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Chú tên là gì và chú sinh sống ở đâu? 
Cám ơn Tina đã cho 1 cơ hội để ngồi nói chuyện với Tina. Mình tên là Huburt Vo 
và hiện nay mình đang ở Houston. 
Dạ cám ơn chú Huburt, chú có thể cho Tina biết chú đã từng sống ở đâu và chú 
qua Mỹ như thế nào? 
Tina, ngày xưa Huburt Vo sống với cha mẹ ở Việt Nam và còn đi học đại học, 
nhưng sau 30 tháng tư năm 1975 thì theo cha mẹ, gia đình và mấy anh em đã đi 
qua Mỹ, hành trình qua Mỹ là 1 hành trình khó khăn, rồi sau đó định cư tại Mỹ. 
Tới năm 1975 khoảng tháng 8, tháng 9 năm 1975 được những người bảo trợ họ 
bảo trợ ra nhà thờ và định cư tại tiểu bang Texas. 
Chú có thể cho Tina biết thêm 1 số kỉ niệm thời thơ ấu của chú ở Việt Nam và chú 
sinh sống như thế nào? 
Hồi xưa thời gian đó, Huburt Vo mới học xong trung học, mới bước vô năm thứ 
nhất đại học thì đời sống của 1 người học sinh, 1 người sinh viên Việt Nam thì thời 
đó rất là còn ngây thơ, có nhiều bạn bè và kỉ niệm thấy cũng rất là vui. Nhưng mà 
rất là tiếc là thời Huburt Vo lớn lên trong thời chiến tranh như vậy nên có nhiều cái 
làm mình trưởng thành sớm hơn tuổi của mình. 
Còn nói về thời còn bé, những kỉ niệm mà chú lớn lên thì chú nhớ những trò chơi 
nào mà vào lúc đó, chú thích chơi có những trò gì mà chú thích không? 
Hồi xưa còn nhỏ thì cũng giống như các em nhỏ ở Việt nam lớn lên thời còn tiểu 
học thì cũng chơi với bạn bè những người hàng xóm cũng qua chơi như là tạt hình, 
không biết Tina biết tạt hình là gì không, mấy cái hình họ in trong những tờ giấy, 
mình cắt ra chồng, chồng từng hình lên rồi vẽ 1 cái ô rồi mình lấy dép tạt cái hình, 
những cái hình nào ra ngoài thì thuộc về mình. Hồi nhỏ chơi những trò chơi đó với 
những người bạn trong lối xóm. Rồi những khi lớn hơn, trong thời gian trung học 
thì có đi chơi với mấy người bạn cũng đi coi movie, uống cà phê, đó là những thời 



kỷ niệm của 1 người học sinh. 
Lúc mà lớn lên chú có ảnh hưởng của người Pháp không? Tại vì theo Tina biết thì 
thế hệ người trước năm 75 thì có chịu ảnh hưởng của người Pháp, thì chú có? 
Gia đình của Huburt Vo, tất cả anh em đều đi học chương trình của Pháp hết. Hồi 
xưa thì Huburt Vo học ở trường ??rồi sau đó Bộ văn hóa giáo dục Việt Nam lấy 
trường đó đổi tên thành Lê Quý Đôn thành ra những người nào còn học hồi xưa 
học chương trình Pháp họ rời qua trường ngày xưa là trường Pháp của phái nữ gọi 
là Marry Cuirie, thành ra hồi xưa từ ??đổi sang Marry Cuirie. 
Chú có thể diễn tả cho Tina biết về nơi mà chú sinh sống, đó có phải là thành phố 
hay là 1 tỉnh nhỏ hay là vùng nhỏ. 
Chỗ mà hồi xưa ở với cha mẹ thì cha mẹ ở ngay trung tâm Sài Gòn ngay chỗ đó 
gọi là quận 3, 1 căn nhà ở đó cũng rất là lâu, ở đó tất cả anh em đều lớn lên tại căn 
nhà ở quận 3 Sài Gòn thì Huburt Vo cũng như mấy người em được sinh đẻ tại Sài 
Gòn, Tina. 
Vậy theo như chú biết thì thời đó và bây giờ chú có biết những thay đổi gì không? 
Đi qua đây từ năm 1975, tới bây giờ vẫn chưa có cơ hội quay trở lại Việt Nam, 
thành ra cũng không biết sự thay đổi như thế nào nhưng cũng biết được rất là 
nhiều thay đổi những căn nhà ở, như bà con nói qua thì cũng có thay đổi và những 
thành phố trong thành phố, mình gọi là thành phố Sài Gòn thì cũng có rất nhiều 
thay đổi nhưng cũng chưa có cơ hội trở về coi lại chỗ ở. 
Vậy thì từ nơi mà chú sinh sống có điều gì khiến chú nhớ về nơi đó không? 
