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NB: Dạ thưa bác sỹ, xin bác sỹ cho biết tên, bác sỹ sinh trưởng năm nào và ở đâu không ạ ? 

00:11:MB: Vâng thưa cô, Tên tôi là Mùi Quý Bồng, tôi sinh ở Lạng sơn, bắc Việt, ngày 15/12/1946.  

NB: Nơi đó có phải là nơi ông lớn lên đi học không ? 

00:26:MB: Dạ hồi mà tôi 4 tuổi thì gia đình dọn ra hà nội, và tôi ở Hà Nội cho đến năm 54 thì theo gia 
đình vào Sài Gòn,  

NB: Trong những ngày tháng ở Hà Nội, có dịp nào ông về thăm quê không ? 

00:44:MB: Dạ chưa có dịp về thăm quê, cũng muốn về mà chưa có dịp,  

NB: Thưa ông như vậy thời niên thiếu của ông là tất cả gói gém tại Hà Nội 

01:01:MB: vâng đến năm 54 đó, thì vào Sài Gòn, một phần nhỏ ở Hà Nội, còn phần lớn ở Sài Gòn hết.  

NB: Vậy ông còn nhớ gì về Hà Nội không ? 

01:15:MB:  Dạ cái nhớ cũng không nhớ nhiều lắm, chỉ có nhớ kỷ niệm với bố tôi lúc còn nhỏ ông thường 
chở xe đạp đi những cái chỗ như hồ hoàn kiếm hay là chợ nó cũng không được nhớ cho rõ ràng lắm, 
nhưng mà hình ảnh Hà Nội nó vẫn là một hình ảnh đẹp  

NB: Có cái kỷ niệm nào đặc biệt như là ông đi chơi, hay là có những gì mà ông muốn chia sẻ trong thời 
gian này không? 

01:51:MB: cái kỷ niệm nhưng mà nó cũng không phải là kỷ niệm đẹp như mà, cái kỷ niệm mà nó cũng 
ảnh hưởng đến đời tôi sau này, ngày trước nhà tôi gần cái hồ gọi là hồ Ale đó, lúc còn nhỏ thì tôi hay đi 
với bạn ra Hồ câu cá mặc dù ông bố đã cấm, có một lần tôi bị rớt xuống hồ, rồi may quá bạn tôi lại kéo 
được lên thì thoát chết, về thì bị ông bố đánh cho một trận nên thân từ đó sợ luôn 

NB: Có uống nước nhiều không ? 

02:21:MB: Có uống nước nhiều chứ,  

NB:Thưa ông thì cái thời đó đi học thì cái khung cảnh xã hội có yên ổn không hay có ở trong chiến tranh 
hay sao ? 



02:34:MB: Dạ không, khi đó ở Hà Nội thì tương đối là yên ổn, tôi học tiểu học ở đó không có gì rắc rối, 
mặc dù lúc đó đã đến năm 54 thì tình hình tương đối là sôi động nhưng mà mình còn nhỏ quá thành ra 
mình cũng không có cảm nhận được hết những biến đổi lớn lao của cuộc sống ở đó,  

NB: Thưa ông, trong gia đình ông họ Mùi họ cũng không có nhiều người họ Mùi lắm, vậy có gì đặc biệt ? 

03:07:MB: Gia đình tôi thì thuộc một cái sắc tộc thiểu số ở miền thượng du Bắc Việt, đó là dân tộc Tày, 
gọi là về người Thổ đó, gần người Thái. 

NB: Trong truyền thống thì có gì khác biệt,, xin ông chia sẻ? 

03:31:MB: Theo tôi biết thì cũng không có gì khác biệt với người Việt Nam, tại vì năm 3-4 tuổi thì đã rời 
quê ra Hà Nội sống rồi, thành ra cuộc sống hoàn toàn như người Việt Nam thôi. 

NB: Thưa ông ở trong gia đình ông có gần gũi cha mẹ hay ông bà không ? 

03:50:MB: Dạ gần 

NB: Có những kỷ niệm nào, ông bà hay chiều chuộng dạy dỗ con cháu như thế nào ông còn nhớ không ? 

04:01:MB  Thì khi mà tôi rời quê thì lúc đó cũng không có được gần ông bà nữa mà chỉ có cha mẹ thôi. 
Thì bố tôi là một người rất là nghiêm khắc, mẹ tôi rất là hiền, cuộc sống gia đình thì cũng như mọi gia 
đình Việt Nam khác, kính lão. Thành ra trong gia đình cũng có một sự kính trọng rất là đáng kể,  

NB: Nhà ông có đông anh em không ? 

04:43:MB: Dạ có 4 người em trai và 1 người em gái 

NB: coi như ông là người lớn nhất trong gia đình ? ông có cảm thấy trách nhiệm lớn không, ông làm gì để 
mà có cái trách nhiệm của người anh đối với gia đình ? 

05:01:MB: Dạ vâng thì bên Việt Nam thì lúc nào mình cũng cố gắng mà nêu gương cho các em, đến khi 
tôi qua bên này du học đó, thì gia đình kẹt lại hết thì tôi cũng hết sức bảo lãnh cho các em qua Mỹ  

NB: Thưa ông thì, đi vào miền Nam đó thì ông còn nhớ được cái chuyến đi năm 1954 chút nào không ? 

05:32:MB: Lúc đó ông bố tôi ông ấy làm thông dịch viên cho quân đội Pháp thành ra gia đình mẹ tôi và 
các em vào Sài Gòn trước, con tôi với ông cụ thì ở lại để bàn giao giữa quân đội Pháp với cộng sản cho 
nên tôi ở lại đến chuyến cuối cùng rồi chỉ còn hai bố con đi tàu từ Hải Phòng vào trong nam. 

NB: Rồi sau mẹ và những người em thì sao ạ ? 

06:13:MB: Dạ mẹ và những người em vào Sài Gòn trước thì lúc đó có một cô cháu đã lập nghiệp trong 
nam thì hai vợ chồng cô đó có để dành cho một cái nhà nhỏ để gia đình trú ngụ cho đến khi bố tôi vô.  

NB: Rồi những năm tháng sau đó là ông đi học trung học lớn lên ở Sài Gòn, ông có kỷ niệm gì với Sài Gòn, 
06:37:MB: Dạ kỷ niệm với Sài Gòn thì nhiều lắm, vì cuộc sống sau khi vào Nam thì cũng theo gia đình 
phấn đấu vươn lên, tôi học ở trường trung học Trần Lực ở trong suốt những năm đầu tiên ở trường 
Trung Học, cho đến năm cuối thì chuyển qua Chu Văn An, sau đó thi đậu vào y khoa học Y khoa cho đến 
ngày đi du học. 

NB: ông có gì để nói về trường Chu Văn An không, đó là trường như thế nào nhỉ ? 



07:15:MB: Dạ vâng trường Chu Văn An thì tôi chỉ có học một năm đệ nhất thôi, thành ra tôi chỉ có chút 
kỷ niệm với trường đó, trường Trần Lực thì nhiều hơn, đó là trường ở khu Tân định, học nhờ một trường 
tiểu học của miền nam đó, thì trường tiểu học học một buổi, tôi học buổi kia, thời gian đó kỷ niệm với 
bạn bè rất nhiều. Đầu tháng tư này có tổ chức một buổi hội ngộ cho các học sinh trường Trần Lực toàn 
thế giới mà các em có thể đến được, cái buổi hội ngộ đó sẽ tổ chức ở Houston, 

NB: Thưa ông cái tuổi thanh niên đó thì những người thanh niên thời đó họ làm gì để vui chơi, thể thao. 

08:19:MB: Hồi đó thì chưa có máy điện toán, chưa có gì hết, thành ra đa số là đi thỉnh thoảng đi xem xi 
nê, mà đa số là tham dự một số hoạt động thể thao như chơi đá banh, rồi anh em tụ họp với nhau ở 
trường vậy thôi chứ không có nhiều kỹ thuật tân tiến như bây giờ, thành ra cái niềm vui của mọi người 
thời đó đa số là đi xem xi nê. 

NB: Ông có nhắc tới là trường Trần Lục sẽ có một buổi họp mặt, từ đó cỡ hơn 50 năm hơn rồi mà vẫn 
gắn bó với nhau. Thì ông nghĩ sao mà lại có được cái gắn bó đó trong những ngày rất là đơn sơ như thế ? 

09:10:MB: Dạ vâng thì cũng như các trường khác như Trưng Vương, Gia Long, Chu Văn An, thì tôi cũng là 
một thành viên có tham dự rất nhiều ở Chu Văn An, nhưng mà anh em Trần Lục thì rải rác khắp nơi, và 
số người không đông lắm. Tuy nhiên vẫn có những cái liên lạc và có những lúc anh em chúng tôi cũng có 
những cái đóng  góp để gửi về cho các bạn còn thiếu thốn ở bên Việt Nam nhưng mà sau này đó thì 
thỉnh thoảng mỗi địa phương vẫn có những buổi gặp mặt anh em Trần Lục tại địa phương Cali có lẽ 
nhiều hơn, bên Luosiana thì cũng có những buổi họp mặt chỉ chừng năm sáu anh em thôi. Nhưng mà kỳ 
này thì những anh em nói tuổi cũng lớn rồi mà không có dịp nào để anh em có cơ hội gặp nhau. Thành ra 
anh Dương Phục tôi với hai ba anh bạn ngồi nói chuyện nói là có lẽ anh em nên cũng có một cái buổi ít 
nhất một lần để cho anh em có thể đến họp gặp nhau thì đó là điều đáng quý thì chúng tôi quyết định 
làm buổi họp mặt. 

NB: Thưa ông thì những cái ngày tuổi thanh niên ở thành phố Sài Gòn sau đó chiến tranh lan rộng này 
kia, thì ông có tham gia biểu tình gì không ? 

10:32:MB: Dạ vâng có, vì thời đó là không có sinh viên nào không tham dự biểu tình vì cái ước vọng có 
một xã hội dân chủ, có một thể chế tiến bộ thì đó là luôn luôn trong đầu óc của mỗi người sinh viên, học 
sinh Việt Nam, bao giờ cũng canh cánh trong lòng. Thành ra trong những cái thời gian xáo trộn thì chúng 
tôi cũng tham gia những buổi biểu tình nhưng mà không có đến cái mức mà dữ dội và bạo động có thể 
xảy ra ở một vài nơi khác  

NB: Thưa ông thì ông nói là ông vào trường y khoa ông có thể cho biết lý do gì ông chọn y khoa làm một 
cái nghề chuyên nghiệp của ông không ? 

