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Thưa ông, 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 xin được phỏng vấn ông từ 
những ngày thơ ấu của ông đến khi ông trưởng thành và toàn thể gia đình của ông 
nữa, cũng như là những nhận định của ông về văn hóa truyền thống của người Việt 
Nam. Sau đó là thời kỳ chiến tranh của Việt Nam, chiến tranh Việt Nam đã ảnh 
hưởng đến ông và gia đình ông như thế nào, kế tới là 1 số những cảm nhận của 
ông về một số những dấu mốc của Việt Nam, kế đến là ngày 30 tháng tư năm 1975, 
ông đã sang Mỹ trong những hoàn cảnh nào, ông đã định cư ở Mỹ vào lúc nào và 
đời sống của ông tại Hoa Kỳ. Trước tiên xin ông cho biết tên, ngày sinh cũng như 
là nơi chôn nhau cắt rốn của ông? 
Vâng, thưa quý vị tôi là một người lính phải đầu hàng khi còn đang chiến đấu, tôi 
là 1 người tù bị lưu đày trên chính quê hương tôi, đã bao năm trôi qua, núi sông ơi 
tôi không bao giờ quên giây phút khi bóng cờ ngả xuống ??? Kiếp tù binh khép lại 
đời chiến binh. Tôi không bao giờ quên máu xương bạn bè đã đổ xuống cho quê 
hương. Tôi không bao giờ quên những hi sinh âm thầm của anh em trong ngục tối. 
Thưa quý vị tôi vừa xin phép được đọc 1 đoạn thơ để nói về 1 phần đoạn đời của 
chúng tôi cũng như 1 phần đoạn đời của những người cùng thế hệ như tôi, chúng 
tôi là những người lính, chúng tôi đã từng lưu vong đến đây, và trong những ngày 
tháng tưởng như là buồn phiền ở xứ người chúng tôi rất vinh dự được thấy một 
chương trình văn hóa của người Mỹ gốc Việt. Đây là 1 điều rất hãnh diện ngày 
hôm nay chúng tôi được tham gia cùng với quý vị bởi vì chúng tôi muốn gửi gắm 
lại cho con em chúng ta biết 1 chút gì đó về thân phận của mình, biết về những 
chua sót cũng như những kiêu hãnh của quê hương chúng ta cũng như 1 thế hệ 



người chúng tôi. Thưa quý vị, tôi sinh ở Bình Định là 1 tỉnh rất nghèo của miền 
Trung Việt Nam và tôi lớn lên ở thành phố Quy Nhơn, thành phố mà năm 1954 khi 
mà chính quyền Quốc gia tiếp thu tỉnh Bình Định nó chỉ là 1 cồn cát, đầy xương 
rồng, có không tới 50 căn nhà. Bởi vì trước đó vùng Bình Định, Quy Nhơn thuộc 
về liên khu 5 thuộc quyền kiểm soát của chính quyền Việt Minh và họ có 1 chính 
sách là tiêu thổ kháng chiến tức là dọn dẹp hết tất cả nhà cửa, tất cả mọi thứ, có lẽ 
với 1 ý niệm là không để lại bất cứ 1 cơ sở nào cho giặc Pháp sử dụng cho nên là 
thành phố gần như đã bị phá tan. Và bắt đầu từ năm 1954, từ bàn tay không, từ 1 ý 
chí vươn lên của cả 1 dân tộc, thành phố Quy Nhơn đã xây dựng từ con số không. 
Và cho đến tháng tư năm 1975 thì thành phố Quy Nhơn đã phát triển ngoài sức 
tưởng tượng của mọi người, từ con số không như vậy. Cũng như bao nhiêu người 
cùng thế hệ, tôi học trung học với tất cả những ước mơ của một người sống trong 
vùng Việt Cộng, sống dưới bầu tự do của miền Nam, rồi tôi cũng bước vào giảng 
đường đại học với tất cả ước mơ, hi vọng rồi tôi cũng bước vào quân ngũ với trách 
nhiệm của một người trai đối với 1 đất nước chiến tranh, chúng ta cần phải bảo vệ 
những gì cần bảo vệ. Đó, đại khái cũng chỉ như vậy thôi, cũng bình thường như 
những người khác. 
Ông cho biết ông sinh năm nào? 
Đúng ra tôi sinh năm 1945 tuy nhiên như tôi vừa trình bày, giữa 1 xã hội thay đổi 
giữa chính quyền Việt Minh trước năm 54 đến năm 54 thì gần như hầu hết những 
người cùng thế hệ tôi đều không có khai sinh và chúng tôi sử dụng 1 cái gọi là thế 
vị khai sinh tức là ai cũng làm từ năm 54 về sau cả mặc dù trước đó sinh vào năm 
nào. Vì vậy trong giấy tờ của tôi là sinh vào năm 1948, nhưng thực chất là sinh 
năm 45. 
Ông có vừa nói sơ về quê hương của ông là thành phố Quy Nhơn, vừa có nói sơ 
thôi thì bây giờ xin ông có thể kể lại 1 ít kỷ niệm thời thơ ấu, tức là thời tiểu học, 
gia đình lúc đó sống như thế nào và bà con, họ hàng xung quanh sống như thế 
nào? 
Vâng, trước hết là tôi nói về giai đoạn tôi sinh ra cho tới năm 1954 tức là lúc mà 
chính phủ quốc gia tiếp thu tỉnh Bình Định. Như tôi vừa trình bày chúng tôi vùng 
Bình Định, Quảng Ngãi thuộc liên khu 5, lúc đó do chính quyền Việt Minh kiểm 
soát. 
Bị tiêu thổ kháng chiến? 
Dạ vâng. Gia đình tôi là 1 gia đình địa chủ, ba tôi là 1 người có rất nhiều ruộng đất 
và mỗi 1 năm như vậy gia đình tôi phải đóng thuế 3 lần, họ không căn cứ vào diện 
tích canh tác để đóng thuế, mà chính quyền Việt Cộng cho rằng những người địa 
chủ có những tài sản tích lũy cho nên họ bắt 1 năm đóng thuế 3 lần gọi là tiên thu, 
trung thu và thanh thu và mức thuế này được ấn định bởi những buổi họp nhân dân 
như 1 tòa án nhân dân, 1 người gợi ý cho 1 số người là gia đình này có khả năng 
thì cứ như vậy họ tăng mức thuế lên, tăng mức thuế lên mặc dù là có thể nó vượt 
quá nhiều lần thu hoạch trong năm của gia đình đó, bọn Việt Cộng nói rằng là của 
chìm và của nổi, họ tận thu tất cả những cái đó. Thành ra dưới chế độ Việt Minh 
thì gia đình tôi là 1 gia đình địa chủ nên phải chịu những cảnh như vậy. Tuy nhiên, 



cái khổ không chỉ với gia đình địa chủ mà cái khổ với tất cả mọi người đặc biệt tôi 
nói về vấn đề học vấn thôi, bây giờ các bạn trẻ nghe tôi nói điều này thì các bạn 
không thể tin được là có 1 xã hội như thế, chúng tôi chưa biết đôi dép là cái gì, tất 
cả mọi người, mọi học sinh đến trường có thể đi 5,7 cây số, và đi trên đôi chân 
không của mình. Lớp học thường được tổ chức vào ban đêm vì ban ngày sợ máy 
bay của Pháp đến phá cho nên tổ chức vào ban đêm. Chúng tôi sử dụng những cái 
đèn gọi là đèn chai, tức là những cây dầu ráy ở trên rừng người ta dùng cái dầu của 
nó để trét ghe, trét những vật dụng để sử dụng, còn cái bã của nó người ta bó lại 
như cái đòn bánh tét bằng lá kè, cũng là 1 loại lá ở trên núi thành 1 cái đòn bánh 
tét và đốt cái đèn đó lên, đầy khói, đầy mùi hôi để mà học dưới cái đèn lập lòe như 
vậy. Chung quanh những cái gọi là lớp học, đúng ra nó không phải là lớp học 
người ta có thể sử dụng làm chỗ canh gác của dân quân, có thể làm 1 cái đình làng 
cũ, làm 1 cái gì đó, không có trường, hoàn toàn không có trường và đi học như thế. 
Nhưng mà cũng không học được lâu, chỉ đến lớp 5, lớp 6 thời đó nghĩa là qua bậc 
tiểu học 1 chút là hết lớp, tất cả đều ngưng ở đó và phải đi làm mọi thứ không có 
đi học được. Vì vậy sau năm 1954 khi chính quyền Quốc gia tiếp thu tỉnh Bình 
Định thì ở những năm học đầu tiên ở trong 1 lớp học rất là buồn cười vì may mắn 
có những người đúng tuổi, ví dụ 10 tuổi, 11 tuổi, 12 tuổi vào lớp đệ thất tức là lớp 
12 bây giờ nhưng mà có những anh ở lớp trước không có điều kiện đi học, giờ 
cũng phải vào đây học hết, có những người đã có gia đình cũng phải đi học những 
lớp như vậy, tức là trong lớp có những người 12,13 tuổi cũng có thể là có những 
em 2 mấy tuổi cùng học, bởi vì lúc đó mọi người đều phải học, học để vươn lên, 
không có 1 con đường tiến thân nào khác là học hỏi và như thế chúng tôi đã học. 
Tỉnh Bình Định kể về lãnh thổ theo tôi nhớ không lầm thì nó lớn nhất nước Việt 
Nam bởi vì chiều dài của nó tầm 120 cây số, với cái tỉnh có diện tích như thế chỉ 
cso 2 trường trung học đệ nhất cấp là trường trung học Thường Đệ ở thị xã Quy 
Nhơn là tỉnh lỵ của tình Bình Định và trường thứ 2 là trường Tăng Bạt Hổ ở Bồng 
Sơn tức là 1 thị trấn ở phía Bắc Bình Định, giáp Quảng Ngãi cách Quy Nhơn 
khoảng 80 cây số. Trong 1 tỉnh lớn như vậy chỉ có 2 trường trung học đệ nhất cấp 
và mỗi niên khóa như vậy trường đó thu nhận 4 lớp đệ thất, có 200 học sinh và 
trường Tăng Bạt Hổ có 2 lớp đệ thất có nghĩa là 100 học sinh nữa, toàn 1 tỉnh như 
thế chỉ có 300 học sinh được vào lớp đệ thất đi học. Điều kiện học hết sức là thiếu 
thốn, trường Thường Đễ chúng tôi tôi nhớ là nó có 3 dãy phòng học, 1 dãy nhà 
tranh vách đất, 1 dãy cũng vách đất nhưng mà lá dừa và 1 dãy nhà ngói. Từ 1 
trường trung học lớn nhất của 1 tỉnh, lớn nhất của 1 nước, điều kiện học là như thế, 
tuy nhiên tinh thần học tập, chẳng lẽ lại khen trường mình nhưng mà phải nói là 
tuyệt vời. Bởi vì chỉ khoảng 10 năm sau những thế hệ học sinh đầu tiên của những 
ngày đầu ??đã trở về, trở thành hiệu trưởng của trường chúng tôi, ví dụ như giáo 
sư cũng là 1 nhà văn nổi tiếng ông Nguyễn Ngọc Giác cũng là học sinh của trường 
Thường Đệ. Và đâu khoảng năm 66, từ năm 54 cho đến năm 63,64 thì ông Nguyễn 
Ngọc Giác đã trở thành hiệu trưởng cùa trường Thường Đệ. Ở trong mọi lĩnh vực 
khác của xã hội cũng đều như thế, ở trong lớp đầu tiên của những ngày 54 đã trở 
thành chuyên viên những cán bộ lãnh đạo ở mọi lĩnh vực, kể cả giáo dục, kể cả y 



