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nước Việt Nam,   

NH: Dạ tôi tên là Nguyễn Văn Như, tôi sinh tại Sài Gòn, và lớn lên tại Sài Gòn, tôi từng sống ở những nơi 
Gia Định, Gò Vấp, Sài Gòn, Thủ Đức và Nhà thờ Nguyễn sỹ, là những nơi tôi sinh sống, thời Pháp thuộc, 
vì tôi sinh năm 1929 lúc đó còn Pháp Thuộc tôi lớn lên và học chương trình Pháp, sau khi tôi ở cấp dưới 
lên tôi lên học rồi tôi lên Sài Gòn học trường Bái Nghệ, xưa là Đỗ Nghị, sau đổi tên Cao Thắng, đổi tên 
Phú Thọ, sau này đổi chứ thời tôi là Đỗ Ngụy sau khi tôi học được hai năm rưỡi thì cơ hội đưa tôi nghỉ 
học vào hãng Carib chỗ hãng đóng tàu nhưng mà tôi làm sửa máy lạnh từ 1949 về sau, từ đó tôi làm 
nghề sửa máy lành Air Condition Heating, tôi sinh trưởng dưới thời đó nó rất thanh bình mà  sung sướng 
năm 1952 tôi bị động viên về ngành máy lạnh là vì thời đó chính phủ Việt Nam thành lập thời Pháp giao 
cho, thời thủ tướng  Nguyễn Văn Tâm, thì ngành quân đội chưa có ngành đó, cho nên tôi làm chuyên 
viên, họ động viên tôi ngành chuyên viên, specialist tôi bị động viên vào quân đội, tôi ở trong quân đội 
1952 cho đến 1958 tôi giải ngũ tức là 6 năm trong ngành đó, sau khi tôi giải ngũ thì tôi trở về hãng cũ 
tức là hãng sau cùng là Discapo, thời Pháp, vì cái ngành lạnh thời đó hiếm có ở Việt Nam khoảng chừng 
hai chục người, mà tôi là người trẻ nhất, thành thử tôi được ưu điểm chỗ đó, sau khi tôi phục vụ trong 
quân đội, quân đội Việt Nam thời đó kêu bằng Effarigan Force Vietnam, chứ không phải là cộng hòa, rồi 
sau khi thành lập xong tôi giải ngũ về dân sự, vì hoàn cảnh tôi chưa có gia đình, còn độc thân, nhưng mà 
cha mẹ già, tôi về làm lương cao có thể nuôi được cha mẹ già, thì cái hoàn cảnh đó kể cũng như được 
trời ban cho diễm phúc là như vậy, mãi cho đến sau khi Ngô Đình Diệm về thì tôi cũng sinh sống với nghề 
đó mãi cho đến đệ nhị cộng hòa kêu bằng tái ngũ, những cựu quân nhân mà những người quân nhân hồi 
xưa tôi vô là trung sĩ rồi thượng sỹ, vì cấp bậc ngang hàng nghề nghiệp của tôi, họ cho tôi cái balance với 
chính nghiệp, nên họ kêu gọi tái ngũ quân nhân, Việt Nam cộng hòa thời Nguyễn Văn Thiệu, những quân 
nhân nào có cha mẹ già mà con một thì được miễn trừ vì lý do gia cảnh. Trong lúc đó có lẽ cô biết phần 
nào, tôi mới trình diện, hồi đó là tôi ở Gia Định, ông tỉnh trưởng gia định là đại tá demanten, thì ổng phê 
cho tôi một cái giấy được miễn dịch vì lý do gia cảnh, tôi có cái recipe đó tôi giữ, cho nên tôi được may 
mắn không phải đi quân dịch, những người quân nhân, quân cán chính đều phải đi cải tạo mà tôi nhìn 



