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!: Chào ông, ông có thể cho biết ông tên là gì và ông sinh trưởng ở đâu không ạ? 

@: Vâng, tôi tên là Hoàng Văn Minh và sinh trưởng tại Quảng Bình, Việt Nam. 

!: Thưa Quảng Bình là ở miền Trung của Việt Nam phải không ạ? 

@: Vâng, đúng là như thế, nếu mà lấy vĩ tuyến 17 thì Quảng Bình là ở bên ngoài vĩ tuyến 
17, phía Bắc còn ở trong Nam thì là giáp giới với tỉnh Quảng Trị rồi ạ. 

!: Vâng, thưa ông, hồi trẻ ông lớn lên ở Quảng Bình hay sao ạ? 

@: Vâng, tôi là người di cư, lúc mà tôi sinh trưởng thì ở Quảng Bình, thì tôi di cư vào 
trong miền Nam, lúc 5, 6 tuổi. 

!: Ông còn nhớ gì về cái cuộc di cư đó, những cái thành phố, những tỉnh miền Bắc họ đi 
bằng tàu há mồm, máy bay, riêng ông thì giáp ranh như thế thì ông đi bằng cách nào vào 
miền Nam ạ? 

@: Vâng, tôi đi với cha mẹ tôi, thì cái làng mà tôi ở thì cách 1 con sông và muốn đi qua 
con sông đó thì phải đi 1 cái thuyền xuống cái thành phố nhỏ, gọi là Ba Đồn thì phải đi 
qua 1 cái chuyến đò, và chúng tôi đi ban đêm, vào lúc khuya 2, 3 giờ sáng thì đi qua cái 
cánh đồng lầy lội, bước lõm bõm đi thì tới được cái chỗ mà có thuyền thì chúng tôi, ba 
mẹ tôi cũng như tôi phải nằm rạp xuống để cho những lực lượng canh phòng lúc đó 
không thấy người ở trên ghe. Thì chúng tôi qua được lúc đó, qua cái khúc mà xuống Ba 
Đồn thì từ đó chúng tôi,ba mẹ tôi với tôi được vào trong Đồng Hới bằng phương tiện xe 
bằng đường bộ. 

!: Như vậy là cái cuộc di cư đó ông và gia đình là tự túc, phải nói là như vậy đúng không 
ạ? 

@: Vâng, đúng là như thế, tại vì tôi vào trong này bằng cái phương tiện như vậy thì sau 



này thì tôi vào Đồng Hới học được 1 năm ở trường Chánh Phước phường thì lúc đó bắt 
đầu đi học thì gọi là lớp đồng ấu, nhưng mà từ đó vào trong Nam, trong Đà Nẵng thì 
chúng tôi đi bằng tàu. 

!: Thưa ông thì khi ông còn nhỏ 5, 6 tuổi thì ông còn nhớ gì về chuyến di cư đó không và 
có nghe cha mẹ nói vì sao mình phải di cư vào miền Nam không? 

@: Lúc mà 5, 6 tuổi thì cha mẹ tôi cũng như tôi biết được cái cảnh vào những năm đó là 
Nhật đang thả bom, và nhất là ở làng quê tôi thì lúc đó Việt Minh đang tấn công vào 
chiếm làng cho nên vào những năm mà 5, 6 tuổi đó tôi chỉ biết được là lúc mà chiến tranh 
thì làng bị chiếm bởi Việt Minh. 

!: Quân đội của Nhật đến để mà...? 

@: Đội Nhật tới thì thả bom, tôi được cha mẹ kể lại như thế vào những năm mà tôi sinh 
ra. 

!: Dạ vâng, thưa ông khi mà ông vào Nam thì ông lớn lên ở thành phố nào? 

@: Vâng, như mà tôi nói đó là lúc mà tôi vào Nam thì bố mẹ tôi cho tôi đi học ở thành 
phố Đồng Hới được 1 năm. Vào dịp đó thì ba tôi đăng lính và đi vào ở trong thành phố 
Đà Nẵng 1 thời gian thì lúc mà ba tôi di chuyển vào ở lính thì phải di chuyển nay đây mai 
đó thì có 1 việc là ba tôi phải đi vào Quy Nhơn thì lúc mà vào Quy Nhơn đó thì tôi lại bắt 
đầu đi học từ những cái lớp từ đó trở lên, ba tôi lại trở lại Huế, trở lại Quảng Trị thì tôi bắt 
đầu đi học vào những năm từ lớp nhất, tới đệ thất rồi lên trung học ở tại tỉnh Quảng Trị. 

!: Thưa ông, ông có kỷ niệm vui đáng nhớ gì tại tỉnh Quảng Trị mà ông muốn chia sẻ? 

@: Vâng, thì kỷ niệm đáng nhớ nhất thời gian tôi còn thơ ấu là có những người bạn rất 
thành thực với nhau và chia nhau từng miếng ăn, từng nước uống, niềm vui của chúng tôi 
lúc đó thì chỉ biết đi đá banh với nhau, bóng đá và lúc mà trái banh hư thì chúng tôi phải 
chia nhau mỗi đứa về vá 1 mảnh, để mà tiếp tục chơi, hàng ngày cứ học xong là lại đi đá 
bóng. 

!: Thưa ông họ Hoàng ở trong làng ông có lớn không và có gì đặc biệt trong cái họ của 
ông ở trong thôn làng hay không? 

@: Tôi thì không biết rõ lắm về lai lịch của họ Hoàng của tôi nhưng mà ở trong làng đó 
thì tôi nghĩ chỉ có 2 họ là nhiều nhất đó là họ Hoàng và họ Phạm, nhưng mà lúc mà di cư 
vào Nam thì có thể là bố mẹ tôi lam lũ với công việc cho nên không giải thích được cho 
tôi cái nguồn gốc nó như thế nào. 

!: Không giải thích nhưng mà ông có thấy có cái gì đặc biệt ở trong gia đình nó tạo thành 
cái truyền thống mà ông nghĩ là bây giờ ông vẫn còn giữ không? 

@: Cái truyền thống thì tục lệ, tôi vẫn nghĩ là lúc tôi còn nhỏ hay vào trong này thì hàng 
năm bố mẹ tôi có tổ chức những ngày giỗ để nhớ tới những người cùng họ tộc và vì tôi là 
ông giáo nên ông bà hay dẫn tôi đi đến nhà thờ để xin 1 cái lễ rất quan trọng, nhớ tới ông 
bà và những người trong họ tộc của chúng tôi, họ Hoàng. 

!: Thưa ông thì ông học đến hết lớp đệ thất, hết tiểu học ở Quy Nhơn thì trong những bạn 
bè ở đó hay gia đình hay gì đó có những cái gì đặc biệt ở cái vùng đó như là 1 lễ hội đặc 
biệt hay cái gì đó mà những người đó hay tham dự vào những dịp lễ tết hay cái gì không 
ạ? 



@: Vâng, tết vào những năm mà tôi thiếu thời đó tôi rất mến tết và rất mong ước ao được 
mang áo mới, mỗi năm đến dịp tết đến được đi chúc tết ông bà cũng như là cha mẹ, họ 
hàng cũng như là đi chơi với bạn bè, thì cái quan trọng nhất với tôi lúc thiếu thời đó là dịp 
tết và dịp lễ giáng sinh. 

!: Gia đình ông lớn lên ở tỉnh Quảng Trị là cái tỉnh đón đầu có con sông Bến Hải là con 
sông chia cắt Việt Nam từ năm 1954 và đến mãi năm 1975 khi mà miền Nam hoàn toàn 
thất thủ thì mọi cái sự thông thương... Ông có cái kỷ niệm gì về con sông đó và cái việc 
chia đôi đất nước không ông? 

@: Vâng, tôi thì có những kỷ niệm nho nhỏ thôi. Bạn bè của tôi thì có những người học ở 
Quảng Trị, có những người Đông Lương, có những người ở phía Bắc của Đông Hà, 
những cái quận đó thì luôn luôn có những biến động cho nên lúc còn nhỏ thì bạn tôi có rủ 
tôi ra Bến Hải và được xem cái cảnh của 2 bên, 1 bên phía Bắc, họ giữ an ninh cho bên 
phía Bắc như thế nào bằng các lực lượng nhưng lực lượng của miền Nam lại qua bên phía 
Bắc để canh giữ những người ở bên này, vượt qua bên kia vĩ tuyến cũng như là Việt Minh 
thì có những lực lượng ở bên này để canh giữ những người miền Bắc, qua sông Bến Hải 
để tị nạn. Thì chúng tôi thấy là cũng rất đáng nhớ là bạn tôi dẫn tôi đi và 2 đứa đạp trên 2 
chiếc xe đạp nhưng mà mải mê đến mãi chiều tối mới mò về và đi qua những cái đồng 
ruộng và không biết là đường lộ như thế nào để mà về. Thì về tới nhà của người bạn đó là 
9, 10 giờ đêm thì ông bà, bố mẹ của bạn tôi rất lo lắng là không biết con và người bạn của 
con mình lạc đi đâu, thì đó là những kỷ niệm trong cái thời niên thiếu và thời chiến tranh 
ở miền giới tuyến đó. 

!: Thưa ông, ông ở đó ông có nhìn thấy ai vượt tuyến từ ngoài đó vào trong hay là ngược 
lại không, ông có nhìn thấy hay nghe thấy không? 

@: Tôi không có chứng kiến được cái cảnh đó nhưng mà dĩ nhiên là những vùng gần đó 
thì họ có những tin tức rất nhiều. Cái thời gian mà tôi ở đó thì ở tỉnh Quảng Trị thì có 
những cái loa của bộ thông tin nói những tin tức buổi sáng và tin tức buổi chiều, thì ở trên 
loa có những tin tức về những chiến lợi phẩm của quân đội miền Bắc tức là Việt Minh 
xâm nhập vào qua đường sông Bến Hải và họ che dấu giống như 1 cái thuyền đánh cá và 
vũ khí mà quân đội miền Nam bắt được thì là 1 cái thuyền toàn là vũ khí không, thành 
thử những tin tức đó thì tôi nghe được nhưng mà không chứng kiến được. 

