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<video 1> 

My name is Thai Nguyen, today is Sunday, March 6, 2011, I’m going to interview Mr Tran Van Tien for 
the 500 oral history of Vietnamese American Heritage foundation, At Saigon Radio Station, Houston, 
Texas. 

<video 2> 

!: Xin chào ông, rất cám ơn ông đã nhận lời đến nói chuyện với chương trình 500 oral histories, của hội 
bảo tồn văn hóa lịch sử người Mỹ gốc Việt trước hết xin hỏi ông lần lượt về tiểu sử cá nhân, tiểu sử gia 
đình, rồi kinh nghiệm thời chiến tranh Việt Nam, sau đó là kinh nghiệm di dân lập nghiệp tại hoa kỳ, 
trước hết xin ông vui lòng cho biết tên ông là gì và ông sinh ở đâu, năm nào ? 

00:50:@: Tôi tên là Trần Văn Tiến,  sinh ngày 1 tháng 11 năm 1937 tại Lục Nam, bắc giang bắc việt.  

!: Thưa ông lớn lên ở đâu ạ ? 

01:14:@: Tôi thì từ năm sinh ra cho tới 45 thì chúng tôi sống tại Bắc Giang, sau đó vì chiến tranh chúng 
tôi tản cư đi làng lân cận, tránh chiến tranh, cho nên đi cho đến năm 50 thì chúng tôi hồi cư. Về Bắc 
Giang, học tiểu học trung học tại Hải Dương, năm 50  

!: Từ đó trở đi là ông sống ở hải Dương ạ ? 

02:02:@: Vâng,  

!: Thế trong thời kỳ ở Miền Nam thì ông sống qua những thành phố nào ạ ? 

02:07:@: Khi còn nhỏ thì ở tại Lục Nam, trải qua thời gian mà Nhật chiếm đóng chúng tôi thấy cảnh Nhật 
chiếm đóng thành Phố sau đó nạn đói 45 ất dậu xảy ra đó, cái năm đó thì chiến tranh nên gạo Miền Nam 
không có đưa ra được than ở miền bắc không thể chuyển vào miền Nam được, cho nên miền bắc xảy ra 
cái nạn đói rất là kinh khủng, nghe nói chết đến khoảng 1-2 triệu người, hồi đó tôi còn nhỏ, khi mà mở 
cửa sáng ra thì thấy những cái xác chết nằm trước cửa nhà tôi dưới gốc cây bàng, hồi đó xác chết không 
có quần áo như người thường đâu, chỉ như những bộ xương thôi 

!: Tại sao không mặc quần áo ạ ? 



03:33:@: Họ đói ăn họ không thiết gì đến quần áo nữa, họ chỉ nghĩ đến ăn thôi. 

!: họ là những ai, những người nghèo hay sao ? 

03:44:@: Là những người nghèo không đủ thực phẩm hàng ngày, họ đi lang thang họ ở thành phố, hoặc 
ở quê ra thành phố xin ăn. Họ chết trước cửa nhà tôi, xe rác kéo bằng tay họ tới họ đưa những xác đó 
lên xe để chở ra nghĩa địa, tôi nghe nói họ đào hố lớn để  mà chôn những người đó, tôi được thấy những 
người còn chưa chết, quờ quạng, nhưng họ cũng đưa lên xe chở đi luôn, đó là nạn đói rất là khủng khiếp.  

!: Tại sao hồi đó ông không bị ảnh hưởng ? 

04:36:@: Vâng thì cũng may gia đình tôi ông bà già là làm về buôn bán nên cũng có một số thực phẩm 
dự trữ như gạo, cho nên sống qua được thời gian đó  

!: Cái tình trạng đó kéo dài bao lâu ạ ? 

04:54:@: Tôi không nhớ bao lâu, nhưng mà cũng không lâu lắm, có lẽ vài tháng gì đó. 

!: Bây giờ nói chuyện về những kỷ niệm thời thơ ấu ngoài trận đói kinh hoàng đó thì ông có những kỷ 
niệm nào đáng ghi nhớ không ạ ? 

05:20:@: vâng cái thời thơ ấu của tôi ở Lục Nam đó, thì là Nhật có lúc chiếm đóng, chính nhà của tôi thì 
có xây dãy nhà ba gian, ông già có mở tiệm bánh thì họ hàng nhà tôi toàn làm bánh đậu xanh ở huyện đó 
là bà con, cũng có tiệm bánh ở địa phương, Nhật nó đến nó chia ở tản mát trong các nhà, chính nhà tôi 
cũng có một tiểu đội Nhật nó ở nhà. Sau khi bọn Nhật đầu hàng rồi thì đến phần Việt Minh cướp chính 
quyền thì họ theo chính sách tiêu khẩu kháng chiến, coi như là tất cả nhà nào gạch thì họ cho người đến 
đập phá hết san thành bình địa, nhà tôi nhà cao cửa rộng vậy không còn gì cả. 

!: Vậy gia đình ở đâu ạ ? 

06:36:@: Gia đình chúng tôi phải di tản đi về nhà quê ở,  

!: quê là ở đâu ạ ? 

06:41:@:  Làng mạc lân cận thành phố, quê của gia đình họ sẵn sàng giúp đỡ cho những người thành 
phố về tạm trú. 

!: Ông có nhớ trò chơi, bài hát trẻ con khi còn nhỏ? 

07:12:@: cũng nhiều bài lắm,  

!: Bài nào ông nhớ nhất ạ ? 

07:16:@: chẳng hạn như là bài hội nghị diên hồng đó,  

!: Thưa ông có thể nói sơ qua về hội nghị diên hồng, hay một vài câu hát 

07:44:@: Tôi nhớ có đoạn toàn dân nghe chăng sơ hà nguy viễn lúc đó có tất cả thành lập diễn tả như 
nhạc cảnh nên đánh hay nên hòa, các bô lão đều quyết nên đánh. 

!:Hồi đó là trong hoàn cảnh lịch sử như thế nào xin ông nói sơ qua ? 



08:11:@: Cái đó là đời nhà Trần, khi quân Tàu họ xâm lăng nước ta thì lúc đó Trần Quốc Tuấn là tướng 
nhà Trần kêu gọi toàn dân chiến đấu chống Tàu, có cái hội nghị diên hồng, triệu tập các bô lão, lúc đó thì 
vua nhà Trần đã muốn chịu thua, đầu hàng, nhưng mà Trần hưng Đạo đã nói là nếu mà bệ hạ muốn đầu 
hàng thì phải bước qua xác chết của tôi, với khí thế toàn dân tỏ lòng chiến đấu và trong đó có tướng 
trần Quốc Toản, là một tướng trẻ không được tham gia hội nghị Diên hồng đó, cho nên tay đang cầm 
quả cam đã bóp bể quả cam. 

!: Tức là nhà vua triệu tập các bô lão lại để mà hỏi ý kiến là nên đánh hay nên hòa. 

09:49:@: Thì tất cả mọi người đều quyết chiến, cái tinh thần đó tôi nghĩ rằng là nước Việt Nam bây giờ 
cũng nên có cái hội nghị như vậy ? 

!: Cái đó là bài hát hay nhạc cảnh như thế nào ạ   

10:06:@: tôi cũng tham gia vào các cái nhạc cảnh đó. 

