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NB: Xin giới thiệu quý vị đây là đại úy Nguyễn Công Anh Tuấn, của quân lực Việt Nam cộng hòa trước 75, 
xin ông gửi lời chào đến quý vị khán giả. 

00:13:NT: Kính chào quý vị, tôi là Nguyễn Công Anh Tuấn, cựu đại úy quân lực Việt Nam cộng hòa(VNCH) 
cũng là thương binh bị thương tại Củ Chi, sư đoàn 25 năm 74,  

NB: thưa ông sinh trưởng tại đâu và ông lớn lên ở nơi nào, ông ở những đâu trên đất nước Việt Nam? 

00:48:NT: tôi sinh trưởng Bến Tre, mẹ tôi lúc đó dạy học ở Bến Tre, quê bên nội ở Gò Công, bên ngoại ở 
Bến Lức, Long An, tôi sống ở Bến Tre, qua gò công là làng Đồng Sơn, huyện Hòa Đồng, sau đó lên Sài Gòn 
sống tại Sài Gòn, đi học xứ ngoài, âu châu, làm việc tại Âu Châu, Mỹ châu, hiện tại cư ngụ tại Houston, 
texas,  

NB: Xin ông kể lại một vài kỷ niệm khi ông còn chinh chiến ở Việt Nam, 

01:49:NT: Thật ra tôi chỉ ở trong quân đội trong giai đoạn ngắn thôi, tôi là thiếu úy tại Nha Trang, dẹp 
biểu tình phật giáo xách súng không có đạn ra trước chợ Nha Trang chống đối với nhóm biểu tình lúc đó, 
năm 60, xong đó rồi thì tôi được biệt phái về làm việc cơ quan dân sự, một thời gian sau tôi buồn, tôi về 
quê ngoại  

NB: với tư cách là một sỹ quan quân đội thời VNCH ông nghĩ gì về việc dẹp người biểu tình phật giáo 
năm 60 

02:42:NT: chúng tôi không nghĩ gì , trong quân đội bảo đâu làm đó thôi. 

NB: Trong những lúc ông làm việc, xin ông kể thêm chi tiết về ông đi nước ngoài với tư cách gì, trong 
nước với tư cách gì, từ năm nào đến năm nào 

03:15:NT: Năm 1964 thì phải 65 tôi đang ở Nha trang dẹp biểu tình, lúc đó mình trong tiểu khu, sáng nào 
cũng ra chợ để không cho biểu tình, thình lình tôi được trở về Sài Gòn trình diện tổng tham mưu trưởng, 
tôi hỏi tôi có làm gì đâu, một tháng sau tôi về Sài Gòn, tôi phạt 30 ngày trong khám, tổng tham mưu 
trưởng , rồi tôi qua văn phòng bên cạnh làm việc , thời gian sau tôi được gửi đi nhiều nơi, gửi đi Thụy Sỹ, 
làm thành viên trong phái đoàn thường trực của chính phủ Việt Nam cộng hòa trong Liên Hợp Quốc tại 
Thụy Sỹ, thời gian sau khi hòa đàm bắt đầu thì tôi qua làm tham sự tại tòa đại sứ ở Lôn Đôn, để yểm trợ 
tại vì quý vị biết số người ngồi hòa đàm có giới hạn Việt Nam mình 10 người thì không cho hơn nữa, tôi 



về tại vì tôi vẫn còn dính líu liên hệ với phủ tổng thống về mang chỉ thị qua, từ đó tôi về Việt Nam làm 
việc với sự bất đồng với tổng thống Thiệu, tôi kêu bằng anh, khi mỹ nó bỏ rơi ta rồi, sau tuyên cáo chung 
của Nichxon, Kissinger, Châu Ân Lai tại Thượng Hải, thì nói rằng để dân đông Dương tự quyết định vận 
mạng mình, tôi có những liên hệ gia đình với những nhân vật cao cấp, mình phải liên lạc, mình mới biết 
cộng sản bắc việt,  

NB: Tức ông đã biết trước ? 