!: Thưa ông thành niên tuổi trẻ nghịch ngợm chơi nhưng ban nãy ông nói là đi chơi với 
bạn đến tối khuya mới về đó thì ông có bao giờ ngó sang phía bên kia của sông Bến Hải 
không? Tôi nhớ là cái con sông Bến Hải đó cũng rất là nhỏ chứ không có lớn gì, tầm mắt 
mình nhìn bên này, bên kia cũng thấy phải không ạ? 

@: Vâng, thì đúng là như thế. Cái thời gian đó thì họ không cho mình tới gần cái cầu 
nhưng mà đứng xa thì trông được thôi, cũng như những khu vực quân sự thì họ phải rào 
lại hết, không cho những người dân đi vào cho nên chúng tôi thì thật ra biết được có 
những người dân đi vào bên những bờ sông nhưng mà không rõ lắm. 

!: Tại vì có những hàng rào? 

@: Vâng, có những hàng rào cấm vào khu vực quân sự. 

!: Có bao giờ ông đi hết chiều dài ngang của cái đó không? 

@: Dạ không, tại vì cái đường đi ra thì bằng cái đường ruộng và không có rõ ràng nào cả, 



thành thử không có dám đi xa, không có dám đi ngang đi dọc đâu cả, chỉ mới ra tới đó 
gọi là nhìn thấy cái lực lượng canh gác bên kia rồi về thôi chứ không có đứng lâu được. 

!: Chúng tôi có nghe thấy loa phóng thanh của bên kia cũng mượn theo chiều gió để 
tuyên truyền cái của họ sang bên này và ngược lại thì miền Nam cũng theo chiều gió mà 
loa phóng thanh sang bên kia thì ông có thấy cái cảnh đó không, ông có nghe được bao 
giờ chưa? 

@: Tôi thì có nghe nói nhưng mà tôi không chứng kiến được, như tôi nói là tôi với bạn tôi 
thì đạp xe đạp xuống 2 đứa tưởng là về liền nhưng mà xuống dưới đó thì 2 đứa mải mê 
những cái chuyện khác rồi về lạc đường và tối khuya mới về như vậy thôi, thật ra là 
không biết cái chiều gió họ phát thanh nhưng mà có những cái loa phóng thanh của 2 bên. 

!: Ông hồi đó có bao giờ nghe về những cái đó không, mà nếu mà nghe được thì cái cảm 
tưởng của ông như thế nào? 

@: Vâng, tôi không nghe được, vì có thể là họ bắt những cái khu vực khác hay thế nào đó 
chứ cái khu vực mà chúng tôi tới đó thì không nghe được. 

!: Cảm nghĩ của ông khi mà ông nhìn sang bên kia, ông có nghĩ gì không, lúc đó tuổi trẻ, 
ông có nghĩ gì không? 

@: Thật ngây thơ tại vì tôi chỉ muốn nhìn thấy ở bên này quân đội họ ăn mặc như thế nào, 
và bên kia quân đội mặc như thế nào, họ làm việc ra sao, như vậy thôi chứ không có 1 
khái niệm gì về những cái vấn đề quân sự, canh gác quân phòng như thế nào, cái thời 
gian đó thì không có suy nghĩ đó. 

!: Bởi vì ở tuyến đầu nên cái câu hỏi mà chúng tôi hỏi nhiều người là từ tuổi thơ thì ông 
cảm thấy là chiến tranh vây quanh ông, ở tuyến đầu thì ông có thấy là lúc nào quanh ông 
cũng có chiến tranh không? 

@: Dạ tôi lớn lên ở tuyến đầu như cô nói là đúng, hằng đêm pháo kích và sáng hôm sau 
dạy thì có người chết ngổn ngang và tuy còn nhỏ nhưng mà chứng kiến những cảnh chết 
chóc của binh lính 2 bên, thành thử tôi cũng đã chứng kiến và coi như đầu tuyến là, chúng 
tôi thời niên thiếu là lo âu về sinh mạng của mình cũng như những vấn đề pháo kích là có 
những trận đánh mà rất gần gũi với những chỗ mà chúng tôi sinh sống. 

!: Vâng, vậy ông ở đó ông học xong trung học rồi vào quân ngũ hay sao ạ? 

@: Vâng, năm 66, 67 thì bố mẹ tôi cho tôi học tại trường ??, là 1 trường Công giáo thì tôi 
học tới từ lớp nhất tới đệ tứ thì tôi thi đậu được cái bằng cấp vào năm đó thì tôi được qua 
trường công Nguyễn Hòa thì tôi học thêm 2 năm đệ tam và đệ nhị thì tôi thì được tú tài 
lần thứ nhất, thì sau đó năm tôi học đệ nhất thì có những biến động trong lớp hầu như là 
không có thể bình tĩnh mà học hành gì được vì có đứa thì tình nguyện đi quân đội hoặc có 
đứa thì nghe tin bị mất tích hoặc là bị thương, thành thử là những năm mà tôi học đó thì 
là học đề nhất thì tôi cũng thi nhưng mà không trúng tuyển thì năm sau có lệnh động viên 
thì tôi phải vào trại nhập ngũ số 1 tức là ở Đà Nẵng để đi vào trù bị, sinh viên sĩ quan trù 
bị trường sỹ quan 26, thi vào khóa đó. 

!: Thế thì bạn bè của ông có đi đông không ạ, hầu như cũng phải đi đông vì như ông nói 
là động viên thì đến tuổi ai cũng phải đi sao ạ? 

@: Vâng, cái lớp mà tôi học ở trường ??thì những người mà đồng lớp đồng tuổi thì nếu 



mà không đậu tú tài toàn phần mà cùng tuổi, cùng năm thì phải đi động viên vào Thủ Đức 
cùng năm mà những người vì những hoàn cảnh có thể hoãn được 1 vài năm hoặc là đi 
trước hoặc đi sau, tùy theo cái lứa tuổi. Cho nên khi vào khóa 26 Thủ Đức thì có 3 người 
cùng lớp với tôi. 

!: Lớp thanh niên cùng lớp với ông coi như là ai cũng phải đi vào chiến tranh hết phải 
không ạ, ngoại trừ những người có trường hợp đặc biệt? 

@: Vâng, có những người có thể may mắn hơn có thể là họ học giỏi hơn chúng tôi hoặc 
là gia đình có hoàn cảnh khấm khá hơn thì học những cái trường các tỉnh lớn thì những 
người đó học đến nơi đến chốn. Có người trong lớp tôi thì cũng đậu bác sỹ, cũng là 
những luật sư. Thì không biết là cô có năm 2007 thì tôi có về ở Sài Gòn và nhân cái 
chuyến đó thì chúng tôi cũng có 1 cái gọi là cái kỷ niệm họp mặt thì đây là lớp chúng tôi 
năm 2007, thì trong đó có nhiều người cùng tuổi với tôi mà cũng cùng vào quân sự đi vào 
các trung tâm huấn luyện, đồng thời cũng có 1 số kỹ sư cũng đang làm việc ở tại Việt 
Nam. 

!: Đây là hình của các ông ở..? 

@: Như tôi vừa nói là tiểu học thì tôi học ở trường Thanh Tâm do các thầy dòng thánh 
tông dạy. 

!: Như lúc nãy ông có nói là ông trở về Việt Nam thì ông về thăm quê hương mà ông lớn 
lên là cái quê hương tuyến đầu thì ông có thấy thay đổi gì không mà nếu có thay đổi thì 
thay đổi gì và cảm tưởng của ông là ra làm sao? 

@: Vâng, tôi đi năm 1975, thì năm 2007 tôi về thì trước nhất là tôi về thăm gia đình vì gia 
đình bên vợ của tôi đó thì ở 1 cái làng nhỏ ở trên Long Khánh, là làng Võ Đắc thì tôi phải 
vào đó thăm trước nhưng mà trước đó tôi về tại vì đi với nhau 1 group 10 người, thì 
chúng tôi tính là đi thăm những danh lam thắng cảnh ở Việt Nam như Vịnh Hạ Long, đi 
Hà Nội rồi quay về Huế, rồi từ đó đi vào trong Nam chẳng hạn như vào trong Đà Lạt, rồi 
về Sài Gòn, chúng tôi thì chưa có dịp về lại Quảng Trị nên hi vọng là 1 thời gian tới nếu 
có dịp thì tôi sẽ về thăm lại tỉnh Quảng Trị đó. 

!: Vâng thưa ông, ông có thể cho biết ông vào quân đội bằng nấc thang trường võ bị quân 
đội, ông có thể kể cho biết ngày nhập ngũ của ông, rồi những khi huấn luyện và rồi khi 
chiến đấu ông ở đâu và như thế nào không ạ? 

