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Xin chào quý vị đây là Steven Dieu, tôi là một người Thiện Nguyện viên của cơ quan thiện nguyện hội 
bảo tồn văn hóa lịch sử và hôm nay steven có một cơ hội để phỏng vấn bác Trương Như Phụng, bác 
Trương Như Phụng là cựu đại tá của VNCH trước năm 1975 chúng ta sẽ ngồi nói chuyện về lịch sử và 
cuộc đời của bác trương như phụng, Xin kính chào bác Trương Như Phụng. 

00:30:@: xin chào Steven Dieu, Chúng tôi hân hạnh lên đây để Steven Dieu cho tôi được phép là nói về 
những dĩ vãng cuộc đời và hiện tại của tôi ngồi đây để mà còn nhớ những dĩ vãng và tương lai hiện tại 
mình phải làm gì cho đất nước bây giờ 

!: Thưa bác, bây giờ bắt đầu vô chương trình thì để mà mình nói bác có thể cho những khán thính giả 
biết năm 2011 bác bao nhiêu tuổi và bên Mỹ này gia đình bác có bao nhiêu người ? 

01:02:@:Năm nay tôi 78 tuổi và gia đình tôi qua đây là đầu tiên vượt biên qua đây 30/4 tôi và nhà tôi và 
người con gái và người con trai qua định cư tại tiểu bang mealand đầu tiên về Newyork nhưng mà về đó 
là khu dưỡng già của các vị bô lão không có công ăn việc làm, chúng tôi mới về thủ đô vài ba năm làm 
việc tại đó rồi sau đó năm 1980 gia đình tôi di chuyển về Houston định cư tới ngày hôm nay.  

!: Giờ trở lại với dĩ vãng ngày xưa, thì bác Trương Như Phụng có thể cho khán thính giả biết là trước năm 
1975 bác làm nghề gì ở Việt Nam và lúc đó bác có gia đình chưa ? 

02:05:@: Tôi sinh tại Huế, học trường quốc học huế năm 18 tuổi tôi thi tú tài xong rồi tôi vào trường võ 
bị Quốc gia Đà Lạt, năm 1952 tôi vào khóa 8 tôi học khoảng 1 năm vì nhu cầu chiến tranh ra trường với 
cấp bậc thiếu úy, về Huế, nhưng mà tháng 11 vì chiến tranh thành lập tiểu đoàn biệt động quân bây giờ 
đó. Thì tôi ở ngoài Huế ở trong tiểu đoàn 813 không quân. 

!: Thì cái lúc đó bác có thể cho khán thính giả biết bác binh chủng gì ? 



03:07:@: tôi là bộ binh  

!: Thì coi như bác là một cựu quân nhân, ngay thời 1950 bác đã là lính rồi,  

03:20:@: Năm 1952 là bắt đầu mặc đồ lính vô học viện võ bị ,  

!: Có nghĩa là bác có trải qua thời kỳ 1968 tức là tết mậu thân,  

03:33:@: Có 

!: Năm 1968 đó thì bác đang làm ở đâu? 

03:38:@: Khi đó tôi làm ở tòa đại biểu trung ương trung phần. tôi là nhân vật thứ 3 trong tòa đại biểu 
nhân vật thứ nhất là trung tướng Hoàng Xuân Lãm, thứ 2 là phụ tá, thứ 3 là tôi điều hành bộ tham mưu 
trong tòa đại biểu, lúc đó là tết mậu thân đáng lẽ tôi ra có ở tòa đại biểu có người phục dịch chúng tôi, 
nó là nơi những người trong Sài Gòn ra cấp cao thì chúng tôi về đó cũng sung sướng lắm, nhưng tôi phải 
vô trình diện trước tết, ông trung tướng Hoàng Xuân Lãm, tôi định ngày 1 tôi về Huế, nhưng mà đêm 30 
họ đánh huế, nên tôi không ra. Tôi ra Huế là bị việt cộng bắt rồi, tôi ở Huế tôi phòng thủ Đà Nẵng, nên 
Mậu thân tôi ở đà Nẵng, sau thời gian đó tôi đảm trách cứu trợ Huế. Tôi chở gạo đó là do đồng bào Đà 
Nẵng yểm trợ, có người cho 1 triệu bạc vô đó mua gạo để chuyển ra Huế, cho tôi ra huế thăm huế sau 
năm mậu thân tan nát. Sau khi ở tòa đại biểu xong rồi là tôi được học chỉ huy cao cấp mà nhờ đó tôi 
được lên cấp đại tá. 

!: Thì cái năm 1968 tết mậu thân đó, bác có thể kể lại cho khán thính giả biết tết mậu thân nó như thế 
nào không ? 

05:27:@: Mậu thân là VNCH đình chiến, nhưng mà nó vô trước, và cũng có tin tức tổng tham mưu là 
những ngày đó nó đánh, nhưng mà tùy theo sáng kiến tùy địa phương. ở Quảng Ngãi nó chỉ vô buổi sáng 
buổi trưa trung tướng Toàn lên xe tăng xúc nó ra liền riêng tại Huế phòng thủ lỏng lẻo, giữ chốt ở Nam 
Giao, an cựu, an hòa. Mà đêm đó Huế không có chốt nào cả, ra vô tự do, do đó việt cộng vô Huế ồ ạt, nó 
ở trong đó 2 tháng nó giết người, chôn sống người.Là vì Huế mở cửa cho nó vô, riêng tôi ở Đà Nẵng 
đóng tất cả các hướng vô từ trong nước cho tới ngã ba Huế chúng tôi chốt hết. nó không giám vô. Cái 
vấn đề mất Huế là do chiến thuật ở Huế sai. do đó cả tháng trời ở Huế bị Việt cộng nó giết một cách tàn 
nhẫn. Những người sửa xe trẻ em cũng giết. thành ra Huế trên 6000 người đã bị chôn sống trong đó có 
thân sinh của tôi lúc đó là trung tá thành ra nó ghét tôi nó bắn bố tôi tôi phải về trình diện, mà tôi ở đà 
nẵng, sau đó nó chôn sống.  Vì lý do tôi là trung tá quân đội. 

!: Dạ bác là người ở Huế, trước 1968 bác là người quân đội, bác có thể nói là bác theo tôn giáo gì không 
? 

07:30:@: Tôi đạo Phật,  

!:Lý do về vấn đề đó là vì Huế trước 1968 tức là 1963 có một cuộc xuống đường của những người Phật 
tử đòi hỏi quyền tự do tôn giáo trong thời đó, và có một sự đàn áp theo sách lịch sử viết, thì trong thời 
gian đó, bác chia sẻ một số kinh nghiệm cũng là chiến sỹ ở Huế theo đạo Phật. 



08:04:@: Vì đó năm 1963, thì tôi là quân đội, tôi không đồng ý vấn đề cho xuống đường. vì xuống là có 
lợi cho phía bên kia, tôi cũng theo phật giáo tôi không ủng hộ. Do đó sau 1963 an ninh quân đội không 
bắt tôi, và đơn vị tôi tôi cấm tham gia vì tôi biết đó là vấn đề quân đội không thể theo tôn giáo mà chống 
chính phủ làm lợi cho bene kia. Mà tôi thấy cái tư tưởng của phật giáo kỳ đó hai ba phe nó liên hệ với 
việt cộng, tôi là người quân nhân, tôi không đồng ý.  