Bạn bè đi chơi thôi. Lúc đó còn đi học thành ra chỉ nhớ tới bạn bè lúc đi chơi chứ 
cũng không có những kỉ niệm nào, có nhớ những kỉ niệm là những năm Việt Cộng 
tấn công vô Sài Gòn thì có nhớ được những hình ảnh thấy bom nổ, hay là có 1 dịp 
đi với người cha, đi trong chiếc xe thì tự nhiên chiếc xe bị rung động, bị ??1 tiếng 
nổ rất là lớn, mình biết là cách đó có 1 trái mìn mới đặt cách đó không xa, nó nổ 
ngay sau lưng thành ra tiếng vang rất là lớn. Và mỗi buổi tối lớn lên trong khung 
cảnh của Sài Gòn mặc dù có pháo kích của Việt Cộng bắn vào thành phố, thì lớn 
lên trong thời loạn ly, trong thời chiến tranh thì hiểu được, biết được từ người cha 
những tiếng rocket mà nó bay ngang, tiếng hú của nó như thế nào, để biết được cái 
rocket đó nó sẽ tới chỗ mình hay là nó bay đi chỗ khác. Thành ra đó là những cái 
lớn lên và học được trong thời loạn li, thời chiến tranh thì mình biết chỗ nào, khi đi 
ra ngoài đường cha mẹ thường dặn chỗ nào nên tránh, chỗ nào nên tới, nên tới chỗ 
đám đông tụ họp hay là chợ, coi chừng những rạp hát, rạp cinema vì nhiều khi có 
thể bị đặt mìn, đặt chất nổ gì đó. Những điều lớn lên trong thời loạn li thì con nít 
cũng phải học được và phải để ý tới những chỗ nào nguy hiểm hay những chỗ nào 
an toàn để mà tới lui. 
Vậy mỗi lần chú nghe tiếng máy bay hoặc là mấy tiếng rocket bay như vậy thì chú 
chạy đi đâu, chú sợ không? 
Cũng không có sợ gì, Tina. Mình sống trong thời đó thì tiếng súng, tiếng đạn, tiếng 
máy bay, tiếng rocket nghe rất bình thường, 1 ngày nghe rất là thường, buổi tối 
ngủ nghe tiếng rocket bay thì cũng bình thường thôi, và mình biết khi nào nó nổ 
tại đâu tại đâu cũng là thường. Tại vì sống trong hoàn cảnh chiến tranh thì mình 



hiểu được mấy cái đó. 
Sinh sống như vậy thì cuộc sống mỗi ngày không có được ổn định nhưng mà ngoài 
ra có những ngày lễ, lúc chú sinh sống ở bên đó thì có những ngày lễ hội nào mà 
chú nhớ đến, rất nhớ đến không? Chẳng hạn như là Tết?  
Tết thì lúc nào Huburt Vo cũng thấy lòng hơn chộn rộn thứ nhất là đời học sinh, 
ngày tết được nghỉ 2 tuần thành ra gần tới ngày tết thì rất là vui, nhớ tới ngày tết 
trong nhà đầy đủ thức ăn và có thêm nhiều thức ăn rất là hấp dẫn thành ra Huburt 
Vo lúc nào cũng thích cơ hội ngày tết được dịp đi với người mẹ xuống trung tâm 
Sài Gòn để mua những chậu hoa, chậu bông cúc hay là những cành mai để đem về 
nhà trưng. Ở nhà cũng nấu bánh chưng, bánh tét làm trong nhà chứ không có mua, 
nhớ tới những kỉ niệm đó, sống trong 1 gia đình người Việt đó là những cái ??, 
phong tục tập quán của người Việt mình thành ra cũng học hỏi được nhiều trong 
những ngày đầu năm đó Tina. 
Chú có những câu chuyện hay những kỉ niệm gì còn lưu lại trong tấm lòng của chú, 
chú có thể cho Tina biết 1, 2 chuyện không? 
Tina biết Huburt Vo cũng lớn lên trong khung cảnh trung học rất nhiều kỉ niệm, 
cũng đi chơi với những bạn trai và cũng có những buổi đi qua những trường khác, 
có bạn trai, bạn gái nói chuyện và những cuộc đi nhảy đầm buổi tối, nhưng mà 
nhảy đầm hồi xưa thì không phải ??, chỉ có được phép thỉnh thoảng đi chơi thôi, 
những kỷ niệm đó. Hoặc là qua trường bên Gia Long tại vì trường Marry Cuirie 
cũng gần trường Gia Long thành ra cũng thường qua trường Gia Long để mà nói 
chuyện với bạn gái khác. Đó là những kỉ niệm lớn lên trong thời học sinh đó Tina. 
Vậy thời học sinh trường học chú học là cho nam riêng, nữ riêng hay là trộn với 
nhau? 
Hồi xưa, system hệ thống trường học của mình đó, lúc mà Huburt Vo học theo 
chương trình Pháp thì học ở trường gọi là ??, bên phái nữ học chương trình Pháp 
thì học bên trường Marry Cuirie, nhưng mà sau Bộ văn hóa giáo dục lấy lại 
trường ??để đổi thành trường Lê Quý Đôn, thành ra những người nam học ở đây 
phải dồn sang trường Marry Cuirie, thành ra là nam nữ học chung trường Marry 
Cuirie. Nhưng mà hệ thống trường học của Việt Nam hồi xưa là trường nam riêng, 
trường nữ riêng, trường Gia Long là chuyên môn toàn là nữ không, còn như 
trường ??, kỹ thuật Cao Thắng là trường cho nam, thành ra Huburt Vo thường thấy 
trường Gia Long của mấy cô kế bên thì cứ qua bên đó. 
Vậy thời gian mà chú đi học highschool đó chú có đi làm gì không hay chỉ là đi 
học thôi? 