@: Vâng, thì tôi còn nhớ tôi nhập ngũ vào trường 26 Thủ Đức, tôi được xung vào đại đội 
1 và trung đội 2 thì tôi phải trải qua thời gian huấn nhục 2 tháng thì đặc biệt nhất trong cái 
trường Thủ Đức là cái chuyện huấn nhục, tôi bắt đầu vào, cắt đầu tóc cho nó láng đi rồi 
mang quân sô, ba lô đi trong trời mưa, đi 1 vòng quanh trường bộ binh sau đó rồi chúng 
tôi bắt đầu phải chạy, tức là từ chỗ ở cái trại đó ra chỗ tập hợp và đi bất kỳ ở đâu trong 3 
tháng đó thì đều phải chạy, nhưng không phải chạy 1 cách tự do mình chạy nhưng mà 
phải có nhịp đàng hoàng trong trung đội với nhau, và đi đâu cũng chạy hết mà nếu mà 
gặp huynh trưởng tức là những người mà khóa trước của chúng tôi thì chúng tôi phải 
chào mà nếu mà không chào thì chúng tôi bị dừng lại và bị phạt ngay lúc đó. Thì lúc mà 
chạy đó thật ra chúng tôi phải chuẩn bị từ đằng xa để xem có những ai phải chào trước 
không, những người đàn anh đó biết là chúng tôi chào bởi vì nếu chúng tôi chào mà họ 
không thấy thì họ cũng phạt chúng tôi cho nên trong 3 tháng đó thì ngay cả những hạ sỹ 
quan của trường bộ binh Thủ Đức đó đi qua, chúng tôi cũng phải chào và ngay cả liên 



trưởng chúng tôi cũng phải chào. Cho nên cái quan trọng ở trong đó ý là trung đội 2 là 1 
thiếu úy đó nhưng mà trung đội 4 là 1 trưởng úy mới ra trường nhưng mà ở ngoài thì 
chúng tôi nghĩ là cấp bậc cũng không nhằm nhò gì, cũng không sao hết thành ra cũng 
không thấy nó quan trọng nhưng mà vào huấn luyện mặc áo nhà binh vào, cắt đầu tóc rồi 
thì lúc đó mới thấy cái cấp bậc, chuẩn úy đó thật là quan trọng tại vì họ nói 1 tiếng mà 
mình không nghe là kêu ra trước hàng quân tức là sinh viên sinh quan để chịu phạt. Cho 
nên cấp bậc trong lúc mà chúng tôi huấn luyện thì chúng tôi rất rất quan trọng và lúc đó 
tôi mới cảm thấy cái giá trị của cấp bậc trong quân đội. 

!: Kỷ luật rất là nghiêm ngặt phải không ạ? 

@: Dạ , rất nghiêm ngặt thì sau 3 tháng huấn nhục chúng tôi được gắn cái alpha thì chúng 
tôi được về phép, nhưng mà rất rủi là chúng tôi được về phép ở Sài Gòn thì đúng vào dịp 
tết Mậu Thân. Tết Mậu Thân thì tôi bị kẹt tại đầu cầu Phan Thanh Giản ở ??và phải 1 tuần 
sau mới mò về được trường bộ binh Thủ Đức. 

!: Thưa ông thì cái tết Mậu Thân mà ông nói đó thì ông ở Sài Gòn thì có bị tấn công nhiều 
không, ông có nhìn thấy cái cảnh bắn giết nhau trong thời gian đó tại Sài Gòn không? 

@: Lúc mà về Pháp thì bị tấn công, họ tiến vào cái đài phát thanh và đêm đó, tôi nằm ở 
đầu cầu Thị Nghè đó thì tôi thấy các xe đò ở đâu về ngay tới cầu Thị Nghè đó và họ dừng 
lại đó và xong xuôi thì cứ thấy người ở trong xe nhảy ra và họ chỉ huy, họ chỉ huy toán 
này toán kia họ chỉ huy hầu như là sau này tôi được biết là những cái toán đó họ vào đó 
để mà chiếm đài phát thanh. 

!: Có súng ống gì không ạ? 

@: Dạ, thì không có thấy người nhưng mà họ hò hét bên ngoài còn chúng tôi thì phải trốn 
ở cái giường ở dưới nhưng mà rất may là họ cũng đi khám xét cái nhà quanh đó nhưng 
mà cái nhà của người thân của tôi thì họ không có vào. 

!: Mà ông nhìn thấy đầu tiên là quân đội Cộng sản đi vào bằng xe đò với súng ống phải 
không ạ? 

@: Dạ vâng tôi thật ra tôi ở ban đêm cho nên họ khua, hò hét tôi không có nhìn thấy súng 
ống loại gì nhưng mà theo tôi biết là quân đội miền Bắc ở các tỉnh ngoài đó họ vào Sài 
Gòn. 

!: Còn ban ngày thì ông có thấy là họ trú đóng ở đó, họ chiếm đóng ở đó không? 

@: Thì lúc đó tôi nghe súng bắn nhưng mà tôi phải tìm chỗ trốn để mà về nơi tập trung về 
lại trường cho nên tôi không có để ý lắm những vấn đề mà đánh nhau cũng như súng nổ ở 
phía nào. Ở ngày hôm sau thì nhất là khu vực Thị Nghè thì có rất nhiều tiếng nổ và tiếng 
súng nhưng mà không có để ý lắm nhất là phải để ý cái điểm mà để trở về trường. 

!: Tình hình dân chúng thì sao, người quen của ông lúc đó có sợ không? 

@: Lúc tối hôm đó thì họ cũng ngỡ ngàng, họ không biết gì nhưng mà tới hôm sau thì tôi 
phải đi rồi nên tôi cũng không biết phản ứng của những người thân của tôi như thế nào. 
Lúc đó tôi nghĩ là sáng hôm sau thì cũng có đánh nhau ở Thị Nghè, ở Sài Gòn, quân đội 
miền Nam lại làm chủ được tình hình và đài phát thanh. 

!: Thưa ông thì sau đó ông ra trường thì ông được đưa đi đâu ạ? 



@: Vâng, tôi ra trường thì thường thường các khóa đàn anh của tôi ở trường bộ binh đó 
thì được 10 ngày phép để trở về thăm gia đình, bố mẹ hay là làm gì đó trước khi trở về 
đơn vị. Tại vì lúc mà ra trường thì có những đơn vị mà mình được chọn có số điểm tùy 
theo sự lựa chọn của mình thì tôi, cái khóa 6 không được 10 ngày phép, không ai được 
như vậy cả mà phải ra đơn vị ngay, nhưng mà tôi là người may mắn thì lúc mà ra trường 
gắn được cái cấp bậc chuẩn úy rồi thì tôi được về trường thiết giáp, thì trường thiết giáp 
và trường bộ binh nằm ở 1 khu vực ở Thủ Đức cho nên chiếc GMC chở chúng tôi những 
người phải qua học cái khóa căn bản thiết giáp thì phải qua bên đó và cái thủ tục là ngày 
chủ nhật chúng tôi tập hợp và lấy ??ra. Tại vì bây giờ ở trường thiết giáp thì là căn bản 
thiết giáp thôi không ai có ??hết. Thì ngày hôm sau chúng tôi lại bắt đầu khai giảng cái 
khóa mới của trường thiết giáp. 

!: Thưa ông thiết giáp là ông học về cái gì ạ? 

@: Vâng, cái căn bản của thiết giáp đó thì thứ nhất là học về kỹ thuật học về tu bổ cái 
chiến sa, và tu bổ những chiếc thiết cần xa 113 cũng như chiến sa số 41. Chúng tôi cũng 
phải qua 1 cái thực tập về những cái khẩu đại bác cũng như những khẩu đại liên 50, 30 và 
phải làm thế nào để bắn cho đúng, thì chúng tôi phải qua 1 giai đoạn rất cam go, chúng 
tôi có những chiến thuật, chiến thuật bộ binh thì khác, chiến thuật bên thiết giáp chúng tôi 
thì có chiến thuật hàng ngang, hoặc chiến thuật hàng dọc, đi những cái đường như thế nào 
thì có những chiến thuật khác nhau. Những cái môn học đó rất quan trọng và những chiến 
thuật đó rất quan trọng chẳng hạn như chiến thuật vượt sông, làm như thế nào để di 
chuyển cả đoàn thiết cần sa M113 qua bên kia sông an toàn bằng cách không có những 
cái cầu bắc qua, bằng cách đó và những môn học quan trọng là những môn học với người 
lãnh đạo và chỉ huy, thì chúng tôi học tất cả những chương trình đó với người lãnh đạo, 
thời gian khoảng 1 năm. 

!: Thưa ông đó là năm bao nhiêu ạ? 

@: Tôi nghĩ là năm 68, 69. 

!: Thưa ông lúc đó thì tình hình chiến trận là nóng hổi lắm ạ? 

@: Vâng, cái giai đoạn mà tôi học xong cái khóa căn bản thiết giáp thì giai đoạn đó tình 
hình chiến sự bắt đầu gia tăng, các nơi đều có sự khuấy động của lực lượng Bắc Việt cho 
nên là tôi sau đó được chỉ định về cái thành phố, cái thiết đoàn ở tại cao nguyên, đó là 
tỉnh Buôn Mê Thuột và là thiết đoàn 8 kị binh. Tôi về đó với 3 anh em cùng khóa thì phải 
ra trình diện ở ngoài mặt trận thì phải đi qua quốc lộ 21, tới 1 cái đồi gọi là đồi Chu Quốc 
thì bộ chỉ huy nằm ở đó, có 4 người thì tôi là người đứng sau cùng thì ông trung tá thiết 
đội trưởng mới chỉ định ông A, ông B, ông C này đi các đơn vị chiến sa rồi thiết cần sa, 
riêng tôi thì: “anh ở lại đây với tôi để tôi suy nghĩ lại coi chỉ định anh đi đâu”. Thì từ đó 
tôi phải ở lại bộ chỉ huy 1 thời gian. Thì thật ra lúc mà tuổi trẻ hăng say thì gọi là chiến 
đấu như những anh em khác vì tôi thấy ở bộ chỉ huy không có việc gì làm cũng không có 
đi đâu được, lúc nào cũng phải túc trực, ứng chiến, chứ không có gì, những người bạn của 
tôi được đi đó đi đây, đi mở đường hay đi này kia còn tôi cứ nằm ở trên cái đồi và nhìn 
xuống chứ không có làm gì được, trong thời gian đó thì rất buồn. Thì sau khoảng 1 tháng 
sau thì có lệnh ông trung tá thiết đội trưởng chỉ định tôi trở về bộ tổng tham mưu để mà 
học cái khóa gọi là tiếp liệu, thì tôi về trường tiếp vận để học cái khóa tiếp liệu binh đoàn, 
thì sau cái khóa đó tôi lại trở về thiết đoàn 8 ở Ban Mê Thuột. Thì tôi được chỉ định là sỹ 
quan tiếp liệu của thiết đoàn nhưng mà tôi lại không thích vì bị bó buộc quá, tại vì công 



việc đó, đã học về chiến đấu mà làm việc với giấy tờ, sổ sách cộng trừ nhân chia ở trong 
những báo cáo thì tôi không muốn, tôi vẫn xin với ông ông trung tá thiết đoàn trưởng cho 
tôi ra chiến đấu, nhưng mà ông ấy cho tôi mãn nguyện 2 lần, tôi nói: “nếu trung tá cho tôi 
đi thì tôi đi chỗ nào cũng được, đơn vị này đi trước cho tôi đi xe đầu tiên”, thì tôi được đi 
qua Campuchia, đi mở đường sang Quảng Đức cho 1 lực lượng của Hoa Kỳ lên, thì tôi đi 
cái chiếc xe đầu tiên, tôi rất mãn nguyện, rất vui. Rồi 1 thời gian sau thì tôi lại lên Đà Lạt, 
tôi lên Đà Lạt là tại vì cái thời gian biến động thì nghe đặc công Bắc Việt vào chiếm các 
đài phát thanh rồi các trường đại học ở trên Đà Lạt, thì lực lượng thiết phần sa M113 của 
tôi lại được lên cái đài phát thanh Đà Lạt để giữ an ninh, chưa được 1 tuần thì tôi lại được 
ông trung tá thiết đội trưởng cho tôi về Ban Mê Thuột. 