11:34:MB: Dạ vâng ngay từ hồi còn nhỏ tôi đã có cái ước mộng là trở thành một bác sỹ vì tôi thích những 
thứ công việc mà tiếp xúc với mọi người, mình nghĩ mình làm y sỹ thì mình có thể làm được những cái gì 
mà giúp cho người bệnh bớt đau khổ đi, là một điều mà ngay từ nhỏ tôi đã muốn rồi, sau khi tốt nghiệp 
trung học xong thì tôi thi vào Y khoa ngay. Lúc đó thì ước vọng thứ hai là làm phi công thì tôi đã nói với 
lại nhà đó là nếu  không đậu y khoa thì chắc con đi phi công. Tại vì cái tên tôi là Bồng, tang bồng đó trong 
đầu óc tôi luôn có một cái mộng là luôn được phiêu bạt đó đây, hồi ở Việt Nam thì đi ra ngoại quốc là cái 
điều rất là khó khăn. Nhưng mà nếu mình làm được cái gì thì mình làm vậy thôi. 

NB: Thưa ông thì ông có thể nói cái trường đại học Y khoa của Việt Nam ngày xưa đó, cái chế độ học như 
thế nào ông có kỉ niệm gì ở đó không ? 



12:59:MB: Dạ kỷ niệm y khoa thì nhiều lắm, chế độ học thì nó dập theo mô thức của bên trường đại học 
Y khoa Pháp, tức là có 1 năm dự bị y khoa, rồi sau đó có 6 năm trường y khoa, hai năm đầu tiên là học về 
khoa học căn bản năm ba thì học về bệnh lý và năm thứ 3 là sinh viên đã bắt đầu được đi thực tập ở các 
bệnh viện, một số anh em thích làm việc thì đã có thể làm những công việc như mổ nhỏ hoặc là theo 
thầy để học cách chữa bệnh. Đến năm thứ 5 nếu anh em nào mà thích đi về bệnh lý thì có thể thi làm 
nội trú thì ở lại trong bệnh viện và lo công việc trong bệnh viện, có những anh em thích làm khoa học 
căn bản thì có thể thi để làm giảng viên cho khu ở trong trường như là về cơ thể bệnh lý hay vi trùng học 
hay ký sinh trùng học hay những ngành khác thì về khoa học căn bản thì có thể thi về làm giảng viên. 
Năm thứ 5, rồi sau năm thứ 6 thì tốt nghiệp ra mang tiếng là bác sỹ nhưng cũng chưa có bằng bác sỹ 
thực sự là mình phải viết luận án, trình luận án thì sau đó mới chính thức có văn bằng bác sỹ . 

NB: Thưa ông luận án bác sỹ của ông làm về vấn đề gì ? 

14:57:MB: Dạ thưa về trường hợp nấm trong mắt.  

NB: Như thế có phải sau này ông coi như là làm việc về mắt không ? 

15:12:MB: Dạ không, hồi đó tôi trong khu ký sinh trùng và vi nấm học, đó là một trường hợp vi nấm, có 
liên quan đến ngành học của tôi. 

NB: Thưa ông, ông coi như là cũng bỏ rất nhiều thời gian để học và trở thành bác sỹ , thì trong thời gian 
đó ông có cảm thấy chiến tranh nó xảy ra chung quanh ông hay như thế nào không ? 

15:39:MB: Dạ vâng, mình ở Sài Gòn thì không thấy rõ cho lắm, chỉ có cái trận mậu thân thì các anh em 
sinh viên đều phải làm việc nhiều hơn ở các bệnh viện, và những lúc như vậy thì chúng tôi thường là 
chạy vào nhà thương làm gì mình có thể làm được. thì lúc đó mình thấy chiến tranh nó gần gũi với mình 
hơn  

NB: Thời mậu thân người chết có nhiều không, người ta đưa vào bệnh viện có nhiều không ? 

16:12:MB: Không, có thể không nhiều lắm những chỗ khác có thể có nhiều nhưng chỗ tôi không, thương 
tích thì có  

NB: Bệnh viện đó là bệnh viện gì ạ ? 

16:23:MB: Nếu nhớ không lầm thì là bệnh viện Bình dân 

NB: Thưa ông rồi ông có tham gia trực tiếp vào chiến tranh không ? 

16:35:MB: Dạ không, tôi có cái thứ nhất là tôi thuộc diện sắc tộc thành ra miễn Dịch, rồi sau đó thi vào 
ban giảng vấn ở lại trường Y Khoa giảng vấn, rồi có cái học bổng  y khoa sang Mỹ lấy thêm bằng chuyên 
môn y khoa, nhiệt đới và y tế công cộng. 

NB: Nãy ông có nói là ông là sắc tộc nên được miễn dịch, ông có thể nói về cái chính sách của chính phủ 
VNCH lúc bấy giờ cho người thiểu số nó đặc biệt thế nào không ? 

17:12:MB: Tôi thì tôi cũng không có để ý lắm tôi chỉ biết là sắc tộc thiểu số cho nên trong thời gian đi học 
thì được miễn dịch, còn những cái gì khác thì tôi không được rõ.  



NB: Xin bác sỹ cho biết lần đầu tiên bác sỹ bước chân đến nước Mỹ thì cảm xúc của bác sỹ như thế nào 
khi đi từ một nước nhỏ chiến tranh đến một đất nước cường thịnh và huy hoàng, thì cảm tưởng của bác 
sỹ là gì ạ ? 

17:48:MB: Dạ vâng, chắc là nó cũng hơi choáng ngợp bởi vì thực sự ở bên Việt Nam đọc sách vở và xem 
phim ảnh thì biết đời sống của họ như vậy nhưng mà khi mình qua mình thấy cái khung cảnh thanh bình, 
rồi tất cả những cái cởi mở của một xã hội dân chủ không có chiến tranh thì nó làm mình nghĩ về đất 
nước mình nhiều hơn và có thể nói là tủi thân. 

NB: Thưa ông ông ở Mỹ bao lâu,  

18:33:MB: Tôi qua tháng 12 năm 73, sau một thời gian làm Orientation bên Wasington DC tôi xuống 
New Orleans luôn ở đó từ tháng giêng năm 74 cho đến trận bão catrina năm 2005,  

NB: Thưa ông lúc ông sang đây học, ông có cảm thấy bị khó chịu vì là người ngoại quốc hay sao không ạ ? 

19:06:MB: Tôi nghĩ là không, là bởi vì thành phố New orleans cũng là thành phố có nhiều sắc dân khác 
nhau, thứ hai là trường học của tôi thì tôi học trong trường về Y tế công cộng nhiệt đợi, một số lớn sinh 
viên là người ngoại quốc thành ra cuộc sống nó cũng không có gì để cho mình phải chạnh lòng 

NB: Thưa ông, rồi những năm tháng đó ông có thấy sinh viên Mỹ biểu tình chống chiến tranh Việt Nam 
không ? 

19:52:MB: ở chỗ New Orleans thì không thấy  

NB: Nhìn trên truyền hình có thấy không ? 

20:02:MB: Nhìn trên truyền hình thì cũng thấy nhưng mà thực sự ra lúc đó mình qua năm đó thì cũng 
chưa có gì là rầm rộ lắm, mình cũng phải lo cắm đầu học thành ra mình không có để ý tới những việc bên 
ngoài nhiều, vì chương trình của tôi là qua một năm lấy bằng master về public care và trouble  managing, 
thì sau đó về nước, nhưng mà sau đó khi lấy xong master thì tôi có xin ở lại học thêm 6 tháng để lấy đủ 
chứng chỉ thi lấy bằng tiến sỹ về khoa học đó. Thì họ trường y khoa với hội y sỹ hoa kỳ đồng ý cho mình 
ở lại thêm. Sau khi mình học xong cái thì mất nước. Đáng lẽ tháng 7 năm 75 thì tôi về nước làm luận án 
rồi trở về Hoa Kỳ trình luận án, nhưng mà tháng 4 thì đã mất nước rồi. 

NB: Lúc đó ông có gia đình chưa ? 

21:03:MB: Dạ có rồi 

NB: Ông lập gia đình năm nào 

21:06:MB: Tôi lập gia đình năm 71.  

NB: Ông có cho vợ con đi theo ? 

21:12:MB: DẠ không ạ, thành ra lúc tôi đi đó thì bà nhà với lại cháu đầu vẫn còn ở Việt Nam. 

NB: Cái lúc ở bên này, cái ngày mà ông nghe chuyện mất nước 30.4 lúc đó cảm tưởng ông là gì?lúc bấy 
giờ bà nhà với con vẫn ở bên Việt Nam? 

21:34:MB: lúc đó hoang mang vì mình không biết là vợ con mình ra làm sao, thứ nhất, nghe tin có di tản, 
mà không có tin tức của vợ con. Thành ra không biết vợ con mình có trong số di tản không, hay tình 



trạng đã xảy ra làm sao . Cho tới 6 tháng sau tôi mới nhận được thư của vợ tôi gửi từ Việt Nam, qua 
Pháp rồi có bà chị họ của tôi ở bên Pháp chuyển qua Mỹ cho tôi, lúc đó mới biết là còn ở Việt Nam,  

NB: Thưa ông, rồi cái cuộc đời lúc mà chưa đoàn tụ với gia đình ở bên Việt Nam qua tất nhiên là buồn 
nhưng mà nó có ảnh hưởng đến việc học việc làm hay là nôn nóng gì không ? 

22:24:MB Tôi cũng nản chí lắm, nhưng mà may mắn là trong semester đó, là nửa niên khóa từ tháng 
giêng năm 75 cho tới tháng 6 năm 75 thì tôi đã lấy hết được các chứng chỉ để làm ứng viên cho bằng 
tiến sỹ khoa học, thành ra tôi không cần phải học nữa, tôi chỉ lo ghi danh ứng viên cho trình luận án thôi, 
nên cũng đỡ. Nhưng mà thực sự lúc đó là nản chí lắm bởi vì mình không biết tình trạng gia đình làm sao 
hết, tôi có ý định bỏ không làm tiếp nữa. Học bổng hiệp hội y sỹ Hoa Kỳ cấp cho tôi cũng đã bị cắt bởi vì 
họ nói không có liên hệ giữa họ với chính phủ Việt Nam nữa. Thế nên tôi phải tiếp tục đi làm để tiếp tục 
sinh sống bên Mỹ cũng nản chí cũng định bỏ học nhưng mà giáo sư hướng dẫn của tôi bảo tôi không nên 
bỏ như vậy. Ông ấy khuyên tôi là nếu mà muốn tiếp tục thì phải làm luận án thì lúc đó trường tôi học là 
đại học Tuylen có một cơ sở dưới Nam mỹ, columbia có một trung tâm nghiên cứu về y khoa dưới đó, 
ông ấy mới nói rằng là nếu mà anh muốn tiếp tục lấy chứng chỉ thì anh cần phải làm luận án nếu không 
về Việt Nam làm được thì anh xuống Nam Mỹ anh làm, thì tôi nghe ông thầy nói vậy thì tôi cũng mừng, 
nhận lời ngay là bởi vì thực sự trong những cái ngày tháng sau khi mà đất nước, làn sóng tị nạn kéo về 
New Orleans đó thì tôi cũng là người đầu tiên cùng phái đoàn Catholic charity đi đón họ thì đó cũng có 
cái mừng, cũng có cái tủi, mừng là vì thấy những người đồng hương đã qua xứ sở tự do, nhưng mà tủi là 
mình ở đây mà vợ con vẫn kẹt ở đó. Thành ra khi ông thầy nói vậy thì mình cũng nói chắc mình nên đi 
khỏi xứ này một thời gian cho đỡ buồn, thì tôi nhận lời, và đến năm 77 thì tôi xuống Nam mỹ làm luận 
án. 