06:49:NT: Biết trước, nếu mình liên hiệp với Mặt trận giải phóng miền nam, thì mình có thể hi vọng chặn 
đứng sự xâm lấn, anh Thiệu không chịu, ổng bảo, em có liên lạc gia đình của em, gia đình chúng tôi là 
một gia đình nổi tiếng nhất miền nam, thời buổi nào cũng có người làm lớn cả. Tôi nói vậy anh , tôi 
không làm nữa, vì làm hoài cũng không đến đâu cả trước sau gì mình cũng mất hết, nhất là sau khi gặp 
ông tổng thống nichxon tại nhà riêng , về quân đội, sáng hôm sau tôi từ chức, tôi ở Tây Ninh đánh biên 
giới gò dầu, tôi ở sư đoàn 25 bộ binh, tôi bị thương tại trại sư đoàn, bị pháo, tôi ở bệnh viện, xuất viện 
xong trở vào, đến năm 80 tôi vượt biên.  

NB: Lịch sử Việt Nam như vậy, nếu được làm lại thì ông sẽ làm gì ? 

08:29:NT: có những việc mình có thể làm được, tôi đã viết một bài báo về sự can thiệp của Mỹ và Việt 
Nam, không phải không có quyền lợi, cũng như ngày nay nhìn lại như thấy lịch sử đang lặp lại, Mỹ sợ 
mất đông hải đông hải mà rơi vào tay Trung Quốc thì ảnh hưởng của Mỹ không còn nữa, thành thử bây 
giờ Mỹ lại trở lại, khi xưa thấy Việt Nam quá yếu, sau khi Pháp rời khỏi Việt Nam năm 1858, quân đội 
ông Diệm mới thành lập, có những người không có khả năng gì cả, cũng cho làm tướng để thành lập 
quân đội, cũng như Nguyễn Cao Kỳ, trung sỹ không quân, lái chiếc DC 3 chở hàng hóa cho làm tướng, vì 
không có người, biết bao nhiêu sỹ quan cấp tá, cấp tướng, tôi biết được, không có người tướng Việt 
Nam nào có bằng đại học cả, chỉ trừ ông tướng Thắng có học 2 năm về toán thôi, còn là từ binh nghiệp 
bò lên, thành thử không biết gì về văn hóa, chính trị thế giới cả  

NB: Rồi trong thời kỳ chiến tranh xảy ra gia đình ống sống bằng cái gì ? tôi nghe nói ông bà cụ nội ngoại, 
gia đình ông … 

10:48:NT: gia đình tôi dễ lắm, mẹ tôi là một cô giáo một trong những người giáo viên đầu tiên nhất tốt 
nghiệp sư phạm miền nam bà đi dạy luôn, nhà tôi là một trong những người,bạn mẹ tôi là cô Mỹ ở Gia 
Long, mẹ tôi nuôi chúng tôi ăn học, bên nội thì là có tiếng có miếng, rất rộng ví dụ anh họ cô cậu của tôi 
từng làm đời ông Diệm, tôi liên lạc rất thường, đã từng làm Bộ trưởng, Tổng Trưởng nội vụ, bốn chị em, 
cô năm mất rồi, cô bảy, cô tám là Nguyễn Hữu Đỏ, bên Dòng ấy, họ nguyễn Hữu ở Việt Nam, bà hoàng 
Hậu nam phương đó, cô chín là vợ ông Võ Hà Trị, nhà cô Tám của tôi, nhà cô bảy ở chợ Gia Định, nhà to 
bên chợ gia định, cô tám ở bên đường Phan Đình Phùng bên hông trường Luật, cô chín thì ở đường 
Hồng Thập Tự, nhà 196, anh hai châu thì nhà ngay góc đường Hồng Thập Tự, đối diện Y Tế hồi xưa. Vì gia 
đình giàu có, nhà của ông bà để lại tôi vẫn còn nhà cô bảy, cô tám, cô chín, nó phá hết, tôi mới về năm 
vừa rồi thấy đang phá. 

NB: Giờ không thuộc dòng họ ông nữa? của chính phủ ? 

14:00:NT: Rất may là con cháu tôi còn ở nhà của tôi bàn thờ còn để đó, ở làng Đồng Sơn, Quận Hòa 
Đồng, Tỉnh Gò Công, bến tre là tại mẹ tôi đi dạy bên đó thôi, nhân tiện nói chuyện vui là chị Thơ, là học 
trò của mẹ tôi mà Phan Nhật Minh, thượng nghị sỹ của VNCH bả dắt tôi đi học, hồi nhỏ mẹ tôi đi dạy, chị 
qua đón tôi đi học   



NB: Rồi gia đình ông có bao nhiêu người con ? 