tế, kể cả văn hóa. Chúng tôi đã phấn đấu vươn lên từ khởi đầu là 1 con số không 
như vậy, vô cùng khó khăn nhưng mà lạc quan, tin tưởng vào tương lai của từng cá 
nhân cũng như xã hội miền Nam chúng ta.  
Đó là từ năm 54 trở tới phải không ạ, thế thì thời gian trước năm 54 thì nơi đó 
Cộng sản đã phá hủy hết, tiêu thổ kháng chiến thì gia đình ông như thế nào? 
Như tôi đã trình bày thì gia đình tôi là 1 địa chủ ở trong làng xã chứ không phải 
trong thị xã Quy Nhơn, thuộc quận Tuy Phước, gần thị xã Quy Nhơn chứ không 
phải Quy Nhơn. 
Nhưng mà đời sống làm sao, đương nhiên là bị đóng thuế, bị chèn ép vì là địa chủ 
rồi nhưng mà ông cùng với các anh em có được đi học không hồi tiểu học? 
Như tôi đã nói thì với lớp cũ của tôi thì hồi đó còn nhỏ đi học những lớp nhỏ, còn 
anh chị của tôi thì đi học đến khoảng năm lớp 5, lớp 6 của thời đó nhưng mà lúc 
đó trình độ khá cao không phải là lớp 5, lớp 6 của bây giờ, trình độ cũng cỡ bằng 
đệ lục, đệ ngũ của sau này, tất cả đều ngừng lại đó và tất cả đều bắt đầu lại sau 
năm 54. Còn dân quê tôi thì rất là khổ, tức là ruộng, ở vùng tôi là vùng núi, ruộng 
gọi là ruộng gieo, có nghĩa là chỉ trồng 1 mùa thôi, người ta phải cày đất lên rồi 
dùng chày vồ để đập đất ra cho nó nhuyễn đi tại vì đất ở chỗ tôi là vùng núi, rất 
khô cằn, người ta gọi là khô cằn đó thì phải đập vụn ra rồi gieo giống, nói chung là 
phải chông chờ hoàn toàn vào sự ??mưa nắng và không có 1 phương tiện, kỹ thuật 
nào cả, và nếu may mắn năm nào được mùa thì người dân quê tôi họ có thể được 
no đủ vài tháng dịp tết ở sau mùa gặt, sau đó thì sống nhờ vào rễ củ ở trên rừng, ăn 
độn này kia rất là khổ. 
Thời thơ ấu của ông thì ông có người bạn thân nào không? 
Tôi có rất nhiều bạn thân, ngoài việc bạn bè không có 1 trò giải trí nào cả chỉ bạn 
bè với nhau, cùng tạo ra trò chơi cho nhau, nói thì bây giờ các em cũng có thể hiểu 
được là chúng tôi chơi bằng cái gì, tất cả mọi đồ đều được làm bằng tay mà nó rất 
là buồn cười, ví dụ như bắn bi, sau này thì chúng ta ê hề những viên bi đầy đủ màu 
sắc nhưng mà hồi đó chúng tôi muốn bắn bi thì phải lên đường ray xe lửa lấy 
những cục đá xanh, những cục đá gồ ghề rồi về đập ra rồi từ từ mài nó ngày này 
qua ngày khác cho đến khi nó thành hòn bi rồi bắn với nhau. Hoặc là trò chơi thứ 2 
là bắn chim, bắn chim thì đi tìm những cây nào nó có những chạc 3 như là chữ Y 
thì ở 2 ngạnh của nó cột cái dây thun lấy từ vỏ xe cũ để bắn bi. Vì không có 1 môn 
giải trí nào và vì làng xã nhỏ cho nên những tình cảm bạn bè của chúng tôi rất là 
đằm thắm. Đặc biệt tôi nói đến trường Thường Đệ của chúng tôi cho đến hôm nay 
chúng tôi đã tổ chức được ở đây 14 lần đại hội, mỗi lần đại hội quy tụ được anh 
em ở trên khắp thế giới chứ không phải chỉ ở đây và chúng tôi ra được 14 đặc san 
đầy những kỷ niệm trong đó bởi vì chúng tôi thường nói là chúng tôi hãnh diện, 
khi người ta nghèo thì người ta dấu cái nghèo của mình đi nhưng mà riêng anh em 
chúng tôi cũng như 1 số bạn bè chúng tôi thì chúng tôi hãnh diện về tỉnh nhỏ 
trường nghèo, cái tỉnh của chúng tôi nhỏ, trường của chúng tôi nghèo cho nên tình 
cảm chúng tôi dành cho nhau rất là rõ ràng. 
Ông có bao nhiêu anh em? 
Dạ, tôi có 2 người anh, 2 người chị và 2 đứa em.  



Ông là con giữa? 
Vâng, tôi là con thứ 8 trong gia đình. Cho tới bây giờ thì chúng tôi như là chia 2 
tức là sống ở bên nhà 1 nửa anh chị em, ở bên đây 1 nửa anh chị em. 
Thưa ông từ hồi nhỏ ông và anh chị em rất là thân, bạn bè còn thân nữa là anh chị 
em, nhưng mà ông có nhớ kỷ niệm nào mà ông với 1 người chị hoặc 1 người anh 
hoặc 1 người em nào mà ông thân nhất mà ông thương nhất, có kỉ niệm nào 
không? 
Kỉ niệm thì rất nhiều kỉ niệm nhưng mà bây giờ tôi không nhớ được kỷ niệm nào 
thương nhất mà tôi nhớ kỉ niệm nghiêm nhất và sợ nhất. Ba tôi từ nhỏ tới giờ chưa 
bao giờ nói với tôi 1 tiếng nào cả nhưng bởi người dạy tôi là ông anh cả, anh ấy 
nghiêm tới độ thế này, tôi là con thứ 8, sau tôi có 2 đứa em thứ 9, tứ 10 cũng là con 
trai, chúng tôi ở nhà quê thì rất là chơi, chúng tôi thường leo lên cây ổi hái ổi hái 
này kia, nhưng mà khi nghe anh tôi ở đâu về thì tất cả đều phải xuống chạy vô nhà 
để làm con ngoan, còn nếu lỡ mà ông ấy về mà không biết chẳng hạn thì ông ấy 
nói quỳ 1 tiếng thì đứa đang đứng ở gốc cây cũng quỳ ngay ở gốc cây mà đứa 
đang ở trên cây cũng tụt xuống mà quỳ. Nhưng mà không chỉ có uy lực của người 
anh dùng để hiếp đáp em mà còn tấm lòng đúng là của người anh, bây giờ nhắc 
đến anh tôi tôi lại muốn chảy nước mắt. Khi mà tôi thi vào trường Thường Đệ thì 
chị biết là thi khó lắm, chỉ có 200 người mà có biết bao nhiêu là trường tiểu học, 
khó vô cùng, thì anh tôi nói rằng nếu mà em thi đậu trường đó thì anh sẽ cho em 1 
cái đồng hồ, tôi đậu và đậu cao. Sau đó tôi có đồng hồ ngay, nhưng mà tôi thấy cái 
nhẫn cưới mà anh tôi đeo thì không còn, tôi biết là cái đồng hồ mà tôi đeo có từ cái 
nhẫn cưới của ông anh tôi, thì đó là 1 kỷ niệm về người anh tôi mà tôi nhớ. Phải 
nói là đây không chỉ là riêng gia đình tôi đâu mà hình như trong xã hội miền Nam 
chúng ta là như vậy, anh em thương mến nhau và làm gương cho nhau, cái gì 
người anh dạy anh dạy cho em thì sẽ dạy cho em của mình và chắc chắn 1 điều là 
những người đó luôn luôn muốn điều tốt cho em mình, cha mẹ cũng thế, anh em 
cũng thế và họ có thể hi sinh để cho người thân của mình tốt. 
Ông có gần gũi với mẹ không? 
Mẹ tôi thì phải nói rằng là, tôi kể cho chị nghe 1 hình ảnh này mà tôi luôn mang 
theo. Trước hết là tôi có 2 bài thơ viết về mẹ và được rất nhiều anh chị em thuộc 
và rất là xúc động về người mẹ của tôi. Tôi kể 1 kỉ niệm về mẹ, đó là thời trước 
năm 54, tôi nói là thời kháng chiến, thời Việt Minh, có 1 hôm mẹ tôi dẫn tôi đến 
nhà ngoại thì cũng trong 1 làng ở ??, có tiếng báo động máy bay mẹ tôi đặt tôi nằm 
trong bụi cây và bà ấy nằm lên người tôi, thì đó là hình ảnh của người mẹ. Tôi có 
viết 2 bài thơ rất là dài về người mẹ, tôi xin phép được đọc đoạn cuối của cả 2 bài. 
Một đời nuôi con mẹ không mong ngày nương cậy 
Một đời thọ ơn cũng chưa một phút báo đền  
Tha lỗi cho con khanh tướng dẫu làm nên  
Cuộc đời thừa khi đã xa tình mẹ 
Tình mẹ thì không bao giờ nói hết được. 
Còn với các chị gái? 
Chị thì rất là thân, thân vô cùng luôn. Có lẽ là tôi không hiểu là có phải gia đình tôi 



