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Thưa ông Nguyễn Đệ, ngày hôm nay Diễm Hương xin được thay mặt cho quý anh 
chị trong Hội bảo tồn văn hóa và lịch sử người Mỹ gốc Việt để phỏng vấn về thời 
thơ ấu cuả ông cũng như những nhận định của ông về văn hóa truyền thống của 
người Việt Nam. Kế tới sẽ là phần liên quan đến chiến tranh Việt Nam, chiến tranh 
Việt Nam đã ảnh hưởng tới gia đình ông như thế nào cũng như là sự nhận định của 
ông về nền Đệ Nhất, Đệ Nhị cộng hòa cũng như là nạn Tết Mậu Thân cũng như là 
30 tháng tư năm 1975. Và sau đó là chuyến vượt biên của ông hay là chuyến đi của 
ông như thế nào để ông có thể định cư ở tại Hoa Kỳ, kế tới là đời sống của ông ở 
Hoa Kỳ. Trước tiên là ông có thể cho biết tên họ, ngày sinh cũng như là nơi ông 
được chào đời? 
Tôi tên là Nguyễn Đệ, sinh ngày 25 tháng 8 năm 1944, tại xã Ô Long, huyện Đức 
Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, ở Việt Nam lớn lên cũng ở tại đó.  
Xin ông có thể cho biết nếu ông còn nhớ được qua 1 chút xíu thời ấu thơ của ông ở 
tại Quảng Ngãi? 
Dạ, thời ấu thơ, tuổi thơ thường là happy hay là vui chơi hồn nhiên, nhưng thực ra 
tuổi thơ của tôi thì tôi không có vì năm 1945, năm 44 tôi sinh ra, năm 45 vừa tròn 
1 tuổi thì cái gọi là Cách mạng mùa thu của Việt Minh thành công, tháng 8 năm 
1945, những người liên hệ với Pháp, cẩu tài hay những người chống đối Việt Minh 
gọi là Cộng sản bắt ba tôi và ba ông bác bắt 3 ngày rồi đem chặt đầu, chôn chung 1 
hố, tài sản nhà cửa cái gì cũng tịch thu hết. Gia đình tôi có mẹ cùng 2 bà chị, 1 ông 
anh và tôi là 5 người phải ra ở cái hiên mấy chục bộ. Đến năm 46 có chính sách 
sửa sai thì chúng nó mới trả lại nhà, trả lại đất cho nên nếu nói tuổi thơ thì tôi 
không có tuổi thơ. Và kỷ niệm tôi nhớ suốt đời và chắc là đến khi xuống lỗ vẫn 
còn mang theo là 7,8 tuổi, chị biết là ở nhà quê, người ta nuôi bò thì có phân, còn 
nhà tôi trâu bò bị tịch thu hết thì không có phân thì tôi phải đi theo những đàn bò 



ra ngoài đồng ăn để mà lượm hốt số phân đó, gánh về. 
Để làm gì ạ? 
Gánh về để ủ với lá làm phân để bỏ trồng lang, trồng mỳ. Có 1 hôm, năm đó tôi 
khoảng 9 tuổi thôi, thường thì họ thả bò ở những đồng rộng, nhưng mà bữa đó họ 
thả bò lên rừng ăn, tôi cũng phải đi lên rừng theo để lấy phân, lúc đi xuống phải 
gành phân, thì do gánh vướng gai vướng gốc, đi chậm hơn không theo kịp đàn bò 
đó, xuống đường bị lạc, rồi đi 1 ngày hỏi hết người nọ người kia mãi mới về đến 
nhà được. Đó là 1 kỷ niệm tuổi thơ đến bây giờ tôi nhớ đến tận bây giờ. Và thời 
gian đó, đến năm 54 mới được đi học, trong thời gian có Việt Minh, cả gia đình 
không được đi học, rất khổ sở, mấy anh chị em cũng ở nhà luôn chứ không có 
được đi học, nó ghép chúng tôi vô là Việt gian. 
Thưa ông, như vậy thân mẫu của ông làm nghề gì để nuôi 4 đứa con? 
Mẹ tôi thì làm nông cũng làm nông thôi, mẹ tôi ngày xưa ở nhà cũng khá, khi lấy 
ba tôi thì mọi sự đều do ba tôi. Ba tôi ngày xưa là thầu khoán, đang thầu làm 
đường sắt, đường xe lửa cho tây từ Nam ra Bắc, khi làm thì phải ứng trước tiền 
cho công nhân họ ăn, họ làm. Khi ba tôi chết rồi, Pháp thua trận về nước thì số tiền 
đó không có lãnh được, trở thành khốn khổ, mẹ tôi phải làm lụng và anh chị tôi 
phải làm lấy để tự nuôi sống bản thân, đi mót lúa, đi đào khoai sót nọ kia, tới năm 
46 được trả 1 ít ruộng đất mới có cái mà làm, sống từ từ lại. 
Gia đình bên ngoại của ông có bị giống như bên nội không? 
Gia đình bên mẹ tôi thì không bị, chỉ có gia đình nhà tôi thôi. 
Tức là gia đình bên nội thì bị? 
Dạ, thành ra nhiều lúc cũng phải nhờ gia đình bên ngoại giúp đỡ. 
Về những anh em họ hàng của ông thì sao? Bên chú, bên bác? Sau khi ba ông bác 
của ông. 
Ba gia đình cũng giống nhau hết, 3 người cùng chung 1 hố. Sau này thì mẹ tôi 
cùng ba bà bác hốt cốt, chỉ là phân biệt theo bộ áo, bộ đồ khi bị bắt, 3 ngày nó giết, 
cứ theo mấy bộ đồ đó phân biệt là người nào rồi đem về chôn riêng, 3 gia đình đều 
khốn khổ. 
Như vậy thì gia đình ông chỉ làm nghề nông, sau đó thì sống cũng rất khổ sở. 
Dạ, ba tôi chết rồi thì phải làm nghề nông thôi. Tôi phải vừa đi học, vừa đi làm, 
sau năm 54 cũng vừa đi học, vừa đi làm. 
Ông theo tôn giáo nào? 
Trước kia, thời gian ba tôi còn sống cũng có đi nhà thờ, nhưng cũng không có 
chính thức theo, chỉ là tin thôi. 
Còn bây giờ? 
Bây giờ tôi cũng thỉnh thoảng đi chùa nhưng không chính thức theo đạo nào. 
Như vậy thì trong gia đình thờ cúng tổ tiên như thế nào? 
Dạ, cũng thờ cúng và có bàn thờ thờ cúng tổ tiên. Tôi cũng mang ảnh của ba tôi từ 
năm 75 đem thì mất mất, sau này thì tôi có mang được di ảnh của tôi để thờ và ông 
bà mình làm bàn thờ cao hơn, rồi đến ba mẹ tôi, làm như vậy để thờ cúng hàng 
năm. Bên Việt Nam còn 2 bà chị tôi cũng làm giỗ hàng năm, bên này tôi đến ngày 
đó cũng cũng giỗ để cho con cháu nó biết ông bà mình mất vào ngày đó để chúng 



nó tập trung về ngày đó theo phong tục Việt Nam mình. 
Ông có thể kể về người mẹ của ông được không? Sau khi chồng bị chết như vậy 
và phải nuôi 1 đàn con rất là cực khổ, sau này sống như thế nào? 
Dạ, năm đó mẹ tôi mới có 36 tuổi thôi. Ba tôi mới 40 tuổi, rất cực khổ, suốt 1 đời 
làm lụng. Vì mẹ tôi là con cầu, hồi xưa cũng không phải làm, đến ông ngoại tôi 
biết mẹ tôi xếp thứ 8 mà ông cậu kế mẹ tôi là thứ 7, còn lại mấy người kia đều bị 
mất hết, con cầu con khảm cho nên đâu có biết làm gì. Rồi phải làm nông, phải vất 
vả cực khổ, ông anh tôi 20 tuổi và bà chị kế tôi cũng phải đi làm mà sống, cuộc 
sống rất là cực khổ. 
Mẹ ông bây giờ vẫn còn sống chứ? 
Mẹ tôi mất năm 1980. 
Khi đó bà qua bên này được với ông chưa? 
Dạ chưa. 
Ở trong gia đình của ông, ngày mà còn ông cụ thì việc thờ cúng gia tiên như thế 
nào, việc đi nhà thờ thế nào, tất cả trong gia đình có niềm tin vào tôn giáo như thế 
nào? 
Theo như kể lại thì tôi biết là cũng có tín ngưỡng, cũng có tôn giáo cũng đi nhà thờ, 
thường thường là chủ nhật hay ngày dằm sẽ đi, cả bên Chúa bên Phật đều đi. 
Sau khi mà ông cụ mất thì bà cụ vẫn tiếp tục để cho các con đi nhà thờ, đi chùa, tin 
vào Chúa? 
Dạ, nhưng mà không bắt buộc phải theo tôn giáo nào cả. Như tôi bây giờ cũng vậy, 
để cho con cái lựa chọn, không có bắt buộc. 
Mình làm điều phải là tốt. Thưa ông, ông là người con thứ mấy trong gia đình? 
Tôi là con út. 
Như vậy ông hay người con trai trưởng hay là người nào giữ những album ảnh 
trong gia đình, ông phải không? 
Dạ, tôi là người góp nhặt những hình ảnh gia đình còn sót lại vì chiến tranh nhiều 
lần quá cũng mất hết chứ không còn lại gì. Từ đời tôi trở đi mới có những album 
để lưu lại những hình ảnh của gia đình, lưu niệm lại những cái gì đó. 
Ông còn giữ những kỉ vật của gia đình không, ví dụ 1 cái khăn hay 1 vật gì đó nhỏ 
nhỏ của mẹ, của ba hay của gia đình không? 
Chẳng có cái gì, mất hết trơn rồi. 
Ông có những kỉ niệm nào giữa mẹ với ông hoặc là giữa cha với ông hay là giữa 
anh chị với ông, kỉ niệm nào mà ông nhớ nhất? 
Về kỉ niệm thì ba tôi chết, tôi không có biết mặt rồi. 
Vâng, lúc đó ông mới 1 tuổi. 
Còn về mẹ tôi thì 2 mẹ con thường thủ thỉ với nhau, mẹ đi làm về cũng hay kể 
chuyện, trong khi đám trẻ con hàng xóm thấy tôi không có cha, nó không có muốn 
chơi chung với mình. Đôi khi tôi hỏi “cha đâu?” có khi mẹ chỉ khóc thôi chứ mẹ 
không có nói. Mấy anh chị thấy mình nhỏ quá, mồ côi, cũng thương yêu. Tôi còn 2 
bà chị ở Việt Nam thì sau khi mẹ tôi mất thì tôi nghĩ 2 bà chị cũng như bà mẹ tôi, 
nuôi tôi từ nhỏ tới lớn, làm lụng cực khổ. 
Như vậy thì khi mà cha của ông bị mất, người anh của ông bao nhiêu tuổi? 