Hồi xưa, theo đời sống Việt Nam không có giống như bên Mỹ này, người cha, 
người mẹ chỉ là những người đi làm sinh sống để lo cho con ăn học, tại vì ở Việt 
Nam vấn đề mà học vấn rất quan trọng cho nên các gia đình dù là trung lưu hay là 
hơi thiếu kém cũng mong mỏi con họ học thành công, thành ra họ lúc nào cũng đi 
làm để cho con họ học fulltime thành ra Huburt Vo không có dịp đi làm trong lúc 
đi học như là tất cả những em đã sinh sống tại bên Mỹ. 
Nói về môi trường học vấn ở Việt Nam thì lớn lên chú thấy như thế nào, mình biết 
là cha mẹ mình quý học vấn của con cái nhưng mà sinh sống lên chú thấy như thế 



nào, ở trường đó? 
Ở trường thì học vấn ở bên Việt Nam, Huburt Vo học theo chương trình Tây, đối 
với chương trình Việt thì Huburt Vo thấy trình độ học vấn cao, học rất là nhiều và 
trình độ cao hơn trình độ trung học của bên nước Mỹ này, bài vở học hình như là 1 
cách cao hơn như lúc nào cũng là chuẩn bị cho 1 người học trung học vào học đại 
học, thành ra là rất là khó. Nhưng mà đổi qua bên này, mấy người em qua bên này 
học tiếp trung học ở bên này thì mấy người em thấy học trung học rất là dễ cho 
mấy người em. 
Hồi đó thì chú thích học môn nào? 
Ngày xưa thì thích về ngành kỹ sư nên lúc nào cũng chú trọng về toán, thành ra 
môn toán và môn vật lý bên này gọi là physics, 2 cua đó thì Huburt Vo thích môn 
physics với môn toán. 
Chú nói thêm 1 chút, sau khi qua Mỹ chú tiếp tục con đường học vấn của chú thì 
chú học tới đâu và hiện nay chú làm gì? 
Lúc mới qua Mỹ thì năm 75, gia đình lúc đó vẫn còn rất khó khăn tại vì môi 
trường mới qua nên không biết tương lai như thế nào và mình sẽ làm như thế nào 
thì gia đình luôn cố gắng, người cha nói là mình nên đi làm việc, không nên đi xin 
ở những nơi an sinh xã hội, những ??để sinh sống, chúng ta tối cùng lắm thì mới 
cần đến những cái đó thôi, nếu chúng ta còn sức khỏe thì chúng ta nên đi làm. Qua 
đây thì người cha mình đi làm, người mẹ cũng đi làm để nuôi gia đình nguyên mấy 
anh em, tổng cộng 8 người trong gia đình, người cha nói với Huburt Vo là nên đi 
làm trong 1 thời gian để mấy đứa em đi học thành ra Huburt Vo đồng ý đi làm. 
Những năm đầu tiên qua đất Mỹ vừa đi học vừa đi làm thì Huburt Vo nhớ khi mới 
qua bên Mỹ, đăng vô học ở ??thì họ đòi mình phải có bằng TOEFL, cái bằng coi 
trình độ tiếng Anh của mình như thế nào, thi xong TOEFL mới được vô ??để mà 
học tiếp, lúc đó Huburt Vo ???, vừa đi làm, vừa đi học, chiều về phải phụ giúp gia 
đình và sống tại ở đó là ???trong thời gian khoảng 1 năm, sau đó vì công ăn việc 
làm, vì việc làm không bằng ở Houston nên người cha đưa gia đình dọn về 
Houston. Và trong lúc mới dọn về Houston thì chân ướt chân ráo bắt đầu 1 cuộc 
đời mới, người cha đành phải tìm 1 công việc mới thì Huburt Vo ngưng học để đi 
làm để giúp cho gia đình có 1 sự sinh sống thành ra ngưng học trong lúc đó 2 năm, 
2 năm rưỡi rồi mới ??? Thời gian đi học thì sau này Huburt Vo có được 1 cái job 
làm thợ tiện, làm 1 ??cho hãng tiện thì Huburt Vo làm buổi tối, fulltime 11h đêm 
cho tới 7h sáng, ban ngày 7h sáng ra đi vô những lớp học tiếp chương trình của 
mình. Ngày xưa Huburt Vo thấy rằng không có muốn học ??vì học ??rất là lâu, 
Huburt Vo cũng muốn ??mỗi ??phải có 15 ??thành ra vừa đi học ban ngày fulltime 
và vừa đi làm buổi tối fulltime. 
Nghe chú tích cực quá, chăm chỉ đó cũng giống như là ??cùa người Việt Nam 
mình, chúng thấy có đúng không? Có công mài sắt có ngày nên kim phải không 
chú? 
Đúng vậy, Tina thấy là phần đông những người Việt Nam khi qua bên này thì họ ai 
cũng rất cố gắng để build lại đời sống đó Tina. 
Chú cho Tina biết thêm về lịch sử gia đình của chú, tên của chú, chú gọi là Huburt 



Vo đó, chú có tên Việt Nam không? 
Có tên Việt Nam nhưng mà tên Việt Nam cha mẹ đẻ ra xưa rồi thành ra giờ không 
gọi, nói vậy chứ tên Việt Nam hồi xưa là do bà nội đặt, họ Võ, chữ lót là Bá, gọi là 
Võ Bá Hiền.  
Tên đó có nghĩa gì không chú? 
