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!: My name is Nancy Bui, today is March 1st, 2011.  Im going to interview Mr Nguyen Van Nam at Sai Gon 
radio Station, on Beuler, Houston, Texas this is a part of 500 oral histories project of Vietnamese 
American Heristage Foundation. 

Vâng, thưa ông, xin ông cho biết, ông tên gì, sinh trưởng ở đâu không ạ ? 

00:32:@: tôi tên là Nguyễn Văn Nam, sinh ở Sài gòn Việt Nam. 

!: Vào quãng năm nào ? 

00:37:@: Sinh năm 1934.  

!: Thưa ông ông lớn lên ở Sài Gòn rồi ạ ? 

00:45:@: Vâng. 

!: Ông có kỷ niệm gì về Sài gòn ? 

00:50:@: Trước là tôi lớn lên kỷ niệm rất nhiều  

!: Kỷ niệm thơ ấu có gì đặc biệt ở Sài gòn ? 

01:01:@: Thời thơ ấu không may mắn như người khác, chiến tranh kéo dài, giữa pháp, nhật, việt minh 
nổi lên nữa. Trong thời gian tụi tôi dở dang, 1945 tới 1947 có rất nhiều xáo trộn ở Việt Nam, trước đó 
bom bị bỏ nhiều lắm, miền Nam do Hoa Kỳ và Anh phụ trách đánh Việt Cộng thành thử phải đi bỏ học đi 
tị nạn kiếm tiền trên Lái Thiêu Bình Dương.  

!: cái đó là một phần của thế chiến 2 ? 



01:55:@: Vâng 

!: Vâng, Thưa ông năm 1945 đặc biệt ông đó có ảnh hưởng gì ở miền nam bởi nạn đói 45 không ? 

02:06:@: Thì lúc bấy giờ, thì người 14-15 tuổi cồn nhỏ lắm, tôi đi học có chuyện xảy ra tức giận rất 
nhiều, phải dấn thân vào cuộc chiến đấu giành lại tự do cho quê hương đó, mà năm đó gần trưa thì công 
an pháp nó vô trường nó bắt Trần Văn Ân, học năm 3, tôi học dưới 1 lớp, lúc đó dắt ra thì nghe tiếng 
súng nổ trước cổng trường, trong trường ào ào như ong vỡ tổ, nó nói nổ không không sao, nhưng mà 
hai hôm sau nó nói ổng chết trong khám. Từ đó tôi nghĩ che dấu, cho nên trường bãi khóa, chống đối đòi 
xác đem đi chôn, trường bãi khóa khắp nơi. Tụi tôi đám trẻ xách động ghê lắm, lúc đó chôn thì chôn ở 
gần sân trường đua ngựa sau này đó. Trường bãi khóa luôn, vì chống đối rất nhiều, theo Việt Nminh. Tây 
nó chú trọng lắm, tôi mới về học ở Việt Nam học đường, mở ở số 38... tôi có qua học thời gian gián đoạn 
lắm, thành ra học hành rất trễ.  

!: vì lý do gì mà họ bắn người bạn ông ? 

04:09:@: Không phải là  bạn thân, anh đó là học sinh thôi, ảnh theo Việt Minh, đi rải truyền đơn chống 
pháp, đòi lại độc lập cho Việt Nam, thấy tụi pháp nó cũng tàn ác quá, thành thử ra ai cũng chống nó, 
người biết thì chống, người làm cho chính phủ thì cũng khó chịu lắm, thành ra làm hại gì tới người là 
chống họ cao trào như vậy.  

!: Giữa lúc sỹ phu chống pháp đòi độc lập cho Việt Nam có đông đảo không ? 

04:56:@: Lúc đó dưới sự bảo hộ pháp,  dưới chế độ pháp đó, tây nó chống có được đâu, nó là chính phủ 
nó chỉ huy trong thời đó đưa người nào lên cũng bù nhìn thôi, nó sai hết. Thành thử ra, chống thì chống 
thôi. Tuổi trẻ là vậy đó. 

