời qua bên lextro rồi thì không có 
nhóm bạn đó nữa. Những người bạn xã giao nhiều hơn. Rồi học đại học thì cũng có như là bạn, bạn thôi 
chứ không thân lắm. Rồi tới đại học thì lo học. Có một điều là phong học ở cách nhà lúc đầu xa nhà cuối 
cùng lại chạy về nhà rồi lại trở lại trường học. Như vậy thì cũng không có thì giờ nhiều cho bạn  

!: cái thời gian học đại học. Thì an phong có bạn thân không, bạn tâm tình nói chuyện chơi. Đi chơi 
chung. bạn gái hay bạn trai gì cũng được. 



22:07:@: có bạn để năm thì mười họa đi ăn thôi, chứ bạn thân tâm tình thì không có.  

!: Rồi khi an phong ra trường đại học, lúc đó an phong có biết mình làm gì chưa ? 

22:25:@: Dạ thì ra trường luật. 

!: Lúc đó vẫn ở bên lousiana. 

22:36:@: cuối năm phần sau của năm cuối trường luật thì phong dọn lên houston,  

!: Gia đình về đây ? 

22:48:@: Dạ không, phong về một mình thôi. Tại vì phong thích gần người Việt, tại vì bên lextro không 
có nhiều người Việt rồi qua bên kia cũng không có nhiều người Việt. Phong muốn có cơ hội sống sinh 
hoạt gần nhiều người Việt hơn. An Phong dọn qua bên Houston. 

!: Lúc đó là ra trường rồi ? 

23:11:@: Lúc đó là phong học 1 mùa semester ở bên Houston, trong thời gian đi học thì có làm tình 
nguyện viên  

!: tức là trong lúc học trường luật thì qua Houston ở bên đây 1 mình. Cái lý do gì mà muốn về Houston. 

23:37:@: Thì Houston thành phố lớn đô hội lúc mà gia đình ở lextro thì cũng có cơ hội lên vì má có mua 
đồ ở trên houston, rồi cũng có bà con hay bạn ở trên houston thì lâu lâu má ba an phong và mấy chị em 
cũng hay lên thì thích Houston thành phố lớn, người đông, người việt rất đông. Nhiều hàng xóm chợ có 
coi như là cảm giác thân thương hơn  

!: Giống như Việt Nam ? 

24:18:@: Giống như VN hay không thì không biết nhưng mà so với những năm ở bên lousiana thì không 
có đồng hương, chỉ mong có cơ hội sống cùng đồng hương.  

!: An phong ra trường rồi an phong ở bên lousiana hay là về đây 

24:38:@: Thì năm cuối học ở đây học ở tại Houston rồi ra trường là học xong là ra trường tiếp tục. cái 
bằng ở bên alexsill  

!: và lúc đó gia đình của an phong vẫn ở bên kia ? 

25:00:@: Gia đình vẫn ở bên kia. má mới dọn tới Houston từ năm 2008. 

!: Lúc mà an phong ra trường là năm mấy ? 

25:08:@ Dạ an phong ra trường năm 2006  



!:bây giờ là năm 2011 tức là cũng khoảng 5 năm rồi. Thì khi mà an phong ra mà an phong có thể cho cái 
cảm nghĩ lúc ra trường tức là học xong bằng luật thì cảm thấy thế nào? gia đình an phong lúc đó cảm 
thấy thế nào  

25:37::@ Cảm giác thì quá là tuyệt vời coi như là học xong thì ba má rất hãnh diện vì thật sự lúc đó trong 
gia đình của phong, phong là người đầu tiên có bằng sau đại học dạ thì mọi người rất là mừng cho mình, 
an phong còn nói trời ơi khỏe quá. Sau 3 năm học trường luật khổ quá giờ học xong rồi, khỏe chuẩn bị 
hăng hái đi làm  lúc đó thật sự không có biết là đi làm khổ hơn lúc đi học. Lúc đi học thì nghĩ trơi ơi sao 
mà khổ quá. bây giờ đi ra làm khỏi phải lo ôn bài chuẩn bị thi cử, đọc sách,rất là phấn khởi. 

!: Rồi ra thì sao, ra thì có một cái ý định làm trong ngành nào không, hay có ý định  làm gì không? 

26:36:@: Dạ khi ra thì an phong làm việc cho một văn phòng luật sư người Việt ở đây, rồi tiếp tục làm 
thiện nguyện viên. Làm được vài tháng thì phong xin việc trong chỗ mà an phong làm thiện nguyện viên 
rồi  

!: là ? 

27:00:@: Ủy ban bảo vệ người Vượt biển, thì thật sự thời gian sau khi ra trường tháng 5, tháng 7 lấy 
bằng luật phải đợi cho tới tháng 11 mới biết là mình đậu hay rớt thì từ tháng 5 tới tháng 11 thì không có 
còn là sinh viên luật, cũng không có còn phải là luật sư cho nên cái thời gian đó nó cũng hơi mừng là khỏi 
học  nhưng mà không có biết là mình thi đậu hay không, thì đi làm cũng lo thôi anh.  

!: An phong có ý định làm cho ngành nào không hay thôi kệ tới đâu thì hay tới đó. ? 

27:41:@: Dạ thì làm thử thôi, chứ cũng không có một cái ngành gì đặc biệt. Phong chỉ muốn biết là 
phong muốn làm việc với người Việt thôi. 