Là hiền từ hay là không có phá phách...tại vì lúc đó, vô trong Nam chỉ có bà nội và 
người con trai là cha của Huburt Vo và người con gái của bà nội, mình gọi là bà cô, 
vô trong Nam chỉ có 3 người, ba của Huburt Vo còn có những người anh nhưng 
mà khi vô trong Nam chỉ có 3 người, người mẹ của Huburt Vo sinh con trai, bà nội 
cho rằng như là cháu đích tôn, cháu theo dòng ở bên nội ??là cháu đích tôn ở miền 
Nam thành ra mới dành đặt cho cái tên là Hiền, tên đó là tên bà nội đặt. 
Vậy chú có biết thêm về họ của chú không? 
Họ Võ thì mình biết theo những gì mà người cha nói lại thì cha mình hồi đó thực 
ra là họ Vũ, đi theo phong trào Việt Minh 1 thời gian thì những giấy tờ, những 
bằng cấp hồi xưa của ba mình, lúc mà đậu highschool, đậu trung học thì tất cả 
những tên của ba mình là tên khác, họ Vũ. Nhưng khi chạy vô trong Nam để trốn 
thì đổi tên khác và đổi sang họ Võ. Đó là tên của gia đình mình hồi xưa thì là họ 
Võ chứ không phải họ Vũ. 
Vậy thì hiện nay thì gia đình họ Võ của chú, bố mẹ anh chị em nói về ??của chú, 
những gì chú đã có ngày hôm nay thì gia đình nghĩ sao về chú từ lúc từ Việt Nam 
qua đây từ lúc chú là dân biểu của tiểu bang Texas, thì gia đình họ Võ nghĩ sao về 
chú? 
Cha mẹ thì không có nói tới nhưng mình nghĩ rằng có lẽ mình cũng có 1 điều vui 
vì cũng có sự thành công trong gia đình nhưng mà sự thành công đó không phải là 
sự thành công riêng của 1 mình mình, đây là sự thành công của gia đình. Bởi vì 
khi mà qua đây thì tất cả đều nhờ vào người cha, sự dạy dỗ của người cha, người 
cha nói là tất cả đi làm đều bỏ trong 1 cái ??như mình nói là 1 cái ??, 1 cái túi tiền, 
cho nên sau khi học xong người nào mà cần túi tiền đó thì sẽ mượn ?? Lúc mà vừa 
đi làm vừa đi học phụ giúp gia đình, gia đình có 1 chỗ đứng thì cha mẹ, người cha 
vừa đi làm vừa để dành tiền có mua được 1 tiệm ??cho người mẹ làm, lúc đó làm 
được 1 thời gian xong rồi thì mới bán ??, bỏ tiền vào ??thành ra lúc Huburt Vo lớn 
lên, Huburt Vo đi làm ??lúc đó không có tiền, phải mượn tiền của gia đình để ra ?? 
Sau 1 thời gian làm ??, 1 thời gian nào đó có đủ tiền trả lại trong đó, mấy người 
em lại tiếp tục mượn tiền trong??và tiếp tục làm trả lại. Cái đó là cái cách của gia 
đình làm khi mà mới qua Mỹ đó Tina, đó như là ??của gia đình Huburt Vo. 
Chú nói gia đình chú có 8 người anh em? Chú là thứ mấy? 
Không, 6 người. Mình là người đầu tiên. 
Vậy chú là người anh cả. Chú nghĩ sao về bổn phận của 1 người anh cả? 
Không có nghĩ gì nhiều, cũng làm chung với tất cả những anh em và như người 
cha trong gia đình cần cái gì thì mình cũng làm chung với nhau thôi. 
Hồi nãy Tina có nghe chú nói tiếng Mỹ, chú nói được bao nhiêu tiếng vậy? 
Tiếng Mễ sở dĩ qua bên này là có những cái ??đó Tina, có những người làm, người 
Mỹ, gốc Mễ, họ sinh sống bên này, họ là người ??họ qua đây họ sinh sống, họ làm 



việc cho Huburt Vo nhưng mà họ không nói được tiếng Anh, mặc dù họ sống 2 
mấy, 3 chục năm nhưng mà họ không nói được tiếng Anh có thể là môi trường họ 
sống họ không thích nói tiếng Anh hay là vì 1 lý do nào. Thành ra có những người 
làm như vậy, không có ??, có những cuộc đối thoại rõ ràng và những danh từ về 
technical họ không có hiểu được thành ra Huburt Vo bắt buộc đi học tiếng Mễ, đi 
học tiếng Mễ học suốt trong 3 năm, mỗi buổi tối đi học không có học ở trường 
nhưng mà học ở những ??, đi học có những bà thầy người Mễ bà ấy dạy, ở nhà học 
thêm buổi tối, Huburt Vo học ròng rã 3 năm mỗi ngày để mà có những cơ hội để 
đàm thoại lại với những nhân viên người Mễ. 
Vậy chú nói tiếng Mễ, tiếng Việt, tiếng Anh 3 tiếng là chú nói được? 
Tiếng Tây nữa. 
Tiếng Tây là? 
Tiếng Pháp. 
Chú có nhớ những câu chuyện thời bé mà ông bà cha mẹ kể những câu chuyện gì 
mà chú có nhớ tới không? 
Hồi xưa, còn bé khi mà chưa lên trung học còn tiểu học thì Huburt Vo nhớ rằng 
mỗi cuối tuần thì bổn phận của Huburt Vo là phải qua nhà bà nội, ở chơi trong nhà 
bà nội, lúc đó bà nội ở 1 mình, nhà cũng gần nhà của ba má Huburt Vo, cuối tuần 
qua nhà bà nội. Mỗi đêm, sáng dậythì bà nội thường kể chuyện, những chuyện như 
chuyện thiếu lâm, chuyện này, chuyện nọ chuyện tàu, có cơ hội được nghe bà nội 
kể chuyện là lúc buổi sáng dậy. 