15:02:NT: chính thức thì 4 người, 2 trai hai gái, còn bên vợ thì tùm lum hết cả, tôi có 2 con trai và li dị 
năm 64, mang 2 đứa con đi sang đây, sau này có 1 bà qua được, với đứa con gái, năm 70 tôi có bà khác, 
có đứa con gái nữa sinh tại london, thì khi tôi bị thương thì bả bỏ đi với chồng khác.  

NB: thành ra cuộc đời ông trôi nổi theo đất nước Việt Nam từ nơi này qua nơi khác? 

15:49:NT: Tôi gặp một cô học trò hồi tại Gia Long, chắp nối với nhau, cô đó có 5 con trai, 1 con gái, ở với 
tôi tới lớn thì đi học con gái thì có bằng MBA con trai thì có bằng luật, thì giờ cũng làm trong cơ quan 
công quyền Liên Bang của Mỹ mấy đứa kia thì đứa nào cũng có BS, con tôi 2 thằng lớn thì có BS, một 
thằng làm cho công quyền Artoney tại bang Cali hai đứa con gái có bằng MBA, làm công ty điện, một 
đứa làm tư, tới bây giờ qua đây gặp bà khác, làm bạn của tôi. 

NB: Ông nghĩ gì về cuộc sống bên Mỹ này ? 

17:09:NT: Nếu người nào không ở Mỹ không ở ngoài thường xuyên thì bỡ ngỡ, như tôi thì thường thôi, 
nhà tôi bên Việt Nam cũng như bên Mỹ, trước 75 cũng có máy giặt cũng có máy sấy, đời sống tây nhiều 
nên thành ra không có gì khác 

NB: Vậy là quan điểm sống của ông tương đối là hòa nhập dễ dàng  

17:37:NT: Vâng,  

NB: Ông có luyến tiếc thời trai trẻ của ông khi ở Việt Nam không ? 

17:47:NT: Thật ra tôi nhớ Việt Nam rất nhiều, ở Việt Nam hồi nhỏ ví dụ năm 45 lúc đó sáu bảy tuổi, 
những năm bom đạn Sài Gòn mẹ tôi đem tôi về quê, về quê mình thì cũng sung sướng thôi, thằng khiêm 
khùng em bà Nhu về chơi với tôi, giờ thì nó  bê bối nó giết chết ông bà cụ nó rồi nó ở tù rồi, anh Hai châu, 
con cô tám tôi, chồng của chị Chi, chị Chi là chị ruột của bà Nhu, có một vấn đề không ai hiểu là tại sao 
khi ông Diệm lên tôi lại ra đi tại vì chị Chi ngoại tình, anh Châu muốn li dị, mà khi muốn li dị mà vợ lỗi thì 
không có gì cả, mà bên chúng tôi là ruộng đồng cò bay thẳng cánh, thành ra mới giữ lại, lúc đó tôi trong 
hội văn hóa Bình dân Đỗ Trọng chu, thỉnh thoảng vào xin tiền anh hai Châu tôi, để mà tiếp tế cho hội văn 
hóa bình dân, mở lớp dạy cho trẻ mù chữ ở  Việt Nam, mở lớp theo chương trình committee college mở 
tại đường Trần Hưng Đạo, cũng thiếu tiền tôi đi làm ban ngày, tối về dạy là miễn phí, Nhưng mà cũng 
phải cần số tiền, tôi xin Hai Châu, thì lấy tiền phủ tổng thống cho, 

NB: Vấn đề tôn giáo gia đình ông theo đạo nào ? 

20:07:NT: Gia đình tôi thì thật ra cũng thờ ông bà thôi, không thờ phật, có lúc mẹ tôi cũng lớn tuổi cũng 
theo đạo phật, ngày nay xin lỗi nhé, nói ra đụng chạm rất nhiều, tôi đã từng gặp chính thức đàng hoàng, 
gặp ông thượng tọa bây giờ trong hội phật giáo bây giờ, ổng ăn mặc tiểu lễ quân đội, ông anh cả tổng 
thống nói chú qua kiếm ổng đi để giải quyết vấn đề biểu tình trước dinh độc lập ở chỗ bộ ngoại giao đó 
tôi vào hai ba giờ chiều đó, ổng ở trong đường Võ Tấn, trước cảnh sát đó, ổng nằm mặc quần đùi nằm 
phè đó, có hai bà ai bên quạt hầu  
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Nhưng mà tôi vẫn, rước ổng vào Dinh Độc Lập nói chuyện với ông anh cả, công giáo thì bà chị ruột tôi 
người chị kế tôi, chồng chị ấy là anh ruột của Như, giờ là tổng giám mục, tôi biết từ lúc nhỏ mà,tôi còn 
học trung học cùng mà, thế, cả 2 tín ngưỡng cá nhân tôi là không còn. 