!: Phong làm việc cho một cơ quan thiện nguyện, một cơ quan giúp đỡ người Việt nam lý do gì  mà 
phong muốn làm trong các cơ quan bất vụ lợi, thiện nguyện 

28:15:@: Lúc mà phong đi học mùa cuối phong có được cơ hội đi học thiện nguyện thì phong thích ở 
điểm là những người lúc đó là cái project của an phong là làm cho những người mà nạn nhân buôn 
người ở bên hồi đó ở bên đảo American samawa họ đi làm thợ may rồi sau đó thì bị về vấn đề lao động, 
bị áp bức đánh đập, rồi họ xin visa qua Mỹ thì lúc mà an phong làm việc với những anh chị, đọc những 
câu chuyện của họ thì mình nghĩ chà, những người này bị khổ cực như vậy thì tới lúc mình gặp họ chắc là 
họ rất là buồn, rất ủ rũ, nhưng khi gặp họ phong không thể tưởng tượng được là những anh chị này,họ 
vui họ yêu đời. Họ làm cho phong cảm thấy, trời ơi nếu như mà mình được làm việc với những người 
như vậy mỗi một ngày thì quá là tuyệt vời.  

!: Và cái đó là cái việc làm của An phong bây giờ ? 

29:23:@: dạ không, đó là cái công việc làm của an phong trong hai năm. Hai năm trời an phong làm việc 
cho chương trình về buôn người, rồi sau chương trình đó có ngân khoản cho việc chống bạo hành gia 
đình rồi sau hai năm sau thì năm 2008 thì bão ice đập tới thì an phong và một số chị em ở ủy ban cứu 



người vượt biển có làm việc với rất nhiều nạn nhân bão ice, họ tới văn phòng để tìm sự hỗ trợ khẩn cấp. 
Rồi sau đó an phong được đi tới những thành phố như là oac island … gặp những người ở những vùng 
coi như là ven biển coi tàu của họ bị đắm lên đất liền rồi ở cái khu oak island đó, thì nhà của họ bị sập 
hết. Có một căn nhà của họ bây giờ sau khi bão tới chỉ còn cái cầu thang thôi phong với em phong ở đó 
nghĩ chà, cái sự mất mát này nhiều quá rồi an phong với lại em gái đi làm thiện nguyện viên như là đi 
đưa đồ ăn hay là ghi những giấy tờ để mà làm giấy tờ xin trợ cấp. Thì An phong thấy là cái chương trình 
bảo trợ cho những nạn nhân bão thấy nó hay cho nên phong có cơ hội để được chuyển qua chương 
trình.  

!: Trong cái thời gian mà an phong học đại học cho đến khi đi làm cho đến bây giờ, nếu đây là những câu 
hỏi mà an phong cảm thấy muốn trả lời thì trả lời, không trả lời được thì thôi . mình qua v ấn đề khác. 

!: Muốn nói về cái chuyện tình cảm của an phong, an phong lúc đang đi học, thì an phong có thể chia sẻ 
nhiều khi học và làm nhiều quá không có để ý tới vấn đề đó, nhất là những người Việt Nam, nhiều khi họ 
không có đặt cái vấn đề kiếm người bạn lâu dài thì an phong có muốn chia sẻ cái vấn đề đó tới thế hệ 
sau này không ? 

31:54:@: Lúc mà học đại học thì có ít người Việt, an phong thích người việt cho nên khi học đại học an 
phong không có quen ai hết. Rồi sau này thì có quen vài người nhưng mà ở xa rồi cũng không có đi tới 
đâu hết. Với lại phong có lẽ ngành luật này mình khô khan hay sao ạ, nhưng mà nếu vì lo học thì cũng 
không có đúng, lúc đầu thì mình ở những cái khu không có đông người Việt thì không có nhiều cơ hội 
giao thiệp với người việt, 

!: Khi qua Houston này rồi thì  

32:46:@: Mắc cười cái là có nhiều người nói, a sau khi qua Houston thì có nhiều cơ hội hơn, nhưng mà 
khi mà mình làm cho cơ quan bất vụ lợi thì phần đông những người làm việc chung, partner một là 
những bác già ơi là già, hay là những người thân chủ, tiếp cận phần đông là phụ nữ, trẻ em không à  

!: Tức là không có cơ hội ? 

33:14:@: Cho  nên cơ hội cũng không có nhiều gì cho lắm, nhưng mà nói chung thì cũng có gặp rất nhiều 
người rất là hay,  

!: Mà vấn đề cái chuyện tình cảm đó thì an phong chắc cũng có bạn gái, có chia sẻ những người bạn gái 
khác, về vấn đề mà chuyện tình cảm, hay bạn trai  hợp với mình lâu dài hay không, hay là ba mẹ, nhất là 
trong một gia đình việt nam thì thường thường cha mẹ ưa cố gắng làm sao cho con mình có gia đình, thì 
nó khỏe khoắn cho những người cha mẹ, an phong và gia đình của an phong có bàn và trải qua cái đó 
giống như những gia đình Việt nam khác hay không  

34:15:@: Có lẽ là ba má phong cũng mãn nguyện cái phần đó, còn về an phong thì má của an phong rất 
là lo tại vì mà phong nói là con ơi lúc mà phong chưa ba mươi tuổi nói là con ơi con 30 tuổi rồi không 
còn trẻ đâu, lo mà kiếm người đi. mà bây giờ sau khi phong đã hơn 30 rồi má phong thấy là thôi qua đồi 
rồi nên má cũng không có lo cái gì cho lắm, thật sự thì má cũng vẫn mong có thể nào mà có một người 



kết duyên để má phong đỡ lo, còn ba phong thì ba phong lại đơn giản nói con đừng có lo tới thời hoa 
nở, phong nói với ba là con bây giờ ba mươi mấy tuổi rồi, hoa này chưa nở đã tàn rồi. 

!: Cái vấn đề mà an phong nói về tình cảm đó, xảy ra trong cộng đồng thiểu số khác, đặc biệt nhất là 
trong cộng đồng thiểu số của người da đen, và một số trong cộng đồng của người Nam Mỹ, bây giờ mình 
ở trong năm 2011, một vấn đề mà phái nữ của hai cộng đồng thiểu số thì đại đa số phái nữ học và thành 
công nhiều hơn, và khi mà tìm kiếm một người bạn lâu dài rất là khó kiếm vì phái nam thì không có 
thành công về vấn đề học vấn nhiều hơn phái nữ, đưa đến vấn đề là phái nữ làm lương nhiều tiền hơn, 
thành công hơn trong cái vấn đề sinh sống, thành ra khó kiếm một người chồng, tương đối với mình thì 
an phong có cảm thấy mình bị trong cái trường hợp giống như vậy hay không, và những người bạn của 
an phong nhất là phái nữ Việt Nam, họ có chia sẻ những vấn đề đó với an phong hay không ? 