là đại biểu hay không nhưng mà tất cả mọi gia đình đều như thế thôi, tức là chị 
như 1 người mẹ. Tôi có 1 người chị mà thời đi học tôi có cảm tưởng rằng nếu chị 
có 10 đồng mà tôi cần 9 đồng thì chị ấy sẽ đưa mà không cần biết tôi cần 9 đồng 
để làm gì, đó là tình của chị với em. Tôi nghĩ rằng rất nhiều gia đình trong xã hội 
miền Nam chúng ta người chị đã trở thành người mẹ đặc biệt là với những đứa em 
trai, kể cả những đứa rất ngông, không kể trời đất gì cả thì người chị có thể chỉ lớn 
hơn 1 chút thôi, 1 tuổi, 2 tuổi nhưng cũng có thể trở thành 1 người chăm sóc em 
mình. 
Bây giờ ông có bao nhiêu bác, chú? 
Ruột thì không có vì ba tôi là 1.  
Ông cụ là một à? 
Chỉ có 1 người cô, tức là em của ba tôi. 
??của ông? 
Có nhiều và đó dường như là trong xã hội Việt Nam chúng ta dường như là cái 
tình cảm rất là sâu đậm, có thể là do sinh hoạt xã hội nó tạo ra như thế. Bởi vì như 
gia đình tôi có từ đường, bởi vì ba tôi là trưởng cho nên mỗi năm thì có tới 60 đám 
giỗ, mỗi lần giỗ thì bà con đều về từ thế hệ lớn đến thế hệ con, ví dụ như các cô thì 
dẫn con về hết, các chú cũng dẫn con về hết. Tôi không có bác chú ruột, chỉ có bác 
chú họ, cả 1 đại gia đình, gần nhau rất là thường xuyên. Những ngày giỗ, đặc biệt 
là những ngày tết gần như là đều gặp nhau hết, chia sẻ với nhau hết. Người lớn 
luôn luôn quan tâm đến người trẻ, ví dụ như tôi có 1 người ông, người này là em 
ông ngoại tôi, người này là 1 người thành đạt và đã thi đỗ, làm quan dưới thời 
cùng trong 1 đơn vị với cụ Ngô Đình Diệm. Sau khi cụ Diệm làm tổng thống thì 
ông tôi được làm Dân biểu quốc hội ở Bình Định, ông có hàng cháu hàng trăm 
những đứa cháu, cháu ở thế hệ thứ 2 nghĩa là cháu kêu ông bằng chú, cháu kếu 
ông bằng bác, con của những người này kêu ông bằng ông, nghĩa là có hàng trăm 
đứa cháu kêu ông bằng ông như vậy. Nhưng mà khi ông gặp hoặc là ông nghe tên 
thì ông ấy biết thằng này là con của đứa nào, ví dụ như thằng Giàng là con của ông 
Phạm Đăng Vinh, hàng trăm đứa cháu ông đều quan tâm và ông đều biết đứa nào 
đang làm gì. Một điều nữa là tôi bị ông tôi trách là cái thằng mục vô tôn trưởng, có 
nghĩa rằng dù mày đi làm ở đâu, đi đâu, thì khi về tới quê hương cũng đều phải 
đến thăm ông, trình diện ông, tôi thì thứ nhất tính mình cũng nghệ sỹ lang thang, 
thứ 2 là ông tôi nặng tai, tức là nói chuyện với ông nhiều khi phải nói lớn thành ra 
tôi trốn, về Quy Nhơn nhưng mà không tới thăm ông. Nếu ông biết thì ông sẽ kêu 
ba mẹ tôi đến và nói ‘Dạy nó, không được mục vô tôn trưởng như vậy”. Thì đó, tôi 
nói chuyện này để cho thấy tôn ti trật tự cũng như tình cảm gia đình của xã hội 
Việt Nam chúng ta đúng ra như vậy, tức là có tôn ti trật tự, mọi người có lớn có 
nhỏ, tôn trọng nhau và người lớn phải quan tâm đến người nhỏ để ngược lại người 
nhỏ phải tôn trọng người lớn, không phải là dùng cái lớn tuổi của mình mà bất 
công, hà hiếp những người con mà phải tỏ ra bao dung, tỏ ra thương mến, tỏ ra lo 
lắng và ngược lại những người được chủ thượng của mình quan tâm, lo lắng thì 
phải tỏ ra kính trọng, tỏ ra vâng lời, đó là tôn ti trật tự của xã hội chúng ta nó là 
như vậy. 



Thưa ông nói ông có 1 người cô thì bà cô có gần gũi ông không, có điều gì ông 
thấy ông cần nói về bà cô đó không? 
Sự thực thì tôi có người cô đó thôi cho nên thương lắm, tôi có trình bày là mỗi dịp 
như thế thì những người cô đều về với gia đình tức là nhà ba tôi, đặc biệt là người 
cô bởi vì bà ấy là người gần nhất. Tôi thương cô đến độ như thế này, hiện bây giờ 
ở chân tôi có 1 vết thẹo, vết thẹo đó có là bởi vì tôi ??cô tôi. Ở nhà tôi thì má tôi có 
trồng những cây rễ, cây rễ khá là cao, ở dưới có để những cái cày, cái bừa, lưỡi cày 
sắt. Trước ngày giỗ thì tôi biết thế nào cô tôi cũng về và buổi chiều trước ngày giỗ 
cô tôi thế nào cũng về, tôi leo lên cây rễ đó để tôi nhìn về hướng mà cô tôi có thể 
xuất hiện, khi mà tôi thấy cô tôi tôi rất vui mừng, đến độ tôi trượt xuống và để cho 
cái cày nó sát vô chân mình và bây giờ vết thương của tôi vẫn còn, và mỗi lần nhớ 
đến vết thương này thì tôi nhớ đến cô tôi.  
Còn bên ngoại? 
Bên ngoại của tôi thì rất là đông. Có 1 làng gọi là làng Cảnh Bân nhưng thực sự 
gần như cả cái làng này đều là họ Trần, tức là họ ngoại cả tôi đó. Họ ngoại của tôi 
phải nói là 1 họ hiển đạt, như tôi trình bày lúc nãy, em của ông ngoại tôi đỗ đạt 
khoa bảng cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn, cậu của tôi thì đã từng đi học ở ??, 
nói chung là họ rất là hiển đạt. Tuy nhiên, ở trong 1 truyện tôi có viết là Tuổi thơ 
làng quê và hát mậu định, tôi có nhắc đến làng của tôi và tôi nói rằng, vì làng của 
mình, vì làng có nhiều người hiển đạt như vậy, có những ông cụ rồi ông nghè, ông 
ngoại tôi là ông nghè, rồi quan phủ, ông tôi vừa kể là quan tri phủ. Cho nên với 
các làng khác trong khu vực thì làng này ở trong 1 tầm cao hơn, và đối với thế hệ 
trẻ, đám con nít tụi tôi thì không chấp nhận cái đó, tức là không chấp nhận đám 
con nít ở làng Cảnh Bân phách lối như vậy. Tôi thì là ở làng Đăng vinh, tức là làng 
kế bên, tôi thì nhỏ tuổi nhưng mà có cha cũng có vai vế, cháu gọi ông nghè bằng 
ông, có ông ngoại làm quan phủ nên có đủ vai vế kinh tế và xã hội để làm leader 
của làng khác và chúng tôi cũng thường cãi nhau hồi đi học thường cãi nhau bởi vì 
trong làng chúng tôi thì có 1 đoàn hát hội, có 2 ông đóng kép 1 ông tên là Thường 
Kính ở Khánh Vân, 1 ông tên là Lưu Thanh thì ở làng Đăng Vinh của tôi. Đêm nào 
mà ông Thường Kính đóng vai chính thì những làng khác họ khinh tại vì đóng dở, 
nghĩa là bênh vực cho đồng bào của mình, đồng bào theo nghĩa nhỏ nhất là làng xã 
của mình. Nói chung là về bên ngoại tôi thì có rất là nhiều anh em, rất là nhiều kỷ 
niệm rất là nhiều chia sẻ với nhau, nâng đỡ nhau trong cuộc đời kể cả trước kia 
cho tới bây giờ. 
Thưa, bây giờ đến thời trung học của ông thì ông có những người bạn nào thân 
thiết, và cho tới bây giờ vẫn còn liên lạc? 
Như tôi vừa trình bày là khi mà đến đây, trong 1 khoảng thời gian ngắn, chỉ 3,4 
năm ở Hoa Kỳ thì họ đã có 1 số anh em, hiện ở đây có 1 thầy hiệu trưởng cũ của 
tôi, trường trung học Thường Đễ hiện đang làm tu sĩ. Có 1 số anh em đã lập thành 
nhóm rồi nhưng chưa thành tổ chức. Khi tôi tới đây thì anh em nói với tôi rằng, 
anh em mình ở đây có 1 nhóm anh em muốn tổ chức thành 1 gia đình chúng tôi 
gọi là gia đình cựu học sinh Thường Đễ trung học, chúng tôi cần 1 tờ báo, ông có 
làm được không. Mặc dù lúc đó tôi vừa tới đây mặc dù đời sống cá nhân vẫn còn 