20 tuổi. 
20 tuổi, thế còn người chị? 
Ông anh thứ 2, thứ 3, thứ 4 mất, anh thứ 5 năm nay là 78 tuổi, bà chị thứ 6 là 77 
tuổi, còn tôi là 68 tuổi. Mẹ tôi có 8 người nhưng bị mất mất 3 người, à 7 người mất 
mất 3 người, còn 4 người, ông già ông ấy chia mất 3 người. 
Ngay bây giờ thì ông có nhớ gì về người anh cả không? 
Dạ nhớ chứ, rất nhớ. 
Có gì liên hệ tới ổng làm cho ông nhớ không? 
Liên hệ cũng rất là nhiều, chỉ có 2 anh em mà ông anh cả ông ấy lo tất cả trong gia 
đình, ông ấy mới mất năm 2004 đây. 
Ông có sợ ông ấy không, lúc còn nhỏ? 
Dạ, không có sợ gì vì anh em yêu thương chở che, không có gì sợ cả, còn quyền 
huynh thế phụ thì mình cũng phải nghe lời. 
Thường thì người em nhỏ hay sợ anh, sợ anh lắm còn nếu như tình gần gũi thì 
cũng đỡ hơn. Như vậy ông có nói người chị của ông, ông coi như người mẹ thì ông 
có thể nói điều gì giữa ông và người chị của ông khiến cho ông nhớ và ông sẽ chia 
sẻ với con của ông không? 
Lúc nào chị tôi cũng lo lắng cho tôi, gặt quần áo, ăn học, lo lắng này kia, khi nào 
về cũng có cơm ăn, nhắc nhở mình học hành. Những năm trước năm 54 thì 2 chị 
chỉ cho tôi học vì họ không có cho đến trường, gia đình tôi không được đến trường, 
2 bà chị tôi hồi đó chỉ mới có lớp 3, lớp 4 thôi, ở nhà chỉ cho tôi học, tới năm 54 
không có được đi đến trường. 
Bây giờ tới chiến tranh Việt Nam, tới năm 54 thì đất nước bị chia đôi và miền Nam 
thuộc về phía quốc gia, ông có thể cho biết năm đó ông bao nhiêu tuổi, ông được 
hưởng những điều gì và năm 54 đó cuộc đời của ông thay đổi như thế nào, ông có 
thể chia sẻ không? 
Nếu nói năm 54 thì tôi 11 tuổi, lúc đó quá lớn rồi không có vô mà thi vô thì nhờ bà 
mới thi được lớp 2, ở Quốc gia thì gọi là lớp tư nên phải làm giấy khai sinh nhỏ đi, 
44 phải làm khai sinh thành 47 để thi vô lớp 2 chứ không người ta không cho, nên 
thụt lại mất mấy tuổi. Bây giờ tôi vẫn lấy ngày sinh năm 44 để giống với lúc ba tôi 
mất trước mà tôi lại sinh sau. Bắt đầu đi học thì cuộc sống cũng đỡ hơn vì anh hai 
tôi anh ấy đi làm rồi cũng phụ được gia đình, 2 bà chị của tôi lớn hơn, ruộng đất 
sau đó thì quốc gia họ cũng trả lại những thứ mà Việt Minh tịch thu thì gia đình 
cũng bắt đầu lại cuộc sống ổn định hơn và được đi học. Nhưng mà đi học cũng gặp 
khó khăn là vì chỉ biết đi học, tôi đi học lớp thất đệ lục tức là lớp 6, lớp 7 cách 7 
cây số mà tôi phải đi bộ, sáng đi chiều về, sáng dậy,mẹ tôi dạy hay mẹ tôi dạy gói 
cho tôi 2 gói mang theo, vô đến gần trường có 1 nhà quen để mình gởi cơm, gởi 
sách vở rồi mình ra trường mình học, rồi trưa lại ra nhà đó ăn cơm, chiều mình lại 
mang những dụng cụ cơm ra học ở trường lần nữa rồi ra về, 2 năm trời đi bộ. Đến 
năm đệ ngũ thì có 1 chiếc xe đạp mà đi. 
Thế là ông học tiểu học ở quê, ở làng? 
Tôi học tiểu học ở quê, đệ thất đệ lục thì học trường bán công, cách nhà tôi hơi xa 
còn khi học tiểu học thì học trường ở trong làng, đi bộ cũng gần. 



Ông có những người bạn ở tiểu học không mà ông rất là thân, rất là nhớ? Có 
không? 
Dạ cũng có. Những người đó ở làng tôi bằng tuổi tôi sau này thì đa số chúng nó 
đều theo Việt Cộng hết, chạy núi, gọi là chạy núi đó chị rồi đều chết hết. Chỉ mình 
tôi quốc gia thì may ra sống sót vậy thôi. 
Có những người bạn thời trung học, có thân không, ông có biết không? 
Có thân. 
Ông có thể nói về những người đó và bây giờ ông có còn liên lạc không? 
Bây giờ tôi cũng còn 1 anh, nói cho đúng thì là cùng học 1 lớp, anh đó cũng lớn 
tuổi rồi, cũng còn ở Việt Nam, 2 người, 1 người ở tại ??, 1 người ở tại Sài Gòn, 
đến bây giờ chúng tôi vẫn còn liên lạc, rất là thân nhau. 
Ông có kỉ niệm nào ở bậc tiểu học cũng như bậc trung học không? Nghĩa là sau 
năm 54 ông được đi học thì cuộc đời học tiểu học đó như thế nào, ông có nhớ 
không? 
Năm tiểu học cũng vui vì tôi được vô đội chánh văn của trường để đi đấu văn với 
các trường khác, chơi bóng chuyền cũng vui ở trong giai đoạn đó. Lên trung học, 
với thể thao tôi cũng tham gia nhiều. 
Và ông học hết trung học là tại đâu? Tại tỉnh à? 
Trung học, đệ thất, đệ lục tôi học trường bán công ở Đức Phổ, rồi sau đó là trường 
bán công của ông cha đạo, ông Nguyễn Ngọc Bích mở ở Trại Cau gần nhà, tôi học 
đến năm đệ nhị, thi tú tài 1 xong thì tôi ra Trần Quốc Tuấn học đệ nhất, đậu tú tài 1 
thì tôi tình nguyện đi Thủ Đức nhưng mà cái khóa đó họ trả hồ sơ lại vì tài nguyên 
đang dư thừa, tôi trở lại học đệ nhất tại Trần Quốc Tuấn. Khi tôi tốt nghiệp tú tài 2 
thì tôi về Đà Nẵng ở với ông anh. Khi mà Mỹ ào ào vào năm 66,65 thì cuối năm 
65 có ông bạn ở Quảng Ngãi gọi qua nói là “Bây giờ bộ ??, bộ phát triển kinh tế 
của Hoa Kỳ đang cần người”, tôi vô lại Quảng Ngãi làm đơn, xin vô đó làm thì tôi 
được làm ở đó từ năm 65 trong cơ quan phát triển kinh tế quốc tế Hoa Kỳ ở tại 
Quảng Ngãi đến năm 68. Năm 68 tôi bị động viên thì tôi đi Thủ Đức. 
Thế là ông đã bị hụt đi Thủ Đức năm đệ nhị sau đó thì ông lại trở lại. 
Vâng, sau đó tôi bị động viên đi. 
Ông có thể cho biết là thời gian ông làm cho USET, có kỉ niệm nào không? Ông có 
thể kể về những công việc ông làm ở đó? 
Hồi đó tôi phụ trách vấn đề xã hội và tị nạn. Có 1 lần thì.. 
Tại sao lại có xã hội và tị nạn ở trên đất nước mình? 
Cơ quan đó là cơ quan xã hội và tị nạn giúp đỡ những người mà sau này ở vùng an 
ninh chạy về thành phố thì gọi là tị nạn, đem về thì mình phải làm nhà, làm cửa, 
làm trại phát lương thực cho họ ăn. Còn xã hội, chẳng hạn như cứu vấn đề hỏa 
hoạn. Bên phía Việt Nam có 2 ty khác nhau, ty xã hội và ty tị nạn, bên của Mỹ thì 
có những ??về giáo dục, về ??để mình phụ trách, mình giúp đỡ cho những cái đó. 
Có 1 cái ??về xã hội và tị nạn thì tôi phụ trách ở đó. Những nơi nào bị hỏa hoạn 
cháy thì mình tới mình coi, mình giúp đỡ, cùng với nhân viên xã hội, trưởng ty 
chẳng hạn mình tới mình coi sự hư hại để giúp đỡ gia đình đó. Rồi những năm sau 
này, năm 65,66 thì những quận miền núi của Quảng Ngãi, có 3,4 quận miền núi 



mất an ninh, đồng bào họ kéo trở về đồng bằng thì mình phải tới giúp đỡ họ làm 
nhà, bên UNICEF cấp tôn, cấp lương thực, cấp đồ để họ làm nhà làm cửa cho 
đồng bào tị nạn. 
Khi đó ông bao nhiêu tuổi? 
Năm đó tôi chừng 2 mấy tuổi. 
Khi làm trong đó ông cảm thấy làm sao, làm gần người ngoại quốc ông cảm thấy 
sao? 
Hồi đó cũng thấy vui vẻ thôi. Hồi đó thì cũng không giỏi nhưng mà trong đám mù 
kẻ chột làm vua, mình cũng biết chút chút. Mình làm nó cũng nể nang. Đến năm 
68 mình có lệnh động viên nó nói là nó không muốn cho tôi đi, “bây giờ mày cứ ở 
lại mày làm, tao sẽ giữ lại mày” nhưng mà mình nghĩ bây giờ “nhất xanh cỏ, nhì 
đỏ ngực”, mình làm 3,4 năm rồi mình cũng biết đường mình đi, đi để kiếm đường 
tiến thân, 1 là chết, 1 là xanh cỏ, 2 là đỏ ngực, 2 là tiến thân, chứ cứ ở đó làm hoài 
mãi thì... Có 1 số bạn của tôi cũng làm ở đó cho tới năm 75 thì cũng được đi Mỹ 
luôn. 
Ông có người Mỹ nào là bạn thân không, trong thời gian ông làm cho UNICEF? 
Dạ có, ??là người Mỹ, da trắng, cao to, trẻ, dễ thương. 
Bây giờ ông có gặp lại ông ta không? 
Sau này tôi có qua tôi muốn liên lạc từ UNICEF ở đây nhưng không có tìm 
được. ??năm đó nó về nước nó muốn đem tôi đi, rồi sau nó làm giấy tờ nhưng 
không được, nó không trả lời, khi tôi về bên này thì thỉnh thoảng nó có gửi cho tôi 
đồ. Đến khi tôi đi lính thì tôi cũng không gặp nó nữa. 
Cho đến năm Mậu Thân năm 1968, lúc đó ông đang ở đâu, đang làm cho 
UNICEF? 
Lúc đó tôi đang làm ở UNICEF. Lúc đó tôi quen với bà xã tôi trước đó mấy tháng 
ở Sài Gòn, tết đó tôi vô Sài Gòn tôi chơi. Tôi vô ở Sài Gòn, đêm đó có 1 thằng bạn 
ở Thủ Đức về, 2 đứa đi chơi, đi đêm thì khuya nghe thấy trên radio nói là Thủ Đức 
đang thiếu quân lực, tất cả mọi sinh viên, sĩ quan phải về Thủ Đức, nó phải về thì 
tôi với nó lạc nhau, tôi về nhà 1 người quen ở. Khuya thì thấy súng nổ tùm lung 
hết mà loa phóng thanh gọi là Việt Cộng tấn ông Sài Gòn, thiếu quân lực, nhà ai 
nấy ở, chúng tôi ra lan can của nhà nhìn thấy Việt Cộng chạy, chạy từ hẻm này 
sang hẻm kia, mặc quần đùi, cầm súng vậy thôi, cứ chạy qua, đó là chỗ Ngã 7 Chợ 
Lớn. Ông anh tôi thấy ở khu đó đánh nhau quá, ông ấy bảo tôi sáng hôm sau dẫn 
2,3 đứa con ổng từ Ngã 7 Chợ Lớn, đi xuống chùa Vĩnh Nghiêm, đường Công Lý, 
đi bộ cho đỡ sợ, còn ông ấy với bả đi sau. Tôi dẫn 3 đứa con đi bộ, ra thì cứ thấy 
kẽm gai rào mà không thấy 1 cái xe nào chạy, và thấy lính cứ đứng tùm lung vậy 
thôi chứ chưa có đánh nhau, hồi đó mới đánh trên ngã 7, chỗ đài phát thanh, chung 
cư trên đường, chỗ ngã 7 đường Vĩnh Viễn là chưa đánh cho nên đi bộ xuống được, 
tìm đường đi xuống chùa Vĩnh Nghiêm trên đường Công Lý để đi, thỉnh thoảng 
thấy 1,2 chiếc xe lam chạy, có tài xế ở trong, không có người mà đón nó không 
chở, sau tôi nghĩ lại chắc những xe này chạy đến??? Tôi đi miết xuống nhà người 
quen gần cầu Công Lý ở rồi không thấy máy bay về. Sau gần cuối tháng giêng, tôi 
liên lạc với sếp ở Sài Gòn, tôi lấy máy bay về Quảng Ngãi, về Quảng Ngãi thấy 