thấy ở phường khóm nó cũng thấy tướng tá tôi nó cũng nghi tôi là sỹ quan trốn học tập, tại vì hồ sơ năm 
đó năm đó, mà sao vẫn ở ngoài, thực sự tôi ra ngoài thì tôi làm dân sự cũng như là dân sự thôi, nó nghi 
ngờ, nó mời tôi lên. Công an phường nó kêu tôi lên sau này tôi mới mang cái receipt, thì họ nói hồ sơ 
này hình như anh khai báo còn sót, những cái điểm năm này tới năm này, thì tôi mới nói thưa anh tôi 
không có khai sót, vì cái hoàn cảnh của tôi đặc biệt hơn những người khác, vì lý do gia cảnh nên tôi được 
miễn quân dịch, tôi mới đưa cái receipt cho xem, nhưng mà tôi nói đây là cái bùa hộ mạng của tôi, các 
anh sao chép thì được, nhưng mà các anh không được lấy, mà trong hoàn cảnh Việt Cộng nó về bắt học 
tập cải tạo nó nhòm ngó lắm, nhưng mà tôi khỏi là ở chỗ đó, tôi nghĩ rằng đây là cái chuyện trời ban cho 
tôi cái diễm phúc đó chứ tôi không có tài ba gì, trong lúc đó, hồi xưa cái nghề của tôi hồi thời năm 64 tức 
là sau đảo chính Ngô Đình Diệm rồi, cho tới năm 1975, tôi công tác cho nhà hàng Caravel 10 tầng đó, hồi 
xưa nó là Zephra, sau này thành Caravel ngay nhà quốc hội đó, tôi phụ trách máy lạnh từ lầu 1 đến lầu 
10 cho nên cái nghề tôi hồi đó tôi cũng không vất vả, dưới tay tôi có những em cỡ chừng 18 tới 21 tuổi 
đều là phụ trách xưởng của tôi, công chuyện của tôi tuy không bằng ai nhưng no đủ và sung túc, vì lẽ đó 
khi Việt Cộng nó về nó tịch thu nhà hàng Caravel rồi tôi cũng nghỉ việc mà không biết ai mách nó cũng 
kêu tôi tôi nghe nói ông làm nghề máy lạnh thì bây giờ ông cộng tác với nhà nước, để rồi ông làm kỹ 
nghệ đông lạnh, ráp phòng lạnh để mà làm đồ đóng lạnh xuất khẩu trả nợ cho Liên Xô, những cái nước 
mà hồi xưa nó thiếu nợ đó, nó phải trả nào là cải bắp, cá rồi gì gì đó, nó đông lạnh để nó trả, thật sự thì 
tôi là người miền Nam, phải chi tôi là người miền Bắc người Miền Trung, tôi lanh lợi hơn, tôi là người 
miền Nam khờ khạo chất phác, tôi mới nói thế này, ô mấy anh ơi, tôi là là thằng sửa máy lạnh mà tủ lạnh 
không hư cũng kém mà làm gì có kỹ thuật làm kỹ nghệ đông lạnh, tôi không làm được, tôi từ chối. Nó 
biết tôi chống nó, nó về nhà tôi nó tịch thâu, nhà tôi có cái xưởng những không có cái gì, có cái máy tiện 
nhỏ, máy hàn, rồi vậy thôi, để tôi sửa máy lạnh mà, thì nó về nó tịch thu, tôi nói tôi là thằng lao động, 
đâu phải tư bản gì đâu, hay là tôi thương buôn gì. Nó nói anh lao động nhưng mà anh bóc lột lao động, 
tôi phải tịch thu để tôi phân phát cho lao động, thì nó ăn cướp chứ nó có phân phát cho ai cô cũng biết 
rồi. Đó là tôi trình bày cho cô cuộc đời tôi từ thời thiếu thời cho tới 30.4.75. Sau 30.4 năm 75 thì tôi có 
hồ sơ tôi gửi cho cơ quan, rồi từ 30.4.75 tôi ở lại với cộng sản 5 năm, lăn lóc hết sức, vả lại nó bắt tôi đi 
lao động, hoặc là thủy lợi, rồi bắt mua cơm mua cháo ăn, nó không có nuôi. Rồi sau khi tôi vượt biên cái 
hồi ký tôi viết trong cuốn này tôi vượt biên, tôi có bản bằng tiếng Anh tôi dịch ra rồi thì hồ sơ từ khi tôi 
vượt biên qua đất mỹ nó vỏn vẹn trong đó nó hết, đó. 

NB: Cám ơn bác, thế lúc bác còn trẻ, thời đó tương đối thanh bình? 

09:47:NN: Cái nghề tôi thích thú, tôi trình bày trong đoạn này, tôi thích thú những gì trong thiếu thời, 
thực sự thì tôi thích đá banh, tôi đá banh với học  trò là về xóm đá bóng, soccer, tôi không thích nhạc, 
thích đàn. Lớn lên tôi đi làm hồi xưa chưa lập gia đình thì có cha mẹ đem lương về nuôi cha mẹ, sau có 
gia đình rồi thì cha mẹ tôi lần lần chết, tôi sống với vợ con, gia cảnh tôi là 1 vợ, ba con một con gái hai 
đứa con trai, lập gia đình năm 1956 sau năm 1957 tôi sinh đứa con gái lớn, tới bữa nay nó năm máy tuổi 
rồi, tới năm 59 tôi sanh một thằng con trai tiếp nữa, mãi 5 năm sau tôi mới sanh đứa thứ 3,ba đứa hai 
đứa bên Houston, một đứa bên Cali, thì thằng con út nó làm về bên học ở bên đại học barkley bên Cali, 
nó học nghề điện ảnh, làm Merge Communication, tác giả cuốn phim đầu tiên là burynow 52 cuốn phim 
vượt biên, cuốn phim tài liệu chiếu, nó lấy tài liệu nó làm cuốn phim đó những người sống sót của chiếc 
tàu vượt biên, 110 người mà chết hết 58 người, còn 52 người còn sống sót burynow là cái đảo phillipine 



mà tàu phillipine nó vớt 52 người còn sống sót, nó để tựa cuốn phim là burrynow 52, trong lúc đó nó 
cũng gửi cho SOS, nó lấy dữ liệu làm phim tài liệu, chứ còn không phải là movie như kiểu chúng tôi muốn 
sống  thành thử ra nó ngắn gọn khoảng 1 tiếng mấy phút thôi, đủ nhân chứng sống còn lại, thằng con út 
tôi là Đức Nguyễn, nó làm phim ở bên Cali đó, nó lập gia đình rồi. Cô phỏng vấn tới đâu nữa ? 