đủ thứ, không biết mình phải làm cái gì để kiếm ăn đây, nhưng mà bằng tình 
cảm ??tôi đã nhận lời ngay, và cho tới bây giờ chúng tôi đã tổ chức được 14 lần 
họp mặt cũng như ra được 14 số đặc san. Chúng tôi cũng có danh sách ở trong đặc 
san đó, danh sách của quý thầy cô và anh chị em ở khắp nơi trên thế giới có 
khoảng hơn 1000 người, mỗi gần họp mặt như thế chúng tôi góp được khoảng 5,6 
trăm anh chị em và quý thầy cô từ khắp mọi nơi về đây, hội chúng tôi vẫn thường 
tổ chức vào tháng 6, hội đó chúng tôi gọi là Hội Houston tháng 6. Trở về cá nhân 
tôi, kỷ niệm ở thời này thì đã có 1 lần tôi được 1 đài truyền hình phỏng vấn thì họ 
nói về đẵ san Thường Đễ tại sao lại quy mô như thế, tôi cũng thành thật với anh 
chị em là với riêng cá nhân tôi thì tôi có 1 kỷ niệm rất là đặc biệt vì trong 2 mấy 
năm từ năm 54 cho tới năm 75 thì trường tôi chỉ có 2 tờ đặc san thôi, vào năm 64, 
65, 2 tờ đặc san đó may mắn được sự tin tưởng đúng vào thời gian tôi lớn lên, 
chính vì thế mà 2 tờ đặc san đó là do tôi thực hiện, cho nên bây giờ ở đây là 14 số. 
Cũng 1 kỷ niệm nữa là khi đến Houston, khi tôi cầm bút trở lại thì bài viết bài cho 
báo Đồng Văn tôi được họ trả nhuận bút cho 50 đồng, lúc mới đến đây thôi nên rất 
là mừng, bài viết đó có tên là Trường Thường Đễ Quy Nhơn - những thăng trầm 
trong nỗi nhớ. Bài viết này đã được cái báo gì ở trong nước, báo của Việt kiều họ 
lấy họ đăng lại, họ có sửa lại một chút chẳng hạn. Thì nói như vậy để thấy được kỷ 
niệm về ngôi trường này, tôi nói ngôi trường này đối với cá nhân tôi và đối với anh 
em bạn bè tôi rất là sâu đậm. Tôi có những người bạn họ gọi tôi là ??/ mỗi năm 
chúng tôi đón được 10-15 đệ thất 59 để mà về đây tham dự đại hội trung học 
Thường Đễ này. Nói chung là rất là thân bởi vì trong thành phố đó chỉ gặp đi gặp 
lại những khuôn mặt đó thôi, đi tới đi lui vẫn như vậy thôi cho nên là thân thiết 
lắm, chỉ có 1 điều là người bạn thân nhất của tôi từ tiểu học cho đến trung học hồi 
đó tôi là vua ??, tức là chuyên làm báo cho ?? Có 1 người làm phụ tá cho tôi tên là 
Trần Hữu Tráng, chúng tôi làm việc chung đến nỗi mà khi anh em gọi thì gọi cả 2 
người đến ??? Thì người bạn này anh ta cũng đi Thủ Đức ra trường thì anh ta tiểu 
làm việc tại khu Bình Định lo cho chương trình phát thanh cũng như báo chí cho 
lực lượng nhân dân tự quản. Sau 75 thì chúng tôi ở tù, tôi ở trại Trạng Lớn về an 
dưỡng ở Biên Hòa, bạn tôi từ Long Khánh cũng về an dưỡng tại Biên Hòa, chúng 
tôi ở với nhau 1 thời gian ngắn rồi tôi lại chuyển đi tống biệt giam ở Bình Lâm còn 
bạn tôi thì chuyển đi A20 ở Tuy Hòa và năm 80 thì anh ấy chết, chết là bởi vì thực 
sự tôi không biết tại sao bạn tôi chết tuy nhiên với những người thường 
xuyên ??và chúng tôi không biết 1 loại thuốc nào ngoài loại thuốc ??không biết nó 
trị được bệnh gì ở trong tù chỉ biết loại thuốc đó thôi, bị bệnh gì cũng được người 
ta đưa cho loại thuốc đó, với tình trạng như thế thì bệnh gì cũng có thể giết chết 
người ta cả, bạn tôi đã bị chết ở trại A20 Tuy Hòa năm 1980. 
Thưa từ ngày còn nhỏ cho tới trung học thì mặc dù ông là người con thứ trong gia 
đình nhưng ông có chú ý có coi những ngày giỗ kỵ tới 60 lần trong 1 năm, nghĩa là 
trong mỗi lần trong 1 tuần, ông có chú ý trên bàn thờ nhưng thế nào hay là từ 
đường trang trí như thế nào không, ông có chú ý tới không? 
Không phải là chú ý mà bắt buộc phải chú ý. Bởi vì nhiệm vụ của tôi là chùi và 
đánh bóng lư đồng, tôi nhớ rằng, không phải là khoe tuy nhiên là địa chủ mà nên 



cái nhà của ba tôi ở quê rất là lớn thời mà Quy Nhơn đi tản cư thì nhà của tôi chứa 
được gần 200 người. Bây giờ nói về cái nhà thờ, nó rất là lớn, dài và rộng, đủ chứa 
3 gian tức là chứa 3 bàn thờ lớn, án thờ gọi là án vì nó đã được chạm trổ ??trên 
mỗi bàn thờ đặt như thế thì có bộ tam và bộ ngũ, trên bộ tam và bộ ngũ đặt những 
đèn thờ, lư hương rất là trang nghiêm, và điều đặc biệt đáng lưu ý trong xã hội 
chúng ta đó là vào giờ làm lễ thì tất cả con cháu đều phải hiện diện ở trước bàn thờ, 
có thể đứng bên, đứng trước bàn thờ nhưng mà tất cả đều phải đứng ở trước đó hết 
bởi vì quan niệm rằng có hay không thì không biết nhưng khi mà chúng ta đã tin, 
đã thờ 1 vị nào, ví dụ như hôm nay là giỗ ông nội chẳng hạn thì người ta tin rằng 
có vị khách đang hiện diện ở đó thì con cháu không được làm việc khác, không 
làm bất kỳ việc gì khác bởi vì đang phải tiếp vị khách ví như ông bà mà. Thành ra 
quan trọng nhất là tất cả con cháu phải hiện diện ở đó, rồi khi tàn nhang rồi, cúng 
bái rồi thì mọi người mới đi làm việc của mình, làm chuyện này chuyện kia nhưng 
mà trong lúc hành lễ thì tất cả phải hiện diện vì quan niệm là đang tiếp 1 người 
khách của gia đình. 
Cho tới khi ông đi ra tới hải ngoại ông có giữ những lễ tục đó không? 
Vẫn có giữ nhưng mà bớt đi, chỉ những cái trung tâm là chính nhưng mà hình thức 
nhưng mà không có điều kiện để làm như ở nhà. 
Người anh cả của ông còn sống hay là không? 
Anh cả tôi thì đã mất rồi. 
Ông ấy mất trong hoàn cảnh nào? 
Do bệnh, không có gì đặc biệt cả. 
Ông là người bắt buộc phải dọn bàn thờ, phải đánh lư đồng, ông có giữ được 
những hình ảnh gì của gia đình không? Hoặc là kỷ niệm nào của cha, của mẹ, của 
anh chị em, những gì của gia đình ông còn giữ không? 
Dạ còn giữ, khá nhiều, một số thì khi đi tôi có mang theo, 1 số thì nhờ gia đình bên 
kia giữ, còn hình thì tôi có rất là nhiều. Ví dụ ở đây có 1 hình đại gia đình. 
Ông có thể giơ lên cho mọi người thấy và có thể nói về cái hình. 
Đây là hình hôn lễ của người em út của tôi, cũng là sỹ quan của quân đội Việt Nam 
Cộng hòa còn đây là ba mẹ tôi. Ở trong này có ba thế hệ, đây là ba mẹ tôi, đây là 
thế hệ anh chị em chúng tôi, và những nhóc nhóc này là hàng cháu, và trong những 
cháu này con bà chị thứ 5 của tôi, trong tất cả những cháu này đang ở đây và kể cả 
vừa dâu vừa rể là 14 nghị sỹ. 
Xin cám ơn ông. Bây giờ chúng ta qua thời kỳ chiến tranh, sau khi ông học xong ở 
trường Thường Đễ, ông ra trường thì ông học trường đại học nào? 
Tôi học trường Văn Khoa. 
Ông học đại học Văn Khoa, khi nào thì ông vào quân đội? 
Bây giờ phải nói cho rõ như thế này, trước năm 1968 tức là trước biến cố tết Mậu 
Thân gần như là nó không ưu tiên về vấn đề học vấn tức là cứ lên đại học rồi, kém 
hay không không cần biết, còn ở đại học thì sẽ được miễn dịch tuy nhiên sau năm 
1968 thì có lệnh tổng động viên, tổng động viên nghĩa là người ta giới hạn tuổi vào 
đại học năm thứ nhất là mấy tuổi, năm thứ 2 là mấy tuổi, nếu mà ai không đáp ứng 
được tuổi đó, thì đều phải trình diện quân đội hết. Tôi trình diện nhập ngũ sau biến 



cố tết Mậu Thân năm 1968 trong lệnh tổng động viên. 
Trong dịp biến cố Mậu Thân năm 68 ông ở đâu? 
Lúc đó tôi đang ở ??ở ngã 6 Chợ Lớn.  
Nếu mà ông còn nhớ ông có thể mô tả lại thời gian lúc đó như thế nào không? 
Ở đảo ?/, cư xá cho sinh viên ở những tỉnh xa về Sài Gòn thì thế giới tự do rất là 
vui, tôi có 1 bài thơ về những chàng trai chơi suốt đêm và học suốt đêm, đại khái 
là vui lắm. Nhưng cho đến ngày 27 âm lịch thì có 1 bữa cơm ở trên bàn của câu lạc 
bộ đạo xá, người mà trách nhiệm ở đó nói là hôm nay có tăng khẩu phần ăn mời 
các anh 1 bữa cuối năm, và kể từ đây cho tới mùng 5, mùng 6 gì đó tôi không nhớ 
rõ thì tất cả những nhân viên phục vụ ở đó đều về quê ăn tết cho nên tự mỗi người 
tự lo bữa ăn cho mình. Thực sự mà nói dịp tết thì đến 80% sinh viên đều về quê ăn 
tết, thành ra là vào dịp tết Mậu Thân thì ở đại học ??thì số người ở lại rất là vắng, 
rất là ít. Chúng tôi nhớ là chúng tôi vẫn sinh hoạt bình thường, hẹn hò với các bạn 
ở Sài Gòn mùng 1, mùng 2, mùng 3 tết, đại khái như vậy, vui vẻ bình thường. Tối 
đêm giao thừa cũng đánh phé, hồi đó vẫn chơi bình thường, khoảng nửa đêm thì 
nghe thấy tiếng súng và có rất nhiều người đang chạy đến chỗ nhà thờ ngã 6, tức là 
trước đại học Phát Mạng có 1 nhà thờ, có 1 sân rộng, chúng tôi thấy có vẻ như 
người ta chạy loạn, lúc đó mình cũng chưa biết là có chuyện gì. Sau đó có những 
người chạy qua bên đây, bên đại học Phát Mạng thì chúng tôi mới biết rằng đại 
khái là ở Bàn Cờ và 1 số nơi gần đó đang có giao tranh và có cháy, sau này cư 
xá ??ở Bàn Cờ cháy cả 1 khu vực. Những ngày sau đó không di chuyển được 
nhiều tại vì mình không biết tình hình như thế nào và cũng không có phương tiện 
gì để đi lại, cho nên là riêng cá nhân những anh em ở lại cư xá thì nhịn đói bởi vì 
tin tưởng vào các bạn bè ở Sài Gòn nó nuôi được mấy ngày tết nhưng mà bây giờ 
thì những quán ăn trong đó họ tạm nghỉ để nhân viên về quê ăn tết, mình thì hi 
vọng những quán xá bên ngoài và bạn bè nhưng mà không đi được, riêng cá nhân 
những anh em ở lại Văn Khoa lúc đó thì thiếu thốn. Tuy nhiên nhìn vào xung 
quanh mình thì thiếu thốn của mình cũng không có gì cả bởi vì có bao nhiêu người 
mất nhà cửa, biết bao người rơi vào thảm cảnh Tết Mậu Thân. 
Thời gian đó, ông học ở đại học Văn Khoa năm thứ mấy? 
Tôi vừa qua được chứng chỉ dự bị, tôi đang học ??miền Nam. 
Rồi sau đó ông vào Thủ Đức phải không ạ? 
Dạ vâng. 
Sau khi ông vào Thủ Đức thì ông được ra binh chủng nào? 
Thưa, trong cuộc đời quân ngũ của tôi thì có 2 đơn vị, 1 đơn vị rất là sướng nhưng 
mà không có kỷ niệm, 1 đơn vị rất là cực nhưng mà đầy kỷ niệm. Đơn vị đầu tiên 
của tôi, khi ra trường có lẽ nhờ điểm gì không biết nhưng mà khá cao, khi mà tôi 
lên chọn đơn vị khi mà ra Thủ Đức thì họ cứ theo thứ tự tốt nghiệp chọn như vậy, 
các khóa, họ có những đơn vị nào, nhu cầu như thế nào thì theo thứ tự như vậy, 
mình đậu cao thì mình lên sớm chọn những chỗ tốt, chỗ tốt được hiểu là ít nguy 
hiểm, đơn vị đầu tiên của tôi vì tôi đỗ cao cho nên đơn vị đầu tiên của tôi là ??ở 
Quy Nhơn, tôi về lại thành phố của mình và làm ở đơn vị không tác chiến. Tôi về 
đó 1 thời gian thì có 1 may mắn nữa là hồi đó cục xã hội của 1 cục chỉ huy chính 