!: Thì trong hai biến cố lịch sử của Việt Nam, năm 1963 vấn đề xuống đường đòi tự do tôn giáo. và đưa 
đến sự lật đổ nhà cầm quyền Ngô Đình Diệm sau đó là tết mậu thân, trong hai vấn đề đó hai biến cố đó 
bác có thể chia sẻ cái gì mà bác nhớ nhất, cái gì mà bác buồn nhât.s 

09:20:@: Cái biến cố của tổng thống Diệm, kỳ đó tôi lên thiếu tá, cái vấn đề thế này. Tổng thống diệm là 
người yêu nước, nhưng mà ông nặng về vấn đề tôn giáo. Nặng vấn đề phe phái. Ví dụ một ông trung úy 
làm tài chính phật lương, mà lên lon đại tá mà làm tư lệnh đặc biệt lúc đó một ông trung úy không thể 
mang cấp đại tá được, cho nên cái kinh nghiệm người đó không thể làm được. Và vì mấu chốt là khi hòa 
thượng đến gặp tổng thống xin tổng thống công nhận công giáo là tôn giáo, phật giáo chỉ là một liên 
hiệp hội mà thôi, hòa thượng tịnh khiết muốn tổng thống cho phật giáo là một tôn giáo ngang hàng với 
công giáo. Nhưng mà tổng thống không chịu, do đó phật giáo nổi dậy là nguyên do đó. nguyên do thứ 2 
là cấm treo cờ phật giáo mà anh tổng thống Diệm ra Huế là trung tâm phật giáo mạnh nhất cấm treo cờ 
do đó lòng dân căm phẫn, việt  cộng lợi dụng đó nó vô nó làm luôn. Thứ 2 nữa tổng thống Diệm làm 
những việc đứng trước qua mặt mỹ, ví dụ liên lạc ở ngoài Hà nội với Hồ Chí Minh về vấn đề tổng thống 
Diệm không muốn Mỹ đem quân đội vào Việt Nam, ông muốn tự lập lấy vì ông thấy vô là cũng thấy là 
yểm trợ không có thì làm sao tự lập. Mà ổng muốn ông Ngô Đình Nhu đã lên đà lạt gặp Phạm Hồng cho 
nên Mỹ nó biết được, nó làm cuộc đảo chánh do đó nếu để ông Diệm thì lực lượng của Hoa Kỳ tại Việt 
Nam bất lợi, do vấn đề chính trị đó mà Mỹ đã diệt tổng thống Diệm. 

!: kinh nghiệm vui buồn mà bác có thể nhớ lại năm 1968 tết mậu thân  

11:50:@: Năm 68 mậu thân là đáng lẽ tôi ra Huế, thời gian đó tôi trong Nha Trang từ 63 đến 68 tôi mới 
về Đà nẵng, Đáng lẽ năm đó tôi về năm đó tôi thăng cấp trung tá đó nhưng mà ơn trên giúp tôi tôi không 
về rất đúng, nếu về thì tôi đã chết hoặc bị bắt sống tại Huế, nhưng mà cái số tôi trời giúp, cái số con 
người luôn làm Việc thiện, chứ tại Houston này chết mà không có tiền chôn tôi chôn hết từ HO tới lính 
vừa rồi một ông lính bị xe tông không có tiền chôn tôi cũng quyên góp chôn ngay, đáng lẽ gặp bệnh 
hoạn, tai nạn thì sẽ qua. Do đó lúc trước tôi ở quân đội tôi làm việc thiện, giúp đỡ chùa chiền, các nơi, 
do đó mà tôi tránh khỏi các vấn đề ở Huế, do đó nhờ ơn trên đã giúp tôi. 

!: Giờ mình chuyển sang khoảng thời gian khác từ 1968 tới khi mà mùa xuân năm 1975 nước Việt Nam 
cso trải qua rất nhiều trận chiến lớn. Trong những trận lớn từ 70,72,74 bác là một người trong bộ binh 
thời đó, bác tham gia bao nhiêu trận chiến.  

13:27:@: Lúc tôi ra trường thiếu úy tôi phải ra tác chiến chỉ huy trung đội, sau đại đội, tôi là phiên dịch 
cho nên người pháp chỉ đạo tôi làm tiếp liệu tôi lúc nào cũng đi hành quân, mỗi một cuộc hành quân là 
có lính chết, có lính bị thương. Không bao giờ ra hành quân mà không ai bị thương mà tôi luôn luôn 
được an toàn. trận ở Huế tôi được điều vô chỗ không có lính, có cọp không à, cho nên lính bắt được một 
con vịt không dám đốt, vì trong đó thiếu nước nên Việt cộng không ở đó được, ở vòng đó nó an toàn, tôi 



rất an toàn trong phan ri, sau này tôi ra Nha Trang tôi hành quân ra Biên Hòa, đi hơi nguy hiểm một chút 
mà không can gì, vì lúc đó gần đình chiến rồi, do đó tôi ở nha trang thì tôi vẫn giữ từ Suối dâu lên đường 
rừng ra ngoài biên hòa. lúc đó vắt không đó. Nhưng mà rừng rú tuy cực khổ nhưng mà tôi trẻ lúc đó 
mười chín tuổi tôi lên trung úy 22 tuổi là thăng cấp đại úy, vì tôi ra tác chiến, mặt trận bên ngoài. 

!: Năm 1972 xin bác cho biết bác ở đâu, đang tác chiến ở chỗ nào ? 

15:11:@: 1972 tôi chỉ huy trung tâm huấn luyện tại Đà Nẵng, mùa hè đỏ lửa ra ngoài Lam sơn là thế này, 
Mỹ nó muốn mình ký hòa đàm với Việt Cộng cũng giống như điện biên phủ phải có Giơ Ne Vơ để chia 
đôi đất nước. Mỹ nó có mưu đồ để Việt Nam mình cho cộng sản cho nên lệnh hành quân gửi qua tổng 
tham mưu bắt phải lực lượng vùng 1 ra hành quân tại Khe sanh nhưng chỗ đó không có Việt Cộng.  

!: Khe sanh là vùng mấy 

16:02:@: Vùng 1 từ quảng trị đi lên, nhưng mà không ngờ khi vào đó súng phòng không tại Hà Nội, lúc 
đó Mỹ không thả bom nữa, nó đem pháo lên đồi cao án ngữ do đó những người đánh bộ nó để cho vô, 
sau nó bắn máy bay và cản đường mình ra không được, do đó mình bị thua. mình phải vào bàn hội nghị 
với mặt trận với Việt Cộng với Hoa Kỳ, trên bàn đó thì mỹ ngang hàng với Việt Cộng, VNCH ngồi ngang 
hàng với mặt trận giải phóng Miền Nam, quyết định mình mất nước là do hòa đàm Paris,  

!: Bây giờ mình chú trọng vào chiến dịch LAm Sơn mà hồi nãy bác có nói bác có tham gia chiến dịch đó 
không ? 

17:01:@: Lam sơn tôi vẫn bên ngoài, tôi không trực tiếp, Lam sơn khi biết địch mạnh bằng một chiếc 
trực thăng chở 2 phóng viên nhà báo Mỹ chở hai đại tá đến đó vừa mới vô nó bắn liền, do đó biết tất cả 
các đồi cao nó đặt súng phòng không hết, do đó ta không vào, mà đến năm vừa qua người nhà báo đó 
được cơ quan báo chí lấy xác về được, đem về để thiêu và ở Việt Nam có quân đội tại thủ đô. Do đó mặt 
trận đó trong lệnh hành quân là cố vấn Mỹ không tham gia. Mà bắt buộc mình phải tham gia do đó tổn 
thất quân lực VNCH nặng nhất ở trận Lam Sơn. 

!: Năm 1973 thì có những trận đánh nào ở Việt Nam nữa không ? 

18:03:@:  Quảng trị đi vô nhưng mà không có trận nào mình thua  

!: Và năm 73 thì bác có đi tác chiến không ? 

18:15:@: Năm 73 thì tôi ở trong trung tâm huấn luyện. từ năm 69 cho đến năm 75.   

!: Bây giờ mình nói tới năm 1975 là cái năm mà Miền Nam việt nam thất thủ, bác có thể chia sẻ cái tâm 
sự của bác đầu năm 1975 tức là tháng 1-2 năm 75 bác đang ở đâu ? 