cũng bị tiêu điều hết vì bị đánh tùm lum ra. 
Trong thời gian ông ở lại Sài Gòn, trong vụ Tết Mậu Thân, ông có gặp lại người 
yêu của ông không? 
Dạ có, bà ấy ở Phú Nhuận, tôi ở chỗ cầu Công Lý, nhiều khi qua chỗ hẻm xuống 
đó chơi. 
Thế là gia đình bên vợ của ông cũng không có gặp gì trong dịp Tết Mậu Thân? 
Không có bị gì hết. Phú Nhuận và đường Thị Lang thì không bị gì hết. 
Sau đó ông trở về Quảng Ngãi và ông theo lệnh trưng tập của Thủ Đức? 
Năm đó là năm 68. 
Và ông quyết định không làm cho UNICEF nữa, ông quyết định đi lính. Ông quan 
niệm là 1 là xanh cỏ, 2 là đỏ ngực. Ông quyết định đi lính? 
Dạ, vì mình cũng thù Cộng sản cho nên mình quyết định mình phải đi. 
Ông có thể cho biết thời gian ông học ở Thủ Đức rồi ra trường ông đi binh chủng 
nào, ông có thể nói được không? 
Thời gian ở Thủ Đức thì khoảng tháng 3 năm 69 tôi ra trường, ra trường tôi về bộ 
binh, tôi tình nguyện về quê hương mình nên về sư đoàn 2. Lúc đó trung đoàn 4 bộ 
binh đóng ở Quảng Ngãi, trung đoàn 5, trung đoàn 6 ở Thuận Dưỡng, giáp giới với 
Quảng Nam. Khi đó thì trung đoàn 5, trung đoàn 6 về thuyết trình các đơn vị, khi 
các sĩ quan về đơn vị trình diện thì thường thường họ thuyết trình cho mình trung 
đoàn nào, trung đoàn nào, vì 1 sư đoàn có 3 trung đoàn 4,5,6, họ thuyết trình cho 
mình tình hình các trung đoàn, những trung đoàn nào cần sỹ quan thì họ sẽ bổ 
sung vào trung đoàn đó. Lúc đó, trung đoàn 5, trung đoàn 6 vừa bị cắt người nên 
đang thiếu người, tất cả mọi người về đều bổ sung cho trung đoàn5, trung đoàn 6 
hết, còn trung đoàn 4 thì không có nhưng trung đoàn 4 đóng ngay gần thị xã 
Quảng Ngãi, tôi muốn gần quê hương tôi nên tôi cố gắng xin về trung đoàn 4. 
Nhưng ở trung đoàn 4 thì các tiểu đoàn không cần nữa chỉ còn đại đội cảnh sát thôi, 
họ đưa tôi vào đại đội cảnh sát làm trung đoàn trưởng trung đoàn viễn thám. trung 
đoàn viễn thám thì phải đi vô trường Dực Mỹ để học lại về viễn thám nữa, học 1 
tháng về ??, viễn thám này kia. Tôi làm trung đoàn trưởng viễn thám, tôi đi nhảy 
toán 2 năm trời. Đi nhảy toán tức là phòng 2 họ cho mình biết ở khu vực này có 1 
đơn vị A của Việt Cộng chẳng hạn, thì họ cho mình biết là ở khu này có mật khẩu 
gì, có quân đội gì ở đây thì phòng 2 họ trang bị cho mình những cái như thế. Có 
những lúc có 5 người nhảy, tôi và 2 người nữa, có lúc thì có 2 người Mỹ nữa và tôi 
là 5 người nhảy, nhảy chung, nhảy xuống để mình tìm hiều xem có đúng như 
phòng nhì đã tìm hiểu không, có cho tin tức đúng không để mình hành quân. Tôi 
nhảy toán như vậy 2 năm trời cho đến khi lên thiếu úy. Tôi làm đại đội trưởng 
trinh sát 1 thời gian thì trung đoàn cần sỹ quan ??để liên lạc với cố vấn, họ biết tôi 
biết chút ít Anh văn cho nên cử tôi về lữ đoàn 3 trung đoàn để mà liên lạc với mấy 
anh cố vấn. Lúc đó tôi là sỹ quan không quân, tối ngày đi bay với cố vấn Mỹ với 
trung đoàn trưởng đi trinh thám tình hình, đi bay, đi quan sát, thăm các đơn vị 
đang chiến đấu ngoài kia, ??đi bay hàng ngày để thăm các đơn vị đang hành quân, 
quan sát ở ngoài. Rồi sau đó tôi lên trung úy, làm phụ tá trưởng trung đoàn 3, lên 
đại úy được làm trưởng ban trung đoàn 3 và trung tâm hành quân của trung đoàn 4 



tới năm 75. 
Từ lúc mà ông làm cho UNICEF thì gia đình của ông vẫn ở Quảng Ngãi? 
Lúc đó tình hình năm 65 ở chỗ tôi mất an ninh quá nhiều rồi, chỉ còn bà mẹ tôi và 
2 bà chị còn ông anh tôi lúc đó ông ấy vào quốc gia làm 1 thời gian, khi mà nền 
Đệ nhất Cộng hòa sụp đổ thì ông ấy về buôn bán Đà Nẵng. Năm đó tôi vẫn đang 
học đệ nhất ở Trần Quốc Tuấn, thị xã với làng tôi cách nhau khoảng 30 cây số, tôi 
về nhà hội ý với anh hai là phải đưa mẹ ra Đà Nẵng chứ không ở ngoài đó bom 
đạn nguy hiểm. Tôi nói với mẹ tôi đi ra nhưng mẹ tôi bà không chịu đi, không bỏ 
quê, bà ấy bảo ra đó ngồi ở trong ??, cực khổ, ăn uống không có làm gì, tôi phải 
nói chị hai chị ấy sắp sinh rồi, mà ai cũng đi làm không có người trông baby cho 
chị ấy, không có ai coi đứa nhỏ, hồi đó chị được 1 đứa rồi, giờ sinh đứa thứ nhì, 
mẹ tôi mới chịu đi. Tôi nói với bà chị là bây giờ em đưa mẹ đi sẽ không về, giữ lại 
ở Đà nẵng luôn. Hình ảnh của ba tôi thì chị ấy bỏ trong cái gánh để gánh, tôi thì 
không dám về, phải tránh 1 bữa, trước đó thì tôi có về thăm lúc chiều, tôi không 
bao giờ ở đêm lại hết, tôi phải đi liền. Lúc đó thì ấp chiến lược bị phá hết rồi nên 
nó xuống đó tìm và hỏi, hỏi mẹ tôi với anh Đệ về chiều mà đi đâu hết rồi, mẹ tôi 
bảo là tôi đi luôn rồi, không có. Bữa đó là tôi về tôi liên lạc với bà chị tôi, nói như 
vậy để sáng hôm sau để bà chị tôi xuống quốc lộ, bà chị tôi đưa mẹ tôi xuống quốc 
lộ để tôi đón, tôi đưa đi Đà Nẵng, giữ mẹ tôi ở lại đó, bà chị hai tôi không sinh đẻ 
nên mẹ tôi ra đó bà ấy chơi, giữ bà già tôi ở lại Đà Nẵng, còn tôi thì vô tôi học. Ở 
Quảng Ngãi tôi làm cho UNICEF ở Quảng Ngãi còn mẹ tôi ở Đà Nẵng, bà chị tôi 
thì lúc đó cũng chưa đi được, phải ở lại đó. Tới năm sau, năm 66 tôi đưa 1 bà chị 
ra thị xã ở, 1 bà chị nữa thì ra Đà Nẵng luôn. 
Ông có thể nói về ông anh của ông? Khi mà ông cụ mất thì anh ấy đã 20 tuổi, anh 
ấy làm nghề nông phải không? 
Lúc đó làm nghề nông thôi. 
Rồi sau đó ông đi làm cho UNICEF thì ông anh ông làm gì? 
Năm 45 thì cha tôi mất, năm 46 Việt Minh có chính sách sửa sai, chúng nó tới an 
ủi rồi kêu anh hai tôi đi làm. 
Làm gì? 
Anh ấy đi làm ở tòa án của huyện Đức Phổ, năm đó 21 tuổi gì đó và làm ở tòa án 
Đức Phổ cho đến năm 45, 54 luôn. Anh ấy làm đó đến năm 54 thì tại liên khu 5 
Nam Hải Bình Phú có những danh sách những ai làm cho Cộng sản thì được tập 
kết, lập danh sách tập kết, anh ấy tìm hiểu được là anh ấy không có trong danh 
sách tập kết, bị bỏ lại vì gia đình không tốt, nó cho đi làm như vậy là nó chỉ lấy 
lòng những gia đình có người bị giết năm 45 thôi. Cho nên anh 2 tôi cùng ông chú 
trốn ra Đà Nẵng, lúc đó Đà Nẵng là của quốc gia rồi. 
Cũng may là không có bị đi tập kết. 
Dạ, không có đi tập kết. Trốn ra Đà Nẵng, gia nhập hàng ngũ quốc gia từ năm 54, 
khi đó mới có Đà Nẵng thôi, Đà Nẵng tiếp thu xong xuôi rồi. Ông chú tôi làm 
công an, còn anh tôi thì vô cái ban gì chuyên môn đi tiếp thu, tiếp thu từ Đà Nẵng, 
đi tiếp thu tới đâu thì lập địa phương ở đó, tiếp thu cho tới Bình Định, quân khu 2 
thì thôi. Sau khi tiếp thu xong, lập cơ quan chính quyền từ địa phương đến quận 