trị họ mở thêm 9 trường Tân Phát quân đội, trường Tân Phát quân đội là trường 
dạy cho con em lính, vào lúc đó, trước năm 70 thì chỉ có 1 trường ở Sài Gòn thôi 
nhưng vào cuối năm 70 thì có thêm 9 trường và mỗi ??cũng có thêm 1 trường Tân 
Phát quân đội ở Quy Nhơn. Tôi được cử về cục xã hội học 1 khóa tổ chức và điều 
hành trường quân đội và tôi trở ra để tổ chức 1 trường văn hóa khoa học quân đội 
ở Quy Nhơn. Công việc này rất là sướng vì thứ nhất là được trợ cấp thêm khoảng 
gần 2000, thứ 2 là dạy giờ nào thì được trả thêm tiển y sư giáo sư của bộ giáo dục 
và cái thứ 3 là ở tại Quy Nhơn. Tôi làm ở đó được khoảng 2 năm rồi sau đó có 
những cải cách về quân lực cho nên tôi đổi về sư đoàn ??bộ binh tức là 1 đơn vị bộ 
binh tác chiến, và như tôi đã nói rất là cực nhọc, rất nguy hiểm bởi vì đã là lính thì 
phải ở trong những đơn vị tác chiến mới thấy thế nào là tình đồng đội, mới thấy 
thế nào là gắn bó, chia sẻ sống chết với nhau, tôi có đầy kỷ niệm ở đơn vị thứ 2 
này chứ không phải là những ngày ??ở Quy Nhơn. 
Ông có thể chia sẻ 1 vài kỉ niệm khi mà ông ra tác chiến? 
Rất là nhiều kỷ niệm chị, tôi có viết rất nhiều về thời gian tác chiến như có 1 
quyển rất nhiều người thích là “Tây Ninh, chút còn lại trong lòng 1 người lính” là 
tôi viết về thành phố Tây Ninh vì sư đoàn của tôi ở Nam Bộ binh của tôi được gọi 
là “sét miền Đông”, sư đoàn “sét miền Đông” và địa bàn tác nghiệp là Hậu Nghĩa, 
tỉnh Tây Ninh, có rất nhiều kỷ niệm về tỉnh Tây Ninh. Tôi kể 1 vài kỷ niệm, cũng 
là kỷ niệm mà tôi cũng muốn nói đến tính cách của người chỉ huy của quân đội 
Việt Nam cộng hòa. Như tôi nói là tôi đã ở đơn vị không tác chiến được 2 năm, tôi 
đã lên thiếu úy rồi và cũng sắp tới ngày tôi lên trung úy thì tôi mới ra đơn vị tác 
chiến. Với cấp bậc như vậy ở ngoài đơn vị tôi lúc đó, lúc tôi ra sư đoàn ??vào năm 
1972 sau trận ở trên Suối Trà Ô ở An Lộc, sỹ quan và hạ sỹ quan chỉ huy chết rất 
là nhiều, cho nên những người chỉ huy hồi đó chỉ có thiếu úy thôi, mà chuẩn 
úy ??đôi khi cũng có thể xử lý hoặc đôi khi thiếu úy làm đại đội trưởng. Cho nên 
tôi lúc tôi ra thì tôi đã là thiếu úy thâm niên, tức là vài tháng nữa tôi lên trung úy 
nhưng mà tôi không biết gì cả vì không có kinh nghiệm tác chiến gì cả thành ra 
tiểu đoàn trưởng rất là khó sắp xếp cho tôi, làm cái gì đây, chẳng lẽ giờ ra làm phó 
cho 1 ông thiếu úy mới lên thiếu úy, làm đơn vị trưởng thì không làm được vì 
không biết gì cả. Ông tiểu đoàn trưởng của tôi nói với tôi là bây giờ cậu cứ theo 
tiểu đoàn, theo 1 thời gian hi vọng là cậu học hỏi nhanh để làm nhiệm vụ. Ba tuần 
lễ đầu tôi chỉ đi chơi, đi theo thôi mà không làm gì cả, không có 1 chức vụ gì cả, đi 
theo để biết như thế nào là cách điều động, cách bố trí quân, cách làm như thế nào, 
sau đó tôi ra làm đại đội phó, lúc đó có 1 ông đại úy ở quân đoàn 3 về làm đại đội 
trưởng cho nên ghép tôi vào đó vì xứng đáng để chỉ huy tôi, mấy ông kia đều là 
đàn em của tôi hết, mấy ông kia đều là đàn em của mình mặc dù mình là thằng ngu 
không biết gì cả ở trong văn phòng ra. Tôi làm đại đội phó được 6 tháng thì tôi 
được lên làm đại đội trưởng, đây là 1 kỉ niệm để mà nói đến nhân cách của người 
chỉ huy. Khi mà tôi làm đại đội trưởng, đơn vị tôi đi hành quân cấp chiến đoàn, cấp 
chiến đoàn có nghĩa là trên tiểu đoàn, hoặc là tiểu đoàn rưỡi hoặc 2 tiểu đoàn, hoặc 
3 tiểu đoàn, khi mà chúng tôi hành quân ra 1 chỗ ở bên bản đồ thì gọi là khúc 
xương, tức là 1 nghĩa địa, ký hiệu trên bản đồ là 1 khúc xương, thì chỗ đó sau này 



tôi mới biết chỗ đó là bộ chỉ huy của quân đội ??, chỗ đó rất là nguy hiểm ở trong 
đó có những hầm hố, rừng tre thường thường đi hành quân người ta đi đường vòng, 
người ta né, không đi thẳng vào đó. Nhưng mà tôi thì thứ nhất là không có quân 
đội và thứ 2 là mình nghĩ rằng nhận lệnh là phải làm, làm không được thì nói 
không được chứ không có kiểu không làm rồi ở bên ngoài báo cáo láo, tức là nói 
đi linh sơn, linh sơn tức là lột xác ???, linh sơn mô tô a tức là một tiểu A, 1 tiểu B 
mặc dù người ta không đi người ta vẫn bắn, tôi thì không. Hôm đó nhận được lệnh 
1 chiến đoàn, cả 1 tiểu đoàn họ báo là họ đã qua rồi, và 1 tiểu đoàn của tôi đã báo 
qua rồi nhưng thực sự thì họ đi họ khôn khéo họ đi 1 con đường an toàn 1 chút 
mặc dù không phải là tránh né họ biết lưu động, tôi thì không có kinh nghiệm cho 
nên dàn hàng ngang nhào vô vào mục tiêu. Chị có thể tưởng tượng được là cả đại 
đội bị pháo, 1 ngàn quả pháo chết liền 1 binh sỹ, vô là chết liền luôn, bây giờ tôi 
vẫn còn nhớ tên anh đó là binh sỹ đầu tiên mà chết dưới sự chỉ huy của tôi, anh ta 
tên là Mai Văn Hòe, hạ sỹ Mai Văn Hòe bây giờ tôi vẫn nhớ. Khi gặp tình huống 
như vậy tôi không còn biết gì bản thân mình cả, trong tình huống như vậy tôi chỉ 
nghĩ rằng làm thế nào để bảo toàn được đơn vị của mình, làm thế nào để bảo vệ 
được binh sỹ dưới quyền của mình. Thành ra dưới 1 áp lực lớn như vậy thì tôi cho 
rút quân, vẫn bảo toàn được theo chiến thuật, nghĩa là không phải bỏ chạy, ở trong 
trường bộ binh Thủ Đức có dạy 1 chiến thuật là rút quân gọi là quấn chiếu, có 
nghĩa là đơn vị xa sẽ rút trước nằm lại yểm trợ, cứ từng đơn vị rút lui bậc thang lúc 
nào cũng có người bảo vệ, có lực lượng bảo vệ, thì tôi đã làm được điều đó, cuối 
cùng trong đó chỉ còn tôi và 2 người bắn máy và 1 toán 5 người gọi là BK tức là 
biệt kích bảo vệ cho tôi, khi tất cả đều đã ra ngoài thì trong đó còn lại 7 thầy trò tôi 
trong đó, lúc đó tôi mới bắt đầu đi ra. Lui ra thì đại đội rút về 1 cái làng, tôi còn 
nhớ đêm đó là đêm trăng, sau khi bố trí quân thành 1 tiểu đoàn ??bố trí thành 1 
vòng đai lớn, đêm đó có trăng thì khoảng 7h tối thì máy truyền tin từ tiểu đoàn gọi 
nói là lên gặp 45 tức là ám số truyền tin của tiểu đoàn trưởng tôi là 45, tôi là đại 
đội trưởng loại I thì ám phó truyền tin là 51, thì phó đội trưởng nói là “Mời 51 lên 
gặp 45”. Lúc đó trong đầu tôi nghĩ là thế nào cũng bị xài xế, những vụ như thế này 
rất hay bị xài xế, cho nên trên đường đi tôi nghĩ là nếu mà bị xài xế thì tôi cũng sẽ 
trình bày lại, tôi nói là người ta không vô, tôi vô nhưng mà bây giờ áp lực mạnh 
như vậy tôi vẫn làm điều đó, tôi đã làm hết sức rồi mình nghĩ là như vậy, sẽ biện 
bác, sẽ cãi lại nhưng mà tôi không ngờ khi tôi lên thì có 1 cái ??, trong nhà binh có 
1 cái ??để làm đủ thứ chuyện ??thì có 1 ấm trà, có 1 đĩa bánh, ngồi sẵn tại chỗ thì 
có 1 đại úy tiểu đoàn phó, 1 đại úy trưởng ban ba ngồi đó sẵn rồi thì khi tôi lên thì 
2 vị đó đang ngồi đứng lên, sau đó 1 chút thì tiểu đoàn trưởng lúc đó là thiếu tá 
khóa 20 Đà Nẵng, tôi thấy không khí như vậy thì nghĩ là không biết chuyện gì đây 
nhưng mà không phải là xài lễ rồi. Thì đây tôi cũng nói rằng cái tình và cái nhân 
cách của người chỉ huy, ông tiểu đoàn trưởng lấy 1 cái ??ngồi bên cạnh tôi và nói 
là “Sáng hôm nay lẽ ra chú mày không có nên vô đó vì trong đó ghê lắm, đó là lực 
lượng ghê lắm, không có vô được. Cái lầm lẫn của chú mày là đã dẫn ??nhưng mà 
cái đáng khen của chú mày là đã bình tĩnh giải quyết công việc trước tình huống 
xấu như vậy, việc chú mày làm là tốt nhất trong cái xấu”. Tức là thay vì khiển 