NB: Cái tình trạng di trú thế nào ? 

25:31:MB: vâng lúc đó khi mất nước thì tôi có tới xin ra hạn Visa, thì dĩ nhiên không còn phải sinh viên 
du học nữa, họ nói tôi là người tị nạn với tư cách tị nạn. Tôi nói tôi không phải tị nạn tôi qua đây trước 
thì họ cho tôi cái thường trú nhân Resident,  

NB: có khó khăn lắm không ? 

25:39:MB: Dạ cũng  khó khăn nhưng mà khi mình trình bày hoàn cảnh của mình thì họ cho ngay,  

NB: Từ ngày đó ông nói học đến tháng 7 năm 75 xong đang chờ làm luận án, mà đến năm 77 ông mới 
sang bên Columbia thì trong thời gian đó ông cũng làm việc ở bệnh viện hay thế nào ? 

26:07:MB: Dạ trong thời gian đó tôi làm việc trong khu về bệnh phong thấp ở trên đường đại học tiểu 
bang Lousiana ông thầy của tôi bên trường Tulen lấy cho tôi cái … thì tôi bỏ tôi đi nam mỹ. 

NB: Trước khi nói chuyện đi nam Mỹ xin hỏi thăm ông cuộc chiến tranh Việt Nam, ông không tham gia 
trực tiếp nhưng mà bạn bè ông có ai tham dự trực tiếp và có ai thương tật gì không ? 

26:50:MB: Dạ có, một ông cậu tôi  bị chết, rồi còn một số người khác cũng bị hoặc là chết hoặc là bị 
thương. 

NB: Thưa ông ông nghĩ gì về cuộc chiến tranh Việt Nam ? 

27:08:MB: Cái cuộc chiến tranh là một chuyện rất đáng buồn vì mình không thể nào tưởng tượng được 
là cuộc chiến tranh nồi da xáo thịt suốt bao nhiêu năm như vậy bao nhiêu người bị mất mạng, bao nhiêu 



người thương tích, cả một thế hệ thanh niên. Thực sự tôi có rất nhiều bạn bè trong ngành y khoa cũng 
thế có nhiều người đã phải gia nhập quân ngũ sau khi học xong chưa có trình luận án mà đã bị mất tức là 
chưa thực sự trở thành y sỹ đã bị mất mạng thì những cái đó là một cái phí phạm, chất xám của Việt 
Nam rất là lớn, cho đến bây giờ tình trạng đất nước như mọi người cũng đã thấy là nó không có được tự 
do dân chủ như người ta đã hô hào, đã nói giải phóng đất nước. Đó là điều rất đáng buồn. 

NB: Ông nghĩ gì về chính sách của người Mỹ đối với chiến tranh Việt Nam và Miền nam Việt Nam ? 

28:27:MB: Những cái chuyện về chính trị thực sự rất khó nói, vì mình không hoạt động trong chính 
trường thành ra chính sách của họ đọc sách đọc báo thấy nói họ như thế này họ như thế kia nhưng mà 
cái nguyên nhân chính của cái cuộc chiến hay là đường lối của người Mỹ thì mình không thể nào phê 
phán dựa trên những gì tôi đọc được,nhưng riêng tôi tôi nghĩ một quốc gia mà phải lệ thuộc vào những 
quốc gia khác thì không bao giờ mình có quyền tự quyết được. Ngay cái hồi mà hội đàm bốn bên là tôi 
đã thấy rằng là có cái gì không ổn là vì lúc đó mình cảm thấy Mỹ với Bắc việt đứng cùng một hàng với 
nhau, VNCH với MTGP thì lại đứng hàng dưới hơn, thành ra mình không có quyết định được cái gì hết đó 
là một điểm mà từ hồi đó tôi đã nghĩ là nếu mà mình không có chính phủ đủ mạnh để nói lên tiếng nói 
của mình thì trước sau mình cũng sẽ bị người ta đưa vào một con đường mà mình không muốn.  

NB: Thưa ông, những ngày tháng còn làm ở Việt Nam, ông có dịp tiếp xúc với người Mỹ ở Việt Nam 
không ? ông nghĩ gì về họ ? 

30:21:MB: Những người Mỹ mà tôi có tiếp xúc thì chỉ là những giáo sư bên Mỹ gửi qua để giảng dạy y 
khoa, và một số bạn tôi quen, chứ tôi không được tiếp xúc với những giới khác,những người đó đều là 
những người rất dễ thương và ngoài tình thầy trò, bạn bè, thì không có gì khác cả.  

NBL: Thưa ông, năm 77 khi ông sang nam Mỹ, columbia ông có kỉ niệm gì không , ông có kỉ niệm như thế 
nào ? 

30:59:MB: Tôi qua đó không phải để học, qua đó để làm khảo cứu cho mình, thì thực ra columbia là một 
xứ sở rất đẹp, thành phố tôi ở cũng là một thành phố rất đẹp, tình cảm của người dân Columbia đó nó 
rất là gần gũi với người á đông, khi tôi xuống đó thì được một bà cụ nhận tôi làm con nuôi rồi cái không 
khí gia đình rất là thoải mái, họ cũng tập trung gia đình giống như việt nam, tụ họp gia đình rất là đông 
đảo, cách mà con cái đối xử với ông bà bố mẹ cũng giống hệt như là Việt Nam, rất là kính trọng, rất là 
tôn kính, tôi cũng có một thời gian rất là hạnh phúc ở bên Columbia, 

NB: Vậy là ông phải học tiếng Spanish  

31:57:MB: Vâng trước khi xuống columbia thì ở trường có cho tôi học 6 tháng Spanish intensive đến nơi 
rồi thì cũng chới với lắm, vì họ nói nhanh quá mình nghe không kịp, nhưng mà vì sống ở đó, và nhất là 
tôi ở trọ cùng với  nhà bà mà tôi gọi là mẹ nuôi đó, thảnh a mỗi ngày đều phải giao tiếp bằng tiếng 
Spanish sau 3 tháng tôi đã nói được thông thạo rồi  

NB: Vậy luận án ông viết bằng tiếng Anh hay Pháp? 

32:31:MB: Tiếng Anh ạ, tại vì của trường Tulem, 

NB: Ở đó là một nơi rất xa gia đình, thì ông thấy cuộc sống xã hội xung quanh ông thấy có dễ thích hợp 
không? Mọi người đối xử với ông thế nào ? 



32:53:MB: Như tôi nói đó, là một xứ sở rất đẹp, tình cảm dân chúng rất là thoải mái, nó làm cho tôi có 
cảm tưởng như tôi sống ở Việt Nam, mà cũng nhờ có chuyến xuống Columbia mà tôi đã đón được vợ 
con qua. 

NB: Vâng, trước khi xuống Columbia tôi đã xin cho vợ con đoàn tụ, nhưng mà năm 77 đến 79 chưa có 
phong trào HO thành ra có xin cũng vô ích thôi. Nhưng mà khi tôi xuống Columbia đó thì bà xã tôi có viết 
thơ nói rằng là, bằng cách nào anh có thể xin qua sum họp bên đó, thì có thể phía Việt Nam sẽ cho đi, vì 
Việt Nam và Columbia không phải là quốc gia thù địch, thì ông giáo sư cũng quen một số người có tai to 
mặt lớn trong chính quyền Columbia đó, thì họ cũng giúp tôi. Sau 2 năm thì làm giấy tờ thì bên Việt Nam 
đồng ý cho vợ con tôi qua sum họp ở Columbia,  

NB:Đó là vào năm nào ạ ? 

34:19:MB: Là năm 1979, 

NB: cuộc đời của ông có gia đình, không phải ở Việt Nam nữa, mà ở bên Columbia thì nó như thế nào ? 

34:32:MB: Tôi sống bên Columbia thì độc thân thôi, ,cho đến khi đón vợ con qua là tháng 4 năm 1979, 
rồi đến tháng 6 là phải về Mỹ lại rồi. vậy nên vợ với cô con gái chỉ ở lại bên Columbia được 1 tháng rưỡi 
nhưng mà gia đình columbia đó và tất cả những nhân viên làm việc trong trung tâm nghiên cứu của tôi 
rất là quý gia đình chúng tôi nên cũng có được một cái tình cảm êm ấm trong thời gian này. 

NB: thưa ông, tình trạng di trú của bà nhà và con cái ông thế nào ? 

35:21:MB: Cái đó cũng có thể gọi là chuyện tái ông mất ngựa đó, khi mà bà xã tôi với cháu qua Columbia 
rồi, thì có lên tòa đại sứ Mỹ để xin cho vợ và cháu nhập cảnh ngay nhưng mà họ không cho bởi vì lúc đó 
tôi chỉ mới là thường trú nhân chứ chưa phải là công dân Mỹ thì chúng tôi cứ ngồi lải nhải kể hết tình 
cảnh của mình rồi xa cách vợ con bao nhiêu lâu rồi như vậy nếu mà không cho vợ con tôi vào thì tôi phải 
về  Mỹ mà vợ con phải sống bên Columbia mà không nói tiếng spanish thì không biết làm sao, may mắn 
lúc đó có một ông người Mỹ đi ngang qua thấy vợ chồng chúng tôi thì ông ấy đứng khựng lại nhìn tôi rồi 
ông ấy lại hỏi có phải là người Việt Nam không, thì ông ấy hỏi lý do tại sao đến tòa đại sứ. Thì tôi kể như 
vậy thì ông ấy nói ông bà không phải lo. Tôi hứa với ông bà trong vòng hai tuần tôi sẽ xin được thẻ xanh 
cho bà và cháu tôi chỉ muốn mời ông bà về nhà ăn cơm. Tôi rất ngạc nhiên tại sao lại vậy, thì ông ấy nói 
là ông ấy là tùy viên quân sự mà vợ ông ấy là người Việt Nam, 22 năm chưa được nói tiếng Việt Nam nào 
hết. Thành ra ông ấy muốn bà ấy nói vài câu tiếng Việt Nam thì chắc là bà ấy sẽ mừng lắm. Ông ấy yêu 
vợ lắm, thành ra bất cứ cái gì mà làm cho vợ ông ấy vui lắm, ông ấy kêu điện thoại về nhà rồi đưa chúng 
tôi về nhà. quả nhiên là 2 tuần sau chúng tôi nhận được Green Card,  

NB: May mắn quá, giờ ông còn giữ liên lạc với người đó không ? 