18:58:@: Tôi là chỉ huy trưởng của trung tâm huấn luyện thời gian đó tôi luôn có khoảng 3000 đến 5000 
học sinh về vấn đề chiến thuật, chiến lược nên thời gian chúng tôi ở đó là 9 năm. không có một cán bộ hi 
sinh bên ngoài luôn có lính gác phòng thủ, nhưng mà thời gian đó là hoàn toàn bất lợi cho VNCH vì Mỹ 
chấm dứt viện trợ súng đạn nhất là hỏa tiễn. Bom đạn thiếu, súng trường thì nhiều, mà yểm trợ rất hạn 
chế. Để quân đội ta bó tay. do đó năm 74 thì chúng ta mất nước do đồng minh đã bỏ chúng ta. 



!: Giờ mình nói luôn vào tháng 4 năm 1975 quân đội của bác và bác ở đâu? 

20:15:@: Tôi ở đà nẵng.  

!: Lúc đó là lúc cuộc tổng tản cư của miền Trung tức là ở vùng 2.  

20:32:@: Người Huế vào Đà Nẵng hết làm xáo trộn đà nẵng, vì người vô quá đông. 

!: Lúc đó đơn vị của bác làm cái gì ? 

20:41:@: Tôi chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện, tôi lúc đó có 4000 quân trong tay, 

!: Lúc đó đơn vị bác chiến đấu hay giúp đỡ về tản cư. 

20:53:@: tôi giữ an ninh miền núi, không cho Việt Cộng về đồng bằng đà nẵng, nhưng mà 30/4 Mỹ nó 
đưa chiến thuật là mình phải rút lui như vậy. Nhưng mà nếu chiến thuật của mình tinh vi. Nếu 

<video 2> 

mình còn một số đất mà phản công ví dụ ngày 18/3 văn tấn dũng chiếm ban mê thuật 5 sư đoàn mục 
tiêu rất tốt. Mà không hiểu lính vùng 2, nếu súng đạn của không quân ở Biên Hòa và Sài gòn thả vào thì 
họ cũng phải chết không về Sài Gòn được. Nhưng mà không biết sao bộ tổng tham mưu cũng như tổng 
thống Thiệu không yểm trợ vùng 2 một viên đạn và một người lính đó là một vấn đề gây nên thất thủ 
30/4 

!: Bây giờ mình nói về cái cá nhân của bác trong năm 1975 và trong thời kỳ 30/4/75 thì ngày 30/4 bác 
đang ở đâu ? 

01:01:@: Đầu tiên tháng 3 tôi ở Đà Nẵng, tôi rút vào Huế, tôi ở lại không còn thuyền bè, tối đó tôi không 
ngủ tôi lại đi theo 1 ghe chuẩn bị vô Sài Gòn họ cho tôi đi. Nếu tối đó tôi không qua bờ biển thì không đi 
được. Và chúng tôi đi ghe vô Sài Gòn.  

!: Bác nói chúng tôi có nghĩa là bác với lại ai  

01:35:@: À tôi có những anh em lính xá với tôi đi vô theo tôi 

!: Thì lúc đó gia đình của bác ở đâu ? 

01:43:@: gia đình tôi đi vô SÀi gòn trước rồi. 

!: tháng 3 năm 1975 là bác đi theo chiếc tàu đó và đi vô Sài gòn, thì cái ngày 30/4 thì bác đang ở đâu ? 

02:00:@: 29 tây thất thủ Sài Gòn tôi vẫn ở Sài Gòn, gia đình còn ở sài gòn 

!: Ngày 30/4 là cái ngày mà Miền Nam Việt Nam đầu hàng thì bác còn trong Việt Nam hay là ở chỗ nào ? 



02:23:@: Ngày 29 là Sài Gòn đi hết, 30 là chúng tôi đang lênh đênh trên Biển, chúng tôi đi lo phương 
tiện phút chót tôi kéo bỏ vợ con lên xe, kéo vô hải quân cho vô dễ dàng, người ta kiếm rất dễ dàng, tôi đi 
thẳng đến là Hải quân cho lên tàu qua Mỹ   

!: coi như 29 tây là bác và gia đình còn đang trong Sài Gòn.  

03:02:@: 8 giờ tối là tôi lên tàu hải quân cùng gia đình qua Guam 

!: Khi ở trong Sài Gòn bác và gia đình trong sài gòn 29 tây, đêm đó là là lên tàu 

03:19:@: 8h là lên tàu hải quân rồi  

!: Tàu Hải quân đó đậu ở đâu? 

03:23:@: Đầu tiên tất cả đậu tại bến Hải Quân sài gòn thì không được đi, nhưng mà khi nghe đại tướng 
Dương văn minh ra lệnh buông súng thì anh em hải quân bắt đầu đi. trước tiên thì quân đội không có ai 
muốn đi, tử thủ, nhưng mà khi đại tướng dương văn minh cho lệnh buông súng thì anh em bắt đầu đi. 

!: Cái ngày tổng thống dương văn minhl, 

04:08:@: Thế này, ngày 29 tây là ra lệnh rời Việt Nam. thì sáng 30 là ổng kêu gọi buông súng. thì bây giờ 
tất cả phải rời Việt Nam, không có ở lại là đi học tập đi tù. 

!: Bây giờ mình nói lại là ngày 29 tây thì ông Dương Văn Minh lúc đó cũng khoảng trưa 29 tây có lên 
tuyên bố những người Mỹ nên rời khỏi Việt Nam trong vòng 24 tiếng có phải tin đó là bác là một người 
quân đội biết là không còn gì nữa ? 

04:57:@: Cái tin đó ông Dương Văn Minh nói tòa đại sứ Mỹ là dọn đường cho Mỹ đi trước, nếu ông 
Minh nói vậy thì tòa đại sứ Mỹ không đi được nằm trong chiến dịch bỏ Việt Nam của Hoa Kỳ ông Dương 
Văn Minh có liên lạc với Việt cộng bên kia do đó ông cho lệnh buông súng nhưng mà buông súng cũng có 
lợi là bên ta binh sỹ không ai chết. chớ nếu đánh thêm thì chết nữa mà vẫn thua thôi.  

!: Thì đêm 29 bác và gia đình đi lên tàu đi thẳng ra ngoài biển, bác có thể chia sẻ cảm tưởng cá nhân khi 
bác lên chiếc tàu ra khơi cái đêm đó hay không ? 

05:53:@: Cảm tưởng của chúng tôi là nỗi buồn mất nước, nỗi buồn ràng buộc, quân lực không có lỗi. Tôi 
là người xuất thân từ quốc gia võ bị Đà Lạt, thứ nhất tôi thắc mắc là đường mòn Hồ Chí Minh là đường 
mà Việt Cộng đem quân vô, ống dầu của nó từ đông hà vô vinh, tại sao không dùng một tiểu đoàn bít cái 
cổng đó lại mà không cho nó vô, mà chặn lại. Nếu đường mòn chặn lại thì Việt Cộng nó đâu có vào Sài 
Gòn được, thứ 2 có những cái cầu gỗ cho xe tăng qua được. Tại sao tất cả cầu trên trục lộ hồ chí minh lại 
không phá đi. Ống dầu không ai phá đó là sơ suất của mình không có chiến thuật đó. Nếu mình ngăn 
chặn tại khe sanh thì Việt Cộng sẽ vô không được mà đường mòn á bị giật sụp hết thì xe tăng đâu vô 
được. Đó là một điểm sơ sót của mình mà để cho Việt Cộng vô trong Nam 

!: Giờ để nói về kinh nghiệm của bác, một người quân đội và một người đại tá trong thời gian 30/4 cái 
chiếc tàu bác đi bác có còn nhớ khoảng bao nhiêu người trên chiếc tàu đó không ? 