!: Tóm lại những trò chơi mang màu sắc lịch sử phải không ạ ? thưa ông còn nhớ gì về cái quê hương nơi 
ông sinh ra và lớn lên không ạ ? 

10:26:@:  Cái tỉnh, thành phố, nó là một khu phố nhỏ ở Lục Nam, có ít dãy phố trên bờ sông Lục Nam, có 
một đường phố dài nằm ven sông, đường phố nối từ con đường đó đi sâu vào trong, nhà tôi nằm trên 
con đường chính trong đó. Chúng tôi thường hay đi chơi từ ở trường gần nhà rồi đi ra sông chơi, cái 
thích thú nhất của tôi hồi nhỏ là chơi dế cái thành phố rất là hiền hòa nhưng mà sau khi chiến tranh đến 
thì không còn nữa. 

!: Ông có nhớ những ngày lễ hội hoặc là nói chung là những ngày lễ truyền thống hồi còn nhỏ đó có 
những lễ hội gì mà ông còn nhớ được ? 

11:46:@: Chúng tôi thì hồi đó thì ở Lục Nam thì không còn nhớ nhiều chỉ có nhớ ngày tết được mặc áo 
mới, được lì xì, được bố mẹ dẫn đi chúc tết bà con. 

!: Thưa ông, ông bà thân sinh làm nghề gì ? 

12:12:@: Vâng, ba má tôi có tiệm bán bánh. 

!: Thế ông đi học ra làm sao ạ ? lúc còn nhỏ rồi đi học trung học và đại học thế nào ạ ? 

12:23:@: Khi mà ở tiểu học thì học tại Lục Nam đến hết lớp 3 thì phải đi tản cư thì thất học, đến khi cứ 
chạy tới chạy lui qua làng nọ làng kia, lên đến Thái Nguyên, xa bên trên đó mới gặp cái trường thì mới 
học lớp nhì, sau này thì có ông chú ở Hải Dương, mới cho người nhắn về đi đừng chạy lang bang nữa, xin 
nói thêm là ông già tôi mất năm 45 vì bệnh. 

!: Thế ông thân sinh chuyên về buôn bán phải không ạ ? 

13:45:@: Khi mà 45 mà chạy đi tản cư thì có mình bà già mang theo một lũ con nhỏ,  

!: Nhà ông có bao nhiêu anh chị em ạ ? 

13:54:@: Nhà tôi lúc đó có 7 người,  

!: Ông là thứ mấy ạ ? 



13:56:@:  Tôi là thứ 4, thế thì khi mà chạy về thì ông chú nhắn về thì tức là cho người lên đón hồi cư về 
Hải Dương bắt đầu mở tiệm trở lại bắt đầu học lớp nhất rồi lên  học trung học ở Hải Dương. 

!: Sau khi ông cụ mất thì gia đình sinh sống bằng gì ạ ? 

14:34:@: Dạ thì bà má tôi cũng chiến tranh sạt nghiệp rồi bả chỉ bán thôi, thời gian ở trong các làng thì 
bà cụ cũng đi về vùng pháp chiếm đóng mua thuốc men về bán tại các vùng Việt Minh kiếm lời thôi, cái 
đó cũng vất vả và nguy hiểm nhưng mà phải chịu thôi, lo cho đàn con như vậy.  

!: Có bao giờ đi buôn bán mà bị tịch thu ? 

15:31:@: Có mất chứ, bị tịch thu hoài, đi mua vải phải mang vốn trong người, cũng có một lần bà kể 
chuyện bị công an nó lấy, công an bên Việt Minh nó lấy một mớ dầu con hổ, bà cụ biết dầu con Hổ của 
Việt Nam mình nóng của tàu nó sản xuất, bà mua một mớ không biết bao nhiêu hộp, bà mang về bán 
nhưng mà bị công an chặn bắt, bà năn nỉ thế là có 2 thằng thì một thằng nó bỏ nó đi, có 1 thằng còn trẻ 
bà năn nỉ bảo là vốn liếng gia đình, nuôi sống gia đình bao nhiêu người các anh thông cảm, nó bảo bây 
giờ đã lỡ bắt rồi, có biên bản rồi, cho nên không có cách gì giúp đỡ được, chỉ có cách là trong bụi kia có ít 
gạch ngói, bà đập gạch ra bỏ vô nó làm cái bao giấy đựng thì cứ mỗi bao giấy đó bỏ gạch vô và lấy dầu ra 
ngoài, nộp thì nộp nguyên bịch nhưng mà ruột thì nó lấy lại, cũng may mà lần đó lấy lại vốn.   

!: Thưa thế ông có hay nghe được ông bà cụ anh chị em cô chú kể chuyện gia đình hay chuyện cổ tích 
hay lịch sử này kia không ? 

18:02:@: Đúng ra thì nhiều lắm, bà cụ tôi đúng ra là ngày xưa không được học, phụ nữ ngày xưa ít được 
học, nhưng mà lại có trí nhớ rất là tốt, thành ra những chuyện cổ tích bà cụ nhớ hết, chuyện Phạm Công 
Quốc Hoa, Thạch Sanh những chuyện đó bà cụ kể cho tụi tôi nghe hết  

!: Ông nhớ chuyện nào nhất ạ ? 

18:45:@: tôi nhớ chuyện Thạch Sanh nhất, vì tôi thấy Thạch Sanh rất tài, giết chằn tinh. 

!: ÔNg bà có kể chuyện ông bà gặp nhau cưới nhau ra làm sao hay mai mối thế nào ? 

19:13:@: Vấn đề đấy thì bà má tôi không phải là chính thân, tức là ông cụ tôi có một bà trước, rồi có 2 
người con gái, xong rồi bà cả bả mất, rồi thì có người làm mai cho ông cụ tiếp tục với má tôi.  

!: Ông thân sinh lấy bà má ông là bà kia đã mất rồi thì đâu có phải là hai ba vợ  

19:56:@: Vâng, là kế  

!: Vậy đời sống hai ông bà cũng dễ chịu chứ ạ ? 

20:07:@:  Vâng thời gian còn có tiệm ở Lục Nam vẫn thoải mái,  

!: Tại Việt Nam cũng như tại Mỹ trong gia đình có hay tổ chức những buổi họp mặt, tổ chức ở đâu và 
như thế nào xin ông cho biết ? 

20:31:@: Khi mà sang định cư tại Hoa Kỳ chúng tôi cũng thỉnh thoảng hay tổ chức cái buổi tiệc, họp mặt 
tại nhà, mời bà con anh em đến chung vui trong những dịp  như lễ giáng sinh, tết ta, nhất là tết ta vào 
dịp thứ bảy chủ nhật không có ai đi làm, trong những buổi họp mặt đông như vậy cũng có kể lại những 
phong tục tập quán bên Việt Nam cho con cháu tôi nó biết . 



!: Thưa ông thế cái vấn đề mà ăn uống thì nấu món đặc biệt gì ạ ? 

21:36:@:  Những ngày bình thường bên Việt Nam tổ chức ăn một bữa cơm có ba món, món canh, món 
kho, món xào, Nhà tôi là người Quảng Nam, nên nhiều người yêu cầu tôi cho ăn mỳ Quảng, nhà tôi cũng 
nấu Mỳ quảng đãi bà con. 