!: Làm sổ sách chứ ạ? 

@: Lần này ông ấy không cho làm sổ sách nữa mà ông ấy nói thôi anh qua chi đoàn chiến 
sa nghĩa là trong thiết quân vận lại khác mà chiến sa là có cái súng đại bác thật dài ở trên 
xe đó. Thì cái giai đoạn đó là chiến sa M41, thì tôi về với 1 anh trung úy, anh ấy cũng còn 
rất trẻ và vẫn độc thân như tôi thì 2 anh em trở máy bay về lại Ban Mê Thuột, và ông ấy 
nói bằng miệng tức là chưa có văn thư là “2 anh còn trẻ phải nắm giữ chi đoàn 18 chiến 
sa này”. Thì tôi với anh Đệ bắt đầu lo cải tổ lại chi đoàn chiến sa vì anh Đệ thì còn trẻ, tôi 
cũng còn trẻ và thiếu rất nhiều kỹ thuật về vấn đề chiến sa, và xe hư hỏng thì chúng tôi 
cũng chưa biết làm thế nào vì điều hành đó thì chi đoàn chiến sa có rất nhiều người quân 
nhân mà tuổi cao, vì chi đoàn chiến sa cần những người có kỹ thuật. 

!: À, xin ông 1 giây để giải thích cho các em biết là bên ông thì coi như là về vấn đề chiến 
sa tức là về pháo binh đó thì ông có thể giải thích là trong cuộc chiến tranh miền Nam đó 
ví dụ như đánh những trận nào thì cần tới chiến sa và những cái công việc của pháo binh 
là như thế nào, là đi mở đường hay như thế nào? Ông có thể giải thích được không? 

@: Vâng, thì nếu mà đi sâu về chi tiết thì nó rất là dài nhưng mà nói về binh chủng, thiết 
giáp nói chung và chiến sa nói riêng thì chiến sa tức là dùng đại bác để bắn trực xạ cho 
trận địa chiến, có nghĩa là 2 bên dàn xếp trong 1 cánh đồng thật lớn thì 2 bên tấn công với 
nhau bằng chiến xa có nghĩa là anh phải làm thế nào để bắn trúng vào cái chiến xa đang 
tới thì đó gọi là trận địa chiến để mà đánh nhau. Còn pháo binh là những chiếc đại bác mà 
bắn theo tầm xa và bắn theo tọa độ, chẳng hạn như báo được rằng tọa độ A, tọa độ B này 
đang có lực lượng địch thì khoảng 10 cây số pháo binh có thể bắn vào cái mục tiêu mà 
chiến sa báo cáo, còn chiến sa chúng tôi thì là trận địa chiến, tuy nhiên trong chiến tranh 
Việt Nam thì không rõ ràng gọi là trận địa chiến như thế nhưng mà chúng tôi cũng phải 
thích hợp với mọi hoàn cảnh, chẳng hạn như tôi tham dự cái trận đánh Lam Sơn 719 mà ở 
Hạ Lào thì toàn dùng chiến sa để mà đánh nhau với quân đội Bắc Việt cũng như những 
chi đoàn hay thiết đoàn M113 đó chỉ tải nhưng những lực lượng nhảy dù qua biên giới 
Việt Nam, qua bên kia Lào thì đại khái là như vậy. 

!: Thì ông là phục vụ cả 2 bên pháo binh lẫn chiến sa hay sao? 

@: Tôi không có là 2 bên khác nhau hoàn toàn. 

!: Ông là bên chiến sa? 

@: Tôi là bên thiết giáp, bên kia là binh chủng pháo binh, 2 binh chủng hoàn toàn khác 
nhau. 



!: Thưa ông cuộc chiến tranh miền Nam nó ảnh hưởng đến bản thân ông và gia đình ông 
như thế nào ạ? 

@: Cái câu hỏi này rất hay, nhân tiện đây thì tôi cũng giải thích như thế này, lúc tôi lớn 
lên với cuộc chiến tranh Việt Nam thì tôi là 1 thanh niên thành thử ảnh hưởng với gia 
đình tôi là cha mẹ tôi rất lo lắng cho tôi, những vấn đề sự sống chết của tôi cũng như sự 
nay đây mai đó của 1 người quân nhân, và cộng vào đó thì kinh tế khó khăn. Bố mẹ tôi 
sinh ra trong 1 gia đình làm nghề nông, sống trong 1 thành phố nhỏ làm ăn, việc làm 
không có cho nên là cũng rất lo lắng. Chiến tranh cũng ảnh hưởng đến gia đình tôi rất 
nhiều, tuy nhiên không ai muốn chiến tranh cả, nhưng đã phục vụ dưới hình thức nào 
trong quân ngũ tôi nghĩ cũng phải làm tròn bổn phận của 1 công dân, của 1 quân nhân 
trong đơn vị mình phục vụ. 

!: Ông còn nhớ là ngày 30 tháng tư trong những ngày tháng đó ông đã ở đâu và làm gì, 
nếu mà ông nói những ngày tháng cuối cùng ông đóng ở Ban Mê Thuột thì hình như Ban 
Mê Thuột đã mất trước Sài Gòn, thì những ngày tháng trước đó ông ở đâu ạ? 

@: Vâng như tôi đã nói là Lam Sơn 719 thì tôi rất may mắn vì tôi có ơn trên phù hộ nên 
tôi đã bị thương lúc mà dẫn cả chi đoàn 2 mấy chiến sa về lại Việt Nam về lại Khe Xanh 
thì lúc... 

!: Đi ở đâu về Khe Xanh ạ? 

@: Đi từ bên Hạ Lào. Thì qua cái suối, chiến sa của tôi vừa lên thì địch bắn liền thì trên 
cái pháo tháp chúng tôi có khoảng 5, 6 người thuộc binh chủng nhảy dù thì cái người tiểu 
đội trưởng của cái nhóm đó bị trúng hoàn toàn cái khẩu 72 đó thì tôi bị cái chuôi, tôi ngồi 
trên pháo tháp thì cái chuôi nó bắn qua, trượt qua cái đùi bên trái nhưng mà nó lại bung 
qua cái bên đùi phải thì cái xương của tôi bị gãy ngay lúc đó, thì tôi rớt xuống pháo tháp, 
rơi xuống hố bom B52, rất may là đồng đội của tôi thương tôi nên cố bám lấy cái hố bom 
mà tôi đang ở dưới đó và bắn xối xả vào khu vực đó và khoảng 5 phút sau thì lực lượng 
nhảy dù cũng như là chiến sa đã bảo vệ được, đẩy lui được thì họ lại vất tôi lên cái vè xe 
của chiến sa. 

!: Tức là hở ra ngoài? 

@: Vâng, ra ngoài rồi. Thì họ chạy khoảng 1 cây số, 1 cây số rưỡi thì gặp 1 chiếc thiết 
cần sa cứu thương dã chiến thì cho tôi nằm vào trong đó, xong xuôi thì lấy cây băng cho 
tôi cái chân đó, thì tôi cũng rất may mắn để nói là những người nào ở Hạ Lào mà bị gãy 
chân mà còn sống thì là 1 cái phép lạ. Tôi muốn nói là tôi rất may mắn và tôi nghĩ là đồng 
đội đã thương tôi trong lúc tôi bị thương. Cái thứ 2 là sau 30 tháng tư thì tôi đã bị thương 
và phải nằm lại bệnh viện Quảng Trị 1 đêm thì bác sỹ nói là anh không thể ở lại đây vì 
chân anh chảy máu quá nhiều, chúng tôi không có đủ phương tiện để mà chữa cho anh 
nên chúng tôi phải chở anh vào bệnh viện Nguyễn Tri Phương ở Huế, thì lúc đó tôi mới 
gặp ba tôi xuống để mà thăm nuôi, thì 2 ba con gặp nhau nhưng mà chỉ nói được vài lời 
thì tôi phải vào Huế, cho nên là ba tôi lại về nhà. Khi tôi vào Huế, ba tôi vào nuôi thì 
được 10 ngày thì bác sỹ lại nói là anh không thể sống được nếu chúng tôi chữa anh ở cái 
bệnh viện này cho nên tôi quyết định chở anh vào bệnh viện Duy Tân ở miền Trung đó. 

!: Tức là Đà Nẵng? 

@: Vâng, bắt đầu vào đó thì tôi lại có 1 cái điều may khác tức là gặp được 1 ông y sỹ 



thiếu tá. 

!: Ông Phạm Văn Lương ạ? 

@: Vâng, ông Phạm Văn Lương, ông vào khám cho tôi thì ông ấy nói là cái chân của anh 
là hoàn toàn là nó dời ra thế này rồi, nếu mà tôi là 1 y sỹ không có lương tâm thì tôi sẽ cắt 
cái chân của anh và 3 tháng sau anh có thể về nhà và họ gắn cho cái chân giả nhưng mà vì 
cái lương tâm nghề nghiệp mặc dù ở bên ngoài chiến tranh đang sôi động và thương bệnh 
binh về hàng ngày nhưng tôi vẫn ở lại phẫu thuật dù có bao lâu cho đến khi cái xương của 
anh có thể lành lại và đi được bằng cái chân thật của anh và tôi cảm thấy may mắn khi ở 
bệnh viện gần 2 năm trời với bác sỹ Phạm Văn Lương, 1 người đã cứu tôi ở trong quân y 
viện. 