07:26:@: Chật người hết, may là chiếc tàu tốt, có ba chiếc đứng sát HQ1,HQ2,HQ3 tôi lên chiếc thứ 3, vì 
được lệnh của hải quân không được rời bến, nhưng mà phút chót phải đi thôi, chúng tôi cũng khóc rất 
nhiều.  

!: Khi đi ra biển đó, cái đầu tiên bác gặp là cái gì  

08:09:@: Đầu tiên chúng tôi đi thẳng qua Guam luôn.  

!: Không có được vớt hay cứu giúp hay là chuyển qua một cái ? 

08:18:@: Ra ngoài Côn đảo được lệnh hạ tàu xuống và thẳng qua Phillipine mới đổi tàu dân sự đi qua 
Guam, 

!: Khi tàu bác đi là tàu Hải quân của VNCH và đi ba chiếc luôn 

08:47:@: Đi nhiều lắm, tất cả hải quân VNCH đều ra hết.  

!: Bao nhiêu chiếc tàu bác nói đi qua tới Phillipine  

08:56:@: Tất cả tàu sang Phillipine Mỹ đều lấy lại hết, tất cả người của mình được 1 chiếc tàu buôn nó 
tiếp tục chở qua Guam.  

!: Lúc đó bác có biết là bao nhiêu tàu Việt Nam 

09:15:@: Rất nhiều, tất cả Hải quân đều ra hết, để cứu người, rời bến ra hết.  

!: Khi tới đảo Guam cảm nghĩ của bác thế nào ? 

09:30:@: Tới Guam thì thấy rằng Hoa Kỳ đã chuẩn bị trại trước đó 1 tháng rồi. do đó mất nước Hoa Kỳ 
chuẩn bị một tháng để tiếp nhận mình qua đó, cũng thấy lòng nhân đạo của Mỹ nó cũng có chút nhân 
đạo, cũng được gia đình giúp đỡ, cũng không có thì cũng không qua được. Qua thì ăn uống tốt đẹp 
không có gì trở ngại . 

!: Chuyến đi từ Sài Gòn tới Guam tổng cộng bao nhiêu ngày ? 

10:12:@: Chúng tôi đi từ Việt Nam 12 ngày mới tới Phillipine, và từ Phillipine chạy 2 ngày tời Guam rồi, 
vì tàu mình chạy chậm chậm không được đi đâu, sau này được lệnh vô phillipine mới được vô.  

!: coi như tổng cộng là 15 ngày tức là 2 tuần lênh đênh trên biển, bác có thể cho khán thính giả biết cuộc 
sống của bác và kinh nghiệm của bác ở trên chuyến tàu đó thế nào không ? 

10:46:@: Tàu đó quốc tế hạ cờ thì tất cả đều khóc, trên đó có mấy ông tướng đều khóc. Do đó mất nước 
là mất lá cờ là khóc. Sau này không biết đi đâu, sống ở đâu lênh đênh trên biển không biết được vô Hoa 
Kỳ hay không, đi trên tàu đã. không biết đi đâu. Đi qua Guam rồi Mỹ chở phi cơ qua Anapolis. 

!: chỉ nói tới cảm tưởng 



11:25:@: Buồn lắm, tất cả anh em quân đội đều buồn, mất hết tất cả tài sản, có người để vợ con lại, nỗi 
buồn nó sâu xa nhất không bao giờ quên. 

!: Trên chuyến tàu đó bác nói rất đông người ? 

11:44:@: Chật hết,  

!:bác có thể tả là thiếu thốn về vấn đề vệ sinh rồi ăn uống hay chỗ ngủ.  

11:55:@: Chỗ ngủ thì nằm dưới sàn hết, không có giường, về ăn uống thì tàu nào cũng có trữ gạo hết, 
gạo hải quân, tất cả nấu ăn hàng ngày, ăn uống không khó khăn, vì trên tàu người ta trữ rồi. nhưng mà 
12 ngày đó sau khi từ bên Phillipine qua Guam thì cũng được ăn thịt hộp, Mỹ nó cho rất là đầy đủ, không 
có trở ngại về ăn uống.  

!: Khi bác vô đảo Guam đó, bác và gia đình ở đảo Guam bao lâu ? 

12:33:@: Tôi ở đảo Guam đến tháng 6 mới đi được, tôi mới qua được. 

!: Trong đảo Guam có cả chục ngàn người Việt Nam, vậy lúc đó bác có thể tả lại cảm tưởng và kinh 
nghiệm của bác ở đảo Guam như thế nào ? 

12:59:@: Tất cả đều thương nhớ Việt Nam Qua đó anh em thương nhau, có buồn là Việt Cộng nó tổ 
chức một tàu kêu gọi về, một số đã lỡ dại về, sau đó đi ở tù hết. 

!: Trong thời gian đó khi có một tàu tên là thương tín đòi đi về Việt Nam thì cái cảnh và cảm tưởng khi 
đó ở đảo Guam như thế nào ? 

13:29:@: Khi tổ chức tàu đó là do cán bộ Việt Cộng đứng ra tổ chức xúi về, những anh em không có vợ 
con đi nhớ vợ nhớ con thì về mà thôi còn những anh em có vợ con không bao giờ về, mà bị nó tuyên 
truyền bậy, thì tàu vô Sài Gòn nhưng mà nó đưa vô nha trang rồi giam trên núi á, khi đó mới biết là đã 
ân hận.  

!: Nhưng mà lúc đó bác và những người quân đội khác có cản không ? 

14:03:@: có tôi có cản, vì kinh nghiệm tôi là không nên về, nhưng mà kẹt vợ kẹt con chứ có gia đình thì 
không ai về. 

!: Bác ở trên đảo Guam bao lâu ? 

14:16:@: Cũng 30/4 hai tháng,  

!: Khi hai tháng trên đảo Guam thì bác được người nào bảo trợ qua vào Mỹ,  

14:35:@: Đấy là tất cả đều được qua mỹ. qua Pensilvenya thì nó mới tìm người bảo trợ 

!: Tức là bác chuyển qua Pelsivenia thì ở trong trại hay ở đâu ? 



14:51:@: Trong trại thì ở đó, cần có người bảo trợ, tôi không có ai bảo trợ, tôi biết cách sống ở mỹ, biết 
anh văn. Do đó tôi đi ra một phương tiện tôi xin ra, tôi đi theo cấp dưới tôi về Long Beach ở đó mấy ngày 
liên lạc với bạn bè đi tàu lửa về Hoa Thịnh Đốn mà  

!: Bác đi chung với gia đình luôn ? 

15:34:@: Đi với gia đình luôn, hai người con và vợ luôn. Còn người ở lại đó sau đó gia đình cũng về 
Houston luôn. 

!: Bác khi mà bác lên và về tiểu bang Marryland bác sống ở đó bao lâu ? 

15:55:@: Tôi sống đó từ năm 1975 tới năm 1980 , 5 năm 

!: Lúc đó bác có biết  nói tiếng anh không ? 

16:04: @:  Tôi đã học về vấn đề nhân viên, cho nên qua đó vấn đề anh văn tôi không trở ngại,  

!: Vậy còn vợ bác thì sao ? 

16:19:@: vợ tôi không biết anh văn sau đó mới đi học  

!: Và hai người con lúc đó mấy tuổi ? 

16:21:@: Con gái lúc đó cũng là 18 tuổi, con trai 14 15 tuổi,  

!: Từ 75 tới 80 bác và gia đình ở Marry Land, là một người xuất thân từ quân đội, bây giờ là người tỵ nạn 
Việt Nam trên xứ Mỹ khi bác tới Marry Land bác làm nghề gì ? 

16:51:@: tôi đi học engineer, giờ bằng đó có công việc làm building của chính phủ, và được cấp nhà, vợ 
con khỏi trả tiền nhà,  

!: trong thời gian bác học vợ bác có đi làm không ? 

17:16:@: Có 

!: Bác và gia đình sống nhờ gì ? 