36:32:@: Dạ thưa anh thật sự mà nói trong cộng đồng người Việt của mình mà nói thì an phong thấy là 
người Việt nói chung học rất là cao, và có lẽ là theo cách nhìn của phong thì người Việt mình không có 
cái vấn đề như cái cộng đồng mà anh kể qua, vì có cái vấn đề là nam nữ, con số chắc có lẽ đồng đều nếu 
không muốn nói là có nhiều người nam hơn. Những người bạn mà An phong quen mà nếu là người Nam 
thì họ cũng học cao, thì vấn đề tìm một người tương xứng phong thấy nó không có khó, còn những 
người bạn của An phong thì phong thấy họ cũng có người quen tuy nhiên phong có để ý là vài người 
phong biết cũng luật sư tuổi hơi cao thì hai cô có  chia sẻ là hơi khó tìm người có lẽ là vì lúc mà trẻ đó họ 
hơi khó quá, tới lúc mà họ ở cái lứa tuổi ba mấy gần bốn mươi rồi mà tìm người xứng đáng chưa lập gia 
đình thì khó,  

!: Đối với người bản xứ, ba mấy tuổi không có phải là vấn đề, nhưng mà đối với người Việt Nam, an 
phong, gia đình an phong và những người bạn của An phong an phong có thể chia sẻ nó là một vấn đề 
không, như là qua ba mươi tuổi rồi. nhưng mà đối với người Mỹ đó không phải là vấn đề, vì đại đa số 
thanh thiếu niên bây giờ vì họ không muốn lập gia đình sớm, họ muốn lập gia đình xong,t hành công 
trong làm ăn, rooiflucs đó họ mới suy nghĩ tới vấn đề lập gia đình,t hì cái tư tưởng và cái phong tục nó 
khác, an phong có cảm thấy là mình bị áp lực trong một cái vấn đề phong tục tập quán là cái vấn đề 
thành công trên đường đời không quan trọng bằng vấn đề thành công trên cái vấn đề gia đình.  

38:52:@: Cái đó cũng không có phải vấn đè tại vì an phong lúc đi học cũng không có nghĩ tới lập gia đình  
sau đó lập gia đình cũng không muộn.  

!: tư tưởng của một người Mỹ sống trong cái xã hội Mỹ.  

39:04:@: Đó cũng là tư tưởng của An Phong, tuy nhiên ví dụ má, và nói chuyện với người nhà ở VN thì 
cứ nói là ô con khi nào lập gia đình thì có cảm thấy có sự áp lực nhất là càng lúc càng gần lứa tuổi 30, 
ngay lúc đó An phong cũng cho cái áp lực của mình là mình phải lập gia đình trước lứa tuổi 30 nhưng mà 
sau khi qua lứa tuổi 30   rồi an phong thấy không có còn nữa. Bây giờ có ai nói gì có lẽ nói lâu quá nhàm 
rồi, nên không ai nói nữa. 

!: Nhưng mà an phong là phái nữ sống ở trong hai thế hệ khác nhau ở hai cái xã hội, hai cái phong tục 
khác nhau. Xin an phong chia sẻ cho thế hệ sau này, đây là người sống trong hai thế hệ, hai xã hội, hai 
phong tục khác nhau. có bị cái áp lực của phong tục này và phong tục khác. nhiều khi phải sống trong hai 



cái phong tục và về nhà với gia đình, bà con với một phong tục khác. Thì làm sao phái nữ như an phong 
có thể thích ứng. 

40:37:@: Thật sự thì như đi ra ngoài cũng quen, nhưng làm trong một cơ quan vô vụ lợi là do những 
người làm việc cho nên đúng là làm việc theo cái cách mỹ nhưng mà những cái tập tục của người việt 
mình vẫn tiếp tục được trau dồi có một điều ví dụ như má của phong không thích thí dụ như nói con má 
cũng có tuổi cho nên không phải má nghĩ tới nhưng mà đứa em gái sau ấy thì nói là ơ tại sao con đi chơi 
nhiều quá tại sao con lại nói tiếng anh cái đó là cái mà má mình không có muốn nhưng mà ví dụ em 
phong đi học thì nó phải đi học tiếng anh còn thì an phong cũng vậy đi làm thì xứ mỹ này nói tiếng anh. 
nhưng mà về nhà thì mấy đứa em nói tiếng anh thì mẹ không có vui. Mấy đứa em nó không biết đọc 
tiếng Việt thì má nói là bọn nó mất gốc hết rồi, cái đó cũng là cài phiền hà. Còn gia đình  phong có lẽ 
cũng hơi dễ về những điều khác, cha mẹ cũng cởi mở cho nên những cái phong tục nào mà thấy hay thì 
cũng không có. 

!: Bây giờ mình nói về vấn đề việc làm của An phong, an phong nói về buôn người tức là human 
trafficking thì có rất là rộng, là bởi vì buôn người cho lao động, buôn người làm nô lệ, buôn người tình 
dục. Thì an phong có thể chia sẻ phần nào là phần an phong làm phần nào là phần an phong thấy an 
phong muốn chia sẻ cái cảnh của những người phải chịu qua những cái đó, cảm tưởng của an phong khi 
an phong làm những cái hồ sơ đó, mình bắt đầu hay là an phong muốn bắt đầu từ phần nào cũng được, 
vì buôn người và phái nam khác, phái nữ khác. người lớn khác con nít kkhacs .  

43:27:@: thưa anh thật sự mà nói thì vấn đề buôn người người ta gọi là nô lệ thời đại ,an phong không 
thể tưởng tượng được cái vấn đề này vẫn xảy ra thì khi mà được biết về chuyện buôn người là do xem ti 
vi, sau khi xem phim nói về nô lệ về tình dục nhiều hơn. 