!: Thưa ông lúc năm 1954 chia đôi đất nước ông bao nhiêu tuổi,  

05:33:@: Lúc đó tôi 20 tuổi rồi, tôi bị đi đánh điện biên phủ đó, cũng may là động viên khóa 4, nó có 3 
khóa lận bị động viên nhiều, mỗi khóa trên 2000 người, thì huy động từ đợt đầu, đi vô đó thì cũng có 
mấy người bạn cùng khóa làm trung tướng không quân, ông Bùi Thế Lân, vô đó thì ngỡ ngàng lắm, Mình 
đang chống tây mà vô tây nó dạy mình cũng nhục lắm, thì có nhiều người cũng nói tôi, toa là người quản 
dân, gia đình có 9 người lận, mấy đứa em nhỏ nhỏ, tôi nghe vậy cũng nhờ mấy người bạn xin cho nên 
cho tôi về. Người bạn cũng làm cho pháp, mình làm cho pháp, học tiếng Pháp. Muốn thi vào chương 
trình Pháp,ông kia nghe sau này ổng xin từ, xin về, ra học lại thì chừng hai tuần lễ, thì nó bắt nữa. Lên xe 
tôi mới đi, tổng động viên đậu cao khá thành ra nói tiếng pháp cũng giỏi cho nên mấy thằng tây nó cho 
tôi huấn luyện viên, đáng lý đậu thủ khoa nhưng mà bốc thăm,  sau này đậu cũng khá, 21/600 người, 
thành thử là huấn luyện viên, thì được.  

!: Ba má ông làm nghề gì ? 

08:21:@: Ba tôi là thương gia, má ở nhà lo việc nhà thôi. Tôi ở Phú Nhuận cả khu đó gia đình tôi ở 5 đời 
lận, có tài sản ruộng đất, cho nên sinh nhai sinh trưởng cũng khá.  Ba má tôi thì bình thường thôi, trong 
làng thôi làm đồ vậy thôi. 



!: Buôn  bán gì ? 

08:58:@: Nhà tôi nuôi bò, nuôi ngựa, rẫy đó. Có cái trường giống, vườn cao su. Rẫy buôn bán đất họ làm 
trả gia đình tôi. 

!: tuổi thơ ông chính là đi học, chứ không vô ngành nghề gì ? 

09:29:@: chưa 

!: còn về vấn đề âm nhạc hay thể thao ông có tham gia gì không ? 

09:39:@: tôi thích âm nhạc lắm, ca hát được hết. 

!: Ông có 9 anh em trong gia đình thì ông là người thứ mấy ? 

09:50: @: Dạ đứng thứ 5  

!: còn những người kia họ có khá không ? đời sống ra sao ? 

09:56:@: Dạ đứa em kế tôi đậu tiến sỹ bên đức, em kế nữa, bác sỹ Bảy, học PhD ở Mỹ cũng gần năm 
chục năm rồi còn mấy em gái học ở nhà, em út nó phi công, lái máy bay tới năm 75. May là nó hông 
chết. Không giám cho bà già biết, bể đuôi hoài, sau nó cũng qua được bên đây. Theo cái tàu gửi theo mà 
tôi nhờ đài số 7, xuống tàu đi nó qua đây ở đây năm 78 nó là kỹ sư giỏi nó làm ở NaSA sau nó học nữa 
làm cái khác, nó nghỉ nó đi làm việc tự do, sau này đi học ra làm Doctor, giờ vẫn làm ở NASA. 

!: Cuộc đời binh nghiệp ở Miền nam nó ảnh hưởng đến ông như thế nào ? 

11:52:@: Tôi đi năm 1957 chuyển từ Pháp Sang Mỹ, học 10 năm ở Mỹ, tôi là chuyên viên dạy vũ khí và 
tác chiến múa súng, trong quân đội mình có một đại đội múa súng, khi không làm nữa thì mất luôn.  