17:20:@: Dọn văn phòng qua rồi bà đi học assembler, bà đi ráp máy radio, còn tôi làm cho chính phủ ở 
Orien county  

!: Trong thời gian đầu tiên mới qua mỹ ở Marry land, bác và gia đình có xin tiền trợ cấp của chính phủ 
không ? 

17:46:@: Có xin tiền vì nhà cửa tiền bạc mất hết. nhờ xin tiền mới đi học được. 

!: Lúc đó con bác có lẽ đi vào trung học ? 

18:00:@: con gái tôi đầu tiên nó học trung học, rồi đến khi về houston vào đại học. 



!: Thì với đời sống ở xã hội mới mà bác phải vừa học tiếng anh, vừa học vừa lo cho gia đình, xin bác cho 
biết cảm nghĩ của bác lúc đó thế nào ? 

18:22:@: Cảm nghĩ của tôi là cuộc sống mới rất ngỡ ngàng, nhưng mà chúng tôi có đi học mỹ trước nên 
tôi có biết cuộc sống đó. và tôi biết cách để đi xin công ăn việc làm do đó tới đó có 1 tuần là tôi có việc 
liền,  sau này tôi đi học ở trường thì việc nhàn hạ hơn, mấy năm đầu thì vào làm hãng xe, để lái xe vô 
giúp cho hãng xe đó, lúc đó mới đi học ngày làm tối đi học. 

!: Lúc đó muốn nói về cảm tưởng của bác, lúc đó sống với gia đình bên Mỹ đầu tắt mặt tối lo cho gia 
đình.Cảm tưởng của bác như thế nào khi mà nhớ tới Việt Nam? 

19:16:@: Buồn xa bà con bạn bè,buồn mất nước, do đó tôi đến Oasington tháng 7 năm 75 thì tháng 
giêng là tôi phát động cuộc biểu tình trước tòa bạch ốc đòi hỏi tự do dân quyền cho Việt Nam. và kể từ 
đó tôi là chủ tịch ủy ban tranh đấu nhân quyền cho Việt Nam tại thủ đô Oasington  và họ biết tôi là một 
đại tá, là chủ tịch ủy ban tranh đấu nhan quyền, do đó chúng tôi thường lên Newyork vì văn phòng Việt 
cộng  ở Newyork có đại diện đó.  

!: Cái đó là sau này ? 

19:59:@: trước có văn phòng ở đó, chúng tôi lên biểu tình, đòi hỏi tự do dân quyền  

!: Nhưng khi bác ở Marry land, cuộc sống của bác cùng gia đình như thế nào xin bác cho biết.  

20:33:@: Đầu tiên thì chật vật khó khăn, sau này tôi có lương đi làm sớm mà, nên có lương liền cho nên 
không có trở ngại gì về vấn đề tiền bạc, tôi làm nhà được cấp không, tiền bạc chính phủ trả đủ, nahf tôi 
làm việc lặt vặt, con tôi đi học,  

!: Trong thời gian đó bác có nhớ Việt Nam không ? 

20:53:@: nhớ cha nhớ mẹ nhớ quê hương, buồn mất nước. trông một ngày về mà rất khó khăn,  

!: Bác có nói về, marry land là nơi rất gần thủ đô của Mỹ, bác có nói là bác là người đầu tiên khởi xướng 
vấn đề xuống đường biểu tình tranh đấu cho nước Việt Nam không cộng sản  

<video 3> 

về vấn đề kêu gọi con em học tiếng Việt, và học lại phong tục tập quán của người Việt Nam, bác cảm 
thấy như thế nào ? 

00:15:@: Đầu tiên lễ giỗ tổ hùng vương tổ chức những ngày vui tết của Việt Nam là mình tổ chức, con 
em thì nền giáo dục nền Việt nam mình rất là sáng suốt, cho con đi học. Đa số  người Việt đỗ đạt bác sỹ 
kỹ sư rất nhiều, những người Mễ qua đây có đỗ đâu mà mình có tinh thần văn hóa, tinh thần dân tộc 
trước đây làm gì có bác sỹ, kỹ sư Việt Nam đâu, bây giờ rất đầy đủ dư nữa, do đó người Việt qua đây làm 
ăn thương mại được khá giả, thành công có nhiều người nhà cửa buôn bán hàng tháng vô hàng triệu, 
thành thử ra người Việt mình rất thành công tại Houston này  



!: Nhưng mà về tư tưởng khuyến khích con em ở những trường dạy tiếng Việt cho những đứa trẻ sinh 
bên đây, lớn lên không biết tiếng Việt, bác có khuyến khích vấn đề đó không.  

01:21:@: Tôi rất khuyến khích ở nhà thì nói tiếng Việt, đi học thì học anh văn, cháu đầu tôi đậu luật sư 
rồi, nói tiếng Việt rất chuẩn, nói giọng huế nữa nhé, tôi có đứa cháu đang học chương trình đại học ở 
đây nó cũng nói tiếng việt, về nhà ăn cơm nói tiếng Việt, quan trọng nhất, nhưng mà có tiếng việt cha 
mẹ dạy, do đó, mất gốc là do lỗi của gia đình. Không nói tiếng việt hàng ngày với con cháu mà để nó ra 
ngoài nói tiếng mỹ quá nhiều thành ra nó quên gốc. Cháu ngoại tôi nó nói việt ra việt anh ra anh luôn. 

!: Bác có nói về cuộc đời ở Việt Nam bác có nói bác là người rất tôn sùng đạo phật, và bác đi chùa rất 
nhều. Khi qua Mỹ ở Houston này cái vấn đề tâm linh bác có thể chia sẻ về vấn đề tâm linh  

02:18:@: Ở quê nhà đó, tôi đã từng làm nhà thờ cho công giáo,rồi làm chùa, vì tôi cũng có phương tiện, 
quân đội, cha Phạm Ngọc trì , có ông cha Điền bây giờ tôi thực hiện hai tôn giáo, qua đây phật giáo hay 
công giáo tôi đọc kinh kinh kính mừng tôi cũng giống như người công giáo đạo nào chúng tôi cũng tôn 
trọng cả, không khác nhau, đôi lúc tôi cầu vấn dề gì bên chùa rồi, qua bên công giáo tôi cũng lại cầu cho 
tôi được bình an hay đắc lợi do đó, tôn giáo là tôi tôn trọng hai bên. 

!: Bác có đi chùa hay đi nhà thờ thường xuyên không ? 

02:58:@: cũng có đi chùa, đi nhà thờ, nhưng tôi lựa chùa tôi đi có chùa bốn năm năm tôi không đến, có 
chùa tôi lại đi thường, có tôi góp xây chùa, có chùa một đồng xu tôi cũng không nhận,  

!: Bác có thể chia sẻ lý do tại sao có chùa bác làm có chùa bác đi có chùa bác không tới. 

03:25:@: Việt cộng cho những cán bộ qua đây đội lốt thầy tu và những thầy tu qqqua đây cũng mưu 
tưởng chính trrrijị để làm gì không biết chính tôi đã tố giác tên tuổi những vị đó và tôi để định tổ chức 
biểu tình để cơ sở đó họ biết do đó họ biết tôi không chấp nhận vấn đề đó, do đó những nơi không đáng 
tới thì tôi không tới, các nơi khác tất cả những tin tức tôi cho ra ngoài hết. Những vị hòa thượng như 
thanh tùng ông qua đây ông kiếm tiền để ông về nên tôi biểu tình không bao giờ . ông qua đây ông đã 
thất bại mà ông đem số tiền 40000 thì việt cộng đón tại tân sơn nhất chấn hết, chúng tôi biểu tình lên 
biểu tình xuống nữa sức ép quá mạnh, chúng tôi có đường dây chống cộng, diệt tôn giáo quốc doanh, do 
đó phật giáo bây giờ không ai dám quốc doanh, quốc danh không có đạo hữu, do đó nói về quốc doanh 
ở đây thì rất ít mà mong muốn có chùa xây dựng chùa, đó là vấn đề tốt đẹp của tôn giáo  

!: Để bảo tồn nền văn hóa, phong tục của Việt Nam, bác có nhắc đến vài lễ giỗ lớn như lễ giỗ tổ hùng 
vương bác có thể chia sẻ thêm những lễ nào lớn trong cộng đồng.  