NB: Trong thời kỳ thanh bình bác lớn lên ở Sài Gòn, những nơi bác sống quanh Sài Gòn thôi ? 

12:55:NN: Quanh quanh Sài Gòn thôi  

NB: Có những kỷ niệm gì mà bác nhớ nhất ? 

13:01:NN: Có những kỷ niệm là sau tết mậu thân, kỳ tết mậu thân đó, mấy thằng cộng sản nó ở Gò Vấp 
nó lên,rồi nó đóng chốt ở nghĩa địa này nghĩa địa kia thì tháng sau đi tị nạn đó, đi lánh nạn ra Vũng Tàu, 
sau rồi quân lực Cộng Hòa đã tiêu diệt hết cộng sản rồi thì tôi trở về quê cũ, tôi nhớ nhất là hồi khi thanh 
bình trong lúc chính phủ Ngô Đình Diệm về, tôi ở Đà Lạt, tôi lên làm … của Pháp và Việt Nam tại Đà Lạt 
đó, tôi coi phòng lạnh ở đó, tôi thấy hồi 54 đó, có truyền đơn rải đầy cụ Ngô đã về, nhưng mà Ngô Đình 
Diệm sắp trở về và rải truyền đơn để ca tụng đó, phấn khởi của tôi lớn nhất là có những lãnh đạo tốt 
nhất tốt lành cho miền nam, trong năm đó là năm tôi ngưỡng mộ và mến yêu nhất chế độ miền nam 
nhất, là tôi nhớ sâu sắc nhất là tết Mậu thân, sau Ngô Đình Diệm mới có tết mậu thân hồi  68, cái đó là 
cái đau thương nhất của dân tộc kể từ đó, rồi về sau nó có những cảnh mà mình thấy không được yên 
lành, rồi đến 30.4.75 có nhiều bạn cũng rủ tôi đi thời đó nhưng mà mình nghĩ mình không có hoàn cảnh 
đi, mình ở lại 5 năm với cộng sản, tôi nhớ đau thương nhất là hàng ngày tôi phải cơm gói cơm dở, khăn 
gói vợ con cho mang đi để  tôi đi đào thủy lợi tức là đắp mương đắp đất tức là sửa nước vào ruộng của 
nó, nó biến mình thành lao động, để làm những chuyện đó, mà mình kinh tế tự túc, không có cái chế độ 
nào mà nó bảo mình làm như thế mà không cấp cho mình một cái miếng ăn gì hết,mỗi một tuần bắt 
mình làm ba ngày, còn 4 ngày mình còn làm gì nữa đâu, rồi từ từ rồi lên tới 5 ngày, còn 2 ngày đâu có 
làm gì được, tôi mới nghĩ quẩn, ban đầu có đồ trong nhà mình bán đồ quý để mà mình ăn mình sống đó, 
tôi mới nghĩ thôi chắc ở đây chắc chết quá, thế là tìm đường vượt biên, còn tiền để đóng ghe đóng tàu 
một hai lần thì bị bắt rồi nó giam nó nhốt lại, rồi lần sau vượt thoát là nhờ ông bạn tù cấu kết với nhau, 
rồi tôi mới đi vượt biên với nhau, thì trong cuốn truyện này trong cuốn đó bản anh văn và tiếng Việt và 
có hình trong trại cải tạo ở trong trại tị nạn đó, cái tài liệu của cơ quan này cứ coi là tài liệu của khúc 75 
về sau tôi đi vượt biên năm 1980 tôi ra biển tôi cũng có nói trong cuốn này. khi tôi sống ở đất Mỹ từ 
1980 tới giờ tôi có kể rõ hết. 

NB: Bác vượt biên mấy lần mới thoát ? 

16:36:NN: Lần thứ 3 tôi hết tiền rồi, đây là cũng trời giúp có lẽ cũng là phần số của gia đình tôi có lẽ trời 
thương, thật sự lần này đi về là không còn tiền nữa, tôi chỉ còn hai thằng con trai, còn đứa con gái lớn nó 
đi vượt biên với bà nó đi khỏi 1 năm rồi, hai thằng con trai đi theo với tôi thì một thằng 19 tuổi, 1 thằng 
14 tuổi, tuổi đó là tuổi Việt cộng nó đem nướng bên campuchia nên tôi với nhà tôi nguyện rằng có tiền 
nào để gửi gắm cho hai thằng con nó đi, nhưng mà trong tù tôi nói chuyện với bạn tù, ông đó cũng bị bắt 
vượt biên giống tôi, ổng hỏi chứ anh đi đường nào mà anh vượt thoát được còn tôi bị bắt thì tôi mới kể 
tôi đi cái tình trạng đó, cái thành thử ra ổng mới nói đường dây anh vượt thoát như vậy, tôi sau này 
mình ra khỏi tù tôi sẽ đi tìm anh cấu kết với nhau vượt biên, thành thử tôi mới hứa là tôi hứa suông chứ 