rồi, xong xuôi rồi thì anh hai tôi được đổi qua làm giám đốc cải cách ??. Cũng 
được khoảng 2,3 năm gì đó thì anh ấy lại chuyển sang làm giám đốc hợp tác xã lúa 
gạo Quảng Nam - Đà Nẵng đến 63 khi Đệ nhất cộng hòa sụp đổ thì anh ấy đi về. 
Anh ấy về buôn bán ở Đà Nẵng, sau này thì anh ấy cũng không buôn bán nữa. 
Ông có thể nói 1 chút xíu về thời gian ông nhảy toán, trong thời gian đó có gì đáng 
nhớ nhất không, nguy hiểm như thế nào? 
Dạ có, có những lúc, nhiệm vụ của chúng tôi là lấy tin tức thôi và tránh né không 
để đụng độ, tránh né để không bị bắt, và nếu mình bắt được Việt Cộng thì mình 
phải bắt sống chứ không được giết, bắt sống để mình khai thác tin tức. Có 1 lần bị 
lộ, bị nó vây, nó vây quá trời luôn, lúc đó cũng may là liên lạc dễ vì máy bay của 
Mỹ cũng đầy đủ mà phương tiện mình liên lạc cũng gọn nhẹ và nhanh nữa, những 
máy bay ???, mình chỉ cần chiếu 1 tia lên là nó thấy liền nó biết địa điểm cùa mình 
luôn. Nó tới, nó bắn vòng quanh bắn để giữ cho mình, máy bay khác đến, thả dây 
xuống câu mình về. 
Có bao giờ ông gặp những nguy hiểm mà ông nhớ nhất không? 
Đó cũng là những nguy hiểm còn bình thường mình cố gắng mình tránh né đi, 
mình tìm tin tức, chưa bắt sống được thằng nào nhưng mà mình cũng tìm thấy 
nhiều tin ví dụ như những dụng cụ nó bỏ lại, đồ ăn uống, bếp núc mình có thể 
đoán được quân số của nó là bao nhiêu, có chính xác hay không để mình chống đỡ 
cuộc hành quân liền. 
Ông nhảy toán trong vòng 2 năm? 
Dạ. 
Mặc dù biết là ông, trong thời gian năm 54 thì ông mới có 10, 11 tuổi, và trong 
suốt thời gian của tổng thống Ngô Đình Diệm cũng lên bậc trung học rồi phải 
không ạ? 
Vâng, năm đó là năm 63, là Đệ tam. 
Rồi sau đó thì ông cũng sống dưới thời của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, khi đó 
ông đã là 1 quân nhân của quân đội Việt Nam Cộng hòa. Ông có thể cho biết sự 
nhận định, sự so sánh của ông giữa 2 thể chế Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng hòa? 
Nói cho đúng thì mấy thời gian sau này vì chiến tranh nhiều quá nên nền Đệ Nhất 
Cộng hòa coi như làng xã rất là bình yên, những năm thanh bình nhất của miền 
Nam nhưng mà đến năm 63,64 rồi thì hậu trường sân khấu của chính phủ mình lộn 
xộn quá, vấn đề cướp ngôi rồi vấn đề lật đổ, thanh trừng rất lộn xộn. Mình là 1 
quân nhân nhỏ nên mình chỉ biết phục tùng, làm việc của mình thôi còn hậu 
trường sân khấu của chính phủ thì quá lộn xộn rồi. Ông Thiệu thì lúc nào cũng lo, 
cũng cố gắng nhưng mình thấy những vụ án như của Trần Ngọc Châu chẳng hạn, 
người nọ bắt người kia, ngay cả người anh là Việt Cộng của ông Trần Ngọc Châu 
vô tới đó mà mình cũng không biết được, biết bao chuyện nữa thì mình thấy là ông 
ấy chỉ lo tới quyền lực. Khổ nỗi là những thằng Việt Cộng mà nó gài vô thì nó lại 
vô Công giáo mà ai cũng tin là Công giáo chống Cộng mà những thằng đó thường 
xuyên đi nhà thờ, đi o bế các ông cha, các cha tiến cử, đề cử họ vô thì chính quyền 
mình tin tưởng, chính những người đó là những người của Việt Cộng cho nên 
những tin tức của miền Nam mình nó đều biết hết. Ngay cái Hạ Lào Nam Sơn 319 



đôi khi nó cũng biết trước, Hạ Lào Nam Sơn chính là đơn vị tôi cũng có tham dự. 
Đơn vị tôi ra thế cho sư đoàn 1 giữ những đoạn gần Bến Hải để cho sư đoàn 1 
nhảy ra kia, trung đoàn tôi thì không có nhảy, chỉ ra đó, được biết vậy. Đơn vị 
mình thiện chiến thì cũng gặp được bên thiện chiến của Cộng sản, tới chỗ nào 
cũng đụng độ nó hết vì tin tức đều bị bán ra ngoài hết rồi thành ra những năm sau 
này lộn xộn nhưng mình là 1 quân nhân thì mình chỉ biết phục tùng thôi. 
Theo ông thì tại sao miền Nam mình thất thủ? 
Tại vì mình quá thờ ơ. Khi năm Mậu Thân mình cũng quá tin tưởng, tin rằng Việt 
Cộng lui ngưng bắn để cho đồng bào ăn tết, không lo. Lúc đó ông Thiệu ông ấy 
đâu có ở dinh, ông ấy đi về quê ở An Giang ăn tết rồi, chỉ còn có ông Kỳ thì ông 
ấy tuyên bố thiếu quân lực này kia, không có tin tưởng và tình báo của mình hình 
như là Mỹ không có cho mình biết nhiều về tình báo, Cộng sản điều binh thế nào 
đều không biết. Mà đôi khi do ăn hối lộ nhiều quá, những cái xe đi đường tôi thấy 
là những xe đi đường chở hàng lậu mà cảnh sát đứng đầy đường nhiều khi đưa tới 
cho thằng cảnh sát tờ báo, mấy thằng cảnh sát đâu cần đọc báo nhưng trong tờ báo 
đó có kẹp tiền trong đó, đưa cho nó, nó khoát tay là đi vô Sài Gòn được. Khi tới 
Mậu Thân sau đó mình biết là biết bao nhiêu kho vũ khí nó chứa sẵn ở Sài Gòn rồi, 
nó đánh dễ dàng. Ông Thiệu thì do dự, những người tài giỏi thì không dùng, những 
người tay chân hoặc là những người mà ông ấy dễ sai khiến thì ông ấy sài. Và ghế 
tổng thống ông ấy cũng muốn chia nhau trong khi nhiều lúc cũng hứa hẹn, chia 
nhau năm này ông này làm, năm kia ông kia làm, rồi sau khi không làm được thì 2 
bên đấu đá với nhau chẳng hạn. Chuyện đó, tình hình là thượng bất nghiêm, hạ 
nhất loạn, không có được lòng dân, quân đội cũng không vững mạnh, thay vì khi 
dừng tay ngưng bắn rồi thì mình củng cố, mà không lo gì hết cũng không củng cố 
gì hết trơn cả, cứ nghĩ là đã ngưng bắn rồi thì Việt Cộng thi hành. Như hồi tôi ở 
Văn Ba thì tôi làm ở phòng kế hoạch mà mình làm về kế hoạch mình biết khi Việt 
Cộng ngưng bắn là tổng tham mưu gửi công văn ra để mình chuẩn bị lập sư đoàn 
khung, quân đoàn khung để cho 1 số giải ngũ bớt đi chỉ có 1 số làm khung chính 
thôi, cũng có bộ chỉ huy, quân đội 1 phần, giữ lại 1 phần ba hay 1 nửa thôi, còn lại 
giải ngũ hết nhưng thực ra làm ở đó thấy Việt Cộng ngày nào cũng đánh, cũng vi 
phạm hiệp định hết trơn trong khi đó chính phủ mình cũng không có cách nào. Mà 
phạm vi mình thu hẹp lại thì không có bành chướng ra được, mình đánh để mình 
phải giữ đất trong khi Việt Cộng không cần giữ đất. Ví dụ như mình có 1 đại đội 
đóng ở chỗ này thì nó có thể tập trung 1 tiểu đoàn, 2 tiểu đoàn thôi, nó đánh tập 
trung 1 đêm rồi nó rút, nó đánh, tiêu hủy, phá xong là nó rút trong khi mình phải 
giữ, mình không có đủ quân để giữ. Lúc đó với dân chúng thì ban ngày là Quốc 
gia, ban đêm là Cộng sản những vùng thôn quê như ở chỗ tôi tôi biết, ban ngày 
quân lính hành quân thì còn nghe chứ ban đêm rút đi rồi thì Cộng sản xuống nó 
muốn làm gì thì làm, tuyên truyền với đồng bào. Một là bị nó bắt buộc, những 
người khá giả thì họ đi ra phố họ cộng tác với Cộng sản còn những người dân 
nghèo thì phải làm theo nó thôi, rất là khó khăn. 
Theo ông sự hiện diện của quân đội miền Nam ở Hoa Kỳ như thế nào? Nên hay 
không nên? Và có ảnh hưởng như thế nào trong cuộc chiến Việt Nam? 



Nếu như lúc đầu, cố tổng thống Ngô Đình Diệm mà mình chỉ cần viện trợ thì mình 
cũng đủ đánh với Cộng sản rồi, cũng không cần quân đội, cũng không cần căn cứ 
của Mỹ ở đây cho hùng hậu. Nhưng mà khi ông Diệm bị lật đổ rồi đến thời kỳ ông 
Thiệu thì nếu biết làm biết dùng thì quân đội đó rất tốt, trong khi đó 700 ngàn quân 
viễn chinh cùng với hơn 10 trung đoàn, 3,4 trung đoàn rồi xe tăng thiết giáp rồi 
yểm trợ cùng 1 triệu quân của miền Nam nữa. Từ trên xuống dưới 1 chính phủ 
đường hoàng mà biết lợi dụng tình thế thì đánh Cộng sản cũng dễ dàng thôi nhưng 
mà mấy ông ở trên đó có vấn đề với nhau. Nếu nói như ông Trần Văn Hưng ông 
ấy nói nếu bây giờ mình diệt mấy ông ấy hết thì còn ai làm việc nữa cho nên chia 
thành các bè phái này kia mà Mỹ sau này cũng không tin dùng những người tốt, nó 
dùng những người nó sai khiến được. Nói đến Mỹ là nói đến quyền lợi, 1 khi nó 
không thấy quyền lợi nữa thì nó bỏ rơi Việt Nam mình. 
Có 1 số nhận định cho là nếu mà lúc đó tổng thống Ngô Đình Diệm nhất định 
không cho Mỹ vào và các tướng lãnh đồng lòng cùng với tổng thống Ngô Đình 
Diệm thì ông nghĩ là? 
Tôi nghĩ là tình hình tốt hơn, nếu Mỹ đồng ý viện trợ cho mình và tướng lãnh 1 
lòng ủng hộ thì tôi nghĩ là được. Ngày xưa thường nói đến “Gia đình trị”, nhưng 
mình tin ai bây giờ nếu mình không chịu những người tín cẩn thì mình biết tin ai 
bây giờ. Với lại hồi đó có 1 phần lỗi lầm không biết sau này họ có thấy không là 
họ cho giải ngũ đột ngột quá đi, những người giỏi thì cho giải ngũ hết đi, sau này 
những tân binh lính ở dưới này những vị tướng khố xanh khố đó của Pháp trao trả 
ngày xưa thì lên tướng quá lẹ đi. Cho nên là số người tài giỏi không có, kinh 
nghiệm chiến trường cũng không. 
Thời gian giải ngũ đó là vào lúc nào? 
Sau năm 54, cho giải ngũ 1 số, những người bất đồng ý kiến chẳng hạn, chứ nếu 
lúc đó tổng thống Ngô Đình Diệm mà thuyết phục được Mỹ chấp nhận đường lối 
đó thì tôi nghĩ đất nước mà tướng lãnh đồng lòng thì tôi nghĩ Việt Nam mình sẽ 
đứng vững. 
Trong ngày 30 tháng tư ông đang ở đâu? 
Trong ngày 30 tháng tư thì trung đoàn của tôi được tăng phái ra ngoài Quảng Tiến, 
Quảng Ngãi và Quảng Tiến liền nhau, giao Quảng Ngãi cho biệt động quân cho nó 
giữ, trung đoàn tôi được lệnh ra giữ Quảng Tiến. Bộ chỉ huy trại của chúng tôi 
đóng ở trại binh ở gần cầu Tân Kỳ, có 1 bộ binh nhẹ thì đóng ở phi trường Quảng 
Tiến, với 2 trung đoàn được tăng phái thêm 2 tiểu đoàn, 1 tiểu đoàn biệt đội quân, 
1 tiểu đoàn thiết giáp nữa, bố trí từ phía Tây để giữ sân bay Kỳ Nghĩa ở Quảng 
Tiến thì bắt đầu ra đó cũng khoảng mười mấy tháng 3 rồi. Hồi đó có Mỹ rồi, thấy 
có 2 ông Mỹ tới, không biết là ai, cũng mặc đồ ??tới gặp tôi hỏi tình hình ở đây thế 
nào, quân đội bố trí thế nào, tôi thấy cũng bình yên nhưng khoảng 21,22,23 là bắt 
đầu có những trận đánh lớn, có những trận pháo kích liên hồi, kích hoài hôm nào 
cũng có những trận pháo kích. Khoảng 22,23 thì được lệnh của sư đoàn là nếu mà 
rút thì tất cả đều rút về phần biển ở gần Tân Kỳ đi xuống vùng biển thì sẽ có tàu 
bốc đi, tôi cũng có biết, nhưng mà sáng hôm sau tới ông trung đoàn trưởng ông ấy 
phải về Sài Gòn họp, bộ chỉ huy chỉ còn có mình tôi ở lại thôi, ông trung đoàn phó 