<video 4> 

cái phim nói về những cô con gái ở bên âu châu hứa hẹn đưa vô nước mĩ với sự hứa hẹn là  đi làm việc 
rồi sau đó bị cưỡng bức làm nô lệ tình dục, sau khi mà biết thì an phong coi như là 26 tuổi, thì an phong 
biết trung tâm BPB SOS có một chương trình chống nạn buôn người, khi phong được nhận vào làm tình 
nguyện viên thì an phong biết là có chương trình về boat people. lo về lao động chứ chứ không lo về 
boat people.  

!: còn nô lệ ? 

01:02:@: Dạ vâng, nếu là nạn nhân của nạn buôn người rồi thì không cần biết là nạn nhân về lao động 
hay nạn nhân về tình dục thì như những anh chị phong làm việc bên đảo samawa đó là những anh chị đó 
phải trả tiền để được đi ra nước ngoài làm lao động nhưng mà tới khi đặt chân tới đảm americfan 
samawa, giấy tờ của anh chị bị thu giữ lại, làm việc 1 ngày 8 giờ và được trả lương hẳn hoi. Nhưng mà 
tới khi anh chị phải đi làm việc thì anh chị làm việc nhiều giờ hơn mà không được nhận lương, rồi nếu 
như mà lên tiếng hỏi tại sao lương tôi cho ít như vậy thì người chủ nói là nếu như không muốn làm thì 
tôi đẩy về việt nam, và anh chị làm sai hợp đồng thì những người Việt của mình phải cắn răng làm việc, 
rồi khi làm việc mà không được tốt hay là uể oải hay làm việc không lâu dài là bị đe dọa, anh chị đình 
công thì anh chị bị đánh đập, đó là những người việt của mình tại Mỹ này lúc đó là những anh chị đã 



được vào Mỹ rồi. sau khi mà An phong làm việc với những anh chị về những chuyện đã trải qua rồi. cùng 
lúc những anh chị đó vẫn còn lo lắng là chồng con ở việt nam ra sao, rồi những nợ nần ở Việt Nam làm 
sao mà trả đây, rồi khi mà lên tiếng cầu cứu thì không biết là nhà nước sẽ đối đãi với lại con  và gia đình 
của mình như thế nào thì có rất nhiều mối lo ngại rồi khi anh chị qua đây đó, thì không có vốn liếng anh 
ngữ, rồi anh chị phải đi làm gì đây, thì công việc của an phong là làm giấy tờ để có thể ở lại xin thẻ xanh 
rồi sau đó thì làm giấy tờ cho vợ con qua đoàn tụ.  

!: Và cái vấn đề khi mà an phong gặp những người này, phỏng vấn những người này giúp đỡ họ thì an 
phong có hỏi họ tìm hiểu tại sao sống ở một xã hội tự do Mỹ đi ra ti cảnh sát hay cơ quan chính quyền 
nào để kêu sự giúp đỡ, tại sao họ không làm cái đó, lý do gì làm họ sợ mà họ không làm được cho những 
người chủ nhân có thể làm áp lực và đàn áp hành hạ họ, bắt họ làm nô lệ không có sợ bị trừng phạt.  

04:19:@: Vấn đề nô lệ lao động không cần biết là ở Mỹ hay là ở bán đảo kia, hay nước ngoài, khi đi ra 
nước ngoài làm việc rồi thì phần đông mà các anh chị mà an phong đã gặp qua họ cho biết, khi họ đặt 
chân tới nước đó là giấy tờ họ bị thu lại và họ cái chỗ nơi họ làm cũng là nơi họ ăn ở, cùng lúc đó thì 
phần đông chung quanh cơ sở họ làm việc đó là có những cái cổng, có hàng rào, rồi có sercurity ở đó 
không cho họ có thể đi ra đi vào một cách bình thường như mình.  

!: tức là họ không có sinh hoạt với cái xã hội  

05:07:@: Dạ không, họ giống như là bị giam lỏng, rồi cùng lúc đó họ không biết tiếng bản xứ. rồi có sự 
đe dọa từ người chủ là đi ra ngoài sẽ bị cảnh sát bắt sẽ bị đuổi về VN còn ngược lại mấy người đi ra 
ngoài đó, là coi như không làm việc đúng hợp đồng, tôi sẽ đưa về Việt nam, thì sẽ có tiền phạt, thì giống 
như cùng lúc đó họ phải vay nợ để có thể đi ra nước ngoài làm việc  

!: có nghĩa là những người này bị giam lỏng ở một chỗ ,không có liên hệ với xã hội ở bên ngoài . 

05:51:@: Dạ không 

!: Dù cho họ đang sống ở một xã hội tự do, vấn đề đi lại rất là giới hạn ? 

05:59:@: Dạ . Vả lại những người Việt của mình hay là những cô gái nam Mỹ mà văn phòng có làm việc 
cùng, họ rất là sợ làm sao mà dám đi ra ngoài, đi tới sở cảnh sát để cầu cứu tại vì họ không có giấy tờ, rồi 
họ đi ra ngoài, những người chủ nói vậy là họ làm sai rồi làm sao họ giám tin là những người cảnh sát sẽ 
đứng về bên họ để bênh vực họ. Họ không biết là họ có những cái right họ không biết là họ có quyền. 

!: Nhưng mà làm sao nếu mà như vậy thì làm sao an phong và nhóm làm việc của an phong tìm ra được 
những vấn đề đó, tức là yếu tố nào hay là vấn đề gì để cho người ta biết.  