!: Như vậy bà nhà là người Quảng Nam, vậy làm cách nào mà hai ông bà gặp nhau ạ ? 

22:26:@: Sau khi chúng tôi tốt nghiệp sư phạm, tôi được điều ra dạy tại Ninh Hòa, Khánh Hòa, tôi học 
quốc gia sư phạm, nhà tôi học sư phạm Nha Trang, bổ về cùng trường, cùng năm, về trường tiểu học 
Ninh Hòa, trong Nha Trang, gặp nhau trong trường đó.  

!: Năm đó là năm bao nhiêu ? 

23:11:@: 1958  

!: Thưa trở lại những buổi họp mặt trong gia đình thì trong những buổi họp mặt như vậy thì ngoài gia 
đình còn có những ai ạ ? 

23:30:@: Vâng hiện tại bên này còn mẹ vợ, bà cụ 100 tuổi. Chúng tôi có vừa tổ chức năm vừa rồi thượng 
thọ 100 tuổi cho bà cụ, cụ vẫn còn khỏe, cụ rất minh mẫn, có tai là hơi nhãng một chút. 

!: Vậy là con cháu chắt bà cụ còn nhiều không ạ ? 

24:13:@: còn nhiều lắm tôi cũng xin nói thêm về bà cụ, bà cụ 100 tuổi, cái sinh hoạt hàng ngày rất là hay, 
cụ sáng dậy tập thể dục, nếu đi bộ ngoài trời không thì trời lạnh thì tập trong nhà,bà cụ đi trên dụng cụ 
tập, rồi xe đạp để đạp, rồi bà cụ xuống ăn sáng, rồi bà cụ vào check computer check con cái có ai gửi 
mail không ? 

!: vậy bà cụ sống với ai ạ ? 

25:31:@: hiện giờ bà cụ sống với con gái út trên Dalas ấy, hồi bà cụ còn ở đây thì chúng tôi có mời bà cụ 
tới dự, rồi phía bên vợ tôi cũng có mấy cô em ở đây, gia đình họ cũng ở đây hết, phía bên tôi cũng có 
ông anh ruột là sỹ quan của chế độ cũ, cũng đi HO, rồi em họ cũng HO nữa, tất cả tập trung ở đây, đông 
lắm. 

!: Quý quá có bà cụ ở đây, mà có điều là bà cụ đã 100 tuổi mà còn ngồi check mail được thì hay thật,  

26:10:@: Trong dịp lễ thượng thọ chúng tôi bàn là không biết tặng gì cho mẹ cả thì chúng tôi thấy dùng 
desktop thì khó khăn lắm, thì tôi có thằng con học computer thì nó nói tặng bà cái Ipad, thì bả có cái ipad 
bả thích lắm 

!: Thưa thế sang bên này gia đình vẫn giữ lễ hội truyền thống như tết nhất này kia phải không ạ ? 

26:42:@: chúng tôi ở đây có ông anh ruột ông anh cả đó, khi ổng chưa sang thì lập bàn thờ ở nhà, nhưng 
mà ổng sang rồi thì đưa bàn thờ về nhà ổng, ngày tết ngày giỗ thì  

!: Bàn thờ thì gồm những gì ạ  

27:05:@: Ở trên thì có thờ phật, xong dưới thì có thờ các cụ, ông bà chúng tôi, chúng tôi kêu bằng ông, 
rồi bố mẹ xong rồi đến những người mà trong gia đình tôi đã mất. 



!: Thưa ông gia đình ông có những di vật hay vật kỷ niệm nào đem theo như hình ảnh, gia phả hay là 
những cái di vật mang tính cách lịch sử quý giá với gia đình không ? 

27:58:@: Đúng ra thì chúng tôi cũng không có cái gì quý hết, nhưng mà có những hình ảnh giấy tờ, thì có 
một số liên hệ đến thời gian ở quân đội thì mất hết rồi, chúng tôi còn giữ lại một số cái huy chương. Bên 
quân đội thì cũng có được mấy cái. Quốc phòng quân vụ bội tinh chúng tôi mang đi được thôi, còn cái gì 
to lớn quá chúng tôi không mang được. Đúng ra là chúng tôi muốn mang theo một cái áo rách thời gian 
cải tạo tôi mặc, vá lên vá xuống nhiều lần, nhưng mà mang theo sợ chúng nó lại hạch hỏi mình tại sao 
mang theo áo rách làm gì nhiều khi cũng mệt, nó cản trở mang theo khỏi không phận việt nam,  

!: Bỏ là vứt đi hay sao ạ ? 

29:08:@: Vứt đi thôi 

!: Thế ông rời Việt Nam như thế thì trong gia đình còn ai thân quyến ở lại Việt Nam không ạ ? 

29:15:@: Thưa gia đình riêng thì có 6 người con, 2 vợ chồng, năm 89 thì tôi cho 1 cháu đi vượt biên, 
cháu sang đến Phillipine thì kẹt ở đó 6 năm, vì cháu đi sau ngày mà họ tuyên bố đóng cửa. Thành ra cháu 
đi vì lí do kinh tế, còn 5 cháu trong gia đình thì có gia đình nên phải ở lại  

!: Thế là các cháu ở l ại ? 

30:15:@: Việc chúng tôi sang đây đầu tiên ấy sau đó ổn định rồi thì chúng tôi mới tìm cách để các cháu 
bên đảo qua, nhờ anh tiến sỹ nguyễn đình thắng, SOS có dịp về Houston, thì chúng tôi có gặp hỗ trợ 
chúng tôi làm hồ sơ gửi đi bà Akino bên Philippine, rồi bộ ngoại giao Mỹ rồi liên hiệp quốc, rồi Khúc 
Minh Thơ, chúng tôi nhờ hết thì đến năm 1995 liên hợp quốc họ vẫn làm, còn phỏng vấn Phillipine họ bỏ, 
thì cháu được qua, năm 1995 cháu mới qua, cháu là thứ 3 trong gia đình.  

!: Vậy anh có gia đình chưa ? 

31:32:@: Chưa, cháu tốt nghiệp đại học bách khoa Sài Gòn, mà rồi kiếm được một việc làm ở Sài Gòn 
mà nó không chịu, nó về làm ở Nha Trang, nhưng mà không kiếm được việc ở Nha Trang, nên nó xin đi 
vượt biên  

!: Trong thời gian 6 năm bên Phillipine thì cháu làm gì ? 

31:57:@: Bên đó học anh văn, rồi giúp đỡ những người mà coi như trong trại đó họ cần giúp gì thì mình 
giúp vì là thanh niên độc thân, rồi tổ chức các trại hướng đạo. và con tôi cũng biết chơi đàn, ghi ta, 
classic. 

!: Nếu mà về con trai thì cậu ấy lớn nhất hay là sao  ? 

32:20:@: Vâng, con trai thì là lớn nhất, thành ra những nhân viên Liên Hợp Quốc là thích lắm, chiều là 
mời con trai tôi tới chơi đàn, cái đó cũng là một cái khi họ phỏng vấn lại thì họ cũng giúp đỡ cháu. 

!: Làm thế nào mà mình xin phỏng vấn lại được ? 

32:51:@: Đúng ra thì cái thời gian mà Phillipine đứng ra làm thanh lọc thì rất là mang tiếng, vì họ ăn tiền, 
ai mà lúc đó đút lót thì được đi, ai không đút lót thì về. Cho nên dù là con sỹ quan cũng không ăn thua gì 
hết. 