ông ấy ở trên bộ chỉ huy nhẹ ở sân bay Kỳ Nghĩa. Sáng đó đơn vị nào cũng báo về 
là có xe tăng xuất hiện, đều thấy xe tăng nhưng mà nó chưa có đánh. Bắt đầu nó 
dùng pháo, hầm chỉ huy của tôi cũng bị trúng đạn, cũng sập luôn nhưng mà may 
mắn cũng không sao. Tôi và thằng truyền tin vừa phá được hầm ra liền thấy đại 
đội không quân giữ Tân Kỳ chạy, chạy như vậy thì 2 thầy trò tôi cầm ống liên lạc 
đi, máy đi sát vậy, tôi gọi cho liên khu Quảng Tín báo cáo tình hình thì gọi hoài 
cũng không được, rồi qua gọi biệt động sư đoàn gọi hoài cũng không được. Mới 
vừa đi ra quốc lộ thì thấy 2 chiếc xe tăng cắm cờ xanh đỏ ở trong nó chạy qua bắn 
liên tằng bằng, bằng, bằng 2 bên đường thì cái thằng đi với tôi bị trúng đạn chết 
liền tại chỗ, tôi liền lăn xuống đường, không còn ai hết, trước còn 2 thầy trò thôi, 
không ai mang máy cho tôi nữa. Tôi vô làng tôi hướng đi ra đi Quảng Tín, đi trong 
làng vì ở Quảng Tín nhà nào cũng rào từng ô từng ô kẽm gai cao khỏi đầu đi 
không được, mà đi ngoài đường thì có xe tăng chạy từ Tân Kỳ đi Quảng Tín, khu 
đó dài khoảng 2 cây số, thì chúng nó cứ chạy ra chạy vô và bắn trên đường. Thì vô 
đó cũng may là gặp được 4,5 chú lính biệt đội quân ở đâu nhìn thấy thì thấy mình 
mang lon, mang lá ở trên ??? Tôi mới nhờ thằng lính đó, tôi rất biết ơn mà không 
biết làm sao trả ơn nó được, cứ đi vô, nó kéo tôi đến đầu làng, bảo tôi đứng lên vai 
đứng từ từ lên rồi mình nhảy qua. Vì trong đêm bị pháo, mệt không ăn uống gì cả, 
mình không còn sức lực gì cả, cứ đứng như vậy mà nó đưa tôi đi hơn cả 1 cây số, 
cứ từ nhà này qua nhà kia, mình ngồi trên vai nó, mình trèo qua, cứ thế nó đưa 
mình tới cái đồng trống luôn. Chứ nếu mà không có mấy chú lính ấy thì tôi không 
biết mình làm sao mà qua. Tôi tới bộ chỉ huy nhẹ của sư đoàn đóng ở gần trường 
Độc Đức, gần cửa vô thì tôi thấy anten còn nguyên hết mà không thấy ai hết, tôi 
thấy chiếc xe của ông đại tá Thông tư đoàn phó bị cán dẹt ở trước cổng trường thì 
hóa ra không phải là ông ấy đi mà là thằng tài xế nó thấy sợ quá nên nó chạy ra nó 
bị bắn chết trong 1 cái xe bị thiết giáp cán tại đó. Rồi bộ tư lệnh xuống tàu thủy 
vớt vô, hồi đó bộ tư lệnh sư đoàn 2 là đóng ở ??là căn cứ của Mỹ giao lại, tôi ra 
mấy khu Quảng Tín không có ai hết trơn. Lên đó tôi nhập vô đoàn người, họ 
không biết đi đâu, cứ kéo nhau đi vậy, hỏi họ “mấy ông mấy bà đi đâu?”, “Tôi 
không biết, thấy lính đi ra thì tôi cũng đi thôi”, đi tuyến đường này hết, tôi đi trong 
đoàn người đó thì mệt quá, có mấy chú lính chú ấy dìu đi, đi gặp xe tăng của mình 
từ đơn vị chạy xuống, thì nó bốc tôi ra, bốc xuống cầu Hưng An. Lúc đó cầu Hưng 
An do sư đoàn 3 trấn giữ, không cho đồng bào hay gì khác chạy ra Đà Nẵng, giữ 
tại đó, đêm đó chạy ra núi Quế vì có quân đóng ở đó để mà họ đưa lại qua Chu Lai, 
qua trung đoàn, vô bộ cảnh sát ngủ chứ không dám ngủ ở chỗ đó, vì tôi sợ bị 
chúng nó bắt. Lúc đó bà xã tôi ở Sài Gòn vừa mới ra được 1 tuần lễ thôi, bà ấy ra 
thăm ở Quảng Ngãi rồi tôi đưa bà ấy ra Đà Nẵng ở chỗ ông anh. Tôi đưa lính về 
tôi đi Sài Gòn gấp chứ không được ở lại Đà Nẵng. Khi mua vé máy bay thì do bà 
ấy có quen trong ga Việt Nam, mua vé được nhưng mà ra phi trường Đà Nẵng đi 
không được, cho nên phải ở lại. Nghe thấy Quảng Tín bị mất nữa, lúc đó tôi đang 
ở Quảng Tín cho nên bà ấy không đi về, coi tình hình Quảng Tín ra sao và tôi thế 
nào cho nên không đi. Ở đó tới sáng thì xe cứu thương đưa tôi ra bệnh viện Duy 
Tân, nhập viện nằm được 1 đêm thì sáng 25,26 ngủ dậy thấy bệnh viện trống trơn 



hết, thường thường buổi sáng họ tới họ phát thuốc và đồ nhưng mà mọi người đã 
chạy hết, bệnh viện trống hết. Đêm đó những người bệnh nặng, những người sỹ 
quan cấp lớn, cấp tá trở lên đều đưa đi Sài Gòn, những người khác không biết đi 
đâu. Tôi đi về nhà ông anh tôi ở Đà Nẵng thấy mấy thằng lính cứ nằm ở trên mấy 
lan can nhìn cái máy, bắn đèn chơi. Tôi về tôi lấy honda chạy vòng vòng qua phố 
xem sao, thấy phố yên tĩnh lạ. Lúc đó anh tôi liên lạc với mấy ông cha, mấy ông 
ấy hứa lập danh sách có tàu đi Sài Gòn này kia nhưng mà chờ mãi chẳng thấy. 
Xuống đó thấy bộ tư lệnh bắt đầu di chuyển vô Bình Tuy thì tôi không theo đơn vị 
được, sau này tôi nhờ thằng bạn ở tiểu đoàn ??ở Sơn Trà, tôi mướn xe honda đưa 
bà chị tôi, ông anh tôi và bà già qua Sơn Trà, đưa vô đó để mà đi tàu thủy để đi Sài 
Gòn, xuống tàu thủy thì đêm đó có pháo, pháo quá trời luôn. Mà tàu thủy đâu có 
tới, nó đưa lên chiếc xà lan tít tới khuya, nó kéo vô cái xà lan và nó để đó thì 
không có gì hết trơn hết, từ trong bãi đi ra đầu tàu xa lắm cho nên không lên được 
xà lan mà sóng đánh 1 lúc thì xà lan lúc khít vô lại, lúc lại hở ra, mình biết mình 
bước qua mới được không thì lọt xuống dưới. Mẹ tôi lúc đó ở nhà quê đâu có đi 
đâu đâu, tôi lúc đó cũng mệt quá rồi, giao cho mấy đứa cháu, đứa kêu bằng cậu, 
đứa kêu bằng chú dẫn, bà già tôi đi ngang qua, sóng đánh cứ lúc đó bị cách ra thì 
bị rớt xuống biển, mà lúc đó 2,3 giờ sáng gì đó. Đằng sau thì cứ đẩy cho tôi, mình 
chấp nhận lúc ấy là mẹ mình chết rồi vì từ đó ra ngoài này xa quá, nửa đêm nghĩ 
chết rồi thì mình vẫn phải lên tàu thôi. Lên chiếc xà lan đó thì có nhiều người thỉnh 
thoảng tôi cũng gặp tôi hỏi ra thì cũng đi trên chiếc xà lan đó, đông, đông quá trời 
luôn, lên đứng không được, chen chân không được, rồi nó kéo ra biển nó bỏ 3,4 
ngày luôn. 
Rồi mẹ ông làm sao? 
Thì không biết, lúc ở trên xà lan, tôi đi vô, tôi ở 3,4 ngày, mà đứng cả ngày, đứng 2 
chân mà 1 chân duỗi ra cũng không có đứng được, rồi khát nước mà chết, máy bay 
nó ra thả dù lưới, thả 1 bọc lưới to nước, bọc trong can thả xuống mà đâu dám thả 
xuống xà lan đè người ta chết mà nó thả xuống biển bên cạnh, mà như thế thì ai 
người ta vớt lên cho mình uống. Rồi thỉnh thoảng thì trời mưa, ướt áo mình lấy cái 
áo như vậy mình hít. Nói xin lỗi chứ hồi đó tôi cũng mang theo được cái bidong 
nước nho nhỏ cứ phải giấu, lâu lâu mình cho mấy đứa con mình uống, tôi mới có 2 
đứa, đứa nhỏ thì 7 tháng, đứa lớn thì hơn tuổi, 2 tuổi gì đó, cứ thỉnh thoảng cho nó 
uống. Rồi khi nó đái, mình lấy mình uống nước ấy, 3,4 ngày mới có tàu đến, cái 
tàu đó đưa ra, nó đưa vô Cam Ranh thả ở đó chứ nó không cho đi tới Sài Gòn, vô 
Cam Ranh thả ở đó. Vừa xuống tới cảng Mê Ca Cam Ranh trời ơi, bên này biệt 
động quân, quân đội bắn, chạy tán loạn luôn. Tôi với bà xã tôi lạc nhau nữa chứ, 
bà xã bà ấy dẫn 2 đứa con, tôi với anh tôi chạy theo không kịp, kiếm mấy ngày, 
khoảng 1 ngày, 2 ngày sau nữa mới gặp nhau được, mừng quá trời. Bà già tôi bị 
rớt xuống biển thì sau này bà ấy về bà ấy kể là sáng hôm sau có 1 cái ghe đi ngang 
qua họ thấy, mà may là bà rơi xuống nhìn thấy 1 cái cọc ở đó người ta đóng người 
ta giăng lưới, bà ấy cầm vào đó thì không có bị chìm rồi có 1 chú lính đưa chân 
xuống, bà ấy ôm cái chân đó, ông ấy rút chân kéo lên tàu chở ra, vô Cam Ranh 
ông ấy cũng thả ở Cam Ranh. Tôi vẫn ở Cam Ranh, ở đó thì các tàu bên ngoài 