06:34:@: Dạ có hai trường hợp, trường hợp thứ nhất là tại thành phố houston này những cô gái làm cho 
những container của người Nam Mỹ thì một trong những người khách tới nói chuyện với những người 
nạn nhân, anh ta đã kêu gọi giúp đỡ cầu cứu giải thoát, còn những người lao động người Việt, thì có một 
số người rất là can đảm,họ trốn ra ngoài để họ kêu cứu, và họ đi tới một cái nhà dòng,tại vì họ đi tìm 
thấy thánh giá, họ tới kêu cứu và họ gõ cửa, thì nhờ những người trong nhà dòng thông báo cho biết 



những người Việt Nam, rồi họ liên lạc tới chính phủ để chính phủ điều tra, văn phòng an phong sau đó 
được thông báo.  

!: Còn cái vấn đề buôn người bán thân thì an phong có kinh nghiệm làm việc với những người đó không? 
Tại sao họ không thoát ra khỏi hoàn cảnh của họ không, giống như những người lao động bị cách ly 
không có liên lạc với xã hội bên ngoài,  

08:31:@: Thật sự mà nói thì bên văn phòng chuyên về phía lao động, nhưng mà một trong những cái 
partner mà bộ phận có làm việc cũng cho biết những cô gái bán thân thì cũng bị coi như là nhốt y chang 
vậy ở căn nhà ở đằng sau, nếu như mọi người phải đứng xếp hàng, rồi khách tới chọn cô ta dẫn cô ta tới 
một căn phòng ngay tại chỗ đó, cô ta cũng không được đi đâu, ví dụ mà cần ăn uống là có đồ ăn rồi, nếu 
có phải đi đâu thì có người đi theo giống như là thông dịch viên của cô ta, nhưng mà thật sự là đi để 
ngăn chặn không cho cô ta nói chuyện với người lạ hoặc là bỏ chạy đi và cùng lúc đó những người nạn 
nhân lo sợ về người thân tại nước của họ, tại vì những cơ quan lao động đi tới lừa gạt những cô gái hay 
nạn nhân, dùng nạn nhân của họ. Nói là nếu mà dám lên tiếng thì coi chừng người thân của mấy người 
không có ai bảo vệ. rồi họ có thể nói con của cô hôm tôi có gặp thằng bé đó,thấy nó dạo này lớn ha, rồi 
có một số người còn đưa bức hình người thân của họ nói là đây cho coi nè. Cho nên họ đâu có dám cho 
dù trước nhất là họ không có cơ hội nếu có đi nwuax thì họ cũng rất là sợ sệt. Cho bản thân mình thì ít, 
cho người thân thì nhiều hơn . Nên họ phải cắn răng chịu đựng.  

!: Nên cái vấn đề mà khi an phong và nhóm của an phong giải thoát cho họ, cứu giúp cho họ, để họ có 
cuộc sống bình thường như những người khác. Còn những người chủ nhân những người làm vấn đề đó, 
Cơ quan của an phong có trách nhiệm gì về truy tố những người đó, hay đưa ra pháp luật, dẹp những 
vấn đề đó.  

11:03:@:  Thật sự mà nói cái đó là cái vấn đề do chính quyền chẳng hạn như cảnh sát, còn về truy tố thì 
đã có những luật sư, công tố viên của tiểu bang.  

!: Nhưng mà cái công việc của An phong có đưa những cái đó qua để họ dẹp bỏ những công ti, những 
người làm vậy thôi, hay là mình chỉ cứu những người này ra rồi lại có những nạn nhân khác ? nạn nhân  
mới vào. 

11:35:@: Dạ không, cơ quan mình sau khi biết và cứu những người nạn nhân trong thời gian đó, là mình 
đã liên lạc với lại những cơ quan của chính phủ để cùng hợp tác với mình, thì cùng lúc là mình có thể cứu 
những người nạn nhân ra khỏi tình cảnh đó thì cảnh sát họ ập vào bắt những người phạm tội, những 
người trafficer rồi họ có tiến hành những cái giống như là khởi tố. Thì mình mong là những điều đó 
không xảy ra nữa, cùng lúc mình làm việc với những nạn nhân để mà giúp những nạn nhân có thể nào 
mà mạnh dạn để đứng ra làm những người witness để mà có những cái vụ american samawa đó thì ông 
chủ đó bị khởi tố, và đã bị mấy chục năm tù vì tội làm trafficer hãng của ông ta không còn ngược lại 
những cơ quan xuất khẩu lao động khác, thì văn phòng chúng tôi giống như là có lên danh sách lên mạng 
online cho những người mà muốn đi làm việc lao động biết để không tới những nơi đó để mà đề phòng. 
Tuy nhiên những nơi mà chưa có bị phát hiện hay chưa bị khởi tố thì họ có thể làm việc tiếp tục.  nhưng 
mà cái mong muốn của mình là mong muốn những người muốn đi lao động ở nước ngoài đó biết là thí 
dụ như lúc hợp đồng thì phải coi cho kỹ rồi hãy ký rồi biết những cái right là như thế nào, khi đi ra nước 



ngoài mà không được chủ đối xử tốt, hoặc là bị đàn áp, thì họ biết là họ có thể đi ra ngoài có nhiều cơ sở 
sẽ giúp đỡ họ, sự đề phòng nó quan trọng hơn. 

!: rồi còn những công ty xuất khẩu những người đó, thì cơ quan của an phong có có liên lạc với công ty, 
chính quyền địa phương đó để họ và khi mà an phong nói về vấn đề con người, nước Việt Nam cái nhóm 
của an phong có liên hệ với chính quyền địa phương của những công ty đó hay không, khi liên lạc và có 
nói đây là một công ty buôn người, thì nhà cầm quyền cộng sản họ làm gì ? họ làm lơ hay đòi hối lộ, hay 
họ dẹp công ty đó, và phạt những người xuất khẩu.  