trách thì đã an ủi 1 cách rất là khéo léo. Tôi vẫn nhớ hoài tỉnh cảm của người chỉ 
huy với tôi là như vậy, nói là “chú mày đã làm tốt nhất trong tình huống xấu”. Đó 
là kỷ niệm tôi nhớ lần đầu tiên tôi dẫn anh em đi hành quân, tôi vẫn nhớ chiến sỹ 
hi sinh đầu tiên dưới sự chỉ huy của tôi là chiến sỹ Mai Văn Hòe và do đó thì đơn 
vị tôi mỗi lần đi qua đó đều dừng lại ??cho đến ngày tôi đảo ngũ thì tôi vẫn nhớ 
chỗ đó, dù trên bản đồ nó tên gì thì tôi vẫn gọi là ??, vẫn nhớ là chỗ đó.  
Ông ở trong quân đội trong sư đoàn 25 cho tới 30 tháng tư năm 75? 
Tôi có viết 1 truyện là “giờ cuối của 1 đơn vị nhỏ” cũng có in trong quyển ?? Tôi 
nói 1 chút về những trận đánh cuối cùng, những hi sinh cuối cùng của những 
người lính trong 1 đơn vị nhỏ nhưng mà vẫn làm tròn nhiệm vụ, vẫn hi sinh cho 
tới giờ phút cuối cùng, người thiếu úy dưới quyền của tôi chết vào 3h chiều ngày 
29 tháng tư, giữa 1 cánh đồng bom khi tôi rút về từ tiểu khu Hậu Nghĩa băng 1 
cánh đồng bom về xã Tân thứ nhì, Nghĩa Lâm. Sài Gòn. Lúc 3h chiều anh ấy là 
Mai Trung Còn, tôi vẫn còn nhớ tên anh ấy là Mai Văn Còn đã hi sinh vì đàn pháo 
vào lúc 3h chiều ngày 29 tháng tư. 
Vâng, như vậy để tiếp tục câu chuyện ông có thể cho biết ngày 30 tháng tư đó ông 
ở đâu, làm gì và hiện trường, quang cảnh ở nơi mà ông ở? 
Như tôi đã trình bày thì đơn vị tôi vùng trách nhiệm là Tây Ninh và Hậu Nghĩa. 
Vào ngày 24 tháng tư chúng tôi đang ở Ga Dầu Hạ thì chúng tôi nhận được lệnh đi 
tăng cường cho tiểu khu Hậu Nghĩa, chúng tôi từ Ga Dầu Hạ của Tây Ninh chúng 
tôi đi Hậu Nghĩa. Vào ngày 24 mặc dù tin tức bị mất ở khắp mọi nơi, vùng 1 đã 
mất, vùng 2 đã mất, phòng tuyến An Lộc đã lung lay, rất nhiều tin tức không vui 
tuy nhiên với đơn vị nào còn chiến đấu thì tinh thần vẫn bình thản, vẫn bình 
thường vẫn làm hết sức mình, chúng tôi vẫn làm những công việc y như vậy, tức là 
khi mà chúng tôi lên tới Hậu Nghĩa thì được phòng 2 ở đó cho biết rằng quân đang 
tiến ở ngã ba Tân Mỹ, ở nhà máy đường Hiệp Hòa, ??tình hình đó rất là xấu nhưng 
mà không ảnh hưởng gì đến trách nhiệm của chúng tôi cả, chúng tôi vẫn làm việc 
bình thường y như là tình trạng bình thường, có nghĩa là chúng tôi gọi là hành 
quân để giải tỏa áp lực địch, chúng tôi tấn công lại những chỗ nào có địch thì 
chúng tôi đưa quân tới, chúng tôi làm việc bình thường như thế từ 24 cho đến 29 
tháng tư. Tới chiều ngày 28 tháng tư thì tình hình lúc đó đã xấu ở mọi nơi rồi, 
chúng tôi biết nhưng mà lúc đó người lính chỉ biết 1 điều thôi, nghĩa là phải bám 
lấy đơn vị của mình, vì đơn vị của mình không có lung lay, hoàn toàn không có 
lung lay, vẫn tin tưởng vào mục đích mình làm. Đến chiều ngày 28 tháng tư thì 
chúng tôi được lệnh rút về để bảo vệ tòa hành chánh cũng như là tiểu khu Hậu 
Nghĩa thì chúng tôi từ những vùng hành quân xa rút về Hậu Nghĩa. Lúc mà chúng 
tôi về Hậu Nghĩa thì tình hình đã rất là xấu, kho xăng bị cháy, bị pháo kích rất là 
nhiều, kho xăng cháy, kho đạn nổ, nhà cửa rất tiêu điều, 1 tỉnh lị rất là nhỏ như 1 
thị trấn nhỏ vậy thôi chứ cũng không có nhà cửa, lâu đài gì nhiều, nhưng mà trong 
1 diện tích nhỏ như vậy đủ thứ hỗn loạn cả, cháy 1 kho đạn, đạn nổ, lửa xẹt ra đầy 
trên bầu trời, cây xăng cháy, đường xá này kia cũng nát hết, nhiệm vụ của chúng 
tôi là rút về để bảo vệ tòa hành chánh và tiểu khu thì chúng tôi vẫn bố trí quân để 
làm nhiệm vụ của mình. Nói riêng về tình cảm cá nhân thì đêm hôm đó tôi mất 1 



người bạn thân anh ta là trung úy, tên là Thắng, ở khóa 2 sỹ quan chính trị, tôi có 
viết 1 bài viết có tên là “51 gọi 53” tức là trong quân đội, ám số truyền tin của tôi 
là 51, người bạn của tôi là đại đội trưởng đại đội 3, ám số là 53. Tôi có viết 1 bài 
về trường hợp hi sinh của Tạ Minh Thắng, có đăng trên báo của trường sỹ quan 
chính trị, đêm hôm đó Thắng bị pháo kích chết vào khoảng 9h đêm ngày 28 tháng 
tư, và xác anh ta được đưa ra nhà xác của tiểu khu Hậu Nghĩa nhưng mà sau đó 
riêng cá nhân tôi định sáng hôm sau thăm lại bạn tôi lần cuối nhưng mà điều đó 
không thực hiện được vì sang ngày 29 thì áp lực công việc quá mạnh tức là xe tăng 
đã tiến sát vào vành đai của tiểu khu và chúng tôi chiến đấu cho đến khoảng 11h 
trưa ngày 29 tháng tư thì liên lạc với trung đoàn, trung đoàn chúng tôi lúc đó đóng 
ở căn cứ Đức Dũng, đóng ở trên đường quốc lộ từ Củ Chi đi Tây Ninh thì không 
liên lạc vô tuyến được với trung đoàn, chúng tôi cũng liên lạc với sư đoàn ở Củ 
Chi, liên lạc vô tuyến cũng đứt, không có liên lạc vô tuyến thì lúc đó chúng tôi tự 
quyết định lui binh, lúc đó ở Hậu Nghĩa rất là hỗn loạn, những anh em cảnh sát, 
những anh em biệt không quân, nghĩa quân...có rất nhiều anh em bị pháo bắn tập 
trung trở lại và nhiệm vụ của chúng tôi là 1 đơn vị chủ lực duy nhất ở đó cho nên 
phải bảo vệ dân chúng, bảo vệ những chiến hữu của những đơn vị khác, đưa họ về 
nơi an toàn, đó là ý định vào ngày 29 tháng tư của chúng tôi là như vậy. Từ Hậu 
Nghĩa đúng ra nếu tình trạng bình thường chúng tôi sẽ đi về Bác Độ, chúng tôi đi 
dọc theo con đường nhựa từ Củ Chi đi vào trong Hậu Nghĩa nhưng mà vì liên lạc 
không được với bộ tư lệnh ở Củ Chi cho nên chúng tôi quyết định là băng 1 cái 
đồng mương, lội nước quá đầu gối đi 1 đoạn đường dài như vậy và chúng tôi nhắm 
về hướng quốc lộ, hướng về Sài Gòn chúng tôi đi. Lúc đó mọi việc vẫn bình 
thường, chúng tôi vẫn đi có đội hình bình thường, tức là dàn hàng ngang phía 
trước, có 2 cánh quân ở 2 bên giữ phần hông, có cánh quân bảo vệ phía sau, ở 
chính giữa là khối ??cảnh sát, biệt đội quân, đủ thứ đi ở phía trong, chúng tôi có 
nhiệm vụ bảo vệ. Chúng tôi đi như vậy tới khoảng 5h chiều thì đến bờ sông Vàm 
Cỏ trên đường đi như vậy tôi đã nói là bị pháo kích, bị tấn công, bị những cái chốt 
ở trên những cái gò ở trên đồi họ bắn rất là nhiều nhưng mà chúng tôi đi vẫn theo 
đội hình, vẫn chặt chẽ, người bị thương vẫn có người tải người bị thương đi, vẫn 
có bảo vệ nhau, không có 1 cái gì là mất bình tĩnh vào lúc đó cả. Cho đến lúc 5h 
chiều chúng tôi về đến bờ sông Vàm Cỏ, vẫn áp dụng đúng chiến thuật 1 top ra 
trước, trong nhà binh chúng tôi gọi là làng ở đầu tàu, tức là đầu tiên cho 1 toán qua 
trước bố trí rồi cả đơn vị từ từ qua cả bờ sông đó. Hoàn cảnh lúc đó là bờ sông rồi 
đến 1 cánh đồng dài xa xa là đường quốc lộ chạy từ Sài Gòn đi hướng Tây Ninh, 
chúng tôi vẫn thấy xe cộ chạy trên đó, xe nhà binh chạy thì vẫn cứ nghĩ đây là đám 
nhà, những xe cộ đó gọi là quân bạn của mình cho nên là chúng tôi vẫn bình 
thường, tất cà mọi thứ qua sông, tải thương, tất cả mọi thứ vẫn còn đúng chiến 
thuật chưa có gì là mất tình hình cả. Qua một ngày mệt mỏi như vậy thì khi qua 
được sông rồi chúng tôi nghĩ rằng đã đến được 1 phần của nhà rồi nên chúng tôi 
cũng tự cho phép mình nghỉ ngơi 1 chút, có nghĩa là khi qua sông rồi thì cả đơn vị 
ngồi ở giữa ruộng và tự thưởng mình 1 chút nghỉ ngơi. Thưa cái chuyện này tôi có 
viết trong truyện “giờ cũ ôn lại chuyện nhỏ” mặc dù nó trông có vẻ như là truyện 