Mấy chuyện Tàu như vậy thì hồi nhỏ chú có coi phim Tàu không? 
Cũng có coi phim tàu nhưng mà hồi đó nhỏ quá giờ không nhớ gì hết. 
Vậy chú là 1 người dân biểu, cũng vừa là 1 ??thì gia đình chú có ??về công việc 
chú đang làm không? 
Không, mỗi người làm 1 bổn phận riêng, Tian. Có mấy người em thì mấy người 
em toàn làm cho hãng không, làm cho hãng thì cũng có thể có ??nhưng tới thời 
gian này thì mấy người em chỉ có làm cho hãng thôi. Tại vì tùy theo hoàn cảnh và 
chỗ ở thì mỗi người có 1 công việc riêng, Tina. 
Còn trước khi định cư ở Mỹ, ở Việt Nam thì trước kia bố mẹ chú làm nghề gì? 
Ba mình làm trong quân đội, hồi xưa trước khi mà đi vào quân đội, trước khi thời 
tổng thống Ngô Đình Diệm bị đảo chánh thì ba của Huburt Vo làm về quan 
thuế, ??sau đó đi lính sỹ quan Thủ Đức rồi qua bên hải quân, từ hải quân chuyển 
qua nhiều nghề khác như là cảnh sát dã chiến rồi sau lúc đó làm ở những gian 
thuyền trên sông đó Tina. 
Chú có biết chuyện liên hệ của gia đình chú như là bố mẹ, ông bà làm sao mà họ 
gặp nhau, làm sao mà họ đi đến hôn nhân không? 
Mình không biết nhiều về ông nội, bà nội mình nhưng mà nghe nói ông nội bà nội 
hình như ngày xưa ông nội làm cho post office, bà nội thì làm trong những đồn 
điền thì 2 người gặp nhau. Còn cha mẹ thì nghe nói người cha đã vô trong Nam, 
trong Sài Gòn đi học thì hình như người cha học bên này ở trong 1 cái nhà mướn, 
nhà đối diện thì có gia đình người mẹ của Huburt Vo sống trong đó thì 2 người 
quen nhau từ đó. 



Ở Mỹ thì gia đình chú có tổ chức những ngày họp mặt không? 
Có, Tina, thỉnh thoảng có sum họp về nhà cha mẹ, anh em tập hợp lại vào những 
ngày đó, về lại đó trong những ngày lễ để chung vui với gia đình. 
Đó có phải là anh chị em bà con? 
Anh chị em, bà con qua chỉ có mấy người nguyên gia đình của Huburt Vo, 5 người 
em của Huburt Vo và cha mẹ, bây giờ mỗi người lớn lên đều có gia đình thì mấy 
người em đều tới họp gia đình và đem con cái họ tới, hợp thành 1 big familly. 
Vậy gia đình sinh hoạt như thế nào? 
Sinh hoạt thì tới những ngày lễ chỉ tới nấu ăn rồi vui chơi trong gia đình hỏi han 
nhau và cho những cái ideal với nhau. 
Gia đình chú có cách nói chuyện gia đình hay cách diễn đạt 1 cách đặc biệt không, 
mấy cái ?? 
Không có, gia đình của Huburt Vo cũng như các gia đình bình thường thôi thì cũng 
không có gì khác biệt. 
Những lễ hội truyền thống thì gia đình sinh hoạt như thế nào? 
Cũng có thể là get together đến nhà của cha mẹ hay đến nhà của 1 người em nào, 
ai đó cứ tới đó tổ chức ăn uống ?? 
Những ngày lễ nào là quan trọng với gia đình chú? Tết hay là Noel? 
Thường thường theo truyền thống là ngày Noel và ngày New year và những ngày 
lễ lớn thì tất cả mới có cơ hội tụp họp lại đồng tụ chứ còn ngày tết thì cũng không 
có tụ họp được, ai cũng phải đi làm hết, Tina thành ra mất đi truyền thống của 
người Việt. 
Vậy Noel gia đình chú có những món ăn của người Việt Nam mình không hay ăn 
theo cách của người Mỹ? 
Nhất là Thanks Giving thì theo truyền thống của người Mỹ, rồi tới Noel, tết Tây 
thì gia đình ai muốn ăn gì thì kêu những món ăn khác nhau nhưng mà Thanks 
Giving thì lúc nào cũng phải có??, nhưng mà món ??không phải là món thích của 
Huburt Vo nhưng mà ?? 
Gia đình chú có bàn thờ tổ tiên không? 
Có, Tina. 
Bàn thờ này chú sắp xếp như thế nào? 
Cái đó là do cha mẹ để. 
Vậy chú có truyền thống lế giỗ gì để chú duy trì truyền thống của tổ tiên không? 
Cái đó là cha mẹ của Huburt Vo làm cho Huburt Vo và anh chị em cũng ít có tham 
dự vì công ăn việc làm, Tina. 
Gia đình chú có thức ăn gì đặc biệt không? 
Nghĩ lại thì cái gì cũng ăn được chứ không có những cái gì gọi là món đặc biệt, lâu 
lâu mà ăn món nào hoài thì đổi món khác thôi. 