thật sự là tôi không chắc, vì lúc đó bị bắt, bị nhốt như trong tù vậy, rồi nó điều tra xử án, nhưng mà tôi 
với anh đó ngồi đánh cờ tướng với nhau như vậy thì ảnh mới nói được đó, là lúc đó tôi liên tưởng rằng, 
khi tôi đi vượt biên thì cũng không biết Việt Cộng nhà cửa của mình hễ nó đánh hơi mình đi vượt biên là 
nó tịch thu hết, tôi biết tôi không còn nhà cửa để ở nữa. Cho nên tôi mới nghĩ ra cái nhà sau này mà tôi 
giới thiệu cho người bạn cộng tác với tôi là ở nhà thờ Quận Sỹ vì bà già tôi ở đó với bà chị, mà tôi là 
người công giáo, bà chị tôi là bà xơ, ở dạy trường học, ,bà già tôi ở đó, tôi biết tôi mất nhà rồi, nên tôi 
mới chỉ cái địa chỉ đó, khi nào có mãn tù anh tìm gặp bà chị tôi thì họ chỉ ra chứ hồi đó là tháng 11 1979, 
thì tôi mới hứa hẹn với ảnh vậy đó, thì tôi nghĩ ra là tháng 11 đến tháng 4 năm 80, ảnh ra tù ảnh vận 
dụng tiền bạc đóng được ghe cộ, ảnh đi tìm tôi,tôi nghĩ chuyện mình hứa hẹn nó không thành tựu nữa 
đâu đó là bạn tù mà, sau ảnh tìm tôi, tôi mới kêu bà xã tôi, tôi nói em thấy anh hay hông, anh ở trong tù 
mà nay đi tìm tôi đó, thì bà xã tôi mới nói là hồi đó ở trong tù đàn bà nó nhốt riêng, đàn ông nó nhốt 
riêng, em đâu có biết anh có bạn đâu, thì tôi mới nói là xin lỗi, tưởng đâu ai ngờ đi tìm tôi thật, chả đi 
tìm tôi thì người ta chỉ vô chỗ trọ, kêu bằng ở lậu, mình mất nhà rồi, thì ổng nói trời ơi tôi tìm anh hết 
sức nhưng mà tôi tìm phương tiện vượt biên, anh cộng tác với tôi 1 tuần lễ thôi, rồi mình tổ chức vượt 
biên, thì tôi tưởng ảnh đùa thôi nào ngờ ảnh ngồi nói chuyện chút xíu thì ảnh nói anh cho tôi mượn lộ 
trình của anh đi trước anh cho tôi để tôi nghiên cứu kỹ rồi tôi coi rồi tôi về tôi rước anh, mà tôi có cái 
họa đồ tôi đi mà tôi ở trong tù mà tôi cũng thuật lại với anh vậy thì ảnh đòi hỏi cái họa đồ đó để ảnh 
nghiên cứu để ảnh rước mình, tôi mới nói thôi được, cha để đó tôi lục coi nó ở đâu, tôi cũng phân vân 
cũng nghĩ trong bụng nếu đưa ảnh ảnh dẹp đường ảnh đi ảnh cũng đi luôn không rước mình đâu, tôi 
cũng nghĩ vậy, nhưng mà  tôi cũng nghĩ, nếu giữ đây ảnh đi rồi thì đây cũng chỉ là tờ giấy lộn thôi tôi mới 
đi lục tôi nói anh đợi tôi tôi đi lục, vợ tôi nói là ảnh cầm ảnh đi luôn mình không có tìm được đâu, nhưng 
mà tôi cũng phủ nhận cản trở bà xã, tôi cũng đưa vì mình nghĩ nếu mình không đưa ảnh đi với người 
khác thì cũng vậy, nhưng mà tôi đưa lộ trình cho ảnh rồi, ảnh hẹn 3 ngày tôi trở lại, tôi đưa đồ cho anh 
rồi anh em mình cộng tác để mà đi, rồi tôi từ khi đưa lộ trình rồi, mỗi ngày đều lo nơm nớp. mình sợ vì 
mình nghi kỵ rằng vì hồi đó không ai tin ai hết cô, cái vấn đề gì có lợi, mãi đến 3 ngày, rồi đến 4 rồi 5 
ngày không thấy ảnh trở lại, lúc đó tôi thấy tâm trạng của mình nó xao xuyến lắm, không yên ổn lắm, 
nhưng mà ngày thứ năm tầm bốn giờ mấy thì ảnh lại, ảnh đi xuống xe xích lô máy, ảnh cầm cái họa đồ 
đó ảnh trở vô, rồi cái chừng tôi mời ảnh uống nước cái ảnh bảo bỏ nước xuống đưa cái lộ trình ảnh trách 
móc mình, cái lộ trình của anh tôi đi đến đâu cũng gặp du kích xã với lại tụi địa phương nó gác thì làm 
sao mà đi được, thì tôi biết rằng ảnh đi không được ảnh mới trở lại. Chứ nếu đi được chắc ảnh đi luôn, 
thì tôi mới nói thôi bây giờ tôi giao cho anh còn 1 tuần lễ, tôi bỏ tiền ra anh cứ mời taxi tôi đi bốc người 
từ cầu Muối, bốc người tới Gò công tới cửa cái, mà hồi đó Việt Cộng nó ác nghiệt lắm,nó không cho 
mình đi thong thả đâu, có một cái ghe máy nó dẫn cả trăm chiếc xuồng thôn quê lên cầu muối, cho đi 
theo lối đó đó, họ không có thong thả được đi có đi mua cái nọ cái kia cũng không được, nhưng mà tôi đi 
lọt được là lợi dụng mấy anh chèo xuồng, ém người nằm trong xuồng rồi mình chuyển tiền cho chốt du 
kích địa phương, tốn tiền rải ra đó, đưa nó ăn rồi nó làm bộ dòm dòm, nó biết người đi vượt biên rồi nó 
hô thôi đi, thì mình mới thoát được chứ, cho nên anh chủ ghe ảnh mới thấy kế hoạch của tui hay mới 
vượt thoát, trên ghe ảnh giao tôi tại thành phố 65 người, cái lối bốc của tôi là khi gặp mấy người taxi, 
mấy người chèo ghe họ thấy mặt tôi họ biết, người nào đi theo sau tôi tôi nháy mắt thì họ nắm tay 
người đó dẫn xuống, xuồng họ ếm nằm đó dẫn đi, kế hoạch đó không ai biết, cho nên tôi bốc được 65 
người trong lúc đó 12 giờ khuya tôi bốc tới sáng, tới 4 giờ chiều tàu nó đưa về 11 12 giờ đêm, xong rồi 
tụi taxi nó mới đưa người lên chiếc ghe cái bự đậu ngoài vòm 8 bốc người lên đó đi thoát được, sau đó 