nhưng đều là thực sự mà ra. Chúng tôi ngồi ở đó 1 thời gian, đây là 1 truyện thực, 
có thể là những đơn vị khác họ không giống như thế nhưng tôi mà tôi nói về tình 
huống của tôi, tình huống là như vậy. Lúc đó nói tiếng là tiểu đoàn nhưng đã có 1 
số đi theo đoàn thiết giáp đi hướng khác, nói chung lúc đó tôi là người chỉ huy 
cánh quân đó. Tôi đang ngồi như vậy, cởi giày ra vắt bớt nước khi lội nước thì tôi 
thấy có 1 người đàn bà từ trong xóm đi ra nói chuyện gì với 1 đám anh em ở xa, 
cuối cùng họ chỉ vào hướng tôi, người đàn bà này đến gặp tôi và hỏi “Anh có phải 
là người chỉ huy đám quân này không?”, tôi nói thật là “Phải”, bà ấy xưng bà là 
chủ tịch hội phụ nữ giải phóng gì đó, bà ấy nói tất cả lực lượng giải phóng đang bố 
trí ở cái sông rồi đến đồng lúa rồi đến xóm nhà khuất khuất xa xa kia thì bà ấy nói 
là tất cả xe cộ chạy trên đường đều là xe cộ của giải phóng chạy về Sài Gòn, tất cả 
trong xóm này thì lực lượng giải phóng đã chiếm rồi, bây giờ yêu cầu tôi buông 
súng đầu hàng, lúc đó là khoảng 5h rưỡi chiều ngày 29 tháng tư. Lúc đó mình 
sững sờ, mình vẫn cứ nghĩ rằng đã về tới đất nhà rồi, những hình ảnh mình thấy đó 
là quân bản, không ngờ rằng tình hình lại vậy, tức là mình đã vào 1 chỗ mà mình 
đã chiếm rồi, đã bố trí như vậy rồi, đằng sau lưng mình là 1 con sông rộng như thế 
chạy không được. Đặt mình vào thế phải xử trí thì tôi nói là “Bây giờ tôi không thể 
trả lời bà, nếu bà ở đây thì tôi không quyết định được, mời bà cứ trở lại đó rồi tôi 
sẽ có quyết định sau”. Lúc đó tôi suy nghĩ là mình muốn tìm quân bạn mà quân 
bạn không còn, đất nhà không còn, bây giờ mà ra lệnh cho anh em lui trở lại thì 
phải qua dòng sông, sông Vàm Cỏ rất là lớn, thời gian rất dài và rất là nguy hiểm, 
mình lõm bõm giữa sông như vậy thì chết hết anh em. Cuối cùng không còn cách 
nào cả thì tôi tập hợp anh em tôi nói là, đây là nguyên văn, không phải thêm bớt gì 
cả mà trong chuyện tôi cũng viết như vậy tôi nói là sáng hôm nay tôi có hứa là sẽ 
đưa anh em về nơi an toàn, tôi đã làm hết sức và chúng ta đã về được đây, tuy 
nhiên tình hình thì anh em vừa nghe, anh em cũng biết như là tôi biết cả, tôi cũng 
không còn cách nào khác, tôi cũng không thể nào mà xúi anh em tiến, tấn công 
vào số nhà mà họ đã bố trí họ chờ mình, tôi cũng không thể nào ra lệnh cho anh 
em lui lại bởi vì dòng sông rộng thế này thì lui lại có lẽ cũng chết hết. Cho nên bây 
giờ tôi cám ơn anh em đã chung sức cho tôi từ sáng đến giờ nhưng mà thực tế giờ 
phút này tôi không còn là người chỉ huy của anh em nữa, xin các anh em tự quyết 
định. Khi mà tôi nói như thế thì tất cả gần như khóc rồi, anh em đều như khóc, 
nhưng mà dần dần từng toán nhỏ đi theo họ vô trong xóm, vô trong xóm, khi 
lượng người khoảng 3,4 trăm người gì đó thì nó ?? Cuối cùng lại tôi, đại đội phó, 1 
anh em bắn máy truyền tin, tức là những người thân cận với đại đội trưởng ghê 
lắm và những đơn vị đặc chiến, anh em sống chết với nhau và 1 đám bk như tôi 
nói rồi. Đó là đám cuối cùng, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng phải vô thôi, vì nếu 
không thì chúng tôi trở thành 1 cái gì đặc biệt quá rồi thì người ta vô hết rồi cuối 
cùng chúng tôi cũng vô. Vô trong xóm thì đêm đó họ tập trung lại ở 1 cái sân 
trường, tất cả đều buông bỏ vũ khí hết xuống, hình ành cuối cùng của tôi là tôi rút 
cái súng ??ra tôi bắn cho hết băng đạn rớt ra ngoài, cuối cùng tôi vứt cây súng 
xuống và đi vô tay không nhưng mà vẫn ??/bình thường. Đêm hôm đó không có ai 
nói gì cả, vô thì đã thấy 2 bên lính họ đứng dọc đường mình vô rồi, vô thì tất cả 



dồn ra 1 cái sân trường học, chỗ đó là xã Tân Thới Nhì, huyện Cát Môn, ở đó 1 
đêm, sáng hôm sau họ tập trung phân loại sỹ quan riêng, binh sỹ riêng, lúc đó 
mình cũng nghe những tin tức đồn đại lúc đó nói họ chiếm chỗ này, họ chiếm chỗ 
kia từng lúc báo tin. Đến khoảng 11h trưa, tầm lúc trưa thì nghe tin ông Dương 
Văn Minh đầu hàng, lúc đó họ để cho mình về. Chúng tôi về Sài Gòn vào khoảng 
6h chiều ngày 30 tháng tư, tôi về lại Sài Gòn. 
Trong thời gian 30 tháng tư đó thì gia đình ông thế nào, ở đâu? 
Thưa, gia đình tôi lúc đó vẫn ở Quy Nhơn, chạy vào đến Nha Trang, di tản đến 
Nha Trang, ở tại Nha Trang 1 thời gian di tản vào tới Cam Ranh nhưng rồi đứt 
đường không có vô Sài Gòn được, thì lại trở ngược lại Quy Nhơn. 
Như vậy ông làm ở Quy Nhơn, ông đổi về Tây Ninh, gia đình ông, vợ con ông 
không có đi theo? 
Lúc đó tôi chưa có gia đình. 
Như vậy từ lúc mà ông vô sư đoàn 25, nghiệp sở thứ nhì cho đến năm 75 ông đã 
có gia đình chưa? 
Về chuyện gia đình thì cũng chia sẻ đôi chút chuyện riêng, tôi có lẽ là người may 
mắn, trong suốt 6 năm, gần 7 năm tôi ở tù thì tôi được cha mẹ đi thăm nuôi, từ 
Quy Nhơn vào miền Nam thăm nuôi, đi kèm với mẹ tôi vào trong Nam thì có 1 
người, người này chỉ mới ràng buộc với tôi bằng 1 lễ đính hôn dã chiến, rất là đạm 
bạc sau 30 tháng tư. Đây là 1 cô bạn nhỏ của tôi từ thời trung học lên đến đại học, 
đến đời lính và chờ tôi suốt 7 năm tù, chúng tôi kết hôn sau khi tôi ở tù ra. Về cá 
nhân tôi thì tôi có được may mắn là tôi có được 1 cô bạn nhỏ, trở thành 1 người 
lớn, cùng tôi cho tới bây giờ. 
Tức là trong thời gian mà ông đi làm ở Quy Nhơn thì cô này chưa có lập gia đình 
và ông với cô này vẫn giữ liên lạc phải không ạ? Ở Tây Ninh? 
Thực sự mà nói bà xã của tôi là cô bạn trung học của tôi, sau đó cô ấy vào Sài Gòn 
học, tôi cũng vào Sài Gòn học, sau tôi đi lính tôi trở lại Quy Nhơn, gia đình cô ấy 
cũng ở Quy Nhơn, tết nhất chúng tôi mới gặp nhau. Sau đó tôi về Tây Ninh thì 
thỉnh thoảng cũng được cô ấy lên thăm, ở đây có 1 cái hình thiếu nữ Sài Gòn lên 
thăm người lính ở ngoài mặt trận. 
Đặc biệt quá à! 
Đây là 1 tiểu thư Sài Gòn. 
Ông có thể giới thiệu bức hình này không? 
Đây là 1 cô bạn nhỏ của tôi thời trung học, chúng tôi có 1 tình cảm kiểu học trò 
với nhau rất là lâu, tầm 10 năm, khi tôi vào vào lính thì đây là lần cô tiểu thư Sài 
Gòn này đi thăm tôi ở 1 địa danh, 1 chiến trường ở Tây Ninh. Đây, bạn trai của cô 
học trò này đã trở thành người lính.  
Cám ơn ông nhiều.  
Như tôi vừa trình bày với chị đây là 1 món quà trời ban cho tôi là bởi vì trong biến 
cố năm 75 thì rất nhiều gia đình đổ vỡ, mặt dù họ đã có con cái với nhau, nhiều kỷ 
niệm với nhau. Riêng cá nhân tôi thì chỉ là 1 cô bạn hồi xưa thôi, chưa có gì cả 
nhưng mà đã đi thăm tôi, nuôi tôi ở tất cả các trại tù, cho đến khi tôi trở về thì kết 
hôn với nhau. 