37:26:MB: Sau mấy năm liên lạc thì không biết là ông ấy đi đâu tôi không thấy phản hồi nữa. 

NB: Trở lại vấn đề khi ông bà đi trở lại vào Hoa Kỳ thì ông bà ở tiểu bang nào.  

37:43:MB: Dĩ nhiên là chúng tôi trở về Lousiana, rồi lúc trở về tiếp tục lấy bằng sang Y khoa nhiệt đới và 
ký sinh trùng thì tôi tiếp tục ở lại trường làm thêm 2 năm nghiên cứu bên Hậu đại học về sốt rét rồi sau 
đó thì tôi đi thực tập trở lại làm với gia đình. 

NB: Ở đây có thấy tiểu sử là có dạy trường y khoa Mỹ và Việt  



38:26:MB: Qua bên Mỹ đó, tôi có dạy học ở Little Sài Gòn, Lousiana University, Tulen cũng có mời tôi 
làm giảng viên cho các sinh viên năm thứ 3 và thứ 4. 

NB: Thầy thấy tinh thần học của sinh viên y khoa Mỹ và Việt Nam khác nhau chỗ nào ? 

39:03:MB: Cách học của người Mỹ họ cởi mở hơn, hồi tôi qua học bên Mỹ đó, thì mình thấy rằng mình 
học bên Việt Nam thì sách vở nhiều quá, bên này thì họ khai phóng hơn. Để cho sinh viên tự tìm tòi, 
phát triển được cái khả năng của mình nhiều hơn. 

NB: Thưa ông thì cuộc đời ông mãi đến sau này mới rời khỏi New Orleans, thì ở đó có kỷ niệm gì đặc biệt, 
thì họ có những cultureshock không? vợ con thì sao ? 

40:02:MB: Bà nhà tôi bà ấy cũng thích nghi nhanh, Columbia về đến New Orleans bà ấy đi làm ngay, lúc 
đó tôi đang ở trong nhà thương, thì bà ấy có xin làm việc ở nhà thương. Với tư cách là thông dịch viên,  

NB: tức là người Việt của mình lúc đó đến New Orleans cũng khá nhiều, cần nhiều người nói tiếng Việt 
để phiên dịch, ông có bao nhiêu con ? 

41:00:MB: tôi có 3  

NB: 1 người sinh ở Việt Nam 2 người sinh bên này ? 

41:05:MB: Cháu  

 

<video 3> 

00:03:MB Dạ, tôi có 3 người con sống ở Việt Nam, thì cái cô đầu tiên là sanh ở Việt Nam, còn 2 cháu nữa 
thì sanh ở bên Mỹ. 

NB:Thì với cái background như thế ý thì, 1 người sinh Việt Nam, 2 người sinh bên Mỹ thì ông có thấy là là 
cô con gái đầu có thích ứng bên này dễ dàng hơn không hay là có khác biệt gì về vấn đề coi như là social 
life và cư xử với gia đình trong 3 người đó? 

00:33: MB Dạ thực sự là cũng không là bởi vì cháu đầu hồi nó qua là nó 6 tuổi, thì cũng còn nhỏ lắm, mà 
lúc mà tôi ở bên New Orleans thì có 1 cái gia đình người Mỹ mà thường thường sinh viên qua đây du học 
thì cái kiểu mà host family thì ông bà đó là vợ chồng mục sư, thì họ đón nhận tôi từ những ngày đầu, và 
thời gian nó qua đi thì 2 ông bà đó đã trở thành người như là bố mẹ đỡ đầu cho tôi. Thì chính 2 ông bà 
đó đã săn sóc và lo lắng cho những đứa con của tôi, từ nhỏ đó, cả 3 đứa đó thì thực sự là nuôi dạy tụi nó. 
Dạ vâng, thì cho tới bây giờ, mỗi một lần mà có cái tiệc hay là cái gì đó thì chúng tôi luôn luôn có mặt 
ông bà, mà mỗi 1 dịp giáng sinh chẳng hạn thì luôn luôn là có họp mặt gia đình, thì ông bà đó đối với tôi 
như 1 người cha, và các con của tôi thì gọi 2 ông bà đó là ông bà. Và bây giờ thì ông bà cụ cũng đã lớn 
tuổi rồi, thì hiện thời, trước thì ở New Orleans bây giờ cũng dời qua Texas, và ở cách chúng tôi tầm 1 
tiếng đồng hồ, cũng vẫn có liên lạc thường xuyên thì cũng mới đây sinh nhật của cháu ngoại của tôi đó, 
ông bà cũng có đến chơi, rất là quý giá, quý báu. 

NB: Vậy ông đã tìm được 1 cái gia đình lớn của mình trên đất Mỹ này. Dạ thưa ông thì trong cái nền giáo 
dục trong gia đình đó thì ông có những cái gì đặc biệt muốn truyền lại tức là truyền thống của gia đình 
đó và muốn truyền lại cho con cái, và nếu có thì ông làm thế nào để có thể truyền đạt được những điều 
đó?  



02:37: MB Dạ vâng, chúng tôi cố gắng để mà dung hòa cái văn hóa Việt Nam và văn hóa Mỹ, thành ra là 
trong gia đình mọi sự đều rất là cởi mở, các con tôi ấy thì cũng chịu ảnh hưởng của 2 ông bà mục sư rất 
nhiều, thành ra là cách sống của chúng nó cũng có tính chất Mỹ hóa nhiều hơn, nhưng luôn luôn là cái 
tình cảm giữa cha mẹ, con cái vẫn được duy trì theo cái truyền thống Việt Nam, nên mình cố gắng dung 
hòa cái đẹp giữa 2 miền văn hóa.  

NB:Dạ vâng, thưa ông là trong gia đình có nói tiếng Việt Nam không ạ? 

03:20: MB Dạ vâng là nói tiếng Việt Nam ạ.  

NB:Dạ, tức là 3 người con của ông có thể nói và viết được tiếng Việt Nam?  

03:27: MB Dạ vâng ạ, viết thì không được khá lắm nhưng nói thì thông thạo đủ để mà nói chuyện. 

NB:Vâng, thưa ông thì, theo ông thì vì sao mà cái vấn đề phải giữ truyền thống của người Việt trong gia 
đình Việt Nam quan trọng ở Hoa Kỳ? 

03:45: MB ờ tại vì, văn hóa của người Việt Nam mình nó có cái nétđẹp của nó, nét đẹp thứ nhất là cái sự 
tương quan giữa các thành viên của gia đình, cái sự kính trọng mà của con cái đối với bố mẹ, của những 
người trẻ đối với những người lớn tuổi, trong khi đó thì cái nền văn hóa Mỹ nó khai phóng hơn, nó tự do 
hơn, nó cho mình phát triển khả năng của mình nhiều hơn, nên nếu mà mình làm được cả 2 cái sự dung 
hòa như vậy thì nó ,tôi nghĩ là nó tốt cho cả cái thế hệ sau của mình. 

NB:Dạ vâng, thưa ông thì ông nghĩ cái cuộc đời của ông ở New orleans thì sau đó rất êm đềm không và 
ông có cái kỷ niệm đặc biệt về New orleans không? 

04:34: MB Dạ kỷ niệm về New orleans thì nhiều lắm vì thực sự tôi sống ở New orleans nhiều hơn là tôi 
sống ở Việt Nam, lúc mà tôi đi dời Sài Gòn thì tôi 25,26 tuổi, ở Việt Nam thì sống có hai mấy năm thôi, 
còn sống ở New orleans tôi sống gần 31 năm. Những kỷ niệm thì không thể nào kể hết được, bạn bè thì 
rồi công việc học hành, công việc làm, nhất là trong thời gian mà tôi hành nghề ở New orleans, tôi có 1 
phòng mạch ở cái khu của người người Mỹ trắng nhiều, tôi thấy là cái dân chúng ở đó, họ rất là dễ 
thương, cái tình cảm của mình cũng không có khác gì khi mà tôi ở Việt Nam, có những bệnh nhân họ 
mang thức ăn đến cho mình như là fish là cái món ăn đăc biệt của người New orleans, cái mùa cá họ 
đem đến họ tặng cho mình hoặc có 1 số những người ngư dân Mỹ, họ đem sò, tôm đến họ biếu chẳng 
hạn đó, thì những cái đó là những cái mà ,ít khi mình thấy xảy ra ở nước Mỹ. Cái chỗ mà tôi sống ấy thì là 
1 cái khu settle của New orleans, thì dân chúng họ sống rất là dễ thương, rất là hiền hòa, nó có 1 cái đẹp 
của nó, thì tôi sống ớ đó không thấy có cái tính cách bị kỳ thị hay bị gì hết và 1 số bệnh nhân người Mỹ 
của tôi ấy thì họ nói họ thích các bác sỹ người Á Đông hơn là bác sỹ người Mỹ bởi vì mình gần với họ hơn, 
mình chú tâm đến họ nhiều hơn.  

NB: Vâng, thì như ông ban nãy là ông có nói là ông ở New orleans  nhiều hơn, dài hơn là ông ở Việt Nam, 
có 1 cái quá trình cũng như là cái cuộc sống rất là ổn định ở đó thì theo ông thì ông nghĩ là ông là người 
New orleans hay là người Việt Nam hay người Mỹ trong đầu của ông? 

06:49: MB Dạ vâng, dĩ nhiên là người Việt Nam, cái đó thì không thể nào mình nói khác hơn được nhưng 
thực sự ra thì tôi vẫn nghĩ mình là 1 cái phần tử của thành phố New orleans vì mình sống ở đó quá lâu, 
ngay cả đến bây giờ thì, xemđá banh football chẳng hạn thì luôn luôn chúng tôi vẫn ủng hộ đội New 
orleans, hay là về baseketball của đội (?) chẳng hạn, như vậy đấy, cái đó thì nó không thể nào nó làm cho 
mình nó phai nhạt đi được. 