NB: Các con ông theo đạo gì ? 

00:45:NT:Các con tôi cũng theo đạo như tôi thôi, nó cũng là thờ ông bà thôi, mấy thằng con trai qua Mỹ, 
vì nó qua từ nhỏ, thằng lớn nhất là 51 rồi,  

NB: Gia đình ông có thường có những buổi họp Family reunion không ? 

01:03:NT: Lâu lâu có, ở đây có ba anh em ở đây, giỗ bố giỗ mẹ thì tập hợp lại, còn lúc ở California thì con 
cháu tập hợp lại, vì tôi sống rất là tự do, khi tôi về hưu rồi, bên đó thì bận bịu con cháu, tiền hưu trí cũng 
đủ qua đây mua nhà khác, tôi qua đây tự túc,  

NB: Trong gia đình, những buổi hội họp có gì nói cho con cháu nghe không có những thức ăn cổ truyền 
còn được lưu giữ không ? 

01:56:NT: còn chứ, chúng nó thích thịt kho tàu, hột vịt, con gái thì thích món đặc biệt của gò công là 
món tôm chà gò công, xoài, thịt luộc, rau sống. Mấy thằng con trai thì mẹ nó người bắc nên làm những 
món hòa hợp cho nó ăn mới được  nó thích nhất là thịt kho hột vịt. 

NB: khi ông rời khỏi Việt Nam, ông có mang được đồ vật lưu giữ hay những gì kỉ niệm của gia đình không  

02:49:Nt: Không, vì tôi vượt biên thành ra không mang được gì cả,  

NB: Ông vượt biên năm nào ? 

02:57:NT: Năm 80 , không 79 tôi đến đây ngày 10.1.1980 tôi ăn cắp một chiếc đầu kéo, trong nhóm tôi 
nó nói anh có học, anh biết đường đi nó cho tôi đi với điều kiện tôi phải hướng dẫn chúng nó, tôi là 
navigator, tôi có một cái địa bàn bộ bình, nhờ cái đó nhắm hướng đi, tôi lấy 2 cái radio philip tôi có 1 cái 
bạn một cái đi luôn tôi làm 1 cái fix với đài phát thanh manila tôi viết trên hải đồ tôi đi thẳng tới 
Singapore luôn, chỉ gặp máy bay mỹ luôn, tàu tôi ăn cắp là một cái đầu kéo của xi măng hà tiên, ăn cắp 
tại Mỹ tho, đồng tâm, một số thằng ở lại dụ tụi gác đi nhậu, tụi tôi lên tàu đi luôn, chiếc tàu vừa sửa 
xong  còn đậu chặt dây thả xuống đi luôn, trên đường đi lấy máy bơm nước ấy , mới có nước chứa đem 
đi, đi tới cách singapore 1 trăm dặm mấy tiếng đồng hồ tới rồi, thì chúng tôi sáng sớm gặp 1 máy bay mỹ, 
tôi mới nhờ 1 cô la liệt say sóng hết, đưa tôi gương, tôi đánh morce với máy bay mỹ, nó thả đồ ăn cho 
chúng tôi bảo chúng tôi chờ đó, một lúc sau tàu nhật bổn đem chúng tôi vào Singapore hai ba tiếng sau 
tới Singapore rồi, nếu không chúng tôi cũng tới, tôi phải vào việt, tôi tới singapore chiếc tàu tôi có vài 
người loe que à, có 175 người trên tàu.  

NB: Ông có mang được hình ảnh gì thời chinh chiến của ông không, để chúng tôi có thể kèm vào hồ sơ 
để  

06:00:NT: tôi có một số tài liệu  mang theo chứng minh tôi là quân nhân trong trường hợp tôi vào trại để 
trong cái bao, rất may là tôi tự hứa, là nếu bị cộng sản chặn thì tôi vứt bao xuống sông, để không biết tôi 
là ai. 