!: Cái đó là xảy ra vào năm bao nhiêu ạ ? 

33:30:@: Vào năm 89 ạ 

!: 88 thì họ bắt đầu họ đóng cửa thanh lọc. 

33:38:@: Sau này liên hợp quốc họ thấy tai tiếng quá nên họ phỏng vấn lại,  

!: Như vậy là chờ ông sang bên này rồi họ mới giúp ? vậy là cậu ta tới đây năm 

33:52:@: năm 1995 ạ, sau chúng tôi 4 năm, còn 2 cô con gái chúng tôi có quốc tịch thì chúng tôi bảo 
lãnh, các cháu qua hết rồi 

<video 3> 

!: Tức là hai chị mà kẹt lại Việt Nam thì có gia đình rồi, giờ tất cả nhà ở đây ạ ? 

00:10: @ có lẽ xin giới thiệu cái hình ảnh gia đình , đây là hai vợ chồng, cái này là khi mà gia đình các 
cháu sang, năm 2009 ạ, 

!: Cũng mới đây phải không ạ, sum họp tất cả ạ ? xin anh chỉ cho vào anh chị đứng đâu, mấy đứa con.  

00:58:@: Tôi mặc áo trắng đứng giữa tóc bạc đó, nhà tôi mặc áo đỏ đứng bên cạnh, chúng tôi có 6 con,d 
dứa lớn nhất đứng đây, cháu này bên Việt Nam học cao đẳng sư phạm đi dạy, hai đứa con đứng đây,  

!: Anh xoay cho vô camera đi  

01:37:@: Đấy là cháu lớn nhất, rồi cháu thứ 2 , hai vợ chồng đây, con gái tôi là bác sỹ đông y, chồng là 
bác sỹ tây y, học ở Việt Nam, cháu rất giỏi về châm cứu mấy đứa con có hai đứa, cháu thứ 3 bên đảo là 
cháu này,mới cưới vợ đây, hai vợ chồng đều là kỹ sư computer, cô con gái đi cùng còn đứa con trai Bách 
khoa nữa đây, tiếp theo áo xanh là đi cùng với chúng tôi, sang đây lấy được tiến sỹ về dược. cháu lấy 
chồng là anh này đứng sau là bác sỹ người Việt Nam ở bên Pháp, cái năm đầu ra trường cháu theo chồng 
sang Pháp, sang Pháp không dùng bằng tiến sỹ dược nên phải ở nhà, cháu ở 1 năm rồi cháu bảo lãnh 
chồng qua Mỹ, 

!: Thế anh có phải học lại không ? 

03:47:@: Sang đây thì vợ đi làm rồi, còn chồng không đi làm cho nên đi học lại, học xong rồi, có bằng rồi 
xin đi thực tập, cho nên ở nhà, cái cặp này cũng hai đứa con, còn cháu út là cháu này cháu cũng kỹ sư về 
Computer Science, cháu này chuẩn bị làm đám cưới với cô con dâu đây, cô này thì sắp tốt nghiệp chuẩn 
bị đi thực tập, 

!: Cám ơn ông ạ, bây giờ mình bước qua cái kinh nghiệm trong thời chiến, cám ơn ông đã chỉ cho những 
hình ảnh vậy, chiến tranh Việt Nam đã ảnh hưởng đến ông và Gia đình như thế nào ? 

04:58:@: Rất nhiều, có thể nói là suốt cuộc đời tôi từ nhỏ cho đến lớn toàn chiến tranh không, lúc nhỏ 
mới có sáu bảy tuổi đã thấy chiến tranh xảy ra ngay nơi sinh ra, nhà cửa bị đập phá phải chạy loạn. thời 
chiến tranh Việt Pháp đó, rồi đến khi vào nam di cư năm 54 thì sau khi ra trường đi dạy ở Khánh hòa 
được vài năm bình yên đến năm 63 thì động viên chiến tranh ác liệt, người có bằng tú tài thì đều đi học 
sỹ quan Thủ Đức, tôi học khóa 16 Thủ Đức. 

!: sau đó ông có phải ra chiến trận không ạ ? 



06:10:@: Vâng thì tôi học về công binh sau thời gian học căn bản thì sang học công binh, học tại Bình 
Dương, Thủ dầu Một đó, ra trường thì về sư đoàn 3 bộ binh năm đó là năm 64, tôi đang trong trường thì 
xảy ra cách mạng 1.11.63 lúc đó chúng tôi trong trường thì khi ra trường rồi thì đi Ban Mê Thuột, chỗ 
làm đầu tiên là Đa Nhim, đại đội ở Đa Nhim, Hồi đó thì mình bắt đầu oanh tạc ngoài bắc, miền Nam sợ 
rằng bên kia sẽ cho oanh tạc nhà máy phát điện Đa Nhim, cho nên đội tôi làm lô cốt bên mấy ngọn đồi 
rồi bố trí súng phòng không ở đó, để cho phòng cái máy bay của bắc bộ, cũng như là rào chặt cây, hai cái 
ống cống dài từ trên đào xuống, chặt khai quang hết mỗi bên ống cống 70 thước, làm hàng rào tránh 
đặc công nó phá, công tác đầu tiên là làm đường lên đồi, bố trí lô cốt, đặt súng, đặt hàng rào giữ an ninh 
ống cống. Rồi đi hành quân ở Tuy Hòa, theo bộ binh. Ngành công binh chúng tôi đó thì luôn là phải đi 
theo bộ binh, họ cho mình đi sau, nhưng mà có trở ngại thì họ kêu mình lên trước. Khi họ gặp mìn thì họ 
kêu mình lên gỡ mìn cho họ đi  

!: Vậy là công minh gỡ mình luôn đó hả?  

09:12:@: Vâng, gỡ mìn luôn, thế rồi nếu mà họ cần thì tôi kiếm cách làm cầu cho họ đi qua, thì cái công 
tác của công binh là đi theo bộ binh công binh thì có nhiều ngành, đi theo bộ binh là vất vả và nguy hiểm 
nhất. Chúng tôi thuộc sư đoàn 3. 

!: Chẳng hạn như công binh là Division riêng hay sao ạ ? 

09:52:@: Tức là công binh thì nó là một binh chủng trong quân đội, binh chủng thì có cục trưởng hay chỉ 
huy trưởng đó, phân phối . còn dưới ông đó thì có các liên đoàn công binh ở các địa phương, mỗi vùng 
có một liên đoàn, mỗi sư đoàn thì lại có một tiểu đoàn.  

!: Rồi có biết bắn súng các thứ không ạ ? 

10:34:@: Có, phải qua mấy phần căn bản chứ, cũng nhiều khi anh em cũng cần phải chiến đấu như bộ 
binh vậy, 

!: Lý do gì mà ông chọn công binh ? 

10:48:@: cái đó mình không chọn được, sau khi mà vào quân trường thủ đức thì có cái bài trắc nghiệm, 
tùy theo bài trắc nghiệm mà họ cho mình theo binh chủng nào 

!: Trong thời gian mà ông ở trong quân đội, thì trong gia đình ông có người nào mà trực tham gia trực 
tiếp như ông, điều gì khiến ông nhớ nhiều nhất về cuộc chiến Miền Nam.  