!: Bác sỹ Phạm Văn Lương hình như sau này ông ấy tự vẫn trong bệnh viện Duy Tân thì 
lúc ông ấy tự vẫn ông có ở đó không? 

@: Vâng, sau này đó là những năm khi mà tôi đã lành và tôi sống ở Đà Nẵng, tuy nhiên 
tôi có nghe nói là lúc mà bác sỹ thiếu tá Phạm Văn Lương ở lại thì ông tạm thời được 
phía bên kia cho làm thị trưởng tạm thời ở Đà Nẵng. Sau khi yên ổn rồi thì tôi cũng nghe 
nói bác sỹ Phạm Văn Lương phải đi trại cải tạo, thì từ trại cải tạo ông ấy kết liễu đời ở đó. 
Thì tôi phục 1 sỹ quan vừa chống tham nhũng lại vừa thẳng thắn trên bất cứ hoàn cảnh 
nào. 

!: Thưa ông nãy ông có nhắc đến trận Hạ Lào, thì ở trận Hạ Lào đó thì chiến sa của mình 
đánh nhau với chiến sa Cộng sản dữ dội lắm mà ở bên họ lúc đó số người chết có dữ dội 
không, chiến tranh lúc đó ra sao ạ? 

@: Lúc mà chúng tôi, đơn vị chi đoàn 18 chiến sa của chúng tôi lên là đơn vị sau cùng 
của quân lực Việt Nam Cộng hòa vào vượt biên để sang Hạ Lào. Lý do chúng tôi qua đó 
là để mở đường và đẩy lui lực lượng Cộng sản Bắc Việt để cho những lực lượng kẹt ở 
trên sâu hơn đi an toàn để trở lại Khe Xanh thì chúng tôi lên đó thì rất nguy hiểm tại vì 
chúng tôi đi lên đó nếu mà có bụi lên thì cái đường mà lên đó là đường độc đạo, nếu mà 1 
chiếc phía trước bị bắn thì những chiếc phía sau không có cách nào mà lui cả, đi lui, đi tới 
đều không được cả mà nằm đó chịu trận. Thành thử chúng tôi rất may mắn là đi lên được 
cái địa điểm chỉ định tuy nhiên là nằm lại mà thấy bụi lên thì tụi nó pháo kích vào đó. Thì 
sau khi mà mở đường xong và những lực lượng của quân lực Việt Nam Cộng hòa kẹt ở 
sâu trên Hạ Lào về thì chúng tôi lại là cái đơn vị sau cùng rút về Khe Xanh thì trong lúc 
đó thì tôi bị thương vào lúc rút lui. 

!: Thưa ông trở lại vấn đề ??bây giờ mình sang đến những năm 1975 rồi, lúc bấy giờ thì 
ông đóng ở Khe Xanh hay ở đâu và cái vấn đề mà miền Nam, những cái vùng ở miền Bắc 
và miền Nam là lúc bấy giờ bị rơi vào tay Cộng sản trước ngày 30 tháng tư thì lúc bấy giờ 
thì đơn vị của ông ở đâu ạ ? 

@: Vâng như tôi nói là được chữa trị ở tại Đà Nẵng thì tôi được xuất viện, bác sỹ Phạm 
Văn Lương cho tôi xuất viện và tôi phải nhập vào gọi là đơn vị Quảng Trị 1. Thì đơn vị 
Quảng Trị 1 tức là họp tất cả quân nhân mà hoặc là bị thương, xuất viên hoặc là tái khám 
hoặc tất cả những cái gì đó thì họp ở Quảng Trị những thành phần như vậy cho nên sau 1 
thời gian tôi ở Đà Nẵng thì tôi được đơn vị 1 Quảng Trị cho tôi giải ngũ với 60% cấp độ 
tàn phế. Thì tôi giải ngũ sau đó thì năm 1972 thì tôi đã giải ngũ ở Đà Nẵng và rồi tôi lập 
gia đình ở đó. 



!: Vậy thì ngày 30 tháng tư năm 75 thì ông làm gì? 

@: 30 tháng tư thì lúc đó tôi lại có 1 may mắn khác là lúc tôi chưa giải ngũ và còn mang 
cấp bậc thì bên tòa tổng lãnh sự của Mỹ thì cần 2 người sỹ quan vẫn còn mang lon dù có 
đi chống gậy hay sao nữa để mà ban đêm giữ tất cả những cái vật liệu, chất liệu của 
những quân đội Mỹ cũng như những cái dụng cụ mà họ để lại ở bên phía sân nhà. Thì cái 
công việc của tôi đó là vẫn mang đội lính, lái 1 chiếc xe zip và ban đêm đi tới những chỗ 
mà có người Quảng Trị định cư ở phía bên kia doanh trại thì vào dịp đó những người 
thương pháo binh họ hay nhảy hàng rào hay là làm cách nào họ vô để mà lấy những cái 
đồ cần thiết của Mỹ. 

!: Lấy trộm hả? 

@: Lấy trộm. Thì tôi có nhiệm vụ là tới, liên lạc và giải quyết vấn đề, nếu tôi thấy được ví 
dụ như 1 người nào đó đang chạy qua mà tìm cách vô để lấy đồ, thì tôi là người đến để 
dàn xếp vì cũng là 1 thương phái binh, cũng là quân đội thành thử ra tôi nói chuyện cũng 
dễ dàng hơn với những người đó, để mà giải quyết vấn đề. Cho nên tôi làm cái việc đó 
không biết có được 1 năm hay không thì lại có biến cố mới bắt đầu xảy ra năm 75. Thì 
lúc đó tôi đã có 1 đứa con, vợ tôi thì đi bằng tàu thủy đi thẳng vào Sài Gòn, riêng tôi thì 
phải 2, 3 ngày sau mới đi vào được thì tôi đi vào Cam Ranh và kẹt ở đó. Thì sau 1 ngày, 
Cam Ranh bị mất thì tôi may mắn đi máy bay về lại Sài Gòn và gặp gia đình ở đó, đi tới 
lúc mà ra Long Hải ở Vũng Tàu để đi ra Phú Quốc, đi tị nạn. 

!: Những ngày cuối cùng đó ông thấy ở Việt Nam, các thành phố dân chúng, ông thấy họ 
ra sao? 

@: Xôn xao và có nhiều người không biết chuyện gì xảy ra, người đi lên, kẻ đi xuống, 
đường xá đầy cả người vì họ đổ ra ngoài đường, họ đi tứ tung, và đôi khi bị pháo kích đôi 
khi có những chuyện mà họ không ngờ là có thể có nhiều người chết ngay trong đường 
phố. Thành thử ra ngay trong giai đoạn đó thì phần lớn là hoang mang và không ai bảo ai, 
cứ mạnh ai thì người đó chạy tôi, và họ không biết chạy đi đâu. 

!: Thưa ông ông nghĩ gì về chiến tranh miền Nam ạ? 

@: Theo tôi nghĩ chiến tranh Việt Nam thì tôi là 1 cấp nhỏ, tôi chỉ biết cầm súng tuy 
nhiên bây giờ tôi có thể nói, vì đã qua 1 đất nước tự do, bây giờ tôi có thể diễn đạt tư 
tưởng và nhận xét của tôi về những năm mà tôi phục vụ đó. Tôi nghĩ là miền Bắc họ cầm 
súng AK, miền Nam cầm súng M116 thì là người Việt với nhau nhưng mà cầm súng để 
bắn nhau, để mà có những mưu đồ của các cường quốc. Là vậy thôi chứ còn chiến tranh 
Việt Nam không phải do người dân Việt tạo ra, cũng không phải do người dân chọn lựa, 
bắt buộc phải có những chiến trận như thế. 

!: Thưa ông ông nghĩ gì về người Mỹ và đặc biệt là chính sách của người Mỹ trong chiến 
tranh Việt Nam, và đặc biệt là sự đối xử của họ đối miền Nam Việt Nam?  

@: Theo tôi nghĩ thì trước đây lúc mà tôi phục vụ thì tôi không nghĩ, tôi không có nhận 
xét nhưng mà bây giờ thì tôi có nhận xét như thế này, nước Việt Nam mình, dĩ nhiên tôi là 
công dân Việt Nam, nếu mà tôi làm được cái gì thích đáng cũng vì quyền lợi của dân tộc, 
của quốc gia Việt Nam thì ngay những cái người Mỹ họ cũng vậy, làm cái lợi cho đất 
nước họ thì họ làm dù cho phải chiến tranh, có những mất mát nhưng cái gì có lợi thì họ 
làm, theo cách nào đó họ làm để có lợi cho đất nước của họ, thì về lâu về dài thì đó là 



đường lối chiến tranh Việt Nam mà họ đã làm, về lâu về dài thì có những điều lợi về sau 
mà sự hiểu biết của tôi thì tôi vẫn nghĩ là có lợi cho họ nhưng mà không biết là để lợi về 
kinh tế hay là lợi về quân sự hay là như thế nào thì tôi không có chi tiết. 

!: Thưa nãy ông có nói là miền Nam thì dùng E16 miền Bắc thì dùng AK, màu da thì 
cùng là người Việt, 2 bên bắn nhau và những cái mưu đồ của cường quốc thế giới, bây 
giờ ông có thể có 1 cái phân tích là có bao giờ ông nghĩ là miền Nam thua mà vì sao miền 
Bắc thắng không, ông có nghĩ như vậy không, ông có lý do gì vì sao mà lại có cái kết 
cuộc như vậy không? 