NB: Các hình này tôi sẽ scan lại  



06:34:NT: Đầu tiên nhất là những hình trong quân ngũ, trong này có thẻ quân nhân, chứng chỉ tại ngũ, 
còn đang đẫm máu, hình trong quân ngũ,  

NB:ông có bị vào trại cải tạo không ? 

07:33: Nt: Rất may nó không biết tôi là ai, nó chỉ biết tôi là quân nhân bị thương thôi, chưa giải ngũ, tới 
năm 75 vẫn trong quân ngũ, dù bị thương, đang điều trị, thành thử ra  

NB: Trong gia đình ngoài ông nhà binh còn ai nữa không ? 

08:09:NT: Ngoài tôi còn thằng em ruột Em ruột tôi là Trung Tá Hải Quân, làm chung với Hồ Văn Thoại ở 
hải cảng sâu ở Đà Nẵng,  

NB: Tên của em ông ? 

08:45:NT: Nguyễn Công Anh Kiệt,  

NB: ÔNg nghĩ gì về chính sách của Hoa Kỳ trong chiến tranh, và sau khi chiến tranh chấm dứt? 

08:59:NT:  Nói vấn đề đó thì khó nói, vì người Hoa Kỳ vào Việt Nam đó, không phải chỉ giúp cho Việt Nam, 
giúp chính cho Hoa Kỳ, chính là giữ Biển Đông, Nói ra thằng Mỹ là một Capitalist chỉ lo quyền lợi của nó 
thôi,đây là thẻ trình diện, tên Nguyễn Công Anh Tuấn,  

NB: Ông sang Mỹ ông tham gia chính trị không? Ông tham gia đảng nào ? 

10:05:NT: Tôi đảng cộng hòa, nhưng mà tôi không hoạt động tôi cũng không hoạt động với hội đoàn Việt 
Nam, lần đầu tiên tới quý vị, tôi qua đây, con nuôi, con ruột, bắt buộc tôi phải đi kiếm cơm trước, vừa đi 
làm, có 1 chân chống nạng, mà phải đi sửa máy to,  

NB: Năm 80 ông rời khỏi Việt Nam ông có ở trại tị nạn nào không ? 

10:47:Nt: Tôi nói hồi nãy đó, tôi rời Việt Nam tôi ở tại Singapore,  

NB: Cuộc sống bên đó thế nào ? 

10:56:Nt: Rất dễ chịu, tôi vào đó thì tôi liên lạc được với đại sứ Pháp, và Mỹ, thành ra tôi rất được ưu đãi, 
vì mình có quen biết, hồi mới qua đó,  

NB: Ông cũng đã có một cái nghề trong tay ? 

11:20:NT: Nghề chính là học qua chơi thôi, đây là cái hình sau này, nhà chúng tôi đấy, bà xã tôi, ,cháu tôi 
giờ đang làm biết ai đây không, bà thiệu đó  

NB: Ông bây giờ là công dân Mỹ rồi chứ ạ 

12:53:NT: tôi công dân Mỹ rồi 

NB: Đây là hình lúc vào Refugee camp, bây giờ ông còn giữ liên lạc với bên Việt Nam không ? 

13:09:Nt:  Bây giờ ngày giỗ bố, mẹ tôi tôi về Việt Nam một lần 

NB: Họ có làm khó dễ cho ông không ? 



13:20:NT: rất may là chúng nó không biết tôi là ai ,  tôi làm việc, làm kỹ sư cho công ty .. sau khi lên 
trưởng băng thì nó gửi tôi đi dạy kỹ sư Singapore, tôi qua đó làm việc rồi tôi nhớ 89 tôi về Việt Nam rồi, 
rất sớm, rất may chúng không biết tôi là ai, năm nào tôi cũng về một lần, có cái buồn cười, bắt tôi, nhốt 
tôi, rồi thả tôi ra, giam tôi bệnh quá rồi mới chở vào bệnh viện chữa bệnh, rồi về đến nhà là cấp tôi cái 
thẻ cử tri,  

NB: tức là họ không biết được ông thuộc thành phần nào trong thời kỳ đó, thành ra ông đỡ phải bị cầm 
tù hoặc hành hạ 