NB:Dạ vâng, thưa, những người con của ông cũng 2 người sinh trưởng ở New orleans. Rồi cái vấn đề học 
vấn của 2 người con của ông, thì những người con này học tới đâu và ông làm sao để keep, nghĩa là giữ 
những người con đó tiếp tục học hành đến thành tài, có cách nào không? 

07;54: MB Dạ vâng, thì cái cô thứ nhất là cũng giống như tôi, tức là ngay còn nhỏ đã muốn học y khoa, 
thì cháu cũng đi theo về y khoa, còn cô thứ nhì cô đó lại thích viết, cô đi làm báo, còn cháu thứ 3 muốn 
học về luật, thì cháu cũng vừa học xong college. Thì tôi cũng để cho họ, các con tôi nó được tự do, mình 
cũng không có kìm kẹp, gò ép nó vào cái gì, nó muốn thích cái gì thì nó học cái đó. 

NB:Dạ vâng, thưa ông chuyện gì khiến ông dời New orleans , tại sao ông dời New orleans ạ?  

08:40: MB dạ vâng, chúng tôi dời bỏ New orleans  vì cái trận bão Catrina, khi mà bão Catrina đến trước 
đó cũng có nhiều cơn bão nhưng đa số chỉ có là thoảng qua thôi, nó cũng không có gì đáng ngại hết 
nhưng mà sau cái trận bão Catrina thì chũng tôi bị mất mát hết cả, nhà cửa phòng mạch ngay cả cái nhà 
thương mà tôi làm việc cũng bị tiêu tan sau cái trận bão thành ra là chẳng còn gì để mà trở lại.  

NB:Vâng, thưa ông, ông có thể nói, nhớ lại cái gì bắt đầu xảy ra cho đến lúc ông rời được New orleans, 
những cái gì đã xảy ra, làm cách nào ông rời ra được cái thành phố đó trong cái cơn bão kinh khủng đó? 

09:30: MB Dạ vâng, thì khi mà cái tin bão tới, mà cái mức độ nó cao ấy thì tôi có nói với vợ con tôi là nên 
di tản, nhưng mà tôi thì không di tản vì tôi có cái trách nhiệm lúc đó tôi đang là y sỹ trưởng của cái bệnh 
viện . Thì cái nguyên tắc của nó là 1 người y sỹ trưởng của 1 cái bệnh viện thì cũng như là người thuyền 
trưởng của 1 cái tàu, nếu mà cái tàu bị tai nạn gì đó thì người thuyền trưởng phải ở lại với cái tàu, thì tôi 
quyết định ở lại mà chăm sóc bệnh nhân trong cái nhà thương đó, vợ con tôi thì đã di chuyển từ 1 ngày 
trước. Khi mà chúng tôi ở lại trong nhà thương đó thì đúng nguyên tắc nhà thương chỉ có 2 tầng lầu thôi 
thì đúng nguyên tắc là chúng tôi sẽ di chuyển tất cả các bệnh nhân đến 1 cái nhà thương anh em 6 tầng 
lầu cũng ở gần đó, thời đầu là chúng tôi đã di chuyển được những bệnh nhân ở trong khu ICU, tức là 
những bệnh nhân ở khu bệnh nặng đó thì xe embulance tới và chở được những bệnh nhân đó đi, rồi sau 
đó những bệnh nhân nào mà tương đối còn khỏe mà đi bộ được ấy thì chúng tôi cho lên xe bus, cũng 
chở tới cái nhà thương anh em đó, nhưng mà còn 1 số vào khoảng 60 tức là hơn bệnh nhân không quá 
nặng nhưng cũng không có đủ sức khỏe mà đi được thì chờ xe cứu thương trở lại đem đi nhưng mà xe 
cứu thương không trở lại nữa, và rốt cuộc là tất cả những bệnh nhân đó bị kẹt lại trong nhà thương, 
cùng với ban giám đốc nhà thương cũng với các nhân viên nhà thương, và có 3 y sỹ là tôi, 1 y sỹ là của 
phòng cấp cứu và 1 ông nữa là colonel thì ông đó cũng không phải là cố tình ở lại nhưng mà tại vì ông ấy 
có nhiều bệnh nhân ở trong nursing home tối hôm trước nhập viện thành ra ông ấy phải vô ông coi, thì 
nhiều quá ông coi thì ông mệt ông ngủ lại thì đến sáng thì là kẹt lại luôn, thành ra rốt cuộc có 3 bác sỹ ở 
lại nhà thương, cùng với ban giám đốc, 1 thành phần lớn của ban giám đốc, nhân viên tình nguyện ở lại.  

NB:Bao nhiêu bệnh nhân lúc bấy giờ còn ở lại với ông? 

11:52: MB còn lại khoảng 60 mấy người nữa,  

NB: Sáu mấy người nữa, dạ vâng, ông có nhìn thấy những cơn bão, mưa bão nó quật ngang quật ngửa 
hay là cảnh lúc đó nó thế nào không ạ? 

12:05: MB Dạ vâng, rất rất là kinh hoàng bởi vì gió thì rất là mạnh, mà nó bay vào nóc nhà, một số những 
nhà xung quanh bị bay cả nóc, nhưng mà kinh hoàng nhất là khi mà cái con đê nó bị vỡ, thì nước lũ nó 
tràn vào thì chỉ trong 1 lúc, chỉ 6,7 tiếng đồng hồ thôi mà nước đã từ trong lòng đất nó lên tới chân nhà 
của cái tầng lầu thứ nhất, mình đứng trên tầng 2 mình nhìn xuống cái nước như thế thì mình cũng biết là 



tiêu hết rồi, bởi vì phòng mạch của tôi, nhà của tôi thì bà xã tôi có 1 cái spa cũng ở quanh cái khu đó 
cách nhau cũng chừng độ 5-10 phút thôi, khi mình thấy thế thì mình biết là nhà cửa của mình cũng tiêu 
rồi, phòng mạch cũng tiêu rồi, cái spa của bà xã cũng tiêu rồi, tức là mất mát hết không còn gì nữa.  

NB:Dạ vâng, thưa, lúc mà nước nó dâng như vậy thì bệnh viện, các nhân viên, y sỹ đi đâu và làm thế nào 
để tránh? 

13:02: MB Dạ vâng, lúc đó thì chúng tôi dồn lên lầu 2, 

NB:Rồi nước có dâng lên đến lầu 2 không ạ? 

13:08: nước nó dâng đến trần nhà thì thôi ạ. May mắn là lên đến đó thì hết rồi còn lên nữa thì không 
biết là sao nữa,    

NB:Dạ, thực phẩm và những cái ấy thì... 

13:15: MB dạ thực phẩm thì chúng tôi cũng cố di chuyển lên trên tại vì mình biết là thế nào nó cũng kẹt 
thì...nên thực phẩm cũng tương đối là đủ trong độ 1 tuần còn nước uống thì tôi cũng đã dự trữ nhất 
nhiều, nhưng mà sau khi mà nước nó dâng lên như vậy thì cái máy phát điện nó đã bị hư mà nước để vệ 
sinh thì cũng không còn nữa, thành ra là cũng không có điện mà cũng không có nước ngoài nước uống. 

NB:Vậy đồ ăn có nấu được không hay là...? 

13:50: MB dạ đồ ăn thì cũng không nấu được vì cũng chẳng có gì mà nấu, thì dự trữ những đồ ăn khô 
thôi, thì cũng không có điện luôn nữa, nhưng mà đến 1,2 hôm nữa thì 2 ông kỹ sư của nhà thương thì 
ông ấy lặn xuống cái tầng lầu thứ nhất, lặn xuống nước moi lên được 2 cái máy phát điện nhỏ, rồi đem 
lên nhà tháo gỡ ra rồi sửa, may mà trên lầu có 1 ít xăng có thể dùng nó để chạy.. 

NB:Đốt đèn ạ? 

14:28: MB vầng, giữ cho máy lạnh, không đốt đèn nữa, để sạc điện thoại, với lại cho xuống cái máy lạnh 
để giữ cái tủ đồ ăn,  

NB: Cái đêm mà phải ở đó chung quanh thì thành phố tối om hết và lúc đó thì ông nói cũng không có 
điện vì cũng chưa có... 

14:50: MB Nói chung là chúng tôi phải khám bệnh bằng đèn bấm,   

NB:đèn bấm ạ, dạ vâng. Khám cho những người còn lại .. 

14:56: MB cho những người còn ở lại, mỗi ngày chúng tôi đều phải đi thăm bệnh trong bệnh viện, 60 
mấy người vẫn phải thăm bệnh, cho thuốc, còn cái bệnh viện thì mấy cái cửa sổ ấy đều là cửa sổ chống 
bão hết, thành ra là nó rất là khó để làm cho nó vỡ được, mà không có điện thành ra lúc nào cũng nóng 
như là cái lò sưởi, bệnh nhân phải đem chuyển ra ngoài hành lang, 4 bệnh nhân phải chuyển ra ngoài 
hành lang, rồi có những bệnh nhẩn cần phải thở thì các ý tá cứ phải thay phiên nhau quạt cho họ, rất rất 
là khổ. 

NB: Vâng, thế ở cái lầu 2 ấy, có bao giờ ông bước ra ngoài ông nhìn thấy cái cảnh nước mênh mông, lúc 
bấy giờ những mái nhà ngập, ông có thể tả cái cảnh đấy xem thế nào không, cái thành phố New orleans 
dưới mắt ông trong những ngày đó như thế nào không? 



15:43: MB Vâng, trong cái lúc đó thì nó rất là kinh hoàng là bởi vì nó như 1 cái ốc đảo nhỏ xíu, chung 
quanh toàn nước không, những nhà chung quanh là mình chỉ thấy cái mái nhà của họ, nó nổi lên thôi, 
mình chỉ thấy được cái mái không thấy được cái gì hết, rồi rác rưởi nó dồn chung quanh cái nhà đó, tôi 
có chụp được 1 số hình, vẫn còn giữ, giờ mỗi lần nhìn thấy vẫn còn rất là đau lòng. Nhưng mà trong cái 
thời gian đó mình biết là cái tình trạng như thế chẳng làm cái gì được hơn thành ra chúng tôi cố gắng mà 
giữ được cái tinh thần, thành ra là mọi người làm việc rất là hăng hái, và cũng cố giữ cái nụ cười thôi, 
không làm gì hơn được nữa thì ròi cứ cố gắng liên lạc với bên ngoài xem có cách gì vận chuyển bệnh 
nhân ra khỏi cái nhà thương được không, nhưng mà trong mấy ngày liền không có đi tới đâu hết. Rồi sau 
cùng thì chúng tôi mới khám phá ra, vì có những người đi ca nô họ cho biết rằng là cái nhà tù ở khu đó 
vẫn còn có máy phát điện, vẫn còn có nước bởi vì nó ở ngay bờ đê, nên nó không có bị nước ngập, mà tù 
nhân thì đã được chuyển đi từ trước đó rồi, thành ra là chúng tôi quyết định chuyển toàn bộ bệnh nhân 
của chúng tôi từ nhà thương qua nhà tù, thì dùng ca nô, dùng mấy cái bạt chuyển bệnh nhân qua đó hết. 
Khi mà bệnh nhân qua bên đó hết rồi thì tôi cử 2 ông bác sỹ ở lại với tôi qua bên đó coi, coi bệnh nhân, 
một số y tá đem cả thuốc men tất cả qua đó, còn tôi thì ở lại coi những người nhân viên của nhà thương, 
và lúc đó thì chúng tôi còn có thêm khoảng 300 người tỵ nạn tới nữa.  