!: Cấp bậc cuối  ông làm là đại tá ? có trận chiến nào ông còn nhớ tới giờ ? 

12:37:@: Nhiều lắm, khi tôi đi học Mỹ về thì lúc bấy giờ đưa những người đi học Mỹ về ra đánh giặc lấy 
kinh nghiệm tổ chức, ,các đơn vị tôi vừa về tới thì bổ nhiệm ra bến hải, lúc đó là sư đoàn khinh chiến 16 
lúc đó là ông đại tá Nam sơn đó, lúc đó có ông đại tá ông trần thanh phong tư lệnh sư đoàn 16, sau đó 
về thì tôi về Sài Gòn lại tôi làm ở trung đoàn 47 của ông tướng phan đình hiệu lúc bấy giờ ổng là thiếu tá 
thôi, ổng coi trung đoàn 47, trực thuộc sư đoàn 16, lúc đó là tôi đi hành quân mấy năm trời đường khe 
sanh biệt xá tôi đi hết. Tôi biết hết.  

!: ông có bao giờ bị thương ? 

13:53:@: tôi bị thương 2 lần. 

!: Nãy ông có nói tiểu đoàn nghinh chiến hay khinh chiến, gì ở bến Hải ? 

14:02:@: đó là sư đoàn khinh chiến là bộ binh đó, lưu động, tôi coi bến hải mà.  

!: Thời đó đứng bên này cầu hiền lương ngắm qua bên kia Hiền lương cảm tưởng ông là gì ? 



14:25:@: Buồn lắm, thời đó cạnh tranh từng chút một, bên đây làm cột cờ cao bên kia nó làm cột cờ cao 
hơn.  Cuối cùng thôi kêu làm bằng nhau  

!: Cao bao nhiêu 

14:57:@: Chắc bốn năm chục thước đó, Hồi đó bên mình sơn màu xanh bên kia sơn màu đỏ, rồi sau bạc 
màu luôn không sơn nữa. 

!: Thưa ông, như vậy là ông có mặt từ những ngày đầu của cuộc chiến tranh từ năm 54 cho tới năm 75, 
thì ông hoạt động trong quân đội rất nhiều thì tinh thần chiến đấu của quân đội miền nam thế nào theo 
ông ? 

15:38:@: Chiến đấu thì quá manh, tôi nói không phải mình khen ta đâu, vì tinh thần rất cao, mặc dù 
mình sống dưới sự yểm trợ của quân đội Mỹ nhưng mà trước đó thì pháp, thì vũ khí pháp đơn sơ lắm, 
vũ khí của trung cộng với nga nó mạnh hơn, sau này có Mỹ thì mình khá hơn. Nhưng mà trong thời gian 
đánh nhau năm 70 tới sau này thì súng nó tốt hơn, chứ còn trước đó súng tây nặng nền và khó lắm, 
nhưng mà vẫn kiên nhẫn. Tinh thần rất cao vì, nói cho đúng ra chiến tranh chính trị của mình thì không 
có chính phủ không có bỏ ra tiền nhiều để chú trọng, Mà việt cộng thì nó chú trọng chính trị mình nói 
thật không à, nói thật là thắng đó, tôi sẽ trình bày cô tại sao nói thật mà thắng, thành ra tôi ít nói láo 
lắm.  

!: Ngoài vấn đề chiến đấu ngoài chiến trường, huấn luyện những người lính ra chiến trường hay nói ông 
còn sinh hoạt rất nhiều về chiến tranh chính trị như ông nói, ,xin ông kể công việc ông làm chiến tranh 
chính trị vào thời nào và chuyện gì đã xảy ra ? 