11:28:@: Về phần riêng tôi đó thì ngành công binh cũng may mắn là sau đó tôi chuyển về công binh kho 
tại Nha trang, Thì không phải làm cái đó nữa, từ công binh kho thì làm sỹ quan tiếp liệu, cung cấp công 
cụ công binh cho các bộ phận trong vùng, sau đó tôi đi học ở Hoa Kỳ 2 năm năm mậu thân tôi ở hoa kỳ, 
thời gian đó chúng tôi rất lo lắng, đi tu nghiệp đó, chúng tôi đi tu nghiệp cũng hơi khác, chúng tôi tu 
nghiệp có 2 tháng thôi, ngay tại vigrinia, 

!: Đại khái sang đây ông học gì ạ? 

12:36:@: Đại khái trong chương trình là sửa chữa cơ giới công binh như xe ủi đất, xe nâng hàng, cần trục, 
chúng tôi học khóa hai tháng, sau đó ở lại dịch tài liệu đã học.  

!: Công binh tiếng Mỹ là gì ạ ? 



12:59:@: Engineering , military engineer course, dịch xong thì bên Việt Nam gửi học sinh sang, lúc đó là 
không phải là sỹ quan nữa mà là hạ sỹ quan,cấp bậc là trung sỹ hạ sỹ, chúng tôi dạy trực tiếp ở trường 
công binh Mỹ,  

!:có chuyện đó hả? tức là ông sang đây trước, được huấn luyện rồi dịch tài liệu rồi Việt Nam gửi người 
sang, ban dạy đó có bao nhiêu người ? 

13:40:@: Chúng tôi đi lần đầu 10 người chia làm 2 nhóm, 1 nhóm cơ khí, nhóm kia,  

!: Có liên hệ súng ống không hay chỉ xe cộ thôi ? 

13:56:@: Chỉ xe cộ thôi, công binh nhiều xe cộ, làm đường làm nhà làm đất, một nhóm nữa chuyên điện 
lạnh, liên quan đến phòng lạnh, máy lạnh, 5 người bên kia, còn chúng tôi bên này 5 người, 2 tháng 1 
khóa chúng tôi dạy trực tiếp, ông huấn luyện viên Mỹ trở lại phụ tá cho tôi, đi theo giúp đỡ chuẩn bị 
dụng cụ, học cụ… chúng tôi dạy mỗi khóa 2 tháng, đủ học.  

!: Như vậy ông ở bên Mỹ bao lâu ? 

15:03:@: Dạ thưa 22 tháng, năm 1967 đến 1969, tôi trở về nước tôi lại trở về trường công binh làm 
huấn luyện viên.   

!: Hồi ông bên Mỹ nghe vụ tết mậu thân chắc cũng rất lo lắng, lúc bấy giờ là cũng có gia đình ở Việt 
Nam? 

15:30:@: Dạ vâng cái hình ảnh đầu tiên người ta thấy ngay trên truyền hình là đánh ở ngay Nha Trang, 
tối hôm đó, tối hôm 30 tết đó, thì ở tòa đại sứ tổ chức tất niên, ông bùi Diễm làm đại sứ đó thì tôi được 
mời tới dự. 

!: Thế hồi đó là ông ở Fore Bellware, ở bang nào ? 

15:57:@: Virginia, nó ngay gần đó, khi chúng tôi dự xong cái đó thì trở về nhà, trở về chỗ trường học mở 
ti vi thì thấy đánh ngay ở Nha Trang, Mấy anh bạn thì cũng đến nghĩa là khuyên giải đừng có lo chắc nó 
còn ở ngoài xa chứ không có đến nỗi nào tại tôi thấy nó đánh ở tượng phật lớn, chỗ đó cách nhà tôi 
chừng 4 -5 cây số, sau đó thì đánh mọi chỗ hết, khi họ đưa bản đồ Việt Nam lên thì chỗ nào cũng có 
chấm chấm lóe lên sáng là chỗ có chiến tranh đó. Anh nào cũng có gia đình ở chỗ bị đánh cả, rồi đến khi 
chiến tranh chúng tôi cũng tham gia trong chiến tranh rồi được biệt phái về giáo dục trở lại năm 1969, đi 
dạy trở lại. 

!: Thế thì trong thời gian mà ông theo công binh ở Việt Nam, sau này cái thời gian mà ở bên Mỹ tu 
nghiệp thì ông có liên hệ trực tiếp với những người lính Mỹ thì ông có cảm tưởng ra sao về họ,  

17:28:@: Vâng, thì khi chưa qua bên Mỹ, khi còn ở việt Nam ở đơn vị chúng tôi không có người Mỹ trực 
tiếp mà chỉ có một người cố vấn thôi. Để cái người cố vấn đó thì họ lại không phải quân sự, họ là Kỹ sư 
bên Công binh dân sự, họ giúp chúng tôi rất là nhiều, rất tử tế, mấy người đó rất là thân thiện lịch sự. 
Đến khi chúng tôi sang Mỹ học thì họ đối đãi với tôi rất là tốt, phải nói là cái cách đối xử của họ đối với 
người rất là bình đẳng.  

!: Trong gia đình ông thì chuyện chiến tranh Việt Nam sau 60 nó ảnh hưởng đến ông thế nào, trong gia 
đình có ai bị thương hay sau chiến tranh có ai bị đi cải tạo hay sao không ạ ? 



18:58:@: chúng tôi thì bên anh em thì có 3 người trai, ông anh lớn đi thủ đức khóa 4, thì sau này ông ý 
làm ở bộ tổng tham mưu Sài Gòn, cũng lâu năm ở Sài Gòn. Đến tôi thì thủ đức khóa 16, em trai tôi thì có 
cái tài nên đi làm thông dịch viên, trung sỹ thôi. Cho các cái đơn vị của Phillipine sang giúp đỡ chúng ta, 
may mắn là không ai bị thương, nhưng mà sau 75 thì tất cả phải đi tù hết. 

!: Trước khi mà nói sang kinh nghiệm di dân, thì ông có ý kiến như thế nào về chính sách của người Mỹ 
đối với Việt Nam trước và sau chiến tranh ạ ? 

20:27:@: Đây cũng là một đề tài lớn chỉ nói ngắn gọn thì có thể nói là người Mỹ chính sách của Mỹ ở Việt 
Nam là muốn ngăn chặn làn sóng đỏ ở Đông Nam Á, thì người Mỹ đã tích cực giúp đỡ chúng ta trong 
những giai đoạn đầu, nhưng mà khi ông Nichxon đã sang bắt tay với Mao Trạch Đông rồi, thì ông ấy 
không còn sợ, và có thể dùng Mao Trạch Đông để ngăn cản làn sóng đó phần nào, trong nước ông ấy thì 
bị chống đối vì nhiều người phản chiến. Chính thời gian tôi ở Mỹ tôi được chứng kiến cái bọn phản chiến 
nó biểu tình ghê lắm, chúng tôi đi ngoài đường là chúng tôi cũng rất là .. họ hỏi tại sao nước anh đang 
chiến tranh mà anh sang đây làm gì chẳng hạn như vậy. Bọn phản chiến nó làm nước Mỹ có vẻ rất rối 
ren, ông Nichxon và các tổng thống khác đành phải Việt Nam hóa chiến tranh. Khúc sau thì thượng viện 
lại cắt viện trợ của mình, quyền lợi của Mỹ họ xong rồi. Họ bỏ rơi mình thôi cho nên mình đành phải 
thua trong trận chiến. Trong phe cộng sản thì các nước đều đổ xô về phía giúp đỡ miền Bắc, chứ quân 
đội mình không có hèn, không chiến đấu, ngoài báo chí truyền hình của Mỹ nói là Việt Nam mình không 
chịu chiến đấu, nhưng mà có đánh đó chứ, chính tôi cũng đọc một cái tài liệu cái ông gọi là tướng chỉ 
huy chiến tranh vùng vịnh Irac, hồi đó ở Việt Nam ổng là thiếu tá thôi, ổng mới viết một cái bài ổng nói 
tướng Trưởng là bậc thầy của ông ấy.  

