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les. U.S. Army đài thọ tất cả để di chuyển tôi từ Houston 
trở về Chicago. 

Đầu năm 1983, tôi thấy hãng thầu Pan Am của 
Mỹ tuyển chọn nhân viên đi làm cho phi trường Quốc 
tế King Khaled International airport mới mở ở thủ đô 
Riyadh của Saudi Arabia, tôi thấy tiền lương và benefits 
thật hấp dẫn, vả lại là một phi công, tôi mong muốn 
được làm những việc trong phi trường. Tôi nạp đơn, 
được gọi interview và được chọn vào công việc Cont-
ract Service Administrator team của phi trường. Tôi ký 
giao kèo làm việc 2 năm (1983- 1985) cho phi trường. 
Cứ 6 tháng, các công nhân Mỹ được nghỉ hè 15 ngày và 
được cung cấp vé máy bay khứ hồi để về Mỹ. Mãn hạn 
giao kèo tôi trở về lại Chicago và làm việc cho City of 
Chicago với chức vụ City Planner cho Department of 
Public Works/ Bureau of Transportation. Năm 1987, tôi 
được Department of Aviation của City mướn. Tôi giữ 
chức vụ General Manager of Operations của phi trường 
Quốc tế O‘Hare AirPort. Phi trường O‘Hare lúc đó 
được đánh giá và xếp hạng là phi trường bận rộn nhất 
thế giới. Tôi điều hành khoảng 800 công nhân thuộc 
Union (nhiều Union locals khác nhau) và directors, 
managers, supervisors, foremen, foreladies làm việc tại 
phi trường. Một điều được gọi là trùng hợp, phi trường 
O‘Hare được mang tên của Hải Quân Trung Tá Edward 
„Butch“ O‘Hare, ông là một Phi Công khu trục xuất 
thân của Trường bay Hải Quân Mỹ Pensacola, Florida 
cũng như trường hợp của tôi, cùng một Phi Công khu 
trục xuất thân tại trường bay nầy.

Tôi không có trở ngại khi làm việc cho phi trường 
Quốc tế King Khaled ở Thủ đô Riyadh, Saudi Arabia. 
Trong thời gian làm việc tại phi trường Quốc tế O‘Hare, 
tôi phải đương đầu với những trở ngại, tôi nghĩ có lẽ 
trong thời gian đó, tôi là người tỵ nạn Việt Nam ở trong 
chức vụ Quản Trị! Chẳng Hạn, Parking garage của phi 
trường O‘Hare lúc đó có những chức vụ Director và 4 
Operations Managers (3 cho mỗi shift và 1 gọi là re-
lief Operations Manager), tôi và Director của Parking 
và nhân viên hành chánh của parking trong committee 
phỏng vấn cho một chức vụ Operations Manager được 
mở ra để tuyển chọn một anh công nhân Mỹ trắng làm 
việc tại phi trường, có bằng cấp Master degree of labor 
relations đã nộp đơn apply cho cái job nầy. Sau cuộc 
phỏng vấn, anh ta không được chọn lựa và đã xin gặp 
tôi để khiếu nại. Anh ta cho tôi biết là anh có bằng cấp 
Master như tôi, anh ta lại nói tiếng Anh giỏi hơn tôi, 
đáng lẽ anh phải được chọn vào chức vụ như tôi. Tôi 
đã trả lời anh nầy: „Nếu Department of Aviation muốn 
chọn người nói tiếng Anh giỏi để ngồi vào chức vụ nầy 

thì họ đã chọn mấy người homeless vào ghế này. Sở dĩ 
họ chọn tôi là vì họ chọn về đầu óc của tôi (My brain)“, 
và tôi chỉ cái cửa đi ra của văn phòng tôi và mời anh ta 
ra khỏi phòng.

Tuy nhiên, tôi cũng có dịp để chứng minh khả 
năng tại phi trường quốc tế O‘Hare. Khi tôi được đề cử 
đảm nhiệm chức vụ General Manager of Operations, 
tôi đã điều chỉnh về chương trình (scheduling) Nhân 
lực cho 4 divisions dưới sự điều khiển và trách nhiệm 
của tôi cho có hiệu quả hơn, dựa trên tiêu chuẩn thâm 
niên (seniority) và tiên đoán về thời tiết và các  hoạt 
động hàng ngày của các airlines, mỗi năm đã cắt giảm 
budget khoảng 600,000 mỹ kim. Riêng Parking garage 
vào thời điểm đó có tất cả 16,000 parking spaces và thu 
lợi mỗi năm (annual gross revenue) $46,000,000 Mỹ 
kim. Thâu tiền ra của parking bằng tiền mặt, vào thời 
gian đó, dùng Credit cards chưa được thịnh hành như 
bây giờ. Vào đêm thứ sáu, ngày 4 tháng 10 năm 1991 vì 
thời tiết xấu một cách bất thường, không thể dự đoán 
trước được để staffing đủ cashiers thu tiền ra của par-
king. Tôi được thông báo vào lúc 11 giờ đêm hôm đó và 
liền tới phi trường để giải quyết. Tôi thấy đoàn xe chờ 
ra cửa customers kéo dài từ ngoài cổng của parking lên 
tới những tầng parking của phi trường. Tôi nghĩ đến 