14:54:Nt: Nó chỉ biết tôi là sỹ quan của Quân lực VNCH , ngoài ra đây nè, VPTT, chánh văn phòng tổng 
thống, hồi xưa tôi tôi làm chánh văn phòng tổng thống, thì tôi làm phụ tá các vấn đề đặc biệt, trong văn 
phòng tổng thống chỉ có 3 người, chánh văn phòng tổng thống, phụ tá và bí thư , khi tôi biệt phái về thì 
việc đầu tiên là bí thư ủy ban lãnh đạo quốc gia sau này là tổng thống thiệu, hồi tôi bàn giao cái đó cho 
ông Nguyễn Khắc Bình, rồi ông này mới giao lại cho Hoàng Liên Nhã sau cùng đấy, vì mình nghĩ về, thì nó 
là em họ ông Thiệu thành ra tôi về văn phòng ra xứ ngoài, tôi làm tham vụ ngoại giao xứ ngoài.  

NB: Cuộc sống xứ ngoài với những công việc làm ăn ông có thấy không được thoải mái không ? 

16:54:NT: Nó tùy tôi đã từng nói những người Việt Nam, họ muốn đi Mỹ, tôi nói anh muốn qua Mỹ phải 
có 1 trong 2 điều kiện, hoặc là anh có tiền thật nhiều qua đây đầu tư, hai là anh có óc học cao lên, qua 
đây mới sống nổi, anh qua Mỹ mà anh không có nghề, không có tiền, thì chỉ đi làm công làm phu cho 
người ta thôi, đó là điều tôi muốn nhắn nhủ, trừ khi bị ép phải đi thôi, những người tị nạn đó 

NB: Rồi ông có kỷ niệm gì hay dấu ấn với cuộc đời bên Mỹ này không ? 

17:52:NT: Tôi qua Mỹ thì đi sửa máy kiếm tiền, tôi tốt nghiệp BS, nhờ những căn bản hồi xưa có sẵn, tôi 
chuyển qua lấy cái tương đương bên đây, cấp dưới Đại học thì tôi hông học, chỉ thi test thôi, tôi học 2 
năm rồi tôi phải đi làm, công ty tôi là công ty SP nó trả tiền cho tôi miễn là tôi mang bảng điểm semester 
về với điểm C vừa làm vừa đi học vừa nấu cơm cho con ăn, thành thử ra đâu thể nào học bài được, Giờ 
thấy Hamburger tôi sợ, vì sao vì tôi ăn quá nhiều, tôi phải vừa ăn Hamburger vừa học bài để vào lớp học, 
giờ thấy sợ, trong lúc làm thì ở Việt Nam, thì thực ra trên đời, lên voi, xuống chó, hồi trước 75 mình cũng 
là người có địa vị, sau đó mình vào đây chẳng còn gì, tôi chỉ có 1 điều tôi biết cái xã hội này, tuy rằng 1 
chân, tôi đi làm xin chân giả bảo hiểm không cho, nó không nhận tôi nữa, nó nói over qualify, lần đầu 
tiên tôi biết cái đó, bên Việt Nam bên Pháp thì càng giỏi càng mướn, bên này giỏi quá nó không mướn, 
cái kinh nghiệm đi làm của tôi, có điều nữa, là tôi không bao giờ, và chưa bao giờ ăn tiền xã hội, tao còn 
nhân vị của tao, tao không đi ăn xin, tôi nói với mấy đứa con tôi thế, nghèo thất nghiệp, về nhà ăn cơm 
với ba, nhà ba có phòng sẵn cho ở luôn, trong thời gian ngắn đi làm, từ lúc qua tới giờ, hồi mới qua tôi ở 
khách sạn nhỏ ở cạnh phi trường, rồi mượn thằng bạn cái xe tôi đi kiếm nhà, rất may là cái hội Lience nó 
ứng trước  

Video 4 

Nhà cho tôi, sau này tôi trả lại 

NB: Có điều gì ông muốn làm mà ông chưa làm được ? 

00:11:NT: Rất là nhiều, có những cái, ví dụ như hồi nãy tôi nói với cô, có thể làm được, vì hoàn cảnh 
mình không đủ địa vị làm, như là nói chuyện với mặt trận giải phóng năm 1973-1974. Theo tôi nghĩ nếu 
nói chuyện thì, ông chủ tịch tôi kêu bằng dượng, vợ ổng là cô tôi mà nói về bên chính trị, xưa tôi ra 



trường là giáo sư thôi, vì hoàn cảnh động viên, tôi đi lính, và ông Thiệu sáng suốt hơn ông Kỳ, ít có bè 
phái, chỉ tuyển chọn lập phủ tổng thống với những người có tài có bằng cấp, có học, tôi về gặp thằng 
nguyễn bạn học tôi, hỏi ê mày đi đâu mảy, thì sau nó làm thống đốc ngân hàng Lê Quang Nguyễn , toàn 
chuyên môn không, tôi là ban văn hóa, làm văn phòng làm phủ tổng thống thì ông Thiệu gọi tôi vào, hỏi 
cái này đọc ally hay alai, thì tất cả những gì ổng đọc với tổng thống thì tôi đọc cho ổng nghe, vì mình dạy 
tổng thống mà  

NB:Ông happy với cuộc sống bây giờ không ? 