!: Thưa ông, trước khi sang vấn đề hỏi về kinh nghiệm di dân thì xin ông cho biết, 30-4-75 ông đang làm 
gì cái lúc mà cộng sản vô chiếm Sài Gòn đó. 

23:36:@: vào năm 75 đó, thì tôi đang ở trong Nha Trang, đang làm Hiệu trưởng, thì tháng 3 là thất thủ 
Ban Mê Thuột, thì đồng bào chạy theo tỉnh lộ 7 đi xuống tuy hòa đó, Có một số đông đã phải kiếm nơi 
tản cư, thành ra trường tôi trở thành trại tạm cư cho đồng bào, tôi làm Hiệu trưởng nên là trung tâm 
trưởng. Thì 30-4 thì bắt đầu, ở Nha trang là mất sớm hơn. 1-4 đã mất rồi, chúng tôi cho các cháu nhỏ 
vào Sài Gòn trước, chỉ còn 1 cháu út và vợ chồng tôi ở lại thôi, đến 30 tháng 4 thì bị kẹt lại, tôi xách xe 
chạy xuống cầu đá, cái bờ biển Nha Trang đó, kiếm đường vào Sài Gòn. Mục đích là muốn đi ra một cái 
đảo ngoài bờ biển Nha Trang, để tránh cộng sản lúc đầu không có luật lệ gì thì nó xử mình sao nó xử, 
cho nên chúng tôi muốn tránh lúc đó, không ngờ trên chuyến ghe ra khơi đó, thì trên ghe lại có ông 
trung tá Hải Quân, là ông Tiến, thì ra khơi ổng mới mặc quân phục vô, trên bờ ổng chỉ mặc Civil thôi, ra 
khơi ổng mới mặc quân phục, thì tôi mới hỏi ông ấy tôi có người anh Hải Quân, ổng hỏi tên gì tôi nói tên 
Kim, ổng nói ồ tôi với Kim vừa đi chơi ở Sài Gòn xong, tôi về đón gia đình xong, các anh định đi đâu, tôi 
nói tôi muốn chạy đi Sài Gòn, ông ấy bảo thôi được rồi tôi nhận, tôi với một người em họ nhận hai anh 
làm em bên vợ, thế là ông ấy hướng dẫn ghe đó chạy ra tàu hải quân, mà tàu hải quân lúc đó là chạy rất 
nhiều trên ngoài khơi đó, không có tàu nào đón hết, chúng tôi chạy thấy có cái tàu xa nữa, ổng cho cập 
vô cái tàu đó tàu đó còn trống trơn, thì  

!: Họ đi đâu hết rồi ? 

26:41:@: Thượng tá này kêu lên trên bờ gặp ông Thuyền trưởng, ông thuyền trưởng cho biết chưa được 
lệnh đón người, ổng còn nằm ngoài khơi đó chứ chưa được lệnh, ổng mới nói cho ổng leo lên nói 
chuyện với bộ tư lệnh hải quân ở Sài Gòn, bên kia thả dây xuống, ông này leo lên nói chuyện với Sài Gòn, 



Sài Gòn chấp nhận cho gia đình trung tá Tiến, Linh trên bong tàu, tôi cũng leo lên luôn, đến 12 giờ đêm 
thì bắt đầu cháy rất lớn tàu nổ máy cập bến cầu đá ở Nha Trang, mới đón quân nhân với gia đình hải 
quân lên sau đó chạy về cát lái.  

!: Lúc đó cộng sản đã vô Nha Trang rồi chứ phải không ? 

27:45:@: Chưa vô, mình chạy mau quá nên nó chưa dám vô, sau này mới có một số ông thành phần thứ 
ba mới ra đèo rù rì đón, họ vô, chứ họ chưa dám vô, vì mình bỏ mình chạy nó nghi mình có thể phục kích, 
tôi ở Sài Gòn nhưng nhà tôi lại kẹt ở lại cho nên sau tháng 4 75 tôi lại dẫn hết cả con cái trở lại Nha Trang,  

!: Sau tháng 4 thế là ông không có đi ? không đi được hay là do ? 

28:34:@: Không đi được do gia đình còn kẹt lại tôi không nghĩ chuyện đi nữa, thấy cũng khó khăn chứ 
không phải dễ tôi quay lại thì họ cho nghỉ dạy luôn, còn nhà tôi thì không có vẫn còn tiếp tục dạy, trong 
thời gian tôi đi cải tạo thì nhà tôi vẫn được dạy  

!: NĂm nào tháng nào thì ông đi trình diện ? 

29:03:@: Thì ở Nha Trang, cũng có một cái hơi khác tỉnh khác là sau khi cộng sản vào, thì nó kêu gọi 
quân cán chính của VNCH đi trình diện, thì riêng ở Nha Trang là có hai anh bí thư với chủ tịch tỉnh đều có 
bà con dính dáng đến sỹ quan biệt phái cả hai ảnh đều có một người cháu làm sỹ quan biệt phái ở miền 
nam cho nên các anh ấy mới nghĩ ra cách tổ chức khóa cải tạo cho sỹ quan biệt phái ở nha trang để 
chúng tôi cũng được tham dự khóa đó, những người tham dự khóa đó đều được cấp 1 cái giấy đã học 
tập cải tạo tại nha trang 20 ngày, thế thì đó là lúc đó là tháng 9 năm 1975, thì tổ chức khóa đó. học có 20 
ngày thôi thì về, thì chúng tôi về thì ai đi dạy lại thì được dạy lại, ai không dạy lại thì kiếm việc làm thôi, 
tôi về nhà thì cũng bày mấy thứ bán cho học sinh  trước cửa trường đó 

!: VẬy là ông không được đi dạy lại ? 

30:37:@: Không, nhà tôi thì trước cửa trường nên bày bán linh tinh dụng cụ văn phòng dụng cụ học 
sinh… thế thì đến tháng 4 năm 1976 thì tôi còn ở nhà thì lúc đó là cộng sản họ tổ chức bầu cử quốc hội 
thống nhất đó, không còn mặt trận giải phóng miền nam nữa, tình hình thì cũng nhiều tin đồn lắm, nào 
là lật ngược lại gì đó, nên họ thấy trong thành phố Nha Trang còn một số sỹ quan biệt phái còn nằm 
trong Nha Trang thì họ tới nhà họ hốt, thì coi như một số người đang làm ở bệnh viện, họ mời lên xe đi 
nhốt luôn, một số người còn đi dạy, họ đến trường kêu ra xe đi luôn còn bọn tôi ở nhà thì họ tới nhà 
còng luôn,  

!: Lúc đó gọi là bắt đấy ? 