NB:Tức là ngoài 60 bệnh nhân, một số nhân viên còn có thêm 3 y sỹ nữa tới bằng ca nô hay bằng cách 
nào? 

17:43: MB bằng ca nô, dạ, bằng ca nô,  

NB:Dạ ông có thể nói sơ về những nguwoif bệnh nhân, những người đến trú ngụ ở chỗ ông đó, họ là 
những ai và ông thấy cái cảnh của họ như thế nào không? 

 17:53: MB dạ những cái người mà họ tới tạm trú ở bệnh viện đó thì họ là những người dân ở chung 
quanh. Họ tới thì mình cũng phải đón tiếp họ thôi, nên cái số thực phẩm dự trữ cho 1 tuần nó cứ cạn 
dần, mỗi 1 ngày chúng tôi được chẳng hạn như là 2 muỗng ăn canh Ensure, rồi mấy cái miếng chẳng hạn 
vậy thôi, chứ còn không có cái gì khác, chỉ có 1 ngày đặc biệt là khi mà các ông kỹ sư ấy các ông đã làm 
được cái máy phát điện nhỏ nó chạy rồi thì ở trên tầng, trên nóc của nhà thương nó còn 1 cái bình ga, 
thì mọi người quyết định đem tất cả các cái miếng hamburger, cái gì đó làm 1 bữa tiệc như là picnic 
ngoài trời thì tất cả những người, những bệnh nhân nào có thể đi được thì lên lầu, lên vui với nhau ở 
trên đó, người nào không được thì đem xuống dưới cho họ ăn thì đó là cái bữa ăn duy nhất mà có có 
được thịt, là những thức ăn tương đối gọi là khả quan, còn thì đa số là chỉ có những thức ăn nguội, (?), 
rồi mấy cái putding, vậy thôi, không có gì khác nữa. 

NB:Vâng, tức là đồ ăn , đồ ăn nhà thương,    

19:22: MB đồ ăn nhà thương nhưng mà không phải đồ ăn dạng ấy...mà như đồ ăn dã chiến vậy đó, có 
cái gì thì ăn cái đó mà mỗi người thì cái phần ăn đều rất là hạn chế, mà không có nước để tắm rửa gì hết. 
Mỗi người cầm cái chai nước để uống, rồi thấm khăn lau người vậy thôi, không tắm rửa gì, không có 
nước.   

NB:Thưa ông trong những ngày đó thì ông thấy tinh thần của những người nhân viên, những người bệnh 
nhân chung quanh ông nó như thế nào không ạ? 

19:46: Dạ vâng, chúng tôi rất là hãnh diện chúng tôi đã giữ được cái tinh thần của 1 người không có để 
xảy ra cái tình trạng rối loạn ở trong cái nhà thương, đó, có những người họ đem cả chó mèo đến thì 
mình cũng không có chấp nhận nhưng cho họ để ngoài cái phòng ở nhà thương ấy, trong mấy cái ban 



quân y, thì là thế đó. Vì cái tình cảnh đó mà những người còn ở lại thì coi nhau như 1 gia đình lớn, cho 
đến bây giờ thì những nhân viên của tôi vẫn còn nhắc lại những cái đó khi thỉnh thoảng viết thư email 
cho tôi, vẫn nhắc lại và nói chắc ngày nào đó mình phải có 1 cái cuộc hội ngộ như vậy. Và gần đây thì có 
2 người y tá đã viết thành 1 quyển sách gọi là Nursing in the storm thì cái quyển sách đó đã được xuất 
bản và được khá nhiều giải thưởng, trong đó có dùng 1 số cái hình ảnh mà tôi chụp khi mà còn ở đó. 

NB:Dạ vâng, thưa ông là 1 người đứng đầu, là đầu tàu như ông nói ban nãy thì y sỹ trưởng cũng như là 1 
thuyền trưởng của 1 cái tàu, y sỹ trưởng của 1 cái nhà thương thì ông chắc chắn là cũng phải cố gắng 
chấn an những người xung quanh bằng cách thì rất là coi như là rất là can đảm cũng như là bình tĩnh, 
nhưng mà trong lòng ông thì lúc đó có thực sự bình tĩnh thật không hay là ông cũng như thế nào ạ? 

21:38: MB Dạ vâng, bình tĩnh thì lúc nào cũng bình tĩnh, vì cả ban giám đốc nhà thương với 3 người y sỹ 
lúc đó làm việc rất là tận tâm, trong lúc làm việc có ba bốn cô y tá làm việc nhiều quá xỉu chúng tôi lại 
phải cấp cứu cho họ, có người thì gần như là chết đuối, cũng phải cấp cứu cho họ. Có người thì lên cơn 
đau tim, tất cả đều làm dưới ánh sáng đèn bấm, mà vì khó khăn vậy nên rất gần gũi, khi mà có việc hai 
ba người làm tất chí thì xúm lại sau đó thấy suốt thời gian đó không gặp khó khăn gì về tinh thần nhân 
viên cũng như bệnh nhân, sáng đi thăm bệnh có người khóc  nói là sẽ không bao giờ quên được cái tình 
cảnh vậy. Thấy mọi người đều làm iveecj tận tâm nên cũng được an ủi,  

NB:Ông bị kẹt trong nhà thương đó bao lâu ạ ? 

23:04:MB: Khoảng bốn năm ngày.  

NB: Cuối cùng làm thế nào thoát được ? 

23:12:MB: Sau đó thì National Guard họ cho trực thăng đến, cho những bệnh nhân qua bên nhà tù, may 
mắn là điện vẫn có, nước vẫn có. Thành ra bệnh nhân được chăm sóc cho đến khi tất cả được giải tỏa, 
khi tôi rời New Orleans thì có biết rằng là họ được lo rất chu toàn, những người còn ở lại được trực 
thăng chở đi, một số quyết định không ra phi trường, họ dùng cano đi về những vùng khác đại đa số lên 
phi trường  

NB: còn gia đình ông thì sao, ông có nói là bà nhà và các con đã đi khỏi rồi, nhưng mà sau đó thì chuyện 
gì xảy ra, chúng tôi có đọc một bài báo của Washington Post, có cái hình một bài báo có hình cô con gái 
vẫn còn có khẩu trang đang trở về nhà và đang soạn những gì còn lại của gia đình phải không ạ ? 

24:46:MB: Sau độ 2 tháng sau thì nước rút đi rồi. Chính quyền khu tôi ở cho mọi người được quyền trở 
về thăm thú lại nhà cửa. Lúc trở về thì cái tình huống nó rất là thê thảm, nhà cửa tan hoang không còn gì 
hết. Ô nhiễm, dọn dẹp đem khẩu trang về dọn dẹp 

NB: Thưa ông vì sao mà sau 2 tháng trời nước mới rút, ông có biết chuyện đó không ? 

25:31:MB: Chắc là mấy cái hệ thống cống dẫn nước nó hư hết. lúc tôi trở về nó toàn là bùn đất không à  

NB: Thưa ông, cái vấn đề cứu trợ, có nhiều người Mỹ và giới truyền thông cũng có nói về vấn đề tình 
trạng cứu trợ của chính phủ kém quá thành ra xảy ra rất nhiều chuyện mà người ta nghĩ là có thể tránh 
được, như cái chuyện mà phố ngập nước hai tháng trời tan nát hết, ý kiến của ông thế nào về vấn đề 
cứu trợ của chính phủ.  

26:18:MB: Về vấn đề cứu trợ đó thì khi mà họ làm việc cũng có những cái thành công, cũng có những cái 
không đúng, thành thật tôi không nắm những sự kiện rõ ràng để mà có thể phê bình, nhưng mà có một 



cái là khi chúng tôi ra phi trường, thì khi đó ở phi trường New orleans có hai tầng, trên 2 tầng đều có 
nhiều người tị nạn, có một số bệnh nhân, có bác sỹ của Pharma làm việc thì chúng tôi có tới nói là chúng 
tôi có cả một cơ quan, rồi bộ phận nhà thương xem có giúp được gì không, họ không đồng ý cho chúng 
tôi giúp, vì vấn đề pháp lý. Họ sợ nếu mình làm gì không đúng thì họ sẽ bị kiện, thành ra bó tay. Ngay cả 
những bệnh nhân của mình, muốn làm cái này cái kia cho họ cũng không làm được, rút cuộc là ban tham 
mưu nhà thương chúng tôi chỉ có thể giúp được là lau sàn nhà, trải thảm khiêng bệnh nhân thôi, còn cái 
vấn đề chữa bệnh họ lo. Sau này khi qua Houston, tôi có được CNN phỏng vấn, tôi có nêu lên tình trạng 
đó, thì một số bác sỹ khác cũng có nói cái tình trạng muốn làm việc mà không được, đó là một cái mà 
sau này pharma phải thay đổi cách làm việc, và họ đã cho bác sỹ tình nguyện có thể làm việc giúp nạn 
nhân còn ở lại trong New Orleans, rồi đến tháng 12 năm 2006 thì tôi có làm việc cho fima, tôi có nhận 
trông coi cho một cơ sở bệnh xã của Fima ở trong thành phố kêu là Camrong, bên Lousiana, cái thành 
phố cũng bị tàn phá tan hoang nhưng mà không phải là trận bão Catrina, mà là trận Trita, nó cũng bị tàn 
phá tan hoang hết, chúng tôi cũng có làm việc ở đó một thời gian thì họ có đem những cái cơ quan đến 
để mà xây dựng lại thành phố, khi tôi đến nó như là một thành phố chết, tôi có làm việc ở đó trong 2 
tháng thì thấy cách làm việc của họ nó tương đối là hợp lí và khả quan hơn 

NB: Tức là theo kinh nghiệm của Catrina đó thì họ đã thay đổi khá nhiều để có ứng xử tốt hơn, tôi cũng 
có nghe nói có những hội thiện nguyện người ta tới người ta cũng không có được làm 

29:50:MB: Vâng, tại vì cái lúc đó thì không có, bất ngờ quá thành ra họ cũng không có một cái đường lối 
hay chính sách rõ rệt nào và cái vấn đề y khoa, tôi cũng biết là ở bên Mỹ này cái vấn đề luật Y nó rất là 
quan trọng, và phức tạp, thành ra nếu mình làm không đúng thì bất kỳ người nào cũng có thể bị kiện 
như chơi thành ra họ cũng ngại không giám tôi cũng hiểu họ như vậy, nhưng mà thấy bất nhẫn vì mình 
ngồi đó mà không làm gì hết trong khi đó mình nhìn thấy bệnh nhân như vậy, có một cô y tá của tôi cô 
ấy ngồi cô ấy khóc. 