rồi cái tình trạng mình vượt biên tụi nó can ngăn, tụi nó đi theo cũng bốc người như mình vậy, chiếc ghe 
mình có 65 người mà chiếc đó nó chở 107 người cô biết không, nó bốc tiền người ta nó lấy 1 người 5 
cây, mà chủ ghe lấy 1 người có 2 cây thôi, để mua dầu, lệ phí mà cái tụi taxi nó bốc người lấy 1 người 5 
cây, lên ghe đầy nhóc rồi không có chỗ nhúc nhích, ông chủ ghe ổng nghi ngờ tôi, nhưng mà tôi đâu có 
lo, tại vì mình chất phác, bà con cô bác anh em bạn cộc chèo của mình cho mình bốc mình cũng đâu có 
bốc. nếu tôi biết tình trạng tôi bốc thả cửa đâu có sao cô. Lên ghe tới 107 người, khi bình yên rồi, trong 
này tôi viết, khi mà tàu Mỹ nó vớt rồi ông chủ ghe ổng nói tôi điều tra ra số người bởi từ đâu, ổng cũng 
ám chỉ tôi, nhưng mà tôi đâu có lo vì tôi có bốc người nào đâu, thành thử ra tôi yên lành, sau này ổng 
mới điều tra ra là mấy thằng taxi nó bốc người nó đưa lên nó ăn tiền, chứ đâu phải tôi đâu, tôi cũng yên 
ổn đi ra 4 ngày, tàu Mỹ nó vớt nó đưa qua Thái Lan, 4 ngày thôi tàu Mỹ nó vớt, tôi ở trại tị nạn có chừng 
27 ngày nó đưa lên trên bangcok rồi bay thẳng qua Mỹ, nó gửi thôi để cho sở di trú làm form, hoặc nó đi 
tìm sponsor, từng người từng người đi, nó đưa gia đình tôi qua Wasington DC khoảng 1 tháng cái nhà 
hội Refugee nó làm chuyện tốt lắm, con đường 14 hàng ngày nó phát tiền cho vợ con đi chợ mua đồ ăn, 
mình sống chờ sponsor, gia đình tôi đặc biệt 4 người, tư nhân nó không sponsor nổi, tư nhân chỉ 
sponsor nổi 1-2 người thôi. Nó về trại về nông trại thôi. tôi nhờ 33 nhà thờ nó hùm tiền lại nó sponsor 
gia đình tôi, cho nên tôi thấy phước lắm. Nhà thờ Mỹ này nó chỉ chừng tám chín chục gia đình một cái 
nhà thờ mà ở tại Virginia 33 cái nhà thờ nó hùm tiền lại nó bảo trợ gia đình tôi 4 người, mà nó nuôi gia 
đình tôi, thì trong này tôi có kể hết đó cô, cuộc đời tôi kể tới đây cũng là hết cuộc đời cho cô biết rồi đó, 
thì cô hỏi qua chuyện gì tôi thích thú tôi cũng có nói. 