mượn trung tâm huấn luyện ??mở đường đi vô, đi đường bộ đi vô thì tôi nghĩ là 
bây giờ tôi có gia đình, còn gia đình anh tôi, bà chị tôi và 2 đứa con nhỏ nữa, bà 
chị tôi cũng còn mấy đứa con nhỏ nữa thì tôi nghĩ là đi theo đường ??đi bộ nguy 
hiểm quá, biết tới đâu, nên tôi phải ở lại Cam Ranh. Ở Cam Ranh để tính sau, đi 
xuống tìm chuyến ghe thì không có ghe, không có tàu để đi hết trơn. Trong 
khi ??ra thả bom, bắn máy bay ??rớt tôi thấy mà, bị gãy đôi, nhảy dù xuống, sau 
này ở tù chung tôi mới biết đó là Lý Tống, Lý Tống bị bắn rớt. Ở đó rồi sau mình 
ra thả bom cầu ??bị hư không ít, thấy sợ quá, sau này nó tới chiếm nữa thì tôi bị 
bắt. 
Tức là ông bị bắt ở tại Cam Ranh? 
Dạ, bị bắt ngày 3 tháng 4. 
Sau đó ông vô tù cải tạo? 
Dạ, vô tù cải tạo. 
Trong bao lâu?  
Sau đó bình yên thì bà xã tôi về lại Sài Gòn, tôi đến năm 71 tôi mới về là 6 năm. 
Ông có thể kể sơ trong thời kỳ cải tạo? Đương nhiên là nó rất là thê thảm và khổ 
rồi nhưng có cái gì trong đó khiến cho ông không thể nào quên, giống như là 
những người bạn tù hoặc là có gì đó ông có thể chia sẻ? 
Ở tù thì có những người cũng ??? Những người chống Cộng thiệt tình thì rất là 
thương yêu nhau, đôi khi chia sẻ từng cọng rau, khi lên rừng kiếm được rau gì đó 
thì về cũng chia sẻ cho nhau ăn, rất là thắm thiết. Nói đến tù Cộng sản thì như là 
địa ngục trần gian, đi làm ngày mấy tiếng mà ăn thì rách đói, chúng tôi có 1 danh 
từ là “cơm gà” tức là cơm chỉ 1 con gà đủ ăn chứ không có con thứ 2, chỉ đủ 1 con 
ăn thôi, đó là cơm gà mà đi làm thì quá sức. Sau này thì nó có chính sách cho gia 
đình mình thăm nuôi, mang thức ăn của nhà đến. Bà xã tôi ở Sài Gòn thì 3, 4 tháng 
cũng đi thăm 1 lần cũng tạm được thôi chứ không có đủ, rất khó khăn. 
Sau này khi ông được thả về thì ông thấy chắc chắn là ông biết cuộc sống của gia 
đình như thế nào thì ông có thể nói được không khi mà ông ở tù cải tạo? 
Lúc đó thì tôi về sống với gia đình bên vợ ở Sài Gòn. Ngày xưa gia đình bên vợ tôi 
là ??, về sau ông già tôi hết đi làm, hồi đó ông ấy làm cho hãng ??, hồi trước thời 
Đệ nhất cộng hòa thì ông ấy là giám đốc nhà lao Đà Nẵng, tới Đệ nhị Cộng hòa 
ông ấy về làm y tá, rồi ông ấy làm cho hãng ELK, rồi khi Việt Cộng vô thì ông ấy 
ở nhà. Đáng lẽ ra là ông ấy đi năm 75 nhưng ông ấy nghĩ đến quê hương nên ông 
ấy ở lại, ông ấy lại thích đá gà nữa, ngày xưa hay đi đá gà với ông Kỳ cho nên ông 
ấy không có đi mà ông ấy đến phi trường làm giấy tờ cho người ta đi. Năm 75 ông 
ấy không đi, ở lại rất là khổ nhưng có chỗ tá túc cũng đỡ rồi, đỡ phải đi buôn bán, 
2 con tôi còn nhỏ, buôn bán rất là cực khổ. Rồi cứ dành dụm tiền vài ba tháng đến 
thăm tôi, mang ký đường, củ lang khô...cũng có biết ít tin tức với gia đình này kia. 
Lúc đó mình rất thiếu đường, có 1 ký đường, 2 ký đường rất là mừng, củ lang khô 
thì mình nấu thêm mình ăn, làm nhiều rất là đói, rất là cực khổ, cứ nghĩ là chết 
trong tù cơ nhưng mà nhờ sức tin của mình và khả năng của mình, cố sống qua 
ngày cũng không đến nỗi nào, mình nghĩ là nếu mà mình sống được thì mình có 
thể, không lẽ ở với Cộng sản hoài, mình phải cố gắng sống vượt qua giai đoạn này. 



Khi mà ông được Cộng sản thả về thì ông làm nghề gì và năm đó là năm nào? 
Tôi được thả về lúc đó là tháng 2 năm 1981, lúc về tôi ở nhà bên vợ ở Sài Gòn. 
Lúc đó đa số thì đúng ra có nhiều người người ta đi xích lô, có nhiều người người 
ta sợ quá họ không đạp xích lô nhưng họ vẫn mua xích lô, họ cứ ra đó họ ngồi đọc 
báo thôi nhưng khi họ về hàng xóm thấy, họ bảo là thằng này chăm chỉ làm ăn, có 
người khổ thì đi đạp xích lô thật. Tôi thì may mắn vì vợ tôi không cho đi làm 
chuyện đó, bắt ở nhà nói cho đúng là về gần gũi vợ con, đi lâu quá rồi, về cũng 
sinh thêm được 1 đứa nữa, 2 đứa nữa. Sinh thêm rồi tôi ở nhà trông giữ con còn bà 
ấy đi buôn hàng chuyến thì lúc mua hàng vải hay là thuốc tây ở mấy đường phố, 
những gia đình khó khăn họ đem ra đường phố họ đứng họ bán. Không biết chị ở 
đâu nhưng mà ở Sài Gòn nhiều lúc họ bán là những vật rất nhỏ, để cục gạch như 
vậy, bày thuốc lên trên rồi đứng vô trong bụi kia, vô liên lạc lấy thuốc. Đem thuốc 
ra miền Trung bỏ cho mấy phòng mạch, mấy ông bác sỹ, kiếm được tiền thì mua 
vải mang ra các chợ miền Trung bỏ. Rồi thậm chí là bà mẹ tôi lúc đó bà ấy về làm 
lại 1 cái nhà ở quê ở trên nhà cũ để ở rồi, cũng có ít lúa gạo này kia, thì khi ra thì 
thỉnh thoảng bà ấy cho ký gạo, ký củ đem về, nên tôi cũng ra thăm mẹ tôi, cũng có 
đồng tiền đi ra đi vô, cứ sống như vậy, tôi ở nhà nuôi con còn bà ấy chuyên môn đi. 
Có nhiều lúc đi qua Cam Ranh gọi là kinh tế gì đó... 
Kinh tế mới? 
Không, là cái mà nó chặn đường nó bắt đó, nó tịch thu nhiều lắm, nhiều chuyến 
coi như là trắng tay, nó tịch thu tư trang đem bán. 
Như vậy làm thế nào để ông ra khỏi đất nước Việt Nam? 
Về tôi cũng có tổ chức đi vượt biên mấy lần nhưng mà thất bại, cũng làm ghe, gạ 
gẫm đi đủ thứ rổi cũng mất. Rồi sau nghe tới chương trình này tôi quyết định ở lại. 
Chương trình? 
Chương trình tù cải tạo được đi, HO. Ở lại thì những giấy tờ này kia được gửi lại, 
tôi lo tôi làm hết, khi có chương trình đó thì tôi làm đơn xin đi. 
Ông là HO mấy ạ? 
HO 7. 
Tức là ông qua đây năm? 
Tháng 7 năm 91. 
Năm 91 ạ. Ông đi thẳng từ Việt Nam đi qua tới Houston hay là ông đi đâu? 
Nói cho đúng thì tôi cũng may mắn đi trên hành trình là HO 7, 2 chương trình HO 
6 và HO 5, 2 danh sách trước thường phỏng vấn hết danh sách nào rồi cho đi danh 
sách đó rồi mới đến kế tiếp. Nhưng 5,6 còn đọng đó mà HO 7 tôi được phỏng vấn, 
sau đi phỏng vấn hết 3 danh sách đó thì tôi không hiểu là họ lựa ra được mấy chục 
gia đình, cũng 2,3 chục gia đình gì đó thì có 3 danh sách mà đi được 2,3 chục gia 
đình đi. Đi thường đi từ Việt Nam rồi đi tới Thái Lan, đi bằng máy bay Air Việt 
Nam tới Thái Lan ở 3,4 ngày. Nhưng mà khi tôi phỏng vấn đăng ký chuyến bay thì 
nó nói là chuyến này các anh được đi thẳng chứ không có đi tới Thái Lan nữa. Sau 
này tôi được biết là chuyến bay ??đầu tiên từ Mỹ sau 16 năm cắt đứt với Việt Nam. 
Chuyến bay đầu tiên của Mỹ ??tới đón, có phái đoàn Mỹ tới đón chúng tôi tại phi 
trường Tân Sơn Nhất, nó giăng biểu ngữ là “Những người cải tạo VN được đi Mỹ 



định cư”, rồi phỏng vấn, chụp hình rồi đi, chuyến tôi đi nó không lục xét gì hết 
trơn, rất là dễ dàng. 
Khi ông đi thì anh chị và bà cụ của ông thì sao? 
Khi tôi đi thì bà cụ mất rồi, năm 91 mẹ tôi mất rồi năm 80.  
Còn ông anh? 
Anh tôi thì ở Đà Nẵng, 2 bà chị ở quê. Khi biết tôi đi thì mấy người cũng vô Sài 
Gòn. Trước khi tôi đi tôi cũng ghé về tôi thăm, tôi thăm sơ sơ cũng tình trạng như 
vậy đó. Khi tôi đi thì mấy người vô Sài Gòn, đi thăm rồi đưa tôi đi. 
Khi đó ông có 4 cháu? 
Dạ, có 4 cháu. 2 cháu trước bà xã tôi có mang khi tôi ở tù, bà ấy ở nhà bà ấy sinh 1 
đưa giao thời và khi tôi ở tù về thì sinh được 2 đứa nữa là 5 đứa, 2 trai 3 gái. 
Và tất cả gia đình đã đến Hoa Kỳ và định cư ngay tại Houston. 
Dạ, ở 1 chỗ, cũng gần nhau thôi. Lúc đầu mướn nhà ở rồi sau tôi mua nhà. 
Thời gian đầu tiên khi đến Hoa Kỳ ông thấy thế nào? 
Nhiều khi mình thấy mình hạnh phúc còn có may mắn nữa. 1 đất nước vĩ đại, rất là 
vui. 
Nghề đầu tiên của ông làm khi mà ông đặt chân tới Mỹ là gì? 
Bữa hôm đó đến đó cũng tình cờ mình đi ra chợ Việt Nam của người Việt Nam 
gốc Hoa. Tôi thấy có anh kia có ai quen thì ai ra đó xin anh ấy trước rồi, anh ấy 
hỏi chừng khi nào đi làm được, tôi hỏi là “ông chủ, ông có cần người không? Ông 
có cần người ông cho tôi làm, tôi ở Việt Nam mới qua được 2,3 tuần thôi”. Ông ấy 
nhìn tướng tá của ông ông ấy bảo “Anh giỡn hả?”, lúc đó mình gần đi rồi nên 
mình phấn khởi và mình ăn uống cũng có máu mặt lên, ông ấy nhìn mình bảo “anh 
nói giỡn, nói chơi à”, tôi bảo là “tôi nói thiệt, tôi mới qua mấy tuần thôi, nếu ông 
có việc gì ông cho tôi làm, tôi cũng ở gần đây thôi”. Ông ấy hỏi “thế anh có biết 
bán thịt không”, “tôi xin lỗi ông chứ ngày xưa tôi đi học, tôi đi lính, đi làm quan 
chứ đâu có biết bán thịt mà nếu có ai chỉ tôi thì tôi cũng làm được”, anh ấy bảo 
“anh cho tôi số phone đi. Tôi ở chợ này tôi có quầy thịt nhưng mà tôi không làm 
nữa tôi cho người ta mướn, tôi sẽ sắp nó lại vì người ta không mướn nữa, nếu tôi 
cần tôi sẽ gọi anh”. Tôi đưa cho ông ấy số phone thì tuần sau ông ấy gọi tôi, tôi ra 
thì ông ấy chỉ tôi làm các loại thịt thịt heo, thịt bò, thịt cá...chỉ biết là bán đủ thứ, 
có cả cái đùi bò to, đùi heo mình đâu có biết đoạn nào tên gì, cắt thế nào mình đâu 
có biết đâu, chỉ biết ăn thôi chứ đâu có biết chuyện đó. Tôi tới thì đã mướn 1 người 
biết làm thịt ra cắt từng miếng, từng miếng sẵn rồi, thay vì 9h tối mình về thì mình 
phải ở lại, mình coi người đó cắt, miếng này tên gì, giá thì ghi ở quyển sổ, nhìn 
người ta cắt chừng 1,2 bữa thì tôi tự làm được không cần phải mướn người đó nữa. 
Tôi cắt theo từng loại, thịt bò, thịt heo, thịt cá ???cá gì mà nấu canh chua thì phải 
lột da, ban đầu mình không biết làm nhưng dần dần cũng biết làm. Đứng bán cũng 
được vài tháng thì có 1 bà đi làm móng tay, móng chân là vợ thằng bạn bà ấy nói 
là chồng bà có hãng cần người thì mày có ai không mày chỉ vô đó rồi apply. Bà ấy 
nói với thằng chồng rồi thằng chồng gọi cho tôi, bảo tôi apply, tôi xin tôi vô hãng 
Mỹ tôi làm. Làm được 1 hãng rưỡi thì hãng đó phải chuyển đi ??, tôi không đi vì 
lúc đó tôi có nhà rồi, tôi không đi. Tôi ở lại, tôi đi xin làm ???cho mấy chợ Việt 