@: Tôi có thể lặp lại là các cường quốc mà nhúng tay vào thì phải có những tranh giành 
và phải có những gọi là thỏa hiệp với nhau, chẳng hạn cường quốc A có cái lợi là cho 
miếng đất nhỏ này cho cường quốc B, cường quốc A này có thể được dễ dàng đưa tất cả 
những cái về vấn đề thương mại, hàng hóa, hoặc là những kỹ thuật về kinh tế hay kỹ 
thuật về khai thác khoa học, thì họ có thể thỏa thuận với nhau trên những phương diện đó. 
Cho nên tại các cường quốc thì tôi cũng thấy là như vậy bằng cách là trước đây chiến 
tranh Việt Nam với Trung Cộng thì chưa rõ ràng về vấn đề giao thương 1 cách bình 
thường về vấn đề kinh tế thì sau chiến tranh Việt Nam thì họ đã bắt tay và bắt đầu các vấn 
đề kinh tế thì tôi nghĩ đó là 1 cái lợi của các cường quốc. 

!: Theo ông là người Việt Nam mình không có quyền quyết định, 2 bên có chiến đấu kiểu 
gì đi chăng nữa nhưng mà nếu không đúng với ý của các cường quốc sắp đặt thì cũng 
không có đi đến đâu cả hay sao ạ? 

@: Vâng, thì theo tôi nhận xét thì chiến tranh Việt Nam là như thế. Tôi cũng không có 
thích gì về Cộng sản vì như cô thấy đấy tất cả những Cộng sản thì Đông Âu và tất cả các 
nơi trên thế giới đều bị sụp đổ vì nó không có thích hợp cho người dân, cho nên tôi cũng 
rất tiếc là những người đi tìm tự do và những người đi tìm nên dân chủ tự do cho dân tộc 
Việt Nam thì lại không tìm được. Và tôi cũng hi vọng rằng cái đó không gọi là 1 cái hoàn 
toàn 100% thì ít ra tự do dân chủ cho người Việt Nam cũng là 1 giấc mơ của các dân tộc, 
người dân được có cái quyền đó. 

!: Thưa ông là năm 75 khi mà gia đình ông rời Việt Nam bằng cái phương tiện gì và vào 
những ngày nào? 

@: Vâng tôi, trước đó thì tôi tính đưa gia đình lên Tân Sơn Nhất đi bằng máy bay nhưng 
mà ngày tôi lên thì tất cả đường xá đều bị đóng và bị kẹt không thể nào vào được thì tôi 
thấy là trên những chiếc trực thăng đó có nhiều người lên, có nhiều người bị rớt và họ 
phải đeo vào cái càng máy bay. Thì tôi thấy là không thể làm được thì tôi quay về đường 
biển thì tôi đưa gia đình về Vũng Tàu, ở Vũng Tàu và tôi là người Công giáo nên tôi biết 
cũng biết qua 1 linh mục trung úy đó là Đỗ Bác Ái, linh mục đó đưa tôi vào nói chuyện, 
cho tôi được vào cái nhóm để mà lên tàu. Thì tôi trong danh sách mà tôi được đi thì có cả 
gia đình bên vợ và người dì, và gia đình của dì tôi ở trong đó, nhưng mà đợi 1 vài ngày 
sau thì những gia đình đó lại trở về Vũng Tàu vì họ nghĩ là bà con thì phải gặp gỡ nhau, 
đùm bọc nhau và đi 1 lần luôn. Tôi có nói với những người bà con của tôi là đi như vậy 
không được vì không có cách nào mà làm 1 họ tộc đi với nhau trong 1 chuyến tị nạn được, 
nên tôi mới quyết định với vợ con tôi là đợi theo chuyến đi của linh mục Đỗ Bác Ái thì 
tôi rất may mắn đi lên phà thì có những chiếc tàu của quân đội Việt Nam ở trên đó, quân 
đội hải quân của quân lực Việt Nam Cộng hòa chở chúng tôi ra tàu lớn. Thì lúc mà ra tàu 
lớn thì ngày hôm sau chúng tôi được đi và ra Phú Quốc, tôi thấy là trên tàu lúc mà gần tới 



Phú Quốc thì có 1 nhóm hải quân đi bằng thuyền nhỏ và họ có cái máy để nói vọng lên 
cho tất cả những người trên tàu nghe, họ nói là: “Đây là Phú Quốc và tất cả mọi người đã 
được an toàn, quân đội miền Nam vẫn giữ an ninh 100%, xin đồng bào xuống đây để nghỉ 
ngơi, không cần lo lắng gì hết”. Thì họ nói suốt cả buổi sáng nhưng mà cha Đỗ Bác Ái 
cha vẫn không chịu xuống. Sau cùng ông thuyền trưởng của chiếc thuyền đó là “xin cha 
nói với tất cả những người trên tàu là bỏ hết những đồ đạc lỉnh kỉnh như là chiếu, miền 
rách rồi xoong nổi để chúng tôi có thể chở thêm được 200 người đang kẹt ở Phú Quốc lên, 
thì chiếc tàu này sẽ đi được”. Nhưng mà cha Ái không biết vì lý do gì nói là sẽ liên lạc 
với tòa tổng lãnh sự, tòa đại sứ của Mỹ ở Sài Gòn thì lúc mà liên lạc không được, không 
hiểu sao linh mục lại tự động xuống để cho hải quân chở vào bờ. Lúc hải quân chở cha 
vào bờ đó thì ở trên tàu tất cả mọi người đều nhao nhao đòi xuống hết, lúc bấy giờ thì họ 
vào Phú Quốc. Lúc mà họ vào Phú Quốc thì không ai biết là tất cả những trại đó là trại 
gọi là trước đây là trại tù của những tù nhân Bắc Việt ở những trại đó. Thì lúc vào đó tôi 
nói là nếu mà vào đây mà họ đóng cửa, khóa lại thì mình không có cách nào mà ra, thành 
thử tôi nói nhỏ với gia đình tôi là lúc vào đây tìm cách ra lấy nước và tháo đi, đi bất cứ 
chỗ nào để mà có cơ hội đi ra khỏi đây. Thì tối hôm đó, tôi với gia đình tôi có cơ hội đi ra 
lại cái thuyền trước đây tôi đã lên, tôi lại được lên lại cái thuyền đó và đi qua đảo Guam. 

!: Đi thẳng qua đảo Guam? 

@: Vâng đi thẳng qua đảo Guam. 

!: Thế là đi bao nhiêu ngày? 

@: Tôi không có nhớ rõ lắm, thưa cô, không nhớ chính xác là bao nhiêu ngày nhưng mà 
tôi nghĩ rằng cũng phải hơn 1 tuần. 

!: Đi trên đó có đủ đồ ăn thức uống gì không? 

@: Thiếu, thiếu hoàn toàn. Tại vì tôi thấy rất tội nghiệp cho đứa con tôi lúc đó là mới 1 
tuổi đầu, nó thấy 1 chút cơm rớt trên tàu mà nó với tới nó lượm nó ăn ngon lành lắm, 
không có gì cả, rồi nước uống và thức ăn thời gian đó rất thiếu thốn. 

!: Thưa ông ở Guam bao nhiêu ngày ạ? 

@: Tôi không nhớ rõ lắm nhưng mà tôi ở Guam chưa đầy 1 tháng thì tôi được cơ hội lên 
máy bay đến trại tị nạn ở ??? 

!: Những ngày ở Guam thì có gì đặc biệt không, tình hình như thế nào, dân chúng ra sao 
vào những ngày khi mà ông bước chân ở trên tàu xuống đất Guam cái cảm tưởng của ông 
là gì? 

@: Lúc đó không biết là tới Guam thì mình sẽ làm cái gì, cũng chưa rõ, chỉ biết mình đi tị 
nạn thôi, chưa biết sẽ làm gì nên lúc đó chỉ biết đi theo những người tị nạn, ai vào cơ sở 
nào để làm giấy tờ thì mình cũng vào theo, vào để mà làm giấy tờ thôi. 

!: Thế lý do chính mà gia đình ông rời Việt Nam là tránh khỏi chế độ Cộng sản chứ không 
phải là biết rằng tới những nơi trù phú hay gì cả mà chỉ là tìm cơ hội tốt hơn thôi phải 
không ạ? 

@: Vâng, lúc đó tôi không nghĩ là mình có cơ hội may mắn hay là gì mà chiến tranh, tôi 
từng sống trong chiến tranh, bị thương trong chiến tranh thì chiến tranh càng gia tăng cho 
nên tôi muốn đi bất cứ chỗ nào để mà mình an tâm hơn. 



!: Khi mà bước chân tới đảo Guam thì ông cảm nghĩ như thế nào, suy nghĩ của ông khi 
mà ông lìa khỏi vùng đất mẹ để ông đến vùng đất mới, cảm tưởng vui buồn thế nào thưa 
ông? 

@: Trước hết là cảm tưởng nhớ nhà, nhớ quê hương nhưng mà vẫn thấy được rằng mình 
tới sắp hàng và đi vào ngày 2 bữa ăn thoải mái, thì tôi và gia đình lúc đó cảm thấy dễ thở 
hơn. Tôi thiết nghĩ lúc đó có cơ hội để mình làm lại cuộc đời sau này cho nên lúc đó tuy 
cũng nhớ nhà, vui buồn lẫn lộn, lo hoặc là gì đó nhưng mà vẫn có 1 hi vọng. 

!: Thưa ông thì từ Guam ông sang đến đến ????thì ông đến đây bao lâu ạ? 

@: Tôi còn nhớ là chiếc máy bay đi vào ban đêm và sau khi lập thủ tục rất lâu, xong thủ 
tục thì chúng tôi được qua nhà ăn và lúc đó mới thấy được những trái cam, trái apple, trái 
chuối...sắp đầy ra thì gia đình rất là sung sướng khi có được cái đó. Rồi xong thủ tục đó 
thì họ mới chia những phòng trại cho chúng tôi về ở thì tôi nghĩ tôi ở đó được 1 tháng, 
trước khi có bảo trợ ở ??? 

!: Thưa ông thì đến ??/ông và gia đình ông đã bắt đầu lại cuộc đời như thế nào và như thế 
nào ạ? 