05:12:@: Văn hóa của mình là tết và những sinh hoạt chùa, nhà thờ, trung thu, đôi lúc  vào trung thu tất 
cả những gì ở Việt nam như chúc tết, văn hóa ở đây là mình còn giữ dù mất nước thì phải giữ không mất 
gốc.  

!: Dạ còn về cái vấn đề tổ chức ngày 30/4 và ngày quân đội thì cảm nghĩ của bác như thế nào ? 



05:57:@: Tổ chức 30/4 thì năm nào tôi cũng làm trưởng ban tổ chức, tôi làm khán đài tôi treo cờ hết,, 
mấy năm nay chỉ định ai làm thì làm nhưng mà tôi vẫn giúp đỡ, năm nào tôi cũng tổ chức ngày quân lực. 

!:Con số người dân Việt Nam tại Houston tham dự trên ngày 30/4 hay quân đội theo sự quan sát của bác 
năm này qua năm kia, con số có tăng cao lên hay là giảm xuống, là bởi vì người Dân không còn muốn 
tham gia vào chương trình đó nữa hay sao, hay là họ rất muốn ? 

06:38:@: ở đây quê hương phong tục ngày 30/4 người ta vẫn đi rất đông, tranh đấu, giờ có giảm một số 
người không muốn tham gia nữa, đó là những người qua đây ăn uống no đủ rồi. Những người muốn về 
Việt Nam, họ không đi biểu tình, còn những người có tinh thần tranh đấu thì dù ở chỗ nào họ cũng tranh 
đấu cả, họ tranh tinh thần muốn về Việt Nam an phận là cũng có chứ không phải không. Nhưng mà 
thường thành phần tranh đấu cũng đang còn mạnh.  

!: một vấn đề mà nhiều người đưa ra về vấn đề tranh đấu cho tự do dân chủ của Việt Nam cho cộng 
đồng Việt Nam tại Houston này thì có nghiều người cho rằng cuộc tranh đấu nó ngày càng giảm xuống vì 
tất cả những người tranh đấu bây giờ cũng lớn tuổi hết rồi,, thành ra không còn xuống đường biểu tình 
nhiều như ngày xưa nữa, và con số người thế hệ trẻ họ lơ là vấn đề tranh đấu, cảm nghĩ của bác về vấn 
đề đó như thế nào ? 

07:49:@: Lơ là, giờ tranh đấu ở đây nó cũng gặp trở ngại bởi sự đánh phá của đối phương, cái sự bắt tay 
nằm vùng của đối phương, do đó vừa rồi tôi có tổ chức một cuộc biểu tình chống những người có tư 
tưởng  bên kia, những người mưu lợi cá nhân bên trong ra đập phá chúng tôi chúng tôi không vô, bên 
trong ra đập phá ồn ào gây chia rẽ do nhóm bên kia. Nếu như trước bên kia nắm bên trong, chúng tôi 
nắm bên ngoài thì yên ổn, không có gì hết. Mà tại sao chúng tôi phải chống, chúng tôi nhứng thành phần 
có tư tưởng việt cộng tại sao tôi không chống, có bằng chứng tôi mới chống. Rất tiếc tuần vừa qua trong 
đó có hai người đàn bà một người đàn ông đã ra bên này có phản ứng ngay, đứng trước người ngoại 
quốc không tốt, vấn đề là không tốt không phải vì anh em chúng tôi vì những người bên trong chạy ra. 
Bây giờ có nhiều mưu đồ mà làm lợi cho việt cộng, cho nên việc làm như vậy đã mất danh dự của người 
Việt mà làm lợi cho Việt cộng ở địa phương này  

!: Bây giờ à khoảng năm 2011, tức là cũng khoảng 36 năm rồi từ ngày 30/4 mà việt nam mất nước, bác 
Trương Như Phụng là người rất cương quyết về vấn đề tranh đấu, không chấp nhận chế độ cộng 
sản.Mình nói về cộng đồng tại năm 2011 trong cộng đồng người Việt tại Houston này có một số người và 
một số đảng phải chính trị có tư tưởng đối thoại trực tiếp và hợp tác với nhà cầm quyền cộng sản Việt 
Nam và cho rằng xuống đường biểu tình là lỗi thời thì cảm nghĩ của bác như thế nào ? 

09:52:@: trong nước không đối thoại được, ở đây nói chuyện việt cộng đâu có nghe, nó đâu có sợ  mình, 
mình phải có hoạt động tranh đấu mới được. Đối với Việt Cộng mình không thể dịu dàng ăn nói bắt tay 
với nó, nếu trong nước có điều vậy nó đâu có hãm hiếp dân, đâu có bắt dân bỏ tù.chính thể cộng sản ở 
đây là lợi dụng để nó giết mình mà thôi do đó những người tới vởi tổng lãnh sự ở đây là làm lợi cho phía 
bên kia mà giết hại đồng bào của chúng ta đây.  

!: Nhưng mà có một số người nhỏ cho rằng là tranh đấu xuống đường biểu tình là lỗi thời. Thì bác nghĩ 
thế nào ? 



10:29:@: Có một thành phần bên kia do lỗi thời nhưng mà nếu không nhờ tranh đấu ở đây, thì việt cộng 
nằm vùng tổ chức ở đây càng lớn mạnh nữa, và kết hợp với các nơi, cuộc biểu tình vừa rồi tôi qua bên 
cali cả newyork tập trung nhau đi vì cái tinh thần đó nó đang còn bây giờ lớn tuổi rồi phương tiện đi lại 
hơi khó khăn vé máy bay phải 500 giờ tiền nong ít ỏi phải lái xe đi có dịp thì đi. nhưng mà không thể bỏ 
được, tất cả anh thấy rằng 9 tháng qua cứ thứ 5 biểu tình, như vậy được gần 50 cuộc biểu tình rồi, nếu 
đồng bào không tới làm sao tôi biểu tình được, do đó tinh thần yêu nước ở đây rất cao mặc dầu thế có 
một số đánh phá, thọc gậy bánh xe nhưng mà chúng tôi vẫn thắng, họ không giám làm. Làm có lợi cho 
việt cộng, cái tinh thần tranh đấu cho nhau khi có tổng lãnh sự việt cộng mới có, trước là không có. 

!: Theo quan điểm của bác là trước khi có tòa lãnh sự vụ thì cộng đồng tỵ nạn ở đây rất đoàn kết êm 
đềm, không có bất đồng, bây giờ có tòa lãnh sự và cộng đồng của chúng ta không còn đoàn kết nữa, mà 
có nhiều phe đảng đánh phá lẫn nhau ? 