14:50:@: Hiện tại bây giờ ở Việt Nam cái vấn đề human trafficking cái vấn nạn buôn người lao động 
không có được công nhận là vấn nạn buôn người cho nên  

!: Tức là không phải là tệ nạn xã hội  

15:06:@: cho nên chẳng hạn như là ví dụ vào năm 2008 có một vụ ở bên Jordan thì những người làm 
việc họ bị bắt buộc làm việc nhiều giờ, không được trả lương đầy đủ rồi họ đình công, họ yêu cầu chủ trả 
lương cho đúng. Thì người chủ nói tôi trả lương theo đúng thỏa thuận rồi, nếu cần gì thì liên lạc thẳng 
với cơ quan xuất khẩu lao động của quý vị, thì có một cô liên lạc tới cơ quan xuất khẩu lao động, gọi để 
mà nhờ sự giúp đỡ thì được thông báo là quý vị cứ làm việc trở lại tôi không giúp được gì hết đó.và khi 
đó thì những người công nhân này quyết định đình công, và họ mới trốn để đi ra thủ đô aman của 
Jordan để mà đi tìm một cái embassy của người Việt, thì họ gọi phone để cầu cứu gọi phone về Việt Nam 
để cầu cứu, việt nam có một phái đoàn gửi qua bên Jordan nhưng mà thay vì qua bên Jordan để bênh 
vực những người làm việc thì họ lại bảo mọi người phải lo đi làm việc trở lại, nếu không làm thì về Việt 
Nam. 

!: Khi an phong và nhóm của an phong làm thì cái kinh nghiệm khi mà làm việc chung hay có sự liên lạc 
với nhà cầm quyền cộng sản Việt nam, thì sự nhận xét của An phong như thế nào về nhà cầm quyền 
cộng sản Việt Nam. Khi mà họ nói về vấn đề tệ nạn của Xã hội.  

16:59@: Dạ vâng, thưa anh những cơ quan môi giới gửi người ra nước ngoài làm việc họ là có cái chính 
sách xóa đói giảm nghèo của Việt nam,cho nên các cơ quan đó có liên hệ với chính quyền, những người 
Việt của mình mà bị giống như bị áp bức về lao động, khi mà gọi phone không có cần biết là có liên lạc 
với chính quyền hay là liên lạc với embassy hay là liên lạc với cơ quan môi giới đều không có được một 
cái sự giúp đỡ mà chẳng những vậy họ còn bị la nói là làm sao lười hoặc bị những người cầm quyền mà 
họ kêu cứu nói là đi làm việc đi, được trả lương vậy là tốt rồi, còn nói gì nữa, rồi còn bị đe dọa là nếu mà 
không làm thì coi chừng về VN có thể bị phạt vì những người làm như vậy là làm không đúng hợp đồng 
tại sao đình công, được đi ra nước ngoài làm việc sướng như vậy rồi còn than phiền nữa, nếu như những 
người đó nói là tại sao hứa hẹn lương tháng là 200 hoặc 400 tại sao không có được như vậy. họ mới nói 
ủa hồi đó ký giấy làm việc như vậy có việc làm rồi tại sao không lo làm rồi còn nói là theo phản động nữa.  

!: Nhưng mà khi mà an phong làm cái đó có đụng vào vấn đề hối lộ tham nhũng của những cơ quan địa 
phương của Việt Nam hay không ? 



18:36:@: Thật sự thì văn phòng không có văn phòng ở VN, không có làm việc với VN, cho nên về sự hối 
lộ xảy ra giữa công ty môi giới hay là những cái công ty mà họ nhận những người xuất khẩu lao động cái 
đó mình không có biết. Cái điều duy nhất mình biết, là người Việt đưa ra nước ngoài, bị đàn áp, bị bóc 
lột nhưng mà tới khi gọi và xin sự trợ giúp thì không có được giúp mà còn bị  

!: Nhà cầm quyền không có giúp họ? 

19:10:@: Dạ vâng, chính phủ của mình hay những cơ quan môi giới xuất khẩu, không có giúp đỡ mà còn 
la, còn đe dọa, còn chê họ. Không có làm được gì cho họ cả. 

!: Từ ngày qua Mỹ tới giờ An phong có về VN không ? 

19:29:@: Dạ có, an phong có về thăm bà ngoại mấy lần và mấy dì.  

!: Về chơi hay vê làm công tác ? 

19:34:@: Dạ về chơi thôi, không làm công tác. 

!: Không có vấn đề làm bây giờ là không có về để mà liên lạc với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hay 
những công ty xuất khẩu ? 

19:48:@:Dạ không 

!: Và cái cơ quan của An phong có làm những cái đó hay không ? 

19:52:@: Dạ cơ quan thì những lúc mà có người nạn nhân kêu gọi để cần sự hỗ trợ thì có một số người 
trong văn phòng có liên lạc với embassy nhưng mà không có được sự trả lời, thì cái  

!: họ làm lơ ? 

20:14:@ Họ làm lơ cho nên cái biện pháp mà hữu hiệu hơn là liên lạc thẳng với những công ty, hay 
những chính quyền tại nước đó, cùng lúc đó hợp tác với nhà cầm quyền mỹ đó là cách duy nhất mà có 
thể cứu được những người nước của mình mà bị đi ra nước ngoài, bị bóc lột như vậy.  

!: Khi làm những vấn đề này, an phong có thể chia sẻ cho thế hệ trẻ, khuyến khích hay không khuyến 
khích những thế hệ trẻ, nên vào những chương trình này, đi làm để mà giúp đỡ những người kém may 
mắn hay là những việc làm rất là depress thì không nên vào? 