@: Chúng tôi được 1 hội bảo trợ ??, 1 nhà thờ ??bảo trợ rất tử tế và sắm cho chúng tôi tất 
cả những bộ đồ mới, nhất là cho tôi 1 bộ vest để tôi đi lễ thì hàng ngày các hội viên ở 
trong nhà thờ tới thăm và họ chia cắt những người chở chúng tôi đi chợ, hoặc ra chợ chỉ 
dẫn cho chúng tôi cách để chúng tôi tự túc lấy, đi chợ lấy và họ cũng đi kiếm việc cho tôi, 
cho tôi trước tại vì lúc đó thì vợ tôi vẫn còn phải giữ đứa con nhỏ. Cho nên ở giai đoạn 
đầu đó, ở ??vào mùa hơi lạnh cho nên tôi đã tìm được việc làm tuy nhiên chưa có xe thì 
phải có giai đoạn đi bộ và sáng nào tôi cũng phải đi bộ, đi rất cẩn thận tại vì chân của tôi 
chân cao chân thấp và đi chạy không được, nhảy không được cho nên phải chống cái gậy 
đi tới chỗ làm. Giai đoạn đầu rất vất vả tuy nhiên tôi thấy rất an ủi tại vì mình cũng đã có 
công ăn việc làm, cố gắng kiếm ra những đồng tiền để nuôi gia đình. 

!: Trong lúc đi làm, trong lúc được nhà thờ bảo trợ thì ông có cảm thấy bị kỳ thị gì không, 
gia đình có bị kỳ thị gì không? 

@: Tôi rất may mắn là được vào 1 thành phố nhỏ của tiểu bang ???thì dân chúng ở đó rất 
lịch sự, họ không có tỏ ra 1 chút gì kì thị, hay ghen ghét chê bai hay gì hết, họ luôn nở 
những nụ cười và nhất là vấn đề tôn giáo, các nhà thờ vẫn luôn là đón chúng tôi đi dự lễ, 
tuy chúng tôi không có xe nhưng họ đón chúng tôi đi tới nhà thờ để dự lễ. 

!: Vâng, ông có thể cho biết là ông đến ??ở trên đó làm những nghề gì, khí hậu, con người 
có dễ chịu không và ông ở đến năm nào thì ông rời gia đình đi chỗ khác và tại sao ạ? 

@: Tôi ở ??thì giai đoạn tôi đi làm thì tôi làm cho 1 hãng mà bảo trợ xin công việc đó cho 
tôi thì 1 công ty nhỏ, tôi quên tên công ty đó rồi nhưng mà production tức là lĩnh vực sản 
xuất của họ là những cái cửa, door và window. Thì tôi vào đó làm, công việc hàng ngày 
của tôi là cắt kiếng, đôi khi có cả 400, 500 cái kiếng phải cắt để sắp lại. Rồi công việc thứ 
2 sau khi cắt kiếng đúng kích thước rồi là phải bỏ vào cái ??cho cái cửa sổ door và 
window, thì tôi làm được 1 thời gian ngắn thì tôi xin với ông chủ cho tôi được làm việc 
khác, tại vì tôi làm ở đây thì ông chủ cho tôi lương là 2 đồng 10 cen thì tôi nói với ông 
chủ là có thể giúp tôi bằng cách cho tôi làm cả cái cửa lớn big door được không. Thì ông 
ấy cũng đồng ý, ông ấy nói muốn thử thì ông ấy cho thử, thì ông ấy cho tôi thử công việc 



đó là công việc chính của company đó. Sau khi tôi thử được 1 tuần thì người Mỹ mà làm 
chính ở công việc đó thì 1 tiếng rưỡi ông ta mới hoàn thành xong 1 cái cửa thì tôi làm 
trong 1 thời gian rất ngắn, tôi bằng ông ta, tôi làm có 1 tiếng 20 phút. Lúc đó ông chủ ông 
ấy nói là bây giờ cho 2 phòng, 1 phòng làm công việc này và anh kia mà cũng làm về cái 
này thì làm ở phòng khác, có 1 phòng nữa thì ông chủ bắt đầu cho tôi làm công việc 
chính. Và lương thì tăng lên là 2 đồng rưỡi, thì tôi mới nghĩ là 2 đồng rưỡi thì không biết 
là công ty nhỏ này tôi có thể làm được bao lâu. 

!: Mà ông có nhớ lương tối thiểu lúc đó là bao nhiêu không? 

@: Là 2 đồng mốt. Những người mà ăn trưa ở đó thì có nhiều người lớn tuổi, mà rất lịch 
sự, nói chuyện với tôi rất thương tôi, thì tôi biết ông ấy nói chuyện là 1 vài tháng nữa ông 
ấy sẽ về hưu thì tôi cứ đeo ông ấy tôi hỏi vì tôi muốn biết là 2 đồng rưỡi thì lên lương như 
thế nào vì hỏi ông chủ thì mình đâu có hỏi được. Thì tôi nói rằng “tôi là người mới qua 
nhưng mà tôi rất được thương và tôi đã làm công việc chính của công việc này rồi, thì 
ông cũng sắp sửa retire mà ông thương tôi và tôi cũng muốn biết là nếu tôi làm 10 năm ở 
đây thì lương tôi sẽ là bao nhiêu?”. Ông ta mới trả lời là: “tao làm ở đây 2 chục năm rồi 
mà tao sắp sửa về hưu mà lương tao bây giờ là 4 đồng”. Thì tôi thấy như vậy thì về nhà 
tôi mới nghĩ bây giờ phải tìm mọi cách để làm sao mà thoát được cái chỗ lao động này. 
Thì tôi về tôi nói với vợ con là tôi nghĩ tôi muốn trở lại trường học, thì ở tỉnh đó có 1 
trường lớn nhất gọi là trường ??/, tôi bắt đầu xin học, gặp ông ??, tôi nói chuyện với ông 
ấy thì tiếng Anh tôi còn yếu quá, ông ấy nói là tao muốn giúp mày nhưng mà phải bằng 
cách học đêm học ngày thế nào đó có 1 vốn liếng, có thể đậu được 1 phần Anh văn tối 
thiểu ESL hay gì đó, sau đó tôi học và nhờ ông ấy hướng dẫn, chỉ tôi qua thư viện và 
những tài liệu hướng dẫn, rồi học đêm học ngày. Thì cách đó 3 tháng tôi lại may mắn đậu 
vào phần Anh văn để mà vào chương trình đại học 2 năm. Ở Việt Nam thì tôi rất là có 
khướu về vấn đề toán cho nên là tôi mới xin học về điện tử vì nó dính dáng nhiều đến 
toán, thì tôi học, nếu như người Mỹ họ học thì họ đọc 1 lần rồi họ đi, họ không cần đọc 
lại nhưng mà riêng tôi phải đọc 5 lần 7 lượt, rồi phải có quyển từ điển rất dày nhưng mà 
vẫn phải cố gắng. Thì sau đó mấy khóa tôi rất may lại được nhờ môn toán mà kéo mấy 
môn yếu lên, thì có 1 lần tôi nhớ là tôi phải thi môn tiếng Anh, môn Anh văn gọi là public 
speaking đó thì tôi được học và có thi, và tôi được đi ??thì cũng là cho đậu, tôi về ăn 
mừng vì đậu được môn Anh văn. Sau cùng thì ra được với cái bằng, thì tôi có bằng rồi đi 
kiếm việc ở ?? thành phố nhỏ không có công việc technician đó thì tôi đi quanh Houston 
1 thời gian, khoảng 1 tuần, mà tôi thấy cái giai đoạn đó ở Houston rất là xô bồ, cái xe bus 
mà chở tôi xuống downtown ở Green House vào buổi chiều và ban đêm tôi thấy cảnh rác 
và người đi lúc nhúc tôi thấy sợ bởi vì thành phố nhỏ Lilbon không có cái cảnh đó. Cho 
nên tôi về lại ??tôi nói là ăn uống làm sao, sống làm sao chứ tôi không có muốn về lại 
Houston để mà kiếm việc. Thì đùng 1 cái tôi lại chuyển hướng lên Oashington D.C, vô 
cái nhà thương ??thì tôi đọc báo thấy họ đang tuyển 1 technician để sửa chữa ??cho máy 
móc ở bệnh viện, tôi ??thi thử. Sau khi tôi thi, 1 tuần sau thì họ gửi về cho tôi 1 phiếu 
check về tiền phí tổn, đi lên đi xuống, ăn uống như thế nào thì họ gửi lại cái check thì tôi 
và gia đình rất mừng. Sau đó tôi cũng được gặp ông manager của cái department đó ở ??. 
Thì tôi lên thì ông ấy có nói rằng là: “tôi nói để anh biết, trong số 12 người thi test về vấn 
đề writing đó thì anh là người cao điểm nhất. Tuy anh không có kinh nghiệm nhưng mà 
thôi OK, cứ vào đây chúng tôi sẽ giúp đỡ anh và huấn luyện cho anh”. Thì tôi mới bắt 
đầu vô được cái nghề gọi là sửa máy móc cho bệnh viện, và đi vào những phòng mổ để 
làm những công việc bảo trì cũng như là safety tại vì các máy móc ở bệnh viện quan 