NB: Trong gia đình bác bác nói bác là con 1 ? 

28:19:NN: Tôi có nhiều anh em chị em, trong lúc đó họ cũng ở chỗ khác hết đó, ở tại địa phương tôi ở 
đó, đạo luật chính phủ ra con 1 trong gia đình có cha mẹ già được miễn dịch vì lý do gia cảnh, thì tôi ở 
với ông già bà già ở đó, thì mấy người đó họ biết vậy thôi, còn mấy người khác tôi đâu có khai gia đình 
thành ra tôi được miễn dịch là ở chỗ đó, chứ thực sự ra gia đình tôi bảy người anh em lận, nhưng mà họ 
chết gần hết rồi, chỉ còn mình ở trong gia đình đó.  

NB: Nhà bác ở đó, thì ở Sài Gòn là vào khúc nào ? 

29:02:NN: Cái nhà cuối cùng mà tôi đi vượt Biên đó, thì tôi bị lấy nhà rồi ở Gia Định 

NB: Cái địa chỉ nhà bác ? 

29:13:NN: Ngã tư Ngô Tuần Châu, và Lương Quang Định, cái nhà đó đi vượt biên nó tịch thu thành ra tôi 
phải ở đậu nhà thờ Nguyễn Sỹ cho tới ngày tôi đi vượt biên sau tôi qua đất Mỹ tôi hết nhà. 

NB: Có khi nào bác đã về Việt Nam chưa ? 

29:34:NN: Chưa, bởi vì tôi nghĩ như thế này thưa cô, mình là người tị nạn cộng sản, nếu tôi trở về thăm 
nhà thì hiện bây giờ cộng sản nó đâu có hãm hại gì mình nữa thì mình đâu có nghĩa tị nạn nữa, nên tôi ở 
lại đây với tư cách tinh thần là người tị nạn Refugee, tôi không về, vả lại tôi không còn thân nhân gì để 
mình mến yêu để trở về. Mà trở về thì xứ sở mình mến yêu cũng không còn như xưa nữa, nó không còn 



địa danh xưa mình ở nữa, họ xây cất các kiểu, có nhiều người họ đi về họ cho mình biết không còn gì 
nữa cô. Nó là hoàn  cảnh tôi, từ khi tôi đi 80 tới giờ tôi chưa có trở về Việt Nam lần nào hết thưa cô. 

NB: Các con cái bác sang Mỹ đó, hội nhập vào cuộc sống bên mỹ này thế nào ? 

30:34:NN: Tụi nó là người Mỹ rồi,Con gái lớn nó còn nói tiếng Việt được, còn đứa cháu ngoại nó nói nửa 
Việt nửa Mỹ, cũng không suôn sẻ, con gái lớn tôi nó hành nghề buôn bán nhà cửa, con trai kế tôi nó làm 
hãng Toshiba về điện tử tôi mới biểu nó tôi retire rồi, thì những customer của tôi khách hàng còn lại tôi 
biểu nó vô học commuter college thì tôi sang lại nhường lại cho nó customer của tôi, nó cũng hành nghề 
kinh tế tự túc, nghề đó trên đất Mỹ này nó sướng mà khá, kiếm tiền dễ dàng là vì mình làm ít mà hưởng 
nhiều, cũng như nghề xe hơi vậy, hai nghề đó trên đất Mỹ, nếu mình không biết nghề là mình chịu nghề 
đó sửa cho mình, bao nhiêu mình cũng phải trả, nghề tôi đem từ Việt Nam tôi đem qua, chớ tôi không 
học nghề đó tại Mỹ đâu, tôi học ở Việt Nam từ thời Pháp sau Mỹ qua tôi cập nhật rồi qua đây tôi khai với 
hội bảo trợ đó tôi làm nghề máy lạnh, nó đưa tôi vô hãng máy lạnh sau boston, thì tôi làm ngay hãng 
máy lạnh, ròi sau này tôi cập nhật tôi sống với nghề này luôn. Tôi nghĩ là cái phước trời cho tôi nó đặc 
biệt hơn bao nhiều người khác, chứ không dễ gì có ai có.  

NB: Bác thấy có gì khó khăn nhất khi sang sống trên đất Mỹ? 