NB: Khi nói về vấn đề này thì cũng muốn hỏi thăm ông, ông đã từng làm bác sỹ ở bên Việt Nam chăm sóc 
bệnh nhân, bên này ông cũng làm một thời gian rất dài và còn đang tiếp tục thì hai xã hội vậy thì là một 
người y sỹ, không nói về vấn đề y tâm hay thu nhập gì cả, muốn nói làm một bác sỹ ở việt nam so sánh 
với bác sỹ ở đây như thế nào, đặc biệt ở Columbia nữa, ông thấy công việc y có cái asmosphere nó thoải 
mái dễ dàng hơn, so sánh thế nào giữa Việt Nam và hoa kỳ? 

31:25:MB: hồi tôi ở bên Columbia tôi chỉ làm khảo cứu thôi, không có hành nghề và coi bệnh nhân, 
nhưng mà tôi có làm mission đi làm y tế tình nguyện ở Nicaragoa một xứ nam Mỹ thì cái vấn đề bên Mỹ 
này tất cả mọi cái bác sỹ làm là luôn phải thứ nhất phải luôn đặt cái sức khỏe bệnh nhân lên trên hết. 
Nếu mình làm không đúng hoặc gì sai, thì trách nhiệm mình rất nặng nề, thành ra các bác sỹ bên Mỹ 
cách làm việc nó khác với các nước mà chậm tiến hơn. Chẳng hạn ở Việt Nam mình cũng không phải lo 
lắng là nếu mình làm cái này thì mình sẽ bị cái này cái kia, mình làm với lại những cái mà trợ giúp mình 
chẳng hạn thử nghiệm hoặc test này test kia, ở bên Việt Nam và những nước chậm tiến thì nó không có 
được như bên Mỹ thành ra không cần phải làm những cái đó mà tất cả mọi cái nó đều fairy mình so 
nhận định mình chữa trị thì nó thoải mái hơn một phần, nhưng nó cũng có nhiều sai lầm hơn, nếu bác sỹ 
có khả năng thì cái sự sai lầm nó không đáng kể, nhưng mà nếu bác sỹ không có khả năng mà cứ làm đại 
thì có thể nguy hiểm cho người bệnh nhân. Mỗi bên nó đều có một cái hay như vậy, tôi thấy là bên Mỹ 
thì defense Medicine thì mình làm là mình bảo vệ cho mình nhiều hơn là cho bệnh nhân cái đó có xảy ra. 
Trong thời gian tôi làm thiện nguyện bên Nicaragoa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều tôi có coi hơn 120 
bệnh nhân, không phải mỗi coi bệnh nhân không mà mình còn phát thuốc cho họ nữa, mình đem thuốc 
mình đến mình phát hoặc những bác sỹ đi cùng phái đoàn, những bác sỹ về mắt, về phụ khoa hay mổ, 



họ làm những việc đó hoàn toàn do từ tâm của họ. Như bác sỹ mổ chẳng hạn, khi có một bệnh nhân bị 
bệnh cơ mắt thì bệnh nhân tới họ chỉ mổ một mắt thôi giúp người bệnh nhân nhìn được 1 mắt nếu mổ 
hai mắt thì họ sẽ mất một cái quan niệm đó rất hay. Lúc chúng tôi làm việc thì chúng tôi rất được dân 
chúng ở đó quý mến, Tôi nhớ là sau một tuần làm việc thì có một bà cụ tới ôm chúng tôi rồi hỏi là bao 
giờ ông trở lại, thì chúng tôi có nói rằng thường thường là 1 năm đi 4 lần, cũng có thể đi 2 lần thì tôi sẽ 
trở lại, tôi có hứa với bà cụ như vậy. Nhưng mà sau bão Catrina thì không có làm được nữa, cho đến bây 
giờ tôi vẫn thấy ân hận vì chuyện đó mình không trở lại được mà không biết bà cụ đó giờ tình trạng sao, 
cứ canh cánh trong lòng. 

NB: Thưa ông thì ở ngoài bắc vào Nam di cư vào nam lúc đó ông năm sáu tuổi 

35:05:MB: Vâng 8 tuổi  

NB: VÂng, cha mẹ bỏ hết của cải cả những người thân quen để mà chạy vào nam để tránh cộng sản, rồi  
năm 75 ông qua đây du học rồi vợ con cũng phải coi như bỏ hết để qua Columbia để qua đây gặp ông, 
rồi trận bão Catrina ông mất hết trắng tay, và biển trời nước mênh mông, nhà thương cũng không còn, 
nhà cũng k có, phòng mạch cũng không còn, phải  bắt đầu lại, xin ông cho biết cảm tưởng lúc Catrina nó 
như thế nào ?ông có nghĩ đến lần chạy nạn trước đây không, những ngày tháng đó ông nghĩ gì ạ ? 

35:51:MB: Vâng, khi mà cái bão catrina nó tới thì có lúc mà tôi buồn và sợ nhất là khi mà điện thoại 
không sử dụng được nữa, vì cô biết là điện thoại di động khi nó hết pin, là thôi không làm gì được nữa, 
lúc đó t đang nói chuyện với cậu con rể đó, thì bà xã tôi đã ở bên Houston, cậu con rể ở bên Little Road, 
kêu tới, hỏi tình trạng đến đâu rồi, tôi bảo là nước đang dâng lên mà đã tới Ceiling rồi, đến lúc đó hết 
pin, mà mọi người đều biết là tôi không biết bơi thành ra bà xã tôi lo lắm, không biết nước nó dâng lên 
thì chồng mình ra làm sao chính bà ấy cũng rất là lo mà mình cũng lo là tình trạng như vậy thì không biết 
là cái nhà thương mình sẽ đi tới đâu, cái nhà thương của mình sẽ ra sao, nó rất là hoang mang, nhưng 
mà xong rồi  thì cũng không thấy nước nó lên nữa thì  tôi nghĩ lại những cái chuyện mà nó đã xảy ra 
trong đời đó, thì nhớ lại là nhờ mình qua Columbia mà mình đón được vợ con qua lại, rồi nhờ mình đến 
tòa đại sứ đúng lúc gặp đúng người đúng giờ đó mà vợ con mình chỉ có 1 tháng rưỡi ở Columbia mà lại 
có thẻ xanh để đi vào Mỹ, thì tôi thấy trong cái rủi có những cái may, thành ra mình bảo nếu trời còn 
thương mình đó. Thì dĩ nhiên một lúc nào đó sẽ có gì đó xảy ra để mình thoát qua được cái đại họa vậy. 
Thành ra tôi cũng không có gì là phải lo lắng lắm, thứ nhất là mình biết vợ con mình đã yên bình ở bên 
Houston, thì nếu có chuyện gì xảy ra cho mình đi nữa, nếu số trời đã định như vậy thì mình cũng chịu 
thôi.  

NB: Thưa ông thì ông coi như New Orleans là quê hương thứ 2 của ông ông có nghĩ vậy không ? 

38:20:MB : Vâng, 

NB: Bây giờ nghĩ về quê hương thứ 2 thì ông nghĩ thế nào, ? 

38:26:MB: VÂng, thì cũng vẫn còn nhớ, vẫn còn nghĩ mình là một thành phần của New Orleans mặc dù 
bây giờ mình sống bên này, lý do mà tôi chọn Houston vì ông bà cụ tôi sống ở đây, các anh em đều ở đây 
hết, và ông bà cụ cũng mất ở đây, các bạn bè thân của tôi cũng ở đây nhiều, số người Việt Nam ở đây 
cũng đông đảo hơn, thực ra nếu nói về Houston đó thì đó là một thành phố mà sinh hoạt về văn hóa, về 
tinh thần nó cao hơn, nhưng mà về phương diện người Mỹ đó, thì tôi vẫn thích New Orleans hơn, cái 
văn hóa ở New Orleans nó vẫn có cái gì đó nó quyến rũ.  



NB: Thưa ông thì sau khi rời New Orleans thì ông đến lập nghiệp ở đây thì cái việc sau này nó có khó 
khăn gì không ạ  

39:36:MB: Dạ nó cung tương đối khó khăn vì cái vấn đề phải lấy lại bằng hành nghề, ở tiểu bang khác, thì 
bên Mỹ này nó không có giống bên Việt Nam, là mình có bằng là mình muốn ở đâu thì ở, bên này tôi 
phải mất 1 năm thì mới lấy lại được bằng hành nghề ở đây, lý do là bởi vì nó đòi hỏi nhiều giấy tờ quái 
gở lắm, như bắt tôi phải có giấy từ trong trường y khoa Việt Nam, nói cho học trình, và thứ 2 là chứng 
nhận là mình đã học cái đó, mà y khoa Việt Nam nó đã tan từ năm 75 rồi, cái trường mới này nó không 
phải là trường y khoa của mình học ngày xưa, mà cái bên Việt Nam thì cái vấn đề tham nhũng nó rất 
nặng nề, cho nên khi tôi viết thư về xin họ cho cái giấy đó. Thì họ đòi phải trả tiền,  

NB: Phải trả bao nhiêu ạ ? 

40:47:MB: 6000 đồng cho cái giấy, họ lý luận là mỗi một năm học nhà nước phải bỏ ra 1000 đô, thì cứ 6 
năm học là 6000 thì tôi chịu trả, vì tôi qua học bên này thì tất cả những hồ sơ học trình đã được hội y sỹ 
hoa kỳ họ giữ hết. Những hồ sơ đó được gửi đến cho cái cái … của texas nhưng mà luật nói rằng nhất 
định phải có thì họ đòi thì làm sao tôi không,tôi có viết thư về Việt Nam và nói rằng là họ đòi tiền tôi như 
vậy, tôi không nghĩ rằng là người Hoa Kỳ lại muốn khuyến khích chúng tôi tiếp tay cho tham nhũng bằng 
cách cho chúng tôi trả tiền thì thứ hai tôi nói nếu họ đã đòi tiền tức là họ gián tiếp xác nhận là tôi có ở 
đó, và thứ 3 là nếu tôi không có ở đó, mà nếu họ lấy 6 ngàn mà cho tôi cái giấy thì cái giấy đó cũng là 
giấy giả thôi. Cuối cùng thì cái hội nó cũng phải chịu, và họ cho tôi cái bằng hành nghề.  