21:14:@: Thật sự thì công việc không có depress, nó rất là khó khăn, nhưng mà nó mang cho mình mãn 
nguyện vì hiện tại tại Houston này chúng tôi có 1 cô từng là nạn nhân bên Jordan cổ trải qua rất là nhiều 
sự khổ hạnh cổ phải trốn khi mà bị đưa về VN cổ trốn lúc chuyển máy bay tại thái lan, rồi cổ phải ở thái 
lan hơn 2 năm để xin tị nạn chính trị, và bây giờ cổ được ở Mỹ vì chính quyền Việt Nam nói cô ta là phản 
động, cô ta là người khởi xướng để mà làm cuộc đình công. Thì qua cái sự an phong được cơ hội gặp cô 
ta ở Thái Lan thì thấy cô ta quá là can đảm, cô ta nói là cô ta muốn lên tiếng cho biết là chính quyền 
không có giúp đỡ gì, mà khi đi ra nước ngoài đó thì nhiều khi có thể bị lợi dụng thì làm sao có thể chuẩn 
bị tâm lý như thế nào cùng lúc đó cô muốn lên tiếng cho mọi người biết, là chính quyền hồi nào tới giờ 
làm ngơ. Thì cô mong rằng chính quyền sẽ bị áp lực để sau này họ chấp nhận vấn nạn buôn người lao 



động là một vấn nạn của xã hội và khi có sự cầu cứu thì họ phải cứu giúp. Điều này nó rất là buồn và cô 
ta nói tôi không muốn có một người thứ 2 như tôi. Cho nên hiện tại công việc của chúng tôi ngoại trừ 
giải cứu những người nạn nhân cùng lúc đó thì muốn cho mọi người biết là chính quyền Việt Nam không 
lo cho người dân của mình chẳng những vậy còn gián tiếp đưa người ra nước ngoài để bị ăn hiếp để bị 
bóc lột rồi không cứu giúp mà ngược lại những sự che đậy đó, mình muốn khơi dậy những che đậy cho 
mọi người biết, chính phủ việt nam nói họ công nhận tự do, rồi thương dân, giảm nghèo, có human right 
có hết tất cả, nhưng sự thật thì không có, mình chỉ muốn cho mọi người biết cái sự thật là nó có rất 
nhiều cái đen tối, và mình mong nước việt nam bây giờ vấn đề human trafficking chính quyền mỹ họ có 
cái ranking thì Việt Nam ở loại biết về vấn nạn buôn người, có luật lệ bảo vệ nhưng mà họ không có cho 
nên mong muốn là sau khi những vụ án xảy ra thì họ có thể xuống type 3, là những nước không có luật, 
không có thi hành, luật không tới đâu hết. Thiếu sự thi hành thì họ có thể bị economic sanction thì cái 
vấn đề mà tài chính như vậy, họ mong đây là để cho họ suy nghĩ lại để họ có thể thực sự thi hành, để 
bảo vệ cho quyền lợi của mình. 

!: Mình  

24:57:@: mình mong là chính quyền Mỹ sẽ rank cho nó đúng để làm áp lực  

!: an phong làm cái này an phong có thích làm cái công việc an phong đang làm không ?hay buồn làm 
chán nản, nó không vui thích gì, hay an phong thích làm cái này ? 

25:23:@: Dạ nói thật là làm về buôn người này nó buồn phiền, nó làm mình bức, xúc, không tưởng 
tượng được là ở cái thập niên thế này thời đại thế này mà chuyện này xảy ra. Nhưng mà không làm cho 
an phong depressing có lẽ nó làm mình hăng hái hơn, tại mình thấy mình có thể làm gì đó cho sự thay 
đổi bắt đầu là giúp một người, sau khi người được mình giúp họ lại lên tiếng để mà họ có được sức 
mạnh, giống như mang tiếng nói giúp nhiều người khác. Sau này mình mong là qua công việc của mình 
thì chính quyền Việt Nam có thể thấy rõ, thấu hiểu, hoặc là mở mắt ra để biết đây là một tệ nạn, có lẽ là 
vì tham nhũng hay gì mình không biết,nhưng mà họ nên phải bảo vệ đồng bào của họ. Khi đồng bào kêu 
gọi họ phải giúp đỡ.  chứ không có phải mà để lơ như vậy mà còn coi như là  phản động hoặc lười, mấy 
cái điều đó thật sự không có. Mong mỏi nhất là sau này cái nạn buôn người về lao động ấy không có còn 
xảy ra nữa.  

!: Một cái vấn đề muốn nói là cho những người trẻ, thế hệ sau , An phong có khuyến khích họ làm về vấn 
đề thiện nguyện, hay là sao ? 

27:32:@: Chắc chắn là an phong khuyến khích tại vì có nhiều điều chẳng hạn như vụ ở Jordan, nhờ cái sự 
lên tiếng của trường đại học, tại vì cái công ty ở Jordan may đồ bán cho công ty Airmax mà công ty 
airmax là công ty lớn nhất bán cho những uniform cho sinh viên. Chúng tôi cần những giới trẻ, những 
người sinh viên, phải lên tiếng thì mới mang tới sức mạnh được, những công việc như thế này sau khi 
xong nếu không có những người trẻ mà tiếp tục ấy, thì cái công việc này sẽ không có sự tiếp diễn nữa, 
việc buôn người là một kỹ nghệ mang lại lợi nhuận đứng thứ nhì trên thế giới cái số tiền mà những 
người buôn người thu được là tỷ tỷ đồng, vì họ dùng sức lực. Họ dùng hoài lạm dụng hoài chứ không 
như là bán súng, họ chỉ bán 1 lần, còn những người nạn nhân họ có thể dùng hoài, họ có thể bán thân 
của họ nhiều lần, cho nên vâng những người giới trẻ rất mong họ có thể thấy điều này là tệ nạn xã hội 



thì họ phải lên tiếng. Họ có thể làm thiện nguyện viên thì hay vì có rất nhiều nạn nhân mà mình chưa 
biết họ đang ở đâu, hoặc họ có mà không dám lên tiếng, hoặc là lên tiếng ở những cái chỗ chẳng hạn 
như họ lên tiếng qua cơ quan môi giới, hoặc là chính quyền mà không được giúp đỡ họ im lặng, họ nghĩ 
vậy thôi, họ không biết là họ đi đâu nữa, cho nên có tiếng nói của những người trẻ để mà cùng nhau cho 
rất nhiều người trên toàn cầu biết về cái tệ nạn xã hội này và cùng kêu gọi làm việc chặt chẽ hơn thì cái 
mong ước của chúng tôi đó  là có thể xảy ra sớm hơn. Nhiều khi kể với an phong nhiều khi mình giúp đỡ 
về vấn đề buôn người chẳng hạn mình mua đồ ở aero mart, thì mình cũng là một người giúp về vấn đề 
này. Nếu giới trẻ có thể biết, lên tiếng để không mua đồ ở aeromart thì sau này họ mướn những công ty 
mà may đồ cho họ, họ phải chọn những công ty mướn người trả lương đàng hoàng.  