Nam, mấy tiệm Việt Nam. Làm 1 thời gian thì mình cũng học hỏi được chút ít 
cách người ta làm, mình cố gắng mượn tiền của thằng em, tôi cũng may mắn có 
thằng em vợ nó vượt biên qua đây trước ở. Mình mướn tiệm có mười mấy ngàn 1 
tuần của tụi Mỹ đen đó, mà mình nghĩ lúc đó sự sống thôi, đâu nghĩ Mỹ đen cướp 
giựt gì đâu, cứ làm vậy thôi. Làm từ chết với bị thương thì cũng lên rồi nó khá hơn, 
tôi bán cái tiệm đó mua cái tiệm ở khu an toàn hơn của Mỹ, bây giờ thì tôi cũng 
không làm tiệm nữa. 
Tức là tiệm trái cây? 
Dạ tiệm ??bán đủ thứ. 
? 
Mới bắt đầu tôi đi qua Sơn Trà để di tản năm 75, họ chia cho mỗi người lớn, nhỏ 
50 ngàn và 1 lượng vàng may trong quần lót đó, nếu trường hợp thất lạc thì dùng 
tiền đó đem về để tìm người quen. Khi mà bị thất lạc ở Cam Ranh thì bà già tôi bà 
ấy lấy số tiền bị ướt bà ấy phơi, bà ấy sống ở ngoài chợ, coi như là người nhà quê 
lâu ngày ra chợ con cái cũng không biết đâu, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngủ đại ở 
ngoài sạp chợ, lấy tiền đó mua đồ ăn. 1 hôm bà ấy lên quốc lộ bà ấy ngồi, dựa vào 
cái cột đèn, ngồi đó, có 1 bà đi chợ đi qua, bà ấy đứng lại, không hiểu sao đang đi 
đứng lại, đứng ra nhìn nhau thành ra là con ông chú bác. Bà ấy dẫn mẹ tôi về nhà 
bà dì, tôi gọi bà ấy bà dì. Ở nhà bà dì đó mấy tháng thì mới tỉnh hồn, tỉnh lại đi về 
quê, về Đà Nẵng. Từ lúc vô Sài Gòn thì tôi bị vô tù rồi nên ông anh tôi phải về Đà 
Nẵng lại, cứ hỏi bà cụ đâu, trước đó bà ấy vẫn ở Đà Nẵng nhưng tôi đâu có dám 
nói với ông ấy là bà cụ đã chết đâu, ông ấy cứ đi sang bên Sơn Trà tìm kiếm, hỏi ở 
đây người ta cũng vớt được mấy bà già, chôn ở đây, đâu có biết mộ nào là mộ nào 
anh ấy cũng thắp nhang hết trơn. Khi bà ấy về, hỏi bà cụ ở đâu, ông ấy bảo là bà 
cụ vô Sài Gòn với thằng em tôi ở Sài Gòn, đâu dám nói là bị rơi xuống biển chết 
đâu. Lúc đó Cộng sản về nhà anh ấy chưa có tịch thu, thành ra tôi nghĩ là đây cũng 
là phước nhà to lớn, thử nghĩ xem đi tàu chết bao nhiêu người, trên xà lan đó. 2,3 
ngày sau tôi lên tàu thủy thì ban đầu người ta cho mình đi tự do lắm, nước cho 
uống tự do, còn có xin lỗi, mẫy ông ??/ rồi nó đóng cửa hết, không cho làm gì hết, 
không cho lấy nước lấy gì uống hết, ??? Lên tàu thấy xác lính Mỹ ở xung quanh xà 
lan luôn, xác bọc trong bịch nilon. 
Hồi nãy ông có nói là bà cụ của ông bị rớt xuống biển rồi được 1 tàu vớt và chở về 
Cam Ranh? 
Dạ. 
Hồi bà cụ ở Sơn Trà gặp được người em chú bác đó là lúc nào? 
Gặp ở Cam Ranh, mấy tháng sau luôn. 
Ở Cam Ranh thì sau đó mấy tháng sau mới gặp lại các con? 
Dạ, rồi mới về Đà Nẵng. Ở Cam Ranh cũng lâu, 2,3 tháng gì đó rồi mới tình cờ 
gặp được bà em của ông chú, rồi dẫn về nhà bà em đó ở mấy tháng nữa, cũng phải 
gần cuối năm 75 bà ấy mới về Đà Nẵng được. Khi tỉnh táo lại mới về quê được. 
Lúc đó tôi vô tù rồi thì tôi cũng suy nghĩ chập chờn là mẹ mình bị rơi xuống biển 
như vậy thì khi bà xã tôi bà ấy nghe được tin bà cụ tôi trở về tôi rất là mừng. 
Bây giờ trở lại lúc ông đã định cư tại Hoa Kỳ và ông đã làm 1 số nghề. Như vậy 



thì vợ con ông sống như thế nào? 
Ở đây ạ? 
Ở đây, ở Hoa Kỳ, các con đi học? 
Mấy đứa con, đứa lớn nhất sinh năm 82, lúc đó nó 17, 18 tuổi thì qua đây nó đi 
học lại, qua đây xin học lại năm lớp 11. 5 đứa bắt đầu đi học thì chỉ có 2 vợ chồng 
đi làm thôi. 2 vợ chồng đi làm cũng không có thời gian đi học nữa, có chữ nào của 
Việt Nam sang đó thì mình sài chữ đó mình học rồi mình đi làm thôi, đi làm cho 
con học. 
Ông thấy cuộc sống, nếp sống ở đây như thế nào từ khi ông định cư ở đây? 
So với Việt Nam thì đây là 1 thiên đàng, so với Việt Nam nó quá sướng rồi. Nhưng 
mà khi mình nghĩ lại thì cũng có cái khổ nhưng mình nghĩ là no way, không có con 
đường, sự lựa chọn nào khác. Dù sao ở đây thì so với Việt Nam thì là 1 thiên 
đường, không ai phạm vào mình nếu mình không làm gì phạm pháp luật, mình cứ 
làm mình sống, thoải mái, đóng thuế đầy đủ là được rồi. 
Ông cho biết căn nhà đầu tiên ông mua năm nào và ai là người giúp đỡ ông mua 
căn nhà đó? 
Tôi đi làm hãng cũng được 1 năm rưỡi mình dành dụm, người Việt Nam mà, mình 
cũng tự mua thôi. Ban đầu mua căn nhà đó là hơn 73 ngàn, mình cũng down 
khoảng 20%. Tôi ở tới năm 2004 thì mấy đứa con lớn hết rồi, có vợ, có chồng 
chúng nó không muốn ở chung nữa, tôi bán căn nhà đó đi, mua căn nhà mới 5 
phòng, cũng gần gần khu đó, nhà mới, nhà nhỏ thì mình bán đi. Khi năm 1991 tôi 
qua thì năm 1993, ông bà già vợ ở bên Pháp đi qua thăm chơi, có thằng em vợ ở 
đây nữa, năm 90 ông ấy cũng qua đây 1 lần rồi, thăm em tôi ở bên này, năm 93 tôi 
qua rồi thì ông ấy lại qua nữa. Lúc đó tôi vận động bảo lãnh ở lại luôn ông già tôi 
và thằng em vợ nữa, nó độc thân, ông bà ấy ở với gia đình tôi từ năm 93 tới bây 
giờ, cả thằng em vợ luôn, coi như là 4 thế hệ. 
Lý do tại sao gia đình vợ của ông lại ở Pháp? 
Lúc đó năm 75 ông già nhà vợ tôi không đi, sau này nó làm gắt quá, bắt ông trình 
diện hoài, vì có lúc ông ấy làm giám đốc nhà lao Đà Nẵng nên chúng nó bắt ông 
ấy trình diện, rồi nó dẫn tới mấy chỗ tù nó chỉ “mấy diện của ông đáng lẽ là đi biệt 
xứ, nhưng bây giờ tôi cho ông ở nhà, nhưng bằng cách là ông phải hợp tác, ông 
phải báo cáo những bạn bè ông, ông đi chơi, ai nói cái gì là ông phải lên báo cáo, 1 
tuần 1 lần”. Ông ấy thấy thế không được thì ông ấy đi vượt biên, đi vượt biên có 1 
thằng, và đứa em út của bà xã tôi hồi xưa là bạn học của nó, trọ học ở Sài Gòn thì 
nó rất là thương con em đó. Nhưng mà khi Cộng sản vô thì nó lại làm công an, nó 
không có gả. Sau này ông ấy cho biết là ông ấy có điều kiện, nếu mày muốn lấy 
con gái tao thì mày phải nghỉ làm công an và đi vượt biên, dẫn đi thôi, không cần 
cưới hỏi gì cả thì nó chịu. Rồi cũng làm đám cưới và nó nghỉ công an, nghỉ công 
an rồi nó vô ghe, nhà nó đánh cá ở Vũng Tàu mà, anh nó cũng có tàu đánh cá cho 
nên nó nghỉ công an nó vô đi đánh cá cũng rất dễ dàng thôi. Đánh cá để cho tiện 
đường nó đi, đánh cá 1 thời gian để quen nước, quen việc rồi nó đưa gia đình đi, 
ông già đi chuyến đó với thằng em. Đáng lẽ tôi cũng đi chuyến đó nhưng rồi tôi 
với nó xích mích 1 điều, tôi thấy không tốt nên tôi không đi, tôi ỏ lại. Ông già tôi 