NB: Mất 1 năm là một bác sỹ không có bằng hành nghề thì ông làm gì ạ ? 

42:22:MB: Tôi vẫn hành nghề với cái bằng nó kêu là Temporary license, nghĩa là bằng tạm mà bằng tạm 
thì không làm gì được nhiều, vì không thể vào được những chương trình bảo hiểm, chương trình bảo 
hiểm nó có cái số bằng và chứng chỉ tạm nó không có số gì cả, thì mình không thể vào đấy, nhưng mà lúc 
mà tôi qua thì tôi có liên lạc với 1 nhà thương, nhà thương đó họ có giúp đỡ tôi để mà mở lại cái văn 
phòng tương đối cũng lay lất sống cho tới khi mình có 

NB: Lúc bấy giờ ông bao nhiêu tuổi rồi ạ  

43:05:MB: năm 2005 tôi sinh năm 46 là 59 tuổi. 58 gần 59 

NB: 58 tuổi lại phải đi lấy bằng làm lại cuộc đời  

43:28:MB: Nó chỉ là giấy phép hành nghề chứ không phải là cái bằng, trước đó thì mình ở bên Texas này 
thì mình phải thi luật Y, rồi nó mới cho. Lúc xưa hồi tôi mới tốt nghiệp xong, thì bên texas rất dễ không 
cần trainning đủ 3 năm, chỉ cần 1 năm nội trú internship rồi họ hỏi hai ba câu là xong, nhưng mà sau này  

<video 4> 

Sau này một số bác sỹ đến Texas, nhiều quá họ bắt đầu làm khó khăn 

NB: Hỏi thăm ông là ông cũng sinh hoạt với hội y sỹ việt nam khá nhiều, ông biết rằng tổng số những 
người y bác sỹ từ Việt Nam qua đây, trước và sau, tức là khi tới đây họ đã là bác sỹ rồi một số người đó 
là khoảng bao nhiêu ? 

00:25:MB: Tôi không nắm được số, cỡ khoảng mấy trăm đó. 

NB: Hầu hết là lấy lại được bằng? 



00:39:MB: cũng có người không lấy lại được, có người đi làm việc khác,  

NB: Số đó đông không ? 

00:44:MB: Số đó không nhiều tại vì khi xin tị nạn qua, thì hiệp hội y sỹ Hoa Kỳ cũng có tổ chức những lớp 
huấn luyện mà kêu là thi bằng,  

NB: thưa ông đến ngày hôm nay thì coi như là gần 6 năm rồi, ông nghĩ là ông đã ổn định tại Houston 
chưa ? 

01:13:MB: Coi như là ổn định. 

NB: Coi như cũng ổn định, không ai nói trước được tương lại nhưng ông có nghĩ đây là nơi dừng chân 
cuối cùng không ? 

01:19:MB: Vâng, hi vọng là vậy. 

NB: Nãy giờ chúng tôi cũng hỏi khá nhiều, nhưng mà có chuyện gì mà ông muốn chia sẻ mà chúng tôi 
chưa hỏi không ? 

01:30:MB: tôi nghĩ vậy chắc cũng đầy đủ rồi, không biết có gì cần hỏi thêm không thôi chứ còn thì tôi 
nghĩ là cũng đầy đủ,  

NB: Muốn hỏi ông về trong gia đình ông, cộng đồng xung quanh, ông nghĩ gì về cộng đồng người Mỹ gốc 
Việt, ông nghĩ rằng năm mười năm nữa hai mươi năm nữa thì cộng đồng sẽ như thế nào ? 

02:07:MB: Chắc chắn là tôi nghĩ là sẽ lớn mạnh hơn nhưng mà vấn đề là cái cộng đồng trong 10 hai mươi 
năm nữa nó có giống bây giờ không thì nó khó trả lời, vì cái số người trẻ mà dấn thân có cùng quan niệm, 
tư tưởng, cái suy luận như thế hệ chúng tôi thì có lẽ không có bao nhiêu, những người mà không có trải 
qua những cái khó khăn, cái thăng trầm thì không thể cảm nhận được những cái điều nhức nhối hay là 
dằn vặt trong tâm chúng tôi, nhưng mà chắc chắn là cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ, với khả năng của 
các em trẻ bây giờ thì sẽ thành công nhiều hơn trên cái phương diện gì có giúp ích được cho quốc gia 
hay không thì cái đó còn tùy nếu mà họ có một cái hoài bão, là muốn cho đất nước của mình được khả 
quan sáng lạn hơn, họ nghĩ đến Việt Nam như một con dân của Việt Nam, thì đó là điều mà ta mong 
muốn, nhưng mà qua một vài thế hệ sau thì họ nghĩ hoàn toàn là người Hoa Kỳ họ không biết gì đến quê 
quán cha mẹ họ nữa, thì đó là một cái điều có thể xảy ra. Có rất nhiều bạn trẻ không thiết tha với tương 
lai của Việt Nam, có rất nhiều bạn trẻ khác thì lại dấn thân vào những việc đó, thì bằng cách nào mình có 
thể giữ ngọn lửa cho thế hệ trẻ tiếp tục nghĩ về quê hương, làm cho quê hương thì đó là một cái điều rất 
là mong,  

NB: Thưa ông, muốn hỏi ông là ông có cảm thấy cái khác giữa giới trẻ và già của người Việt Nam, có 
nhiều không ? 

04:41:MB: chắc ngay trong gia đìnht ôi đã thấy sự khác biệt vì các con tôi đó, thì mỗi đứa có một quan 
điểm khác nhau, cô lớn thì sinh ở Việt Nam nhưng mà  lớn lên bên này thì cái cảm tưởng, cái suy nghĩ nó 
có vẻ mỹ hơn là Việt Nam, cô thứ nhì thì mặc dù sinh bên Mỹ nhưng mà về Việt Nam hai lần, với tư cách 
là đi một cái lớp học gọi là lớp học về chiến tranh Việt Nam, có đi 1 lần có được báo washington Post cử 
đi thêm 1 lần nữa thì sau hai lần đó thì cô ấy nghĩ về Việt Nam nhiều hơn là cô thứ nhất, vì cô ấy cũng đã 
được sống ở Việt Nam. Trong giai đoạn mà cô ấy trưởng thành. Cô ấy đã có những nhận xét của cô ấy, 
hiện thời cô ấy đang học tiếng Việt Nam, cô ấy nói là mong được tòa báo cử đi Việt Nam một thời gian. 



Hiện thời cô ấy đang viết 1 quyển sách về mối liên lạc giữa các cựu nữ sinh Trưng Vương,kiểu như là cái 
gì …. Viết 1 cái như vậy, đã phỏng vấn một số bạn của mẹ, không biết bao giờ quyển sách đó mới xong, 
cô ấy đã có cái ý định như vậy, thành ra mỗi người trẻ có một cái ý định khác nhau, còn cháu thứ 3 thì 
cũng nói được tiếng Việt Nam, nhưng mà có lẽ cái quan điểm về Việt Nam thì nó mơ hồ lắm, có lẽ mình 
phải sống thì mình mới thấy gần gũi được. 

NB: Ông có hài lòng về con cái không ? 

06:49:MB: Dạ vâng, dĩ nhiên là hài lòng rồi, các cháu thì cũng đều thành đạt, đứa nào cũng có hiếu với 
bố mẹ, cái đó là điều mà tôi không mong gì hơn.  

NB: Ông nghĩ gì về tương lai của Việt Nam, tương lai sẽ đi về đâu theo suy nghĩ của ông ? 

07:11:MB: Hiện thời đó thì đã có cái phát triển, nhưng mà mọi người đều nói là những sự phát triển là 
hời hợt bề ngoài, đời sống của dân chúng thì vẫn khổ sở, vẫn có những hội từ thiện nay quyên cái nó mai 
quyên cái kia để gửi về giúp Việt Nam đó, thì nhiều khi chúng tôi ngồi nói chuyện với các anh em thì 
thường hay nói là không biết là mình có nên làm vậy hay không, tại làm sao mà người Việt Hải ngoại lại 
phải lo vấn đề an sinh của người Việt Nam, trong khi những người lãnh đạo của Việt Nam, thì cứ tiếp tục 
làm giàu mà không để ý chuyện đó, đó là một câu hỏi khó mà trả lời. Nếu đồng bào khổ sở, mình không 
giúp cũng không yên tâm, mà nếu giúp thì cũng sẽ đưa tới tình trạng là người có trách nhiệm họ không 
làm gì hết, cái cộng đồng hải ngoại phải cưu mang người đói khổ Việt Nam, thì cái đó nó cũng không 
được hợp lý cho lắm, thì với những cuộc nổi dậy mấy nước bên Trung đông hay Phi Châu, tôi cũng mong 
có cái gì xảy ra ở Việt Nam để nó thay đổi cục diện hiện tại không biết có xảy ra không nhưng mà không 
cso gì có thể tồn tại mãi mãi như vậy được,  

NB: Ông rời nước từ năm 73 vậy ông đã về Việt Nam lần nào chưa ? 

08:59. Tôi về được 2 lần, nhìn bề ngoài thì nó cũng thấy có thay đổi, nhưng mà mình không có được đi 
vào những cái chỗ mà mình thấy dân chúng sống thực sự làm sao, thành ra cũng khó có thể nói rằng 
mình có hài lòng với những gì đang xảy ra hay không  

NB: Cảm tưởng của ông thế nào khi bước chân trở về Việt Nam,? 

09:32:MB: Tôi rất là xúc động, nhưng mà thời gian đó thì những cái hình thức mà kiềm chế nó cũng còn 
nhiều, thành ra mình cũng không có được tự do thoải mái cho lắm. 

NB: Lần thứ 2 ông có thấy gì khác, ông về lâu chưa ? 

09:58:MB: Không, cũng được vài năm rồi, thấy cũng có những thay đổi, nhưng ma thay đổi đó thì nó 
cũng không làm tôi xúc động lắm. 

NB: Xin chân thành cảm ơn ông đã bỏ thời giờ đến để chia sẻ kinh nghiệm về cuộc đời và bản thân trong 
một cuộc đời phải nói là dài qua rất nhiều thăng trầm, cũng phải can đảm đủ mọi vấn đề để có cuộc 
sống ổn định, rất cám ơn ông thay mặt hội cũng như giới trẻ xin cám ơn ông 

 

 

  



 

 