!: mình còn vài phút nói tóm lại hết cuộc đời của an phong sinh ra trong chế độ cộng sản, qua đây sống ở 
trại tị  nạn rồi đi làm bên đây thì an phong có một cái kinh nghiệm nào vui, buồn hay dở mà an phong 
muốn thế hệ trẻ biết để mà học, hay là để đề phòng, hay khuyến khích họ làm nếu mà họ cũng có một 
cơ hội qua tới Mỹ này cũng như định cư bên Mỹ này, cái đó là cái việc mà an phong có thể chia sẻ cho 
thế hệ sau  

31:28:@: Trước hết là an phong thấy đó khi mà đi học ở nước Mỹ, có nhiều chương trình đi học ở nước 
ngoài, thì nếu có cơ hội họ nên đi học ở nước ngoài, tại vì kinh nghiệm của an phong khi đi học ở nước 
ngoài đó nó là một cái kinh nghiệm vô giá, tại vì khi đi học nước ngoài mình có cơ hội tiếp xúc với một số 
những người nước khác, mình học, mình biết thêm về văn hóa của người ta mà khi mình đi học có cơ 
hội đó thì lứa tuổi nó còn trẻ còn hồn nhiên rồi không thể lấy lại được. tới khi đi ra , khi đi học không có 
nên mong đi học sao cho lẹ để đi làm việc tại vì tới khi mình làm việc đó có rất nhiều respondsibility  rồi 
tới khi đi làm rồi đó, thì chọn cái ngành mà mình trái tim nó đánh động. Thì mình thực sự đi làm một 
ngày tám tiếng mà nếu vì bất cứ lý do gì vì danh vọng, hay hài lòng bố mẹ, hay tài chánh. Mà mỗi một 
ngày thức dậy, chà phải đi làm rồi tới khi kiếm tiền,, lái xe nói trời ơi, 8 tiếng đồng hồ rồi làm sao chịu 
được. Nó làm ngày rất là dài, cuộc đời nó đau khổ lắm. Cho nên chọn cho trái tim của mình. ví dụ như An 
phong làm cho cơ quan Vô vụ lợi thì tài chính không được nhiều, ,nhưng mà nó cho an phong cái niềm 
vui. Thì nếu mà được như vậy.  

 

!: Tức là an phong muốn khuyến khích cái thế hệ trẻ nói tiếng anh, vì thế hệ trẻ nói tiếng Anh tức là 
chooose a career đừng cho choose the job 

33:30:@:Dạ chooose a career đừng cho choose the job.. Be passionate about something!. 

!: còn gì khác không, ngoài cái cuộc đời mà trải qua của một người việt tị nạn đương nhiên mình không 
còn tị nạn nữa. Và cái giới trẻ mà qua đây không còn tị nạn nữa, thế hệ sau khi nhìn lại cái này họ muốn 
coi những kinh nghiệm về cuộc đời của những người tị nạn hay bất cứ những lứa tuổi họ có trải qua họ 
có kinh nghiệm về những cái khổ, thì cái đó là cái gì  

34:05:@ : Lúc đó ba mẹ có câu nói, cuộc đời của người tị nạn cô đơn biết chừng nào Thì thật sự những 
người tị nạn, cuộc đời của họ có rất nhiều khổ hạnh ví dụ như đi học, mà mình thấy họ không nói chuyện 
với mình, không có nghĩa là họ kênh kiệu hoặc là họ không  muốn làmbạn, có thể vì vốn ngoại ngữ họ 



không có, cho nên những người đó thì nếu như mình có thể, ,mình có chút hi sinh, nếu có thể làm bạn 
và khuyến khích họ giống như an phong có sự khuyến khích từ thầy cô giáo làm cho  phong ráng học, và 
làm cho an phong thấy vui hơn,, đỡ buồn, đỡ lo. Tất nhiên khi bài khi mà rất dở mình cảm thấy quá là 
vui sướng, làm cho mình ráng hơn. Cái đó là một sự giúp đỡ, ngược lại phong thấy là người tị nạn hay 
thế nào đi chăng nữa ai cũng có gia đình, và mình cần có gia đình, mình làm việc cho gia đình, cho xã hội 
Tuy nhiên khi đi làm việc thì đừng vì công việc mà không nghĩ tới gia đình, tại vì mẹ của phong coi cái này 
thì mẹ phong nói là con hay lo làm việc nhiều không nghĩ tới gia đình, thì bây giờ con vẫn làm cho mẹ lo 
nhưng theo mình nghĩ nếu mình vui rồi thì nói chuyện với bố mẹ một chút cho bố mẹ biết là con ba mấy 
tuổi rồi ba mẹ bốn mấy tuổi mà con chưa cưới không có nghĩa là con ế mà con buồn phiền vì cuộc đời 
con con được,con vui lắm.  

!: và cái sống ở một cái hai cái thế hệ khác nhau, hai phong tục sống khác nhau, kinh nghiệm chothees 
hệ sau ? 

36:10:@: Em sẽ thấy hai thế hệ hai kinh nghiệm, nó khó khăn nhiều khi có chút confusing nhưng mà  

!: Khó hay dễ  

36:24:@: Cho cái cuộc sống của mninhf nhiều màu hơn, nếu mình có cơ hội đê rmaf được trải qua nhiều 
thứ thì mình biết cuộc đời nó hạnh phúc và đầy đủ hơn, có những điều khó khăn mình vẫn có thể biến 
thành điều dễ  

!: cám ơn an phong,  