trọng nhất là vấn đề safety,. Cho nên tôi làm được ở đó khoảng 2 năm thì tôi có cơ hội về 
lại Houston này để thăm 1 người bạn nhân dịp đi vacation, thì tôi thấy ở trên đó mình là 
department 4, 5 người ở trong 1 nhà, phải trốn là vì với cái điều kiện họ không có cho 
thuê được, tại vì ở trên đó 3 phòng ngủ rất khó, mà 4 người 3 phòng ngủ họ không chịu 
cho mướn. Cho nên khi về đây gặp bạn thì họ đang mua 1 cái nhà và tôi vào căn nhà ??thì 
nhỏ, 3 phòng ngủ nhưng mà nó đẹp đối với những căn nhà trên đó là quá đẹp. Bà vợ tôi 
nói là “anh đi quanh đây coi thử xem có hàng nào có thể mướn anh rồi anh xuống dưới 
đây, chứ mình ở trên đó nhà cửa đắt đỏ với không có nhà cửa, nếu mà cứ ở trên đó”. Thì 
tôi mới đi xuống ??ngồi vào cái hospital ở đây thì tôi có dịp nói chuyện với ông 
supervisor của ??thì ông ta cho biết là bây giờ đang mở mang cái department này nhưng 
mà bây giờ thì chưa mướn. Nhưng mà lúc tôi đi ra thì ông ấy nói là nếu mà anh muốn thì 
anh để tên với địa chỉ của anh thì tôi sẽ gọi anh nói chuyện và interview anh, tôi cũng 
mừng. Và ngày hôm sau thì quả thật được gọi vào interview của ??, thì tôi vào đó, sau 
cùng với cái điều kiện là nhận nhưng mà 2 tuần nữa phải xuống đây làm liền chứ không 
có được kéo dài. Thì họ cho tôi điều kiện 2 tuần cho tôi về bệnh viện ??để mà gọi là 2 
tuần nghỉ việc. Thì tôi về trên đó thì ông manager ở trên đó một mực không cho tôi đi và 
tôi cũng rất ngạc nhiên và rất vui mừng khi lúc mà tôi quyết định đi thì tôi phải năn nỉ 
ông manager đó thì cái ngày đã thuê ??rồi thì ông ta tới cái appartment của tôi nói rằng: 
“Bây giờ quyết định sau cùng là Minh có đi xuống dưới đó hay không?”. Bấy giờ thì tôi 
đã thuê ??, vợ con tôi chuẩn bị sẵn rồi thì xin ông cho tôi đi, thì ông ta chìa cho tôi 1 tờ 
giấy, nói rằng đây là giấy giới thiệu của bệnh viện ??. Đại khái là nếu mà xuống dưới đó 
nếu mà gặp bất cứ 1 trường hợp khó khăn nào thì gọi về trên đó và trở lại bất cứ lúc nào 
và họ sẽ nhận lại và ở dưới đó trả bao nhiêu tiền thì ở trên này cũng trả như vậy. Thì tôi 
và người manager của tôi cũng cảm động, bắt tay nhau. Tôi xuống đây vào năm 80, thì 23 
năm làm việc cho bệnh viện, thì sau này cái chân của tôi không có khả năng để đi gấp vô 
phòng mổ, lúc mà máy móc bị hư nên tôi xin khám lại những vết thương cũng như là xin 
đi bác sỹ để mà khám nghiệm rồi quyết định cho tôi nghỉ ngơi công việc được không. Thì 
bác sỹ chụp ??và tất cả những điều kiện và sau cùng cho tôi được disable, hưởng cái 
quyền lợi đó. Tôi nghỉ việc năm 2010, mới năm ngoái. À xin lỗi, 2001. 

!: Thưa ông con cái của ông thì có bao nhiêu người, họ có thành công không và họ học 
đến đâu? 

@: Vâng, cái câu hỏi này thì tôi xin trả lời thế này, tôi rất mãn nguyện, tôi rất lo lắng cho 
con cái tôi ở trên đất Mỹ này. Tôi có 3 người con và đứa trẻ nhất là con trai, năm nay 
cũng 33 tuổi rồi, tất cả các cháu đều được ra trường ở Duti và đặc biệt là 2 cháu sau trở 
thành bác sỹ nha khoa và đang làm việc ở đây, ở Houston, ở??. 

!: Thưa ông, bằng cách nào để ông có thể truyền lại cho con cái sức làm việc, sức chiến 
đấu của mình bởi vì hồi khổ cực với chiến tranh thì chỉ tuổi mình trải qua chứ còn các em 
sang đây thì tương đối cũng sung sướng, cũng ỷ lại nhiều. Bằng cách nào để ông truyền 
lại những cái đó? 

@: Vâng, cái vấn đề mà tuổi trẻ lớn lên ở Hoa Kỳ và cách dạy dỗ ở Việt Nam có khác 
nhau. Thì tôi qua đây tôi rút ra mấy kinh nghiệm từ các con tôi thì khó nhất là ở tuổi 15 
cho tới tuổi 18, ở tuổi đó thì cha mẹ nói nó cũng nghe nhưng mà bạn nói thì nó nghe 
nhiều hơn. Thì bằng cách mà như tôi khi mà các cháu lớn lên các tuổi đó thì tôi mất ăn 
mất ngủ lắm, lo cho nó nhiều lắm, nhưng mà tôi và vợ tôi cứ nói là nếu mà kéo nó được 
60% và bạn nó kéo 40% thì mình cũng gọi là được rồi, cũng an ủi rồi. Thì giai đoạn đó, 



dù nó đi vào ban đêm hay thế nào thì tôi cũng liên lạc và tôi tới những nơi mà các con tôi 
đang với bạn bè đang đi những cái clup như vậy, và đêm nào mà nó về trễ thì tôi cũng tìm 
tới được những chỗ đó để chỉ có nói 1 điều là: “ban đêm ba mẹ không biết cái gì xảy ra 
cho con thì ba mẹ muốn chắc là ba mẹ biết con đang ở đâu cho nên ba mẹ phải tới đây để 
mà đón con”. Thì giai đoạn đó rất là khổ tâm nhưng mà sau khi nó muốn vào được đại 
học thì tuy rằng là vấn đề tài chánh phải lo cho nó nhưng mà học được 2 năm đầu thì tôi 
thấy rằng nó đã ổn định được việc học của mấy đứa con tôi rồi. Sau đó nó học lên nữa thì 
lúc đó nó tìm năng khiếu của nó để nó đi học thêm và học cao hơn. Thì tôi muốn nhắn 
nhủ những điều cho thế hệ sau này đó là kiên nhẫn và phong tục, không biết là phong tục 
của người Mỹ là sau 18 tuổi thì con thành người lớn thì làm thế nào, thì để mặc con, 
nhưng mà đối với phong tục của người Việt Nam thì bố mẹ và con cái phải có 1 tình 
thương, và bất cứ khi nào con cần thì mình phải tỏ được cái tình thương đó và níu kéo 
con cái để mà dẫn dắt nó đến nơi đến chốn. 

!: Thưa ông trong gia đình ông thì ông nói tiếng Việt hay nói tiếng Anh ạ? 

@: Thưa, trong gia đình thì đặc biệt tôi và vợ tôi thì nói với mấy đứa con bằng tiếng Việt 
và nó hiểu và đôi khi nói những câu mà diễn tả khó khăn thì nó lại nói lại bằng tiếng Anh, 
nhưng mà những câu mà bình thường thì nó nói bằng tiếng Việt tuy nhiên các chị em mà 
họp lại thì nó lại nói bằng tiếng Anh. Thành thử khi mà sau này nó lớn thì nó lại nói là: 
bây giờ con rất muốn trở lại để mà học tiếng Việt, để nói chuyện với người Việt, người 
đồng hương. 

!: Dạ, thưa ông thì ông nghĩ ông là người Việt Nam hay là 1 người Mỹ hay là 1 người 
Texas ạ? 

@: Vâng, thật ra tôi rất được vinh dự để nói tôi là người Việt Nam, tại vì nửa đời người, 
tôi năm nay là 66 tuổi thì năm 30 tuổi tôi rời Việt Nam, tôi sống ở Việt Nam năm tới 30 
tuổi, rồi tôi qua đây sống cũng trên 30 năm. Thì tôi hãnh diện là người Việt Nam nhưng 
mà sống ở trên 1 đất nước xa lạ thì tôi cũng cảm thấy tôi có 1 cơ hội để mà ít ra là mình 
được tự do và rất thoải mái trong đời sống của mình. 

!: Thưa ông thì nãy giờ nói chuyện cũng được hơn 1 tiếng đồng hồ và tôi cũng hỏi khá 
nhiều câu hỏi, nhưng mà có những điều gì mà ông muốn chia sẻ mà chúng tôi chưa hỏi 
mà ông muốn nói ở đây không? 

@: Tôi xin chia sẻ về vấn đề duy trì truyền thống của người Việt ở tại hải ngoại, thì ???đã 
làm 1 chuyện rất hữu ích đối với tương lai của giới trẻ sau này, riêng tôi thì từ khi mới 
qua đây tị nạn cho tới bây giờ, tôi và 1 nhóm khoảng hai mấy gia đình cũng duy trì được 
tập tục Tết và gói ghém lại trong 1 buổi tiệc Tết, mừng xuân thì chúng tôi cũng có những 
tiết mục lì xì, chúc thọ, và khuyến khích các em nhỏ học cũng như bạn bè đến chúc tết 
nhau tại vì tôi nghĩ rằng vấn đề tết là 1 ngày linh thiêng nhất của người Việt Nam và 
chúng ta phải làm thế nào đó để có Tết 1 cách thật sự. Nếu chúng ta không có thời giờ để 
đi đến từng nhà xông đất, chúc tuổi, chúc nhau trong 1 năm mới thì ít ra chúng ta cũng 
họp nhau 1 buổi nào đó, cùng dự với nhau 1 buổi mừng xuân để bắt tay nhau, chúc nhau 
trong năm mới, cho con cháu mình biết được Tết là ngày linh thiêng của người Việt. 

!: Chúng tôi xin cám ơn ông rất nhiều đã bỏ thì giờ để đến đây chia sẻ với Hội, và Hội sẽ 
gói ghém lại để gửi cho các thế hệ trẻ Việt Nam, người Mỹ gốc Việt, người bản xứ cũng 
như những sắc dân khác được biết về cái phong tục tập quán cũng như cuộc di cư đầy 



máu và nước mắt của người Việt Nam chúng ta. Xin cảm ơn ông! 

@: Vâng, xin cảm ơn chị Nancy và nhân đây tôi cũng chúc Hội ???được thành công và 
được nhiều người biết đến hơn. Vâng, cám ơn cô Nancy rất nhiều. 

!: Cám ơn ông.  