12:06:@: Trước còn có người vu khống tôi là việt cộng, mà anh có thấy là một người lãnh đạo trong cộng 
đồng mà đến bắt tay với tòa tổng lãnh sự, ngồi ăn cơm với tòa tổng lãnh sự thân ái, anh có chấp nhận 
người đại diện đó không. Có những hành động liên lạc với trung cộng, có chức vụ trong cộng đồng mà tự 
động liên lạc với trung cộng, cái vấn đề đó. Nếu đến gặp tòa lãnh sự đồng ý đi ba bốn người vấn đề 
tranh đấu cho quốc gia dân tộc, đòi quyền đòi đất, do đó cái vấn đề tranh đấ phải thực tiễn, phải hành 
động công khai, chứ không được đi riêng, do đó do chúng tôi tranh đấu chúng tôi không chấp nhận hành 
động đó. Cho nên gây ra chia rẽ ở đây,  

!: Trong cái thời khoảng mà bác tranh đấu tại Houston này có những lúc nào mà bác ngồi lại bác nhìn lại 
và bác nói chúng ta có những con đường , có lúc chúng ta làm sai, và nó đưa đến sự phân hóa bây giờ, 
có một số nhỏ có tư tưởng bắt tay với nhà cầm quyền Việt Nam, bác có ngồi suy nghĩ lại, coi lại, kiểm 
điểm lại và nói nếu thời gian mà cho tôi có thể sửa những điểm này lại thì cộng đồng không có đến nỗi 
nào bị phân hóa đến như vậy,  

13:42:@: trước khi có tòa tổng lãnh sự thì có mọi hành động phê phán chính người Việt người việt chửi 
người Việt mà dù có lợi cho Việt cộng bên kia cũng không màng, do những người chống cộng như chúng 
tôi mà thôi do chúng tôi vẫn cương quyết để giữ vững lập trường mà thôi. Bây giờ mà cứ tới tòa tổng 
lãnh sự làm chi, lợi lộc gì mà tới, chúng tôi không tới. nhưng mà những người tới đó là có mưu đồ hết, 
vừa rồi có sáu bảy trăm người, mà có ngàn người là đại họa hco cái cộng đồng này mà thôi.  

!: Với cái ưu tư đó của bác, bác có kế hoạch nào để khuyến khích những người đã từ bỏ tư tưởng tranh 
đấu mà bây giờ đi làm lại ở cộng tác với nhà cầm quyền việt nam,, hi vọng là họ sẽ về lại và cùng với bác 
và những người đồng đội của bác để mà tranh đấu cho Việt Nam,  

14:49:@: Những người mà nhẹ dạ, bình thường đó thì rất dễ, anh em tấy chúng tôi là quân đội, chúng 
tôi 18 bộ đội quân lực đứng một lúc để lên án bên kia có trường võ bị, đà lạt, thủ đức, hải quân và khắp 
nơi. Đứng lại đoàn kết lại lên án bên kia.Nhưng mà bên kia là người có học thức, giàu có, cơ sở làm ăn 
đây, những người đó có tiếng tăm đây những người đó họ bất cần chúng tôi do đó buộc lòng tôi phải nói 
mà thôi. 



!: Nhưng mà bác có thuyết phục những người đó trở về lại với một tư tưởng tranh đấu dân chủ hóa 
nước việt nam hay không ? 

15:29:@: họ tranh đấu ngoài miệng, còn trong đầu họ đã in sâu vào trong đầu rồi vì tư lợi riêng chúng 
tôi trong cộng đồng, có bao nhiêu nhân chứng chúng tôi mới kiện. ví dụ như ngồi nói anh đi mô ở nhà 
phải có vợ con biết chứ. ăn bao nhiêu phòng ngủ bao nhiêu mọi người đi mua một cái nhà mà giá không 
ai biết, mua cái giá mà chưa ai mua như vậy, mua như vậy là có cái ẩn ý,  

!: Bác muốn cho những người người ta nghiên cứu những cái này thì bác muốn nhắc lại là cái cơ chế 
cộng đồng của cái ban đại diện kỳ vừa rồi có xin tiền dân chúng và mua một cái trụ sở cộng đồng mà cái 
vấn đề ngân sách không phân minh. 

16:25:@: chúng tôi nói thế này, chúng tôi nhiều lần nói trên đài lắm, vì chúng tôi không muốn kiện kiện 
mất uy tín của mình tôi chỉ muốn bên kia đưa cái stick nhà băng hàng tháng chi thu ngần đó, mà người 
ta không dám đưa ra cho nên buộc lòng chúng tôi phải đưa ra tòa, nếu như bên kia đưa stick bank cho 
chúng tôi coi tiền bạc như vậy phân minh thì giữa nội bộ nói chuyện với nhau, mà người ta không chịu 
đưa ra thì đó là một vấn đề gian ý. 

!: Nhưng mà cái vấn đề mà sổ sách không minh bạch của một cơ chế cộng đồng, có liên hệ gì với vấn đề 
tư tưởng chính trị tranh đấu, tự do cho nước Việt Nam. 

17:07:@: cái vấn đề tới bắt tay tổng lãnh sự, nhận tiền của tòa lãnh sự là hắn nặng vấn đề tiền bạc hắn 
quên quốc gia dân tộc rồi, mà điều cần thiết tôi nói rồi, cái cộng đồng này nằm trong hệ thống của người 
liên lạc với bên kia việt cộng, có bè đảng bê bối đó năm nay tổ chức hội đồng bầu cử là người của bên 
kia, thì dù muốn dù không bà này phải thắng, mà cái tổ chức này còn thì bà này làm chủ tịch 10 năm 
nữa, chứ không phải hai năm nữa. muốn làm giữa một cộng đồng có tư tưởng quốc gia mà có làm đàng 
hoàng trong sạch thì phải thay đổi những người bên này đi. Nếu bộ mặt người bên đây còn thì vấn đề 
tranh đấu chống đối nhau vẫn còn. Người bộ mặt đó, em làm, cháu làm thì cộng đồng này thuộc về phe 
bên kia. Vì phiếu tất cả bỏ, mỗi lần bỏ phiếu là có hai cái phiếu đỏ bỏ giỏ, xanh bỏ ra ngoài, đây tất cả 2 
phiếu làm một mà khi lọc ra có ai chứ thập đâu, bên này bên kia ai biết đâu. Mà thường thường là xưa 
nay chưa ai làm cái phiếu mà phòng kín, mà phải hai phiếu tại sao chỉ làm một phiếu, do đó mà sự đó nó 
có cái âm mưu và số phiếu tăng rất cao mà trong danh sách không có, lúc trước làm danh sách bằng 
computer bây giờ không có computer biên chữ ký cũng không có nữa, nhưng mà anh thấy rằng dư luận 
trong bầu cử vừa rồi là có du học sinh, trong buổi tổ chức là có du học sinh.  

!: du học sinh tức là ? 

16:42:@: Du học sinh tức là những người bên Việt NAm qua những người đó thuộc quyền điều khiển 
của tổng lãnh sự cộng sản ở đây.  Nếu họ đến đó là mưu đồ của tổng lãnh sự cử họ đi. Nếu mà không có 
lệnh của tòa lãnh sự cộng sản thì tụi này bị bắt về hết. Như vậy có âm mưu đã dùng du học sinh du nhập 
cộng đồng bằng các lá phiếu. bằng những buổi sinh hoạt cộng đồng. Do đó cộng đồng này ngày càng 
nặng lắm.  

!: Và đó là lý do mà bác không có chấp nhận, cái cơ chế cộng đồng bây giờ ? 



19:18:@: Do đó tôi không hợp tác, ,hông chấp nhận.vì thế này, cộng đồng phải đổi mới toàn diện, người 
cũ đi đi. B ây giờ những người có tư tưởng đó ở lại bao nhiêu là hỏng bấy nhiêu. Vì dòng họ của anh ở 
đây, có những vấn đề bất tín, thì cả dòng họ anh nên đi chỗ khác. dòng họ đẻ con đẻ cái sinh ra nói láo 
nói lường nữa. mà cộng đồng bầu chung mà tổ chức bầu là của họ, lá phiếu thùng phiếu là của họ. Rồi 
cái tuyên bố đó không có sự hiện diện của ủy ban giám sát, không cho ủy ban giám sát ký vào tuyên bố 
bế mạc, mà tuyên bố đó báo chí đuổi ra hết, làm đơn phương, thì tuyên bố đó không có báo chí, không 
có hội đoàn,không có ủy ban giám sát. Như vậy là coi thường mình rồi và ngày ra mắt tự động họ làm, tự 
động họ dựng lên tự đồng làm cộng đồng này là cộng đồng không thể chấp nhận được, đó là lý do mà 
tôi không chấp nhận là lý do vậy, tôi không chấp nhận đường lối tranh đấu là vì đi đêm với tòa tổng lãnh 
sự ở đây.  