32:03:@: Không phải ban đêm nữa, mà ban ngày luôn, làm rất là ồn ào để mục đích là dằn mặt, 

!: Thế là ông bị bắt trong đợt đó là sau tháng 4 năm 1976 vậy là ông bị  giam ở đâu ạ ? 

32:18:@: Bị giam ở trại giam ở dưới Trần Phú trước đây là đường Duy Tân, sau đổi thành trần phú đó, 
sau đó nó chuyển được 1 tuần thì chuyển ra ĐÁ Bàn ở Ninh Hòa, ở đó khoảng 1 năm thì lại ra trại a30 ở 
Tuy Hòa, tôi ra a30 tuy hòa tới khi về năm 81, sau 5 năm hai tháng.  

!: Đến chừng nào thì ông nghĩ đến chuyện vượt biên phải không ạ  

33:06:@: Vâng, nghĩ rất nhiều, khi chúng tôi về  



!: Có tìm cách đi không ạ ? 

33:09:@: có tìm cách đi nhiều lắm nhưng không được, cuối cùng mới cho người con đi trước.  

!: Như vậy là ông nạp đơn xin đi trong chương trình đoàn tụ của tù cải tạo đó phải không, ông nạp đơn 
năm nào ? cuối cùng bao lâu mới được chấp nhận ra đi ? 

33:47:@: cái việc đi xuất cảnh đó thì nó thế này, cô em vợ tôi thì ở đây, thì chồng là bác sỹ, vợ cũng tốt 
nghiệp đại học Rice, vợ dạy đại học, hai vợ chồng bảo lãnh gia đình chúng tôi và một số người khác nữa. 
Có nhiều lần  

<video 3>  

Cũng cứ thúc chúng tôi là phải cố gắng làm hồ sơ mà đi, thì bọn tôi cũng cứ chùng chình có lần hai vợ 
chồng thuê luật sư Mỹ về tận nha trang, có một cô cổ quý hơn thì phải, cổ làm thông dịch kêu chúng tôi 
phỏng vấn, chúng tôi cũng sợ lắm, có người mỹ cũng mệt lắm 

!: NĂm đó là năm nào ạ ? 

00:42:@: Năm đó khoảng năm 89 thì phải, thì trong thời gian tôi về rồi thì tôi cũng có liên lạc, gửi chung 
hồ sơ sang Thái Lan, có cái đường dây có những người làm ở bưu điện Sài Gòn, họ sẵn sàng đưa hồ sơ 
sang Thái Lan,  

!: Ai ở Thái Lan ? 

01:15:@: Tòa đại sứ Mỹ ở Thái Lan đó, có nhiều người họ nhận được thư trở lại nói là muốn đi thì làm 
hồ sơ rồi gửi sang lại, có nhiều anh nhận được hồ sơ bỏ trốn luôn khỏi nhà cả mấy chục ngày không dám 
ở nhà, sợ nó tới nó bắt đó, nhưng mà thấy yên yên lại về, rồi lúc đó mới truyền tai nhau ai cũng làm hết. 
Nhờ gửi đi vậy nên có người em bên này bảo lãnh nữa.  

!: Hồi đó đi chương trình HO phải không ? 

02:02:@: Bắt đầu rồi đó đó, nghe chứ chưa có chính thức, nghe có ông tướng Mỹ về Việt Nam họp với 
cộng sản, mới tìm hiểu  

!: Từ lúc đó tới lúc hồ sơ ông được chấp thuận đi phỏng vấn chính thức mất bao lâu ạ ? 

02:31:@: Cũng mất mấy năm đó,  khoảng 3 năm  

!: Từ năm 89. 

02:42:@: Vâng, cái lúc thằng cháu nó vượt biển đi thì bắt đầu chúng tôi mới có tin tức chính xác, năm 89.  

!: Mất 3 năm, và khi ông nghe tin phái đoàn Mỹ kêu đến phỏng vấn thì cảm xúc sao ạ ? 

03:04:@: CHúng tôi rất mừng, mình đang chết đuối sống với chế độ rất là ngộp không dám làm gì cả, cái 
gì cũng sợ, cho nên khi nghe được phỏng vấn để đi thì rất là mừng, làm cái hồ sơ này là phải chạy đi dịch 
vụ, phải ra ĐÀ Nẵng, phải đóng tiền mới có được cái gọi là Passport. 

!: Cái cảm tưởng của ông khi ông đến Mỹ ngày 19.8.1991 cảm tưởng đầu tiên khi ông  đặt chân đến Mỹ 
nó thế nào ạ ? 

04:06:@: Thành phố này đây chúng tôi đến Houston đến bây giờ  



!: Tại vì có người thân ạ ? cảm tưởng của ông khi mà đặt chân đến Houston là gì ? 

04:17:@: Vâng, khi mà rời khỏi Việt Nam trước đó 1 tuần thì chúng tôi được ở bên Thái Lan, 

!: Hồi đó ở Khách sạn hay ở refugee camp.hay thế nào ạ? 

04:35:@: Họ có giành một cái building 2 tầng nghe nói là trại giam gì đó, họ để cho những người như 
chúng tôi ở tạm, không giường chiếu, chỉ nằm dưới đất thôi, gạch, bỏ dép ngoài nằm trên sàn đó, ăn 
uống cấp ngày 2 bữa, Thái Lan cấp. Mỹ cũng tài trợ cho nó.ở đó được 1 tuần khi có chuyến bay sang Mỹ 
thì bay từ ngày 19.8 ở Thái Lan, đến Houston cùng ngày chúng tôi đến Houston vào buổi tối có gia đình 
người em đi đón, chúng tôi rất mừng, đang từ địa ngục tới thiên đàng rồi đó.  

!: Cái điều mà ông thấy là khó khăn nhất khi đến đất Mỹ là gì ạ ? 

06:02:@:  Vâng đến đất Mỹ khó khăn nhất là ngôn ngữ  cái ngôn ngữ là đầu tiên, chúng tôi cũng biết 
chút ít, thế rồi các con tôi trước khi đi thì cũng học thêm nhưng mà chưa đủ, khi đến đây thì tôi cũng nói 
các con tôi mình ở xứ này thì phải cố gắng làm sao mà để lấy được cái bằng 4 năm thì mới khá được, thì 
theo nhiều bạn của tôi thì lại cho đi lao động hết thích có tiền liền, có nhiều ông chỉ thị cho con mỗi đứa 
phải làm mấy ngàn một tháng đó góp tiền mua cái nhà thì tôi lại không quan trọng chuyện đó, quan 
niệm tôi phải học, nhờ tiền financial aid, các cháu đều lo học cả.  

!: Thưa ông thấy sự khác biệt gì giữa đời sống ở đây với đời sống ở Việt Nam trước cũng như sau 75  

07:29:@: Dạ thưa có nhiều cái khác biệt lắm, trước năm 75 thì tôi cũng đã có dịp ở đây rồi, tôi cũng 
quen một chút nhưng mà cũng có cái khác biệt, ngôn ngữ là cái chính có nhiều cái mình muốn diễn tả cái 
đầu của mình trong tâm mình muốn diễn tả mà diễn tả không hết được, rồi việc kiếm công ăn việc làm 
cũng khó khăn, rồi phong tục tập quán cũng khác, ví dụ chẳng hạn vẫy ai vẫy thì lại thế này thế này, coi 
như là có những cái văn hóa nó khác nhau vậy, nên nếu mình mà không thông cảm tìm hiểu thì dễ có tức 
giận trong đó. 