Vậy mấy cách thức làm đồ ăn thì chú không có rành bằng vợ chú hay là mẹ chú 
hả? 
Thường thường trong gia đình khi mới qua đây thì thường nấu trong nhà như gia 
đình của Huburt Vo hồi xưa, lúc đầu thì thường hay nấu nướng như sau này thì 
không có nấu nữa, Tina. 



Chắc là đi ăn ở ngoài nhiều ạ? 
Thường ăn ở ngoài hoặc mua về nhà ăn, khi nào có hội hè thì đặt ở các nhà hàng 
hay đặt chỗ khác làm rồi đem về chung vui với nhau. Chỉ có những lúc mà ??chỉ 
khi ra tiệm ?? Huburt Vo thấy cũng không bằng những lúc mà gia đình tụ tập lại 
làm những món ??? Thành ra lúc nào Huburt Vo nghĩ gia đình Huburt Vo 
về ??ngon hơn ở những nhà hàng khác, một số rất nhiều những nhà hàng khác. 
Thành ra nói về ??thì lúc nào cũng đem về nhà làm ăn. 
Tina để ý là chú thích mang giày cao bồi boot, chú có bị ảnh hưởng của Texas 
nhiều? 
Cái đó thì mang vào thấy nó comfortable thành ra thấy thích mang cái boot đó. 
Chú có thể cho Tina biết gia đình chú có những vật kỷ niệm gì mà chú rất quý 
không? 
Gia đình của anh em cha mẹ thì có những kỉ niệm là người cha trong ngành về 
hàng hải, hải quân hay trước thời kỳ mà cha Huburt Vo đi lính thì ông cha là 
thuyền trưởng của 1 thương thuyền là ??của 1 tàu thành ra những kỉ niệm của gia 
đình hồi xưa là những ??thì ở nhà có những cái đó để dành cho người cha. 
Chú có những hình ảnh hay những sách ghi chép gì về gia đình chú? 
Hình ảnh thì ba má của Huburt Vo có hết, khi đi qua bên Mỹ thì qua 2 tay không 
nhưng mà sau đó những liên lạc với người thân ở Việt Nam thì cũng mang được 1 
số hình ảnh đem qua bên Mỹ. 
Chú có những sinh hoạt, hội họp gì có ghi chép lại không? 
Thường thường ngày xưa người em trai cùng với 2 vợ chồng đều lãnh trách nhiệm 
chụp hình hoặc là quay phim trong những ??thành ra khi xum họp gia đình thì có 1 
người em lúc nào cũng ??vấn đề ghi chép đó. 
Mình nói thêm 1 số kinh nghiệm của chú trong thời kỳ chiến tranh, chú có thể cho 
Tina biết chiến tranh Việt Nam đã ảnh hưởng tới chú và cộng đồng ra sao? 
Chiến tranh Huburt Vo lớn lên trong chiến tranh Huburt Vo nghĩ là đã đạt được 1 
số kinh nghiệm lớn lên trong thời kỳ chiến tranh đó và những kinh nghiệm đã giúp 
ích cho Huburt Vo nhận thức được đời sống hàng ngày bên ngoài và hiểu được cái 
khó khăn và nguyện vọng của người Việt Nam tại hải ngoại này thành ra Huburt 
Vo rất hiểu ý nguyện của người Việt bên đây. 
Dạ vâng, ngoài ba của chú thì có người nào trong gia đình chú tham gia trực tiếp 
vào chiến tranh không chú? 
Không có, ở trong Nam chỉ có ba mình, người chị của ba và người anh của ba 
mình ở trong Nam chứ không phải 2 người, còn những người bên ngoại có người 
như dì mình có vũ trang trong quân đội thì mình nhớ hồi nhỏ 1 người dì mình có 
chồng đi hành quân thì bị mìn đập nổ, đã mất. Thành ra cái đó thì là những thời mà 
Huburt Vo nhớ lại trong chiến tranh. 
Trong thời gian đó chú có bao giờ liên hệ với lính Mỹ không? 
Không có dịp mà liên hệ với lính Mỹ, những tiếp xúc thì Huburt Vo thấy người cha 
có liên hệ tới thì chỉ là khi còn nhỏ đi theo, đứng bên ngoài chờ thôi. 
Dạ vâng, chú hoặc là gia đình chú có bao giờ bị thương hoặc là bị phế binh do 
chiến tranh gây ra? 



Ở trong gia đình Huburt Vo thì may mắn không có ai bị như vậy. 
Lúc mà xa quê hương thì gia đình chú đi bằng cách nào? 
Đi bằng tàu, cũng tới ngày mất nước thì người cha cùng gia đình đi lên tàu, đi lênh 
đênh trên biển không biết đi tới đâu, nhưng mà hên là cũng đặt chân lên được hòn 
đảo tại Phi, 1 căn cứ tại Mỹ ở Phi và từ đó dời đi. 
Chú ở Phi bao lâu? 
Ở Phi hình như 1 tháng mấy thì họ dời đi đảo khác ở ??, ở đó cũng 1 tháng mấy 
nữa rồi họ mới đưa vô trong 1 trại tạm cư ở Mỹ, cũng ở đó 1 tháng mấy thì 30 
tháng tư đi, tới khi gặp sponsor cũng là tháng 8, tháng 9, khoảng 4 tháng mấy, 5 
tháng ở trong những cái trại tạm cư đó. 
Lúc mà di dân như vậy thì chú và gia đình chú có mang được kỷ vật gì theo 
không? 