32:34:NN: Thưa cô cái khó khăn nhất là thế này, nếu mình chất phác sống với những người trung thực, 
thì nó không có khó, cái khó khăn trên đất Mỹ này là làm tiền khó, nhưng mà giữ tiền còn khó hơn nữa. 
Cho nên giờ này tôi không có tài sản gì hết, tôi hưởng tiền Retire có medical đầy đủ, hàng tháng chính 
phủ Hoa Kỳ nó cung cấp đầy đủ khoảng chừng hơn 1 ngàn một tháng thôi, thành thử tôi thấy khó ạ, chứ 
không phải dễ. Làm cũng phải cật lực lắm, chứ không phải dễ đâu, nếu hãng lớn mướn nhiều người, thợ 
thuyền nhiều thì lớn thuyền lớn sóng. mình phải lo theo như luật lệ, bảo hiểm phải lo, trả tiền cho người 
ta đầy đủ. Vừa rồi cô vừa nghe,Hồng Công 4 ở đây đó nó bị phạt một triệu bảy trăm mấy chục ngàn đó 
về vấn đề nó không đáp ứng đủ cái minimum value của nhà nước ấn định số lương cho người ta đó cô, 
thấy chưa. Cũng khó lắm, đầu óc cũng khó, cho nên tôi thấy tôi nhàn nhã, khỏe khoắn, là an phận trên 
đất này, chứ trên đất Mỹ khó lắm, làm tiền khó, giữ tiền còn khó hơn 

NB: Bà nhà sang đây rồi có đi làm gì không ? 

34:14:NN: Xưa bà xã tôi sang cũng làm thợ may, lãnh đồ may, nhưng mà bả nghỉ, tôi làm máy lạnh đủ 
sống rồi, bả lo chu toàn trong gia đình, bả cũng như người đàn bà nội trợ của các người đàn bà khác của 
Việt Nam thế thôi. 

NB: Cái thời mà bác ở Việt Nam đó, những lúc chạy loạn đó, 

34:46:NN: Là mậu thân tôi ở đó chạy loạn thời đó thôi, sau khi tôi trở về, nghề của tôi tôi có thể lập 
xưởng, tôi tạo điều kiện bà xã cũng dễ sống, kế bên tôi là một cái nhà buôn bán thực phẩm gia súc, bà xã 
tôi quản lý bên đó, cũng sung sướng đầy đủ không có cái gì chật vật lắm, cuộc đời tôi kể rồi đó, từ ngày 
đó tới ngày vượt biên. 

NB: trong hai cuộc sống bác thấy cuộc sống bên Mỹ, nếu so sánh với bên Việt Nam thì cái gì nó hơn, cái 
gì nó bị thua kém? 



35:39:NN:  cuộc sống bên Việt Nam để tôi kể, nó ở trong khuôn khổ của một quốc gia không có biết thế 
giới trong lúc mà thời chính phủ Ngô Đình Diệm, tôi thấy lúc đó là lúc vàng son của cuộc đời tôi đó. Khi 
mỗi lần tới tết cũng có pháo bông, cũng có chợ tết, lúc đó là tôi hưởng thanh bình của cuộc đời đó. Sau 
ông Diệm đồ mình thấy chiến tranh thành ra nó cũng không được trọn vẹn hơn nữa hồi đó là quân lực 
Hoa Kỳ có mặt ở đó, mà mình hấp thụ sự văn minh của Hoa Kỳ mình lấy làm thích thú thật sự thì cái vấn 
đề Mỹ nó qua, thì cái dân Việt Nam cũng có ảnh hưởng một phần nào vì cái văn minh hay cái sự phồn 
thịnh của Mỹ cũng khá giả chỗ đó, hơn là so với dân miền Bắc thì sao tôi không biết nhưng mà trong 
nam thì sung sướng tới mức mà năm 75 đó đến 80 tôi đi vượt biên mà đầu tiên gặp Mỹ nó đưa cano 
xuống, một người tài công lái chiếc cano, một y tá và một lính thủy quân lục chiến Mỹ cầm M16 mà trên 
chiếc cano nó chạy từ tàu USS long beach mà qua tàu tôi đậu đó, mình thấy hình dáng lính thủy quân lục 
chiến Mỹ tự nhiên nước mắt rớt xuống. thương mến những người đó, mình nghĩ rằng cộng sản là người 
Việt Nam nhưng mà nó đày, hà khắc mình, đè mình không sống nổi nên phải vượt biên, nên mình thấy 
ôi, dân tộc này nó có nhân đạo, nó biết thương người hơn là người Việt Nam, tự nhiên nước mắt mình 
rớt xuống, đó cái cảm tưởng của tôi nó vậy đó, cho nên sau khi tôi qua Mỹ rồi. thì cái nghề của tôi trong 
nước mình qua bên đây nó hợp với cuộc sống hiện đại của người Mỹ, nếu bên đây nó không có máy lạnh 
cũng khổ lắm, cho nên sống tại đây sướng hơn bên Cali, bên Cali đâu có cần máy lạnh nhiều. Đó cho nên 
nghề tôi nó phồn thịnh nhất tại đây, hay là Florida , New Mexico hay là Harizona, những phần đất nóng 
là nghề máy lạnh sướng, thành thử nói cuộc đời tôi nó vậy. Từ Việt Nam qua Mỹ này rất mãn nguyện từ 
khi tôi tị nạn, tôi ở Boston hai năm rồi sponsor nó bảo trợ tôi, nó đưa nhà cửa cho tôi hưởng, tôi định tôi 
sẽ ở trong cái vườn lạnh này hai năm cho bọn sponsor nó hài lòng, rồi tôi move đi những vùng ấm cúng 
và có đông người Việt Nam mình mới học hỏi và có sinh hoạt ấm cúng hơn. Chứ ở trên kia nó lạc loài, 
chứ người Mỹ cái phong tục của người Mỹ nói không phải kỵ nhưng mà những gì họ biết họ không có 
phô trương ra, trừ khi mình hỏi họ họ mới chỉ thôi người Việt Nam mình biết rồi chỉ dẫn với nhau, nó có 
hơn thiệt, hồi xưa tôi ở Wasington DC từng nguyện là nếu địa danh nào bảo trợ tôi tôi ở đó chừng hai 
năm, để cho họ vui lòng, rồi mình từ giã đi, đúng 2 năm mình đi. Tôi ở đó 80 tới 82 tôi move xuống đây,  