với thằng em bà xã tôi đi qua chuyến đó. Đi đến trại tị nạn thì đáng lẽ ra chuyện 
của ổng thì được đi Mỹ vì ông ấy có làm cho Mỹ 1 thời gian nhưng mà trước khi 
vô bờ thì toàn bộ giấy tờ liên quan đến Cộng sản đều bỏ hết nhưng mà thằng đó lại 
sót cái thẻ công an trong túi áo, lên kiểm tra họ thấy còn sót thẻ công an nên họ 
không cho ông già tôi đi Pháp nữa, nó lại kêu ông già tôi lên nó la nữa. 
Không cho đi Mỹ? 
Là “Con gái ông như thế này mà tại sao ông lại gả cho 1 thằng như thế này, là 
công an Việt Cộng” cho nên nó không cho đi Mỹ, ông già tôi liên hệ với phái đoàn 
nhân đạo, thì phải đi Pháp, ông ấy đi với gia đình con em sang Pháp. Ông ấy đi 
năm 87. Ở Pháp rồi ông ấy bảo lãnh bà vợ qua Pháp. 91 tôi qua đây thì 93 ông ấy 
sang thăm thì tôi giữ ông bà già tại và gia đình em vợ ở đây, ở với tôi luôn cho tới 
bây giờ. 
Thế là ông cũng làm giấy tờ ở lại cho ông cụ luôn và người em rể bên vợ cũng ở 
lại? 
Không, em rể và vợ thì ở lại bên Pháp. Chỉ có làm cho ông già, bà già và thằng em 
vợ độc thân thì qua đây. 
Ông đã có dịp nào đi Pháp chưa? 
Dạ chưa. 
Ông đã có đi các nước khác chưa? 
Nói đúng ra thì tôi ở đây đến tháng tư là 20 năm rồi, tôi chưa đi khỏi Houston lần 
nào hết. Qua làm miết thế thôi, con còn nhỏ nên làm miết. Có bà xã tôi bà ấy đi 
sang Pháp thăm thằng em rể nó bệnh sắp chết, giờ nó chết rồi, bà ấy với đứa con 
gái giữa đi. Tôi có 1 lần đi Dalas thăm đám ma của 1 người quen chứ chưa đi đâu 
khỏi Houston, cũng đi về Việt Nam được 3 lần. 
Ông về Việt Nam ông thấy sao? 
Việt Nam giờ nhiều người thích chứ tôi không hiểu mình nói ra thì này kia chứ 
mình không có thích, mình thấy dân chúng khổ, rồi nếp sống cũng hơi khác ở đây, 
thấy rất khổ, không có gì vui hết. 1 lần tôi về tôi cưới vợ cho thằng con trai tôi, 1 
lần tôi về tôi tu bổ lại mồ mả ông bà, hôm trước Noel tôi cũng có về Việt Nam 10 
ngày cưới vợ cho thằng con trai út, tôi cũng không có về nhiều, đi máy bay rất mắc, 
đi 10 ngày về cái đám cưới xong rồi quay lại đây chứ tôi không thích cảnh bên đó 
vì nó rất khổ và nhiều lúc không vui. Về đó thì tôi có 2 bà chị còn ở quê, đôi lúc 
thì còn gần gũi bà con chứ nếu ở Sài gòn thì mình đâu có ai đâu, mình đâu có chơi 
bời gì, mà về quê thì cũng nguy hiểm, không biết nó trở mặt lúc nào mình không 
hay. Thành ra mình cũng không có dám về. 
Ở tại cộng đồng đây, qua tiểu sử của ông thì ông bị Cộng sản ám hại rất là nhiều, 
khi qua tới đây ông có sinh hoạt gì ở trong cộng đồng không? 
Cũng có, lúc đầu tôi cũng hăng lắm chứ, những năm 80 tôi làm cho hãng Mỹ có 
nhiều thì giờ, sau này mình buôn bán, ít thì giờ thì cũng ít đi hơn. 
Ông có tham gia đảng phái chính trị nào không? 
Đảng phái chính trị thì tôi không đi, nhiều lúc ủng hộ thì cũng có nhưng mang tính 
cách thầm lặng thôi, còn có sinh hoạt thì cũng sinh hoạt trong hội tù binh chính trị 
thì cũng thường xuyên họp, gặp mặt thôi chứ còn đảng phái chính trị thì tôi không 



vô đảng nào, ngày xưa cũng vậy. Mình không vô đảng ông Thiệu, đảng này, đảng 
kia đều không vô. 
Có điểm nào mà Diễm Hương chưa có hỏi mà ông rất muốn chia sẻ không? 
Chung quy cũng có bấy nhiêu thôi, cũng không có gì lắm. Mình nghĩ là mình phải 
tự tin, kinh nghiệm của mình là mình phải tự tin và tất cả mình phải quyết định 
mình làm, không nên nhờ vả ai, không lệ thuộc ai, mình là chủ gia đình thì tất cả 
phải lựa chọn cho sáng suốt. Cũng may mắn là con cái ở đây cũng học hành được 
hết và cũng có việc làm, vợ chồng tôi cũng còn làm ổn định cuộc sống. 
Về văn hóa và truyền thống Việt Nam tại nhà ông, ông giữ gìn như thế nào? 
Tất cả tôi đều cố gắng giữ gìn, ngày cúng, ngày lễ ngày tết cũng làm cho con cháu 
nó biết để giữ hết những truyền thống Việt Nam, tang, đám ma, cưới hỏi, cúng giỗ 
thì cũng y chang như bên Việt Nam, có bàn thờ cúng giỗ, không có thay đổi gì. 
Ông nghĩ gì về nỗ lực của cộng đồng để gìn giữ văn hóa Việt Nam? 
Về văn hóa thì mình cần phải giữ được, nếu không giữ nó sẽ mai một đi, tiếng Việt 
mình rất là hay, rất là phong phú, như Mỹ chỉ có đen độc nhất thôi, nhưng mình có 
đen, mun...cũng là đen, tiếng Việt của mình rất là hay, đó là vấn đề mình nên gìn 
giữ, rất là quan trọng, mình phải giữ lại tối đa, khuyến khích lớp trẻ chứ nếu không 
khi mình đi hết rồi thì sau này sẽ bị mai một, vì bây giờ giới trẻ nói tiếng Mỹ dễ 
hơn nói tiếng Việt mà. Thành ra tôi thấy chúng nó sẽ bị mất cái gốc, mất cái căn đi, 
văn hóa Việt Nam mình phải giữ, nhất là những phong tục của mình, những cái 
đẹp của Mỹ thì mình cũng phải học, những cái phong tục tốt của mình thì mình 
nên giữ, nhất là những lễ, lộc, cưới hỏi, tang ma vẫn phải giữ những điều gì bắt 
buộc. Ví dụ như ở Việt Nam mình, chết là phải để quan ở nhà và không thăm viếng 
được nhưng ở đây cũng không được cái chuyện đó nên mình phải ở nhà ??mình 
cũng phải chu đáo lo cho người chết được yên. 
Buổi phỏng vấn Diễm Hương xin được chấm dứt ở đây, xin cám ơn ông đã tới chia 
sẻ tất cả những chuyện gì đã xảy ra trong cuộc đời của ông, từ lúc ông trào đời cho 
tới bây giờ. Xin cám ơn ông nhiều. 
Vâng, cám ơn chị. Có mấy bài tôi viết thêm râu ria rồi thêm trong đó ví dụ như 
bên gia, ông già vợ anh hai tôi cũng bị Việt Cộng sát hại này, bên vợ tôi thì ông nội 
của vợ, ông ấy làm nông thôi nhưng có tội là giàu cũng bị bắt, bị chôn sống. Rồi 
ông cậu vợ tôi, năm 64,65 cũng khó khăn vô Sài Gòn làm ăn, nó nghĩ là vô Sài 
Gòn theo đế quốc, nó đến kêu ra, mới vừa kêu, “Anh Sáu, anh Sáu”, mở cửa ra nó 
bắn ngay trước cửa liền, là 2 người. Năm 75 thì thằng em tôi, nó là lính giữ cầu, 
chị biết là chỉ giữ cầu thôi, nó cũng dẫn ra nó bắn. Rồi ông anh rể của tôi ở Vĩnh 
Điện thì năm 63, à 69 nó đánh Vĩnh Điện, nó bắt nó cột lên nhà đối diện nó bắn 
chết. Từ 45 đến 75 gia đình tôi rất nhiều người bị Cộng sản sát hại. Cho nên mối 
thù bất cộng đế thiên, không thể sống chung với nó được, tôi buộc lòng phải đi qua 
đây thôi. 
Ông có 1 số hình ảnh nào không? 
Hình ảnh à? 
Vâng, 1 số hình ảnh, có lẽ là xin ông giơ lên để quay qua phim, ông cũng có giải 
thích chút xíu? 



Dạ, vì chuyến đi của tôi rất đặc biệt, nó không có khám xét cho nên những cái này 
tôi đều mang đi được, đây là danh dự trách nhiệm với tổ quốc, do văn phòng cấp 
hồi đó. Đây là lá cờ đầu tiên, lá cờ của ông Diệm được vẽ trên vải thô đó, hồi đó 
gia đình vẫn giấu thì tôi cũng đem đi, đây là vải thô đầu tiên đây, sau này thì họ dệt 
vải tốt hơn nhưng đầu năm 54 là như vậy. 
Đẹp quá, ông còn giữ lại được những kỷ vật như vậy thật tốt quá. 
Còn hình ảnh gia đình tôi cũng còn rất nhiều, không biết cô cần cái gì. 
Dạ, có cái gì xin ông cứ giơ lên. 
Cái đây là họp mặt năm ngoái ở Bộ tư lệnh sư đoàn 2 ở bên Cali tụi tôi cũng đi đây. 
Đây là hình ảnh 2 vợ chồng cũng là hình ảnh mới. 
Dạ, ông có hình bà cụ không ạ? 
Bà cụ thì không có, không có trong đây, có cái di ảnh để thờ thôi vì ngày xưa mất 
hết. 
Hình của các cháu? 
Đây là ảnh cả nhà, đám cưới của con gái giữa.  
Ông có thể nói thêm không? 
Đó là đám cưới của con gái giữa, đám cưới năm 2004, cả nhà dâu rể đầy đủ hết đó. 
Đây là ảnh 2 vợ chồng. 
Ông có thể nói lại không? 
Đây là 2 vợ chồng tôi, chúng tôi vừa mới chụp. 
Hình đây là con gái ra trường, tiến sỹ dược khoa. Tôi được mấy đứa cháu, 5 đứa, 1 
đứa ở xa, con của thằng Nghĩa nó ở bên ??, nó không có ở đây, nó được đứa con 
trai. Còn đây là hình thiếu úy, hình này chắc cô không thấy vì mờ quá. Còn đây là 
hình sinh viên sỹ quan. 
Ông nói lại đi? 
Đây là hồi sinh viên sỹ quan Thủ Đức. Đây là hồi mới nhập ngũ, trung tâm tuyển 
mộ Đà Nẵng. Đây là hình gia đình, lúc đó mới ở tù về được 1 năm mình ốm ghê 
gớm quá. 
Ông nói lại rồi. 
Dạ, đó là hình gia đình năm 82, ở tù về được 1 năm. 
Bà nhà đẹp ghê vậy, mấy cháu cũng đẹp quá, con gái lớn có vẻ giống mẹ phải 
không ạ.  
Dạ, cũng tựa tựa, con gái lớn đây. Còn đây là hồi tập ở Quang Trung, ở Thủ Đức, 
sơ sơ như vậy thôi. 
Rồi, mấy kỷ vật ông còn giữ như vậy là tốt lắm đó.  
 