Không có mang được cái gì hết. Đi tay không thôi. 
Vậy hành trình đó chú cảm thấy như thế nào? 
Hành trình đó là 1 history trong cuộc đời của Huburt Vo, chỉ có những người nào 
trải qua mới biết được sự khó khăn. 
Vậy kinh nghiệm của chú ở trong trại tị nạn chú có thể Tina biết 1 chút? 
Ở trong trại tị nạn thì cũng không có gì mà cực khổ hết chỉ có thiếu những gia vị 
của người Việt Nam mình như là nước mắm thì không có, trong những tháng trong 
trại tị nạn thì không có những cái đó thôi, Tina. 
Chú bị hỏi những câu hỏi nào khi chú hoặc là bố mẹ của chú nộp đơn xin định cư 
ở tại nước Mỹ? 
Lúc mình đi năm 75 thì những người Mỹ họ hỏi những câu hỏi rất là thông thường, 
hỏi về background của mình, ở đâu, hay là học, làm gì, có tham gia trong quân đội 
không, những câu hỏi rất là bình thường chứ không có cái gì rắc rối, tại vì họ biết 
đợt đi đó là đợt đi của người tị nạn. 
Cảm nghĩ đầu tiên của chú và kinh nghiệm những ngày đầu ở nước Mỹ này chú 
thấy sao, chú còn nhớ không? 
Lúc mà mới ra, lúc mới đặt chân xuống phi trường để ra chỗ sponsor để mà họ 
lãnh về thì ngồi trên xe nhìn thấy nước Mỹ này sao nhà cửa sao nó thấp thấp, 
không có cao như nhà ở Việt Nam mình, và sao không thấy có ai ở ngoài đường 
toàn là xe chạy không, và buổi tối mở cửa ra không có ai đứng trước nhà nói 
chuyện thì đó là những khác lạ đối với Huburt Vo khi mà đặt chân những tuần đầu 
tiên, tháng đầu tiên đặt chân tới nước Mỹ, chưa có quen được sự sống, phong tục 
của những người khác bên này. Nhưng mà lúc đặt chân vô những siêu thị thì thấy 
siêu thị bên này quá lớn mà nó đẹp, đầy đủ thức ăn rất là nhiều, thành ra đó là 
những cái kỷ niệm khi mà Huburt Vo mới đặt chân tới nước Mỹ đã nhận thấy. 
Vậy là gia đình chú định cư tại tiểu bang nào? 
Tiểu bang Texas, ở tại ?? 
Vậy gia đình chú làm gì để sinh sống lúc ban đầu? 
Lúc ban đầu thì người cha được nhà thờ bảo lãnh, chưa có 1 cơ hội nào để đi ra, 
tiếng Anh thì cũng còn yếu kém thành ra không có cơ hội đi ra để xin việc làm 
khác thì nhà thờ giúp cho người cha mình làm trong nhà thờ, đưa cho 1 chức làm 



việc lao công là ??, đi clean up dọn dẹp trong nhà thờ, còn người mẹ thì lúc đó họ 
đi ra những shopping mall, ?? Huburt Vo còn nhớ là tiệm ??, nó có 1 cái 
department bán quần áo thì người mẹ làm ??, Huburt Vo lúc đó đi vô đi làm ??, 
người ta đi ăn xong mình dọn bàn cho người ta, thì đó là job đầu tiên đặt chân tới 
nước Mỹ đó Tina. 
Còn mấy người em của chú? 
Mấy người em thì không có đi làm, để cho đi học. 
Cảm nghĩ của chú như thế nào khi gia đình quyết định sẽ ở Mỹ sinh sống? 
Một khi đã rời nước Việt Nam thì Huburt Vo cũng đã nhận thấy lời của người cha 
nói là đặt chân tới nước Mỹ đây là nơi ở vĩnh viễn trong cuộc đời kế tiếp, thành ra 
đã chuẩn bị tinh thần đó, thành ra phải cố gắng làm lại hết. 
Những điều gì khó khăn nhất khi mà đặt chân tới nước Mỹ này đối với chú hoặc là 
bố mẹ của chú? 
Là công ăn việc làm, tại vì nhà thờ họ rất là tốt với gia đình, những người trong 
nhà thờ rất là lo cho gia đình nhưng mà minh biết là mình không thể nào sống 
trong sự giúp đỡ của họ lâu được cho nên gia đình quyết định đi làm, tìm công ăn 
việc làm nhanh, chưa có công ăn việc làm vững chắc thì sống những công ăn việc 
làm tạm bợ, đủ xoay sở cho gia đình, thành ra trong thời gian đó lúc nào cũng 
focus vào công ăn việc làm hết. 
Chú có nhớ cảm nghĩ của bố chú, bà mẹ, cảm nghĩ của họ như thế nào khi mà qua 
Mỹ phải làm những công việc rất là cực để mà lo cho gia đình, từ 1 người làm sỹ 
quan, qua Mỹ phải làm những việc hơi tích cực 1 chút? 
Tina biết là mình rất là hên là có 1 người cha lúc nào cũng thấy bổn phận của 
người cha, đối với gia đình thật ra mình không bao giờ ba của mình than phiền 1 
điều gì hết. 
Có điều gì giống và khác khi so sánh sự sống của quê hương không chú? 
Lúc đầu thì khác rất là nhiều, ở Việt Nam thì hoàn cảnh, đời sống khác rất nhiều, 
đầy đủ hơn lúc mới qua Mỹ. 