!: Thưa ông thế việc đầu tiên ông làm bên Mỹ là việc gì ? 

08:51:@: Đầu tiên của tôi là xin làm cho một tiệm của ông chủ người Việt Nam ổng có tiệm fabric bán ba 
cái đồ vải giày dép đó, chuyển tiền về Việt Nam, đóng đồ về Việt Nam, cũng được tiếp xúc người Việt 
Nam khỏi nói tiếng Anh, khi bao nhiêu giày dép thì bà cũng biết rồi người vào xem thử đôi này đôi kia để 
đó, vải kéo ra để đó, mình phải lo cuộn lại, dép xếp từng đôi cỡ nào cỡ đó,được tuần ổng bảo hôm nay 
là ngày thứ 6 tôi gửi tiền cho anh rồi anh về khi nào tôi kêu thì anh tới nghe, biết là cách cho nghỉ việc 
của nó rồi, thì tôi nghĩ là cũng được không sao, trước đó tôi cũng xin làm ở tiệm phở bưng phở, tới đó 
họ cũng rất lịch sự, mời caphe, rồi cuối cùng họ nói họ cần người trẻ làm việc nó linh hoạt hơn, sau này 
tôi cũng vừa đi học lại anh văn, thì cái người chồng của em gái tôi anh ta làm trong một phố mà giám 
đốc chương trình chích ngừa, anh ta lại quen với bên health department giới thiệu tôi đi làm trong 
chương trình Wic (women infence children) chương trình giúp đỡ bà mẹ trẻ em, tôi đi làm 

!: Ông làm bao lâu ? 

11:44:@: tôi làm được 7 năm 

!: Như vậy là chương trình của city ông có phải nhân viên của city không ạ ?như vậy là ông trở thành 
nhân viên thành phố ạ ? ông còn đi làm không ạ ? 



11:59:@:  tôi nghỉ hưu năm 2009, 72 tuổi rồi,  

!: Ông có câu chuyện nào về sự khác biệt văn hóa khi đặt chân lên đất Mỹ không ?hay là ông có kinh 
nghiệm nào vui vui kể lại không ạ ? 

12:22:@: Dạ thưa, cái thời gian tôi làm cho Wic này thì nói tiếng Anh thì ít, mà nói tiếng Mễ thì nhiều, 

!: Như vậy ông có nói được tiếng Mễ không ạ ? 

12:46:@: Vâng tôi phải đi học khách của tôi hầu hết là người Mễ, Going home, họ mới từ Nam Mỹ qua, 
họ đến chỗ tôi xin sữa thì họ rất là tử tế, họ đối xử rất kính trọng có nhiều khi cũng nhớ là có việc nào để  

!: Như vậy là ông trở thành công dân Mỹ từ lâu rồi phải không ạ ? từ năm nào ? 

13:37:@: Nhà tôi thì sang năm 91, thì năm 95 nhà tôi được vào công dân Mỹ, tôi cũng làm một lần 
nhưng mà cứ bị hồ sơ làm vân tay lại, lâu rồi không còn vân tay nữa.  

!: Khi ông trở thành công dân Mỹ thì cảm tưởng ông ra sao ạ ?  

14:14:@: tôi rất là vui , mình thứ nhất là làm việc sang Mỹ, chính phủ và nhân dân Mỹ đã đối xử với 
mình rất tốt  mình phải làm việc trả lại ơn đó 

!: Thưa ông bây giờ ông là chủ ngôi nhà đang ở ạ ? 

14:49:@: sau khi qua đây một thời gian thì tôi làm để giành được được ít, thì mua, một tháng trả một số, 
giờ trả hết rồi ạ 

!: giờ ông là công dân mỹ thì ông tự coi mình là công dân mỹ hay là người texas hay là người gì ? 

15:11:@:  Kể ra thì mình phải luôn nghĩ mình là người Việt Nam nhưng mà mình sống ở đây thì mình 
phải làm việc với chính phủ và công dân Mỹ 

!: thưa ông còn  liên lạc với gia đình ở Việt Nam không ạ ?> 

15:34:@: Thưa ở Việt Nam thì chúng tôi cũng vẫn còn bố mẹ thì mất rồi, chỉ còn lại anh em thôi, cho nên 
chúng tôi vẫn thường liên lạc với họ, giúp đỡ họ, tôi thì nghĩ là mình không muốn về Việt Nam vì cộng 
sản còn đó. Tôi chưa về việt nam lần nào, thì cái tiền để tôi về thì tôi giúp đỡ cho những người bà con 
bạn bè ở Việt Nam, thế nên tôi giúp đỡ những em của tôi có con học đại học cho tiền chúng nó tốt 
nghiệp hết rồi,  

!: thưa ông, ông có nghĩ là những truyền thống Việt Nam trong gia đình thì cần phải giữ, ông có ý kiến gì 
về tương lai văn hóa người Việt tại Hoa Kỳ không ạ  

16:38:@: Thưa tôi nghĩ là phải cố gắng để giữ lại những truyền thống của người Việt Nam, với thời gian 
1000 năm mình bị trung quốc đô hộ đó mà nước mình không bị đồng hóa cái tinh thần yêu nước của 
người Việt rất là cao, bây giờ chúng ta ở đây để khỏi bị đồng hóa, thì chúng ta phải giữ gìn phong tục tập 
quán của người Việt mình, có gì hay thì mình  phải giữ lại,  

!: Chẳng hạn như những gì hay ạ ? 

17:13:@: chẳng hạn như là mình có những dịp lễ tết chẳng hạn hay là đối với ông bà cha mẹ dạy dỗ làm 
sao để nó nhớ tổ tiên mình 



!: Thưa trước khi kết thúc ông có kinh nghiệm nào mà ông muốn chia sẻ mà nãy giờ mình chưa có nói 
đến không ạ ? đây là một chương trình phỏng vấn để cho vào văn khố bảo tồn lịch sử người tị nạn người 
Mỹ gốc việt đó, thì các em sẽ là những người trong tương lai, thế hệ tới, những người nghiên cứu lịch sử 
người Mỹ gốc Việt thì sẽ nghiên cứu qua bộ sưu tập này, ông có điều gì nhắn lại với các em và những 
người sẽ đọc những trang sử này  

18:32:@: Thưa cái người Mỹ gốc việt rất là vui là có được cái hội bảo tồn văn hóa người Việt, hôm nay 
chúng tôi rất vinh hạnh được phỏng vấn, tôi hi vọng những tin tức mà chúng tôi trình bày hôm nay được 
các em muốn tìm hiểu thì hiểu rõ hơn về đời sống và tâm tư của những người Việt đã từng bỏ nước ra đi 
vì lý do tị nạn cộng sản, là điều mà chúng tôi mong muốn 

!: Thay mặt cho hội bảo tồn văn hóa lịch sử người Mỹ gốc Việt chúng tôi xin cảm ơn ông đã bỏ thời giờ 
đến đây giúp chúng tôi hoàn thành bộ sưu tập này  