02:11:NT: Tạm được thôi, tôi chỉ là sống chỗ nào sống cũng được, ráng hòa hợp mà sống tôi xin ở, còn 
tài chính thì vì tôi đóng 6.5 % cho society tháng được ngàn mấy hai ngàn rồi, cộng thêm tiền hưu trí là 
trên hai ngàn rồi. Chỉ đóng thêm tiền … tôi chỉ buồn nhất là vào nhà thương nằm mình tôi, thì có bà y tá 
bảo sao chú nằm đây 1 mình, buồn thiu, người ta vui vẻ hơn, mình cũng cười thế thôi,  

NB: Ông có điều gì muốn nói thêm? 

03:20:NT: hồi đó còn tổng thống, ví dụ có một bữa, tổng thống muốn gắn huy chương lên lon cho một 
ông tướng từ thiếu tướng lên trung tướng, thì chúng tôi đi đặt mấy mẫu sao ở tiệm an thành ở đường … 
thì đặt 2 cầu vai, trong cái thiệp mời lên lon có ghi rõ là xin mặc tiểu lễ, để gắn lên cầu vai, đùng một cái 
ông thiếu tướng đến mặc tác chiến, đã tác chiến thì không gắn được, tôi dồn chết cha rồi, không biết 
làm sao, tôi mới dòm thấy 1 thằng thư ký, mặc cái áo tác chiến mới, thế là tôi lấy kéo cắt ra, gỡ sao trên 
cầu vai, trong ngăn kéo tôi lúc nào cũng có kim chỉ, tôi kết lại, gắn ngôi sao đó trên ngực của ông tân 
thiếu tướng với áo quân hàm thượng sỹ, có một điều mà ít ai biết là sau khi mà ông Diệm Truất phế Bảo 
Đại làm tổng thống nhưng mà có lệnh cấp dưỡng , tại huế tháng nào  tui tui tôi cũng ra dâng chi phiếu 
cho bà sống 

NB: Với cuộc đời phong ba của cựu đại úy Nguyễn công anh tuấn, chúng tôi rất là nghiêng mình cảm tạ, 

06:23:NT: Còn vấn đề nữa là vấn đề ngoại giao khi mà Trung Quốc vào liên hiệp quốc, hất cẳng Đài Loan 
ra, quốc tế công nhận, nhưng mà tổ chức quốc tế phải hợp lại, bỏ phiếu chấp thuận, thì tôi được lệnh bộ 
ngoại giao là phải bảo vệ Đài Loan, lúc đó ở Liên Hợp Quốc, có hai nhóm là Developed countries và 
những quốc gia đang phát triển, 77 nhóm 77, Việt Nam trong đó, đại diện cho Việt Nam, đầu tiên initial 
đọc All members of 77 quốc gia recognize China làm đại diện chính thức của trung quốc, tôi mới đi đêm 
với mấy thằng bạn, đổi lại từ chỗ all member thành most member, đó là chiến thắng ngoại giao, chứ đâu 
cần làm gì to đâu, còn một buổi nữa trước khi họp trình ủy nhiệm thư, các quốc gia mới độc lập ở phi 
châu mới chửi VNCH ghê lắm, đang trong buổi tiếp mới bảo Pháp, bảo bạn bè đừng chửi tao quá mày, 
Mày nên nhớ rằng Việt Nam là quốc gia duy nhất có mặt tại đây nói tiếng Pháp bây giờ tao sẽ nói tiếng 
pháp, ok, thế là nó hoạt động mấy thằng phi châu không chửi tôi nữa. Mỹ cũng thấy tôi, tôi làm phúc 
trình về bộ ngoại giao bằng tiếng Việt Nam,những chuyện nhỏ nhỏ thế là niềm vui,  

 