Vậy chú có 1 kinh nghiệm nào vui vẻ 1 chút kể cho Tina biết lúc mà chú hơi bỡ 
ngỡ, có thể nói là ??về phong tục ở Mỹ này? 
??đối với Huburt Vo để ôn lại thì Huburt Vo nghĩ là cũng không có 1 cái ??nào tại 
vì gia đình của Huburt Vo lúc còn ở Việt Nam thì đã biết được văn hóa, phong tục 
của người Âu châu, cũng như những anh em của Huburt Vo học chương trình Pháp 
thì trong chương trình Pháp học thì được biết về người Âu châu rất là nhiều về đời 
sống. Lúc học history thì họ có dạy về Pháp, về Âu châu, history của Mỹ, học 
về ??thì học của Europe và của Mỹ luôn và của những ??khác, thành ra đã hấp thụ 
hồi nhỏ, thành ra không có những ?? Hồi nhỏ lớn lên thì Huburt Vo lúc nào cũng 
có những thầy Tây, những sinh hoạt cùng với người Tây thành ra đối với Huburt 
Vo, những sinh hoạt đó chuyển qua những sinh hoạt của Mỹ thì cũng không có đến 
nỗi nào mà phải bỡ ngỡ lắm, Tina. 
Vậy chú có tự coi mình là 1 người Mỹ, hơn người Mỹ hay là hơn người Việt? 
Câu hỏi rất là hay, Tina. Mình qua đây mình sinh sống và đã làm quốc tịch của 
người Mỹ, thành ra Huburt Vo nghĩ là bổn phận của mình là bổn phận của 1 người 



Mỹ, mình lúc nào cũng tranh đấu cho đất nước Mỹ nhưng mà riêng với cộng đồng 
Việt Nam của mình thì gốc của mình, mình sẽ làm đủ mọi cách để có thể giúp 
những người trong khả năng của mình để cho cộng đồng mình tiến lên chút xíu. 
Cái đó là lối suy nghĩ của Huburt Vo. 
Còn đối với tiểu bang Texas thì chú thấy như thế nào? 
Đối với tiểu bang Texas, thì Huburt Vo nghĩ rằng đây là 1 tiểu bang mà mình đã 
sinh sống từ khi đặt chân tới nước Mỹ thì đây là 1 tiểu bang mình rất hãnh diện để 
sống, sống trong tiểu bang Texas. 
Chú có giữ liên lạc gì với họ hàng ở Việt Nam không? 
Có, thỉnh thoảng cha mẹ mình cũng có những cuộc nói chuyện hay là đàm thoại, 
cha mẹ có về Việt Nam để mà thăm lại anh chị em của cha mẹ ở Việt Nam thành ra 
Huburt Vo có những, chính Huburt Vo thì không có những cuộc nói chuyện hay là 
những việc nói chuyện trực tiếp nhiều đối với bà con bên Việt Nam nhưng mà bên 
gia đình thì cha mẹ Huburt Vo có nói chuyện nhiều. 
Chú có những truyền thống hay là tục lệ nào mà chú rất cố gắng để mà gìn giữ lại 
không? 
Những truyền thống nào cần gìn giữ thì hầu như là tất cả những truyền thống của 
người Việt chúng ta thì Huburt Vo rất muốn gìn giữ lại và để cho con cái biết được 
những truyền thống đó và hi vọng cộng đồng mình sẽ đưa truyền thống đó qua các 
thế hệ sau này của cộng đồng Việt Nam. 
Chú nói là chú chưa có về Việt Nam sau khi mà năm 75, chú có nhớ bài hát nào 
làm chú nhớ tới Việt Nam không? 
Có nhiều bài hát hay về Việt Nam lắm Tina, trong đó có bài hát về Việt Nam là 
Việt Nam đất nước tôi là Huburt Vo thích nhất. 
Theo như ý kiến của chú thì văn hóa của người Việt ở trên đất nước Mỹ sẽ trở 
thành như thế nào? 
Nghĩ rằng sẽ có 1 sự thay đổi, không có nhiều nhưng sẽ bị 1 sự ảnh hưởng nào 
khác, rất là ít, rất là nhỏ, tới thời gian này thì Huburt Vo nghĩ rằng cộng đồng Việt 
Nam mình đã gìn giữ được văn hóa, phong tục rất là hay của Việt Nam mình thì 
Huburt Vo sẽ cố gắng trong tương lai để cho những thế hệ sau này cũng cố gắng 
gìn giữ ??cho cộng đồng Việt Nam. 
Chú có những truyền thống, phong tục nào chú đã không thể giữ được mà muốn 
thay đổi? 
Bên này, mỗi ngày cuộc sống thay đổi, biến chuyển khác nhau. Ngày xưa nói về 
chuyện mà Huburt Vo nghĩ là lớn lên trong khung cảnh đại học hoặc trung học thì 
người trai với người gái cặp với nhau rất là khó thì bên này, sự gặp nhau rất là dễ 
dàng và lối suy nghĩ của những em lúc mà lớn lên bên này thì cũng khác theo 
truyền thống của những em bên Việt Nam. 
Vậy chú có những kỉ niệm nào mà đặc biệt chú muốn chia sẻ? 
Có nhiều kỉ niệm vui mà trong đời học sinh nhưng mà cũng không tiện nói ra 
được. 
Vậy cám ơn chú nhiều. ?? 
Cám ơn Tina. 