NB: Hiện thời bác ở khu nào?  

39:43:NN: tôi ở Sugar Land,  

NB: Bác ở với những ai trong gia đình bác. 

39:47:NN: Gia đình tôi thì đúng ra con nhỏ nó làm nghề Houster nó cũng thong thả, khá giả, nó mua nhà 
cho tôi ở, nó trả tiền giúp tôi, ngàn bạc trả tiền nhà thì còn gì ăn, nhỏ con gái nó biết thương tôi, tôi biết 
nó có hiếu, tôi có 1 đứa con gái mà nó biết thương vậy cũng như trời ban cho. Có nhiều người đông con 
lắm mà họ không được hưởng gì, không phải tôi so sánh đâu cô. Hoàn cảnh đó, tôi lúc nào tôi cũng mãn 
nguyện dưới chế độ của Mỹ, dưới sự sinh sống trên đất Mỹ, lúc nào tôi cũng mãn nguyện, mà tôi thưa 
thật với cô từ khi tôi có điều kiện bỏ phiếu bầu đó, thì tôi bầu cho cộng hòa chứ không bao giờ bầu cho 
dân chủ, vì dân chủ nó đi ngược lại những cái giáo lý công giáo, Thứ nhất là đồng tình luyến ái, thứ 2 là 
phá thai, không chịu được. Còn cộng hòa nó bảo vệ chuyện đó, dù cho tôi biết năm nay cộng hòa nó 
thua thì tôi vẫn bỏ cho cộng hòa, không bao giờ tôi bỏ cho bên dân chủ, nếu cô ở bên dân chủ cô thấy 
nghịch lý thì sự thật tôi sinh ra tôi phải nói vậy thưa cô. 



NB: Cái sướng ở đất tự do là làm theo ý của mình  

41:15:NN: Mình làm theo ý mình, theo tự do 

NB: Nhà bác ăn uống chợ búa bình thường theo kiểu Việt Nam ? 

41:30:NN: Theo kiểu Việt Nam, nhưng mà tôi ăn đồ Mỹ, nhà tôi không thích, ăn được nhưng mà không 
thích, tôi thì trong vòng 1980 tới 1982 tôi đi làm với người Mỹ, tôi ở chung với thợ thuyền với nhau tụi 
nó ăn gì tôi ăn nấy, nó ăn mac donald hay BBQ chỗ nào tôi cũng vô hết tôi không kiêng, không sợ, có 
nhiều người không ăn được, nhưng tôi tôi ăn được hết. Nhưng hồi đó gia đình tôi hồi thiếu thời ông già 
tôi ổng tập cho gia đình biết ăn đồ Mỹ, ăn đồ Pháp vì ông ba tôi làm Bason, mỗi chiều lãnh lương ổng 
dẫn tụi tôi đi DaKao đi mua đồ ở trong thần lính, nó đem cho người ta thầu, người ta đem ra bán dân 
Việt Nam mình kêu là đồ Lam Vố, chứ thực ra là  đồ khoai Sữa, tôi biết ăn chesse, biết ăn Phô Mai, thành 
thử đối với tôi nó không lạ, còn nhiều khác người ta không ăn được . 

NB: Bác nói được tiếng Pháp? 

42:57:NN: Tôi nói được 

NB: Vậy bác biết 2 sinh ngữ ?các con bác có nói được không ? 

43:04:NN: Con tôi không đứa nào biết nói tiếng Pháp, biết tiếng Anh thôi, con gái lớn tôi cho học trường 
Pháp, trường Tân Định, bà xơ dạy tiếng Pháp, nó biết tiếng Pháp chắc nó qua đây nó làm việc với tụi Mỹ 
nó cũng không nhớ tiếng Pháp đâu,nếu gặp người Mỹ mà nó bộc lộ tiếng Pháp mình cũng nói tiếng pháp 
với nó chứ, mình không phải nhà văn, mình nói văn hóa mình nói thông thường mình nói được. 

NB: Trong vườn nhà bác có trồng cây cảnh gì không ? 

43:52:NN: Có hồi xưa bây giờ tụi tôi già lắm rồi 