17:14:@: cái đó là câu hỏi rất hay vì thế này , sau khi đi đánh ở các nơi, tôi ở sư đoàn 16 khinh chiến. 16 
thì sau đó ông Lê Hoàng, lúc đó đeo lon thiếu tá thôi, ổng rất là giỏi khi mà tổng thống Ngô Đình Diệm, 
cần một người coi liên binh phòng vệ phủ tổng thống đó, thì ổng mới coi hồ sơ mời ông Lê Hoàng về coi 
lữ đoàn vệ binh. chắc cô còn trẻ không biết lữ đoàn đó hoạt động gìn giữ giống như lữ đoàn bảo vệ tổng 
thống vậy đó, giống vua bảo đại vậy. Thì đưa ông trung tá Hoàng vào, kêu tôi về hoạt động rất sát, ổng 
chấm tôi khá, về lữ đoàn tham mưu trưởng thì ổng ở Sài Gòn. Kêu bằng trung đoàn an ninh thủ đô, 
không làm liên minh phòng vệ tổng thống, rồi qua nhảy dù cũng không được, rốt cuộc thấy trung đoàn 
an ninh quan trọng hơn, biệt động quân tới 2500 người mà coi đạn coi xăng, phi trường cầu cống các nơi 
thành quan trọng lắm, thành ra tôi về trung đoàn đó năm 58-59 làm tham mưu trưởng trung đoàn đó. 
và cho ông Niệm thiếu tá tôi lên đại úy, tôi làm biệt động 1 thời gian thì mới được khen cho qua Đài 
Loan học tình báo Mỹ nữa, tình báo chiến lược trong hồ sơ có nói, giờ không còn quan trọng nữa, đó là 
Strategic intelligent, tôi qua học tôi với 2-3 người trong toán đó nữa thôi, qua học có 7 nước, tôi đậu cao 
nhất thành thử là trường mới gửi về cho bộ tổng tham mưu, ông Khánh là tham mưu trưởng, thì ông 
trung tá Bước, ổng giành với trung tá niệm, tôi về làm cái ban chiến lược quân đội, nó quan trọng hơn 
chiến lược, mà thực ra mình không thích, mình quyền hạn nhiều hơn tôi ngồi với hai ba chú tài xế thành 
ra buồn lắm, thời gian sau tôi mới có người bạn là trung úy trinh ở sư đoàn 22 thì tôi thay thế ông đó. 
ông Phước xếp tôi nói. sao ra đó, ổng nói sao tham mưu ra đó. thế là ổng cho tôi đi về vùng phía sau này 
có tên là charly vùng miên lào đó. vùng đó Việt cộng dữ lắm, tôi lúc đó vẫn còn Ngô Đình Diệm, cho tôi 
làm ấp chiến lược, tôi giúp cho mấy người thượng làm ấp chiến lược, mấy người thượng rất là hay.họ 