!: Tức là nếu cháu không hiểu lầm là bác chống lại cơ chế cộng đồng bây giờ là tại vì những cái người 
đang làm việc cộng đồng là những người có tư riêng, đi lạc hướng, làm lợi cho việt cộng, nằm dưới cơ 
chế cộng đồng. Để phát huy những vấn đề có lợi cho nhà cầm quyền cộng sản việt nam, đó là lý do bác 
và một số người phản  

21:01:@: Tôi và một số người mạnh dạn phản đối, đó là lý do chính thức nếu không có lý do thì làm sao 
chúng tôi chống đối được, họ sẽ kiện chúng tôi nếu chúng tôi không có bằng chứng. Nhưng mà có bằng 
chứng thì là thế này, thị trưởng có chỉ thị tôi ký giấy buôn bán làm ăn với việt cộng, mà bà thị trưởng nói 
bà có biết đâu.  

<video 4> 

Nếu trong tòa có 17 nghị viên phái đoàn các nước qua. Được lệnh tới tôi tới tại sao mười lăm người nghị 
viên không tới, việt cộng tới trung cộng không như vậy cái vấn đề nớ là không có chính nghĩa, mà có tới 
tôi theo tới tham dự xem có nói gì có lợi cho mình không đê rminhf làm chứng, cái đó đời nào họ mời 
chúng tôi đi.  

!: Năm nay là năm 2011, bất cứ người nào trẻ khi mà coi lại để mà học thì năm 2011 là năm rất đặc biệt 
trên thế giới có rất nhiều cuộc xuống đường biểu tình đòi tự do dân chủ cho xã hội của họ, đặc biệt nhất 
là bên trung đông và bắc phi, ai cập, lybi, và một số nước gần đó. Thì theo bác về người tranh đấu chính 
trị cho tự do Việt Nam, thì cảm nghĩ của bác thế nào khi bác nhìn lại Việt Nam, nhìn những cái nước mà 
họ đang xuống đường tranh đấu, cách tranh đấu của họ, giống cách mà bác đã làm trong ba mươi năm 
vừa rồi, thì cảm nghĩ của bác thế nào ? 

01:28:@: Tất cả mọi người quân nhân cán chính phải hợp tác để thổi lửa về Việt Nam không ai có quyền 
chống đối, không ai không làm, trong nước làm, ngoài làm mới giải thể chế độ cộng sản nhưng mà rất 
tiếc ở đây nó chưa thống nhất cái vấn đề đó là một trở ngại ví dụ tôi cũng trình bày với anh một sinh 
hoạt của một tổ chức đáng lẽ có những người đó đến người ta giải tán không làm nữa, tổ chức chúng tôi 
có những người đó đến gây chia rẽ chúng tôi không muốn người có tư tưởng Việt Cộng vào tổ chức của 
chúng tôi. 



!: Và bây giờ mình chỉ còn vài phút nữa, có những cái gì bacs muốn chia sẻ cho thế hệ sau, những người 
học sinh họ nghiên cứu họ nhìn lại những lịch sử truyền khẩu để họ học hỏi để biết về cộng đồng, về 
người việt chúng ta ở đây 

02:27:@: Trẻ em ở đây có những người 2-3 tuổi đã được vinh danh, đứng đầu cộng đồng các sinh viên 
cả nam và nữ rất thành công trong vấn đề mà học tập văn hóa ở đây, chỉ có vấn đề là gia đình phải dạy 
con em về phong tục tập quán Việt Nam trước, rồi theo dõi cộng đồng đang làm những buổi lẽ ở đây, 
giỗ tổ hùng vương, tết là do nền tảng gia đình, nếu gia đình không dạy con cháu thì nó sẽ mất tiếng việt, 
mất tiếng việt là do gia đình, con cháu chúng tôi nói tiếng Việt rất giỏi, vì về nhà nói tiếng Việt. Do đó cái 
phong tục tập quán và tình dân tộc , quê hương phải luôn có, luôn thương nhớ quê hương bên nhà. 
GIàu sang phú quý mà mình bên ngoài này mình có cơ hội tranh đấu mình phải buộc nó phải tranh đấu, 
đó là mong ước của chúng tôi, mong có cuộc sống bình an. Nếu danh dự của anh em đồng bào ở đây, 
hướng về quê hương, một đất nước đang bị giày xéo bởi chế độ cộng sản.  

!: Vài phút nữa thôi, bác nghĩ rằng nước Việt Nam sẽ lật đổ được chế độ cộng sản, và chế độ tự do dân 
chủ sẽ đến được với đất nước Việt Nam ? trong vài năm gần đây ? 

03:43:@: Cái vấn đề Nga xô, toàn dân toàn quân phải đứng dậy lật đổ chế độ cộng sản, bên Ba Lan đó, 
họ quyết tâm nhưng ở đây cộng sản nó nằm vùng tất cả những cán bộ từ già trẻ nó nằm vùng hết, chưa 
có nổi dậy nó đã bắt giam rồi, giết người rồi. Do đó hàng triệu người thì không ngán chi, đi hàng 10 
người , trăm người là nó giết chết hết. thắng thì nên làm, không thắng mà để giết chết thì không nên 
làm, làm thì làm đúng luật luôn, va fphari có hậu thuẫn của quốc tế. 

!: Bác nghĩ rằng trong 10 năm sắp tới, nước Việt Nam có thể đạt được tự do dân chủ hay không ? 

04:30:@: Với chế độ cộng sản hiện nay, mà nó đang lún sâu như vậy rất khó, chỉ mong cán bộ cộng sản, 
quân đội  công an, sáng suốt như bên trung đông, nga xô, chính nga xô là quân đội đứng lên bắn vào 
dinh chủ tịch đó, nếu cả công an, cảnh sát, quân đội hợp mới thắng, nếu bên kia không làm thì cuộc đời 
mình sẽ nằm trong cộng sản muôn năm.  

!: Cám ơn bác Trương Như Phụng đã bỏ ra hai tiếng đồng hồ để nói với Stephen Dieu, để nói lại những 
kinh nghiệm và chia sẻ những kinh nghiệm của bác trong thời gian ở Việt Nam, trong trại tị nạn, và qua 
Mỹ qua những cái tư tưởng tranh đấu chống chế độ cộng sản Việt Nam, 

05:16:@: Tôi cũng vinh dự được gặp stephen dieu hỏi tôi phỏng vấn tôi vì tôi biết con người của Stephen 
Dieu cũng có tinh thần quốc gia dân tộc. Thì chúng ta đồng ý, cảm ơn Stephen Dieu 

<video 5> 

Bác ở trong nhóm nào, những người trong cùng nhóm khởi xướng như bác là ai ? 

00:10:@: Đầu tiên chỉ huy ủy ban tranh đấu nhân quyền đó là cụ Hà Thúc Tý sau tôi thế  

!: Ông ấy có phải là người quân đội không ? 



00:21:@: Ông ấy là chủ tịch của đại việt, ông ấy có bạn hữu nữa, có cụ Chương Ngọc Liên, Phạm Ngọc 
Thuần, hai cụ cao niên thương nước yêu nòi lắm, cho nên mỗi lần tôi đi 2 cụ đi theo kêu bà con kêu 
dòng họ đi theo, cho nên biểu tình là đông kêu xe ben đi xe buz, qua trường học ba bốn xe lên luôn, tiền 
nong đồng bào đóng hết.  

!: Cái đó là năm 1976  

00:57:@: Là năm 76 đó,  

!: Sau những buổi biểu tình đó bác có cảm nghĩ gì ? 

01:04:@: Bổn phận mình phải mong rằng trở về, mong mỏi vậy thôi nhưng mà hơi xa vời, nhwung mà 
cái lòng yêu nước,  