thương lắm, lúc đó tôi đi khắp các nơi, … sau đó thì ông trung đoàn trưởng lúc đó tôi làm phụ tá cho 
ổng, ổng viết luôn ban 2 là ban tình báo, tôi làm nhiều thứ lắm, tôi tham dự trận đánh năm 1961, lúc đó 
vũ khi Việt cộng nó nhiều lắm rồi, nó quyết tâm đánh phá cao nguyên mà. thành thử ra nó đi vào ngay 
chỗ tôi, trận đó mình trúng miếng 122 của Việt Cộng, tôi xỉu rồi, tôi gọi thằng bạn tiểu đoàn kế bên tôi 
nói đánh ngang hông, thì lúc đó vũ khí mình mới cấp có AE15 à, tôi nghe tiếng nổ tôi biết đánh ngang 
hông rồi, nhưng mà vui mừng, sáng tôi lịm luôn, thấy máu ra nhiều quá, có mấy đứa bị thương, khi tôi 
mở mắt ra thì thấy có cô mặc đồ trắng, tôi ngoắc cổ lại tôi hỏi đây là đâu thì cổ nói thưa ông đây là bệnh 
viện Pleyku đó, đại úy nằm đây 2 ngày rồi đó. bạn mình đến kịp sau đó 2 tuần lễ giờ vết thương đó giờ 
trở trời nó vẫn đau, tôi về mấy tuần lễ thì sau 2 tháng nữa thì được lệnh từ sư đoàn hai cho đánh ngoài 
mặt trận rừng, tôi ở đó 2 năm, thì tôi đi về thì thấy rằng ông Trấn Tử Oai ông sếp cũ ở Quang Trung ổng 
rất giỏi ổng kêu tôi về, tôi mới di chuyển về, tội nghiệp cô vợ trước mới cưới tối ngày ở nhà toàn chịu 
pháo kích không à.  Lúc đó ông Trần Tử Oai được chỉ định là làm tướng của tổng thống. ổng lại kiêm luôn 
bộ thông tin, tôi mới về đó tôi làm phòng tình báo, sau đó tôi làm chánh sở điều động, từ chỗ đó tôi mới 
làm việc nhiều về chiến tranh tâm lý, lúc đó mới có nha chiến tranh tâm lý, chưa có tổng cục chính trị thì 
tôi làm từ sở thành công chiêu hồi rất nhiều người về, tôi chiêu hồi đặt ra cái trung tâm huấn luyện triệu 
hồi bên thị nghè đó, thì sau đó thành lập bộ chiêu hồi, rất nhiều người về, nhiều nhất là trung tá, thượng 
tá, thiếu tá rất nhiều, họ về thì tôi tiếp xúc với họ. ở chung với tôi biết hết. Nó coi người náo về trúng 
đạn thì tôi cho họ cấp bậc tương đương để họ lãnh lương thì chương trình nó mới tốt như vậy.  và cũng 
từ lúc đó chúng tôi làm việc ra ngoài bắc tôi mới nhờ tụi CIA tòa đại sứ lúc đó sài gòn có tòa đại sứ họ 
làm việc 10 năm trời, yểm trợ cho các chương trình phát thanh ra bắc, đem bom ném ra bắc thì mới rải 
truyền đơn ra bắc, tôi có cái đài ở Đông Hải,  đài đó phát thanh hai mặt, mặt trắng ban ngày tiếp thu đài 
quân đội sài gòn, ban đêm đem ra bắc những chương trình áo số thôi, pt 1 pt2 pt3, sau này đưa qua anh 
Ninh và trung tá chánh, một đài Việt Nam, một cái đài ái quốc, một đài nam bộ kháng chiến, đánh đúng 
tâm lý những người trong nam ra bắc tập kích, mình không muốn cộng sản chống pháp thôi, nhưng mà 
hồ chí minh đưa sang lào lãnh đạo đông dương quốc tế cộng sản thì những người trong nam chống rồi 
thì tôi mới đưa ra chuyện đó, thực ra cũng có một số người nhưng họ ở trong quân đội đâu vấn đề, gọi 
về đầu hàng rồi, tôi mới đưa ra lúc đó việt cộng hoang mang ghê lắm, nhờ cơ quan bạn nó yểm trợ, chứ 
mình không đủ khả năng, rồi trong lúc khổ sở nhất của quân đội là lúc ông Diệm bị lật độ, rồi năm 64 thì 
ông Khánh chỉnh lý. Quân đội hoang mang lắm, thì lúc đó tôi vẫn còn thì lúc đó ông Trần Ngọc Úy từ Đà 
LẠt về ổng cử nhân văn chương, ổng nói chuyện với tôi hợp lắm, vì học chương trình pháp thành thử ra 
ổng mới nói gọi hết nha chiến tranh tâm lý ổng kêu làm sao nâng tinh thần binh sỹ lên, binh sỹ hoang 
mang quá, ông Diệm bị đảo chánh rồi chỉnh lý rồi ông Minh bị bắt, Mấy tướng bị bắt hết, thành ra sở tôi 
là công tác đặc biệt, 1 đại đội tác chiến thiện lắm, thả bom bóng ra bắc, viết truyền đơn việc mình làm 
rất nhiều, thành thử ra kết quả rất tốt nhưng không ai biết hết, mấy người kia thì lo viết truyền đơn cho 
tinh thần lính lên, tôi thì làm chương trình đặc biệt. Làm chương trình nói trắng với người binh sỹ 