Ông đã coi như là đã bị bắt ngày 29 tháng tư năm 75 tại? 
Tại xã Tân Thới Nhì, quận Hóc Môn. 
Sau đó ông đã vào tù cải tạo 8 năm? 
Dạ, 7 năm. 
Trong tù có gì đáng nhớ không? Đương nhiên là cực khổ, đương nhiên là khó khăn, 
đương nhiên là ăn uống kham khổ, đương nhiên mình là người tù khổ sai rồi 
nhưng mà giữa những anh em bạn tù, ông có gì cần chia sẻ không? 
Thiếu ăn người ta ??, thiếu không khí người ta chết ngay, thiếu tự do người ta vẫn 
sống nhưng đời người ta kém cao cả. 4 câu thơ tôi vừa đọc là của người bạn tù của 
tôi, anh Nguyễn Hữu Nhật. Cái chữ đời ngựa kéo trâu cày mà anh Nhật dùng có 2 
nghĩa, nghĩa đen và nghĩa bóng, nghĩa đen là thực sự chúng tôi có kéo cày, họ bắt 
chúng tôi kéo cày như con trâu, nghĩa bóng là đời sống không còn đáng sống nữa. 
Bởi vì rõ ràng là ông thủ tướng Phạm Văn Đồng có nói 1 điều như thế này: 
“Chúng ta không cần mang án tử hình, bởi vì mang tiếng quốc tế, chỉ cần là ăn thật 
ít, làm thật nhiều là đủ rồi”. Điều đó có nghĩa rằng cái mà người ta gọi là học tập 
cải tạo gọi là án tử hình mị danh, họ giết chúng tôi. Tuy nhiên dĩ nhiên là trong tù 
khổ cực lắm, khổ không tưởng tượng được, ví dụ như tôi kể sơ về hình ảnh người 
tù: 
Áo bao cát, dép bến xe, bình đông nước lã kè kè bên hông 
Sáng bụng đói, trưa cũng không 
Trên kêu khắc phục làm xong phụ mùa. 
Đó là hình ảnh người tù, tuy nhiên, người tù miền Nam cũng như người nghệ sỹ 
miền Nam có đủ kiêu hãnh để chấp nhận số phận của mình. Chúng tôi nghĩ rằng 
quân đội miền Nam là 1 quân đội hào hùng nhưng bất hạnh, rất anh dũng và oan 
khiêm, chúng tôi hoàn toàn không có than vãn về những đọa đày mà mình chịu, 
tuy nhiên chúng tôi không chịu được 1 điều đó là sự trá người, không có 1 cái gì 
tước đoạt hết tài sản của người ta, không có gì nói là vui vẻ khiến cho, không có 
cái gì đưa người ta vô trong tù mà nói là cảm ơn đã giúp cho học tập, đó là những 
trò trá ngụy. Người ta bắt như thế này, có 1 cái từ là “hồ hởi, phấn khởi” tức là 
luôn luôn phải tỏ ra vui vẻ, cái vui vẻ đầu tiên là phải hát, đêm nào cũng tập hợp 
lại sinh hoạt và đêm nào cũng hát, ban đầu chúng tôi không có biết những bài hát 
cách mạng là thế nào thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ kể về nước, chống Việt gian. 
Nhưng có 1 bài hát có lẽ là ??là bài Tự nguyện của Trương Quốc Khánh, đây là 
của 1 sinh viên phản chiến ở miền Nam. Cái bài của Trương Quốc Khánh có 
những câu như là nếu là hoa tôi sẽ là 1 đóa hướng dương, nếu là chim tôi lẽ là loài 
bồ câu trắng, nếu là người tôi sẽ chết cho quê hương. Công tâm mà nói bài thơ và 
bản nhạc của Trương Quốc Khánh không tệ, tuy nhiên, khi mà văn học nghệ thuật 
dùng để tuyên truyền cho 1 bộ phận không có gì đáng để tuyên truyền thì nó 
không còn đáng được trân trọng nữa. Vì vậy cho nên vào những ngày cuối tháng 6 
năm 1975 tại hòm thư 7591L1T5, hòm thơ 7591 Trạng Lớn thì vào buổi chiều anh 
em chúng tôi có truyền cho nhau 1 bài thơ nhỏ rất là nhỏ, bài thơ rất là thơ, nhưng 
mà lại nói lên 1 điều là không có cách nào trá ngụy, không có cách nào làm trò đó, 
thì bài thơ có những câu như sau: 



Dù yêu tất cả loài hoa sao tôi vẫn ghét nếu là hướng dương 
Mênh mông trời đất vô thường, lẽ đâu chỉ biết 1 phương mặt trời 
Dù yêu tất cả kiếp người sao tôi vẫn ghét những lời nói chung 
Tâm hồn ta rộng vô cùng, dễ đâu ngôn ngữ đóng khung hẹp hòi. 
Bây giờ tôi nói lời nói chung là cái gì, lời nói chung là sự nhồi sọ. Tôi xin kể về 1 
tiến trình về việc học tập cải tạo, về 1 bài học đi. Đầu tiên là thế này, đầu tiên khi 
mà lên lớp tức là tập trung lại nghe 1 cán bộ nào đó, giảng 1 đề tài nào đó, sau đó 
thì thứ 2 là thảo luận tổ, chia mọi người ra từng tổ, mỗi người đều phải phát biểu 
về bài học đó, thứ 3 là lên lớp, tức là sau khi thảo luận tổ người ta lại lên lớp giảng 
lại lần nữa, cuối cùng làm bản thu hoạch tức là mỗi người viết lại xem mình đã thu 
hoạch được cái gì về bài học đó. 1 bước kế nữa là mỗi người thông qua bản thu 
hoạch, mỗi người được đọc phần viết của mình cho tất cả anh em có nghĩa rằng để 
nói 1 điều gì đó người ta lặp đi lặp lại hàng trăm lần như vậy, vừa giảng, vừa thảo 
luận tổ, vừa lên giảng lần thứ 2 vừa viết bài thu hoạch, vừa giảng thông qua bài thu 
hoạch đó, đó là 1 sự nhồi sọ. Nhưng mà họ nhồi sọ cái gì, phải nói rằng buồn cười 
và tội nghiệp cho họ vì có những người có lẽ họ cũng tin là thật, ví dụ như thế này, 
có 1 lần chúng tôi được giới thiệu có 1 cán bộ ở bộ nội vụ về giảng bài, họ giảng 
bài Biều dương ??, lấy lưỡi liềm cắt cỏ ??,  
Có ông cán bộ trung ương  
Giảng bài thắng lợi chiến trường miền Nam 
Biểu dương thắng lợi bảng vàng 
Dùng liềm cắt cỏ ??? 
Thì xin hỏi quý vị, đó những người miền Nam chúng ta sống trong tự do, chúng ra 
nhìn mọi thứ tiếp cận với bên ngoài ??chúng ta có thể chấp nhận được những lối 
tuyên truyền như vậy không? Nói như vậy thì dạy ai, chỉ là 1 cách nhồi sọ và tội 
của họ không chỉ đối với miền Nam mà còn cả đối với miền Bắc bởi vì họ đã áp 
dụng 1 chính sách láo toét để tuyên truyền, để ru ngủ cả 1 xã hội miền Bắc như thế 
thì chúng ta là người Việt Nam chúng ta cũng chia sẻ. Thực sự là ở đây hơn 30 
năm chúng tôi nói hoàn toàn không phải là oán hận, không phải gì cả, chúng tôi 
chỉ nói lên sự thật thôi, có nghĩa rằng chế độ Cộng sản đã phạm tội với cả miền 
Bắc và miền Nam, miền Bắc thì đã lừa dối, tuyên truyền sai lệch mục đích của 
cuộc chiến, đã đưa bao nhiêu người miền Bắc vào chết trong miền Nam, gây biết 
bao tác hại trên quê hương chúng ta thì điều đó là 1 thực tế, không phải là chúng 
tôi quá nhân đạo, hay chúng tôi oán hận gì họ mà sự thật thì chúng ta phải nói, tội 
của họ rất lớn, và chúng ta cũng phải công nhận rằng, đối với 1 số lớn binh sỹ ở 
miền Bắc chúng ta cũng phải trân trọng họ, thương họ và phục họ vì nhiều người 
họ đi vì lòng yêu nước thực sự, mặc dù họ bị lừa gạt thôi. Mục tiêu họ đi họ nói là 
giải phóng miền Nam, miền Nam khổ lắm, bị Mỹ Ngụy đè nén, thành ra chúng ta 
cũng thấy là sau 75 có những người mang những ký đường, mang 5,3 cái chén họ 
cho rằng là quý không dám dùng mang vào cho người ruột thịt của mình ở trong 
đây, nhưng mà khi họ vô trong này thì ngay cả cái chén ăn thường của dân miền 
Nam cũng tốt hơn đồ quý của họ. Thì đó thấy rằng khi ra đi họ nghĩ rằng họ muốn 
giúp miền Nam, họ muốn cứu miền Nam khổ sở nhưng mà họ đã bị lừa thì tội này 



phải thuộc về chế độ Cộng sản. 
Thưa ông, sau khi mà ông đi tù ra thì ông làm nghề gì đầu tiên? 
Nói khi tôi đi tù về: 
Tù về còn nửa hàm răng 
Nghèo mua rau muốn già ăn đỡ lòng 
Sợ dai nên cứ lần thần 
Ngẩng cổ mà nuốt đến tròng con ngươi. 
Đó là hình ảnh của người tù hồi đó nhưng mà phải nói là người tù cũng lãng mạn 
lắm, sỹ quan thường rất là lãng mạn, ví dụ như tôi có viết là: “Ta về dẫu phải đi 
chân đất khắp thế gian này để gặp em”. Nói chung là ngày về rất là cảm động. Bây 
giờ tôi kể 1 hình ảnh ngày về của tôi trước lúc ??. Lúc đó tôi đang ở cái trại gọi là 
Tống Liên Chân ở trên quốc lộ 13 trên Bình Lâm nhưng đơn vị quản lý tôi vẫn là ở 
Tân Hiệp cho nên tôi từ Bình Lâm lao động tôi vẫn phải về trại Tân Hiệp để làm 
giấy tờ trở về. Hôm đó toán của tôi được khoảng chừng 10 người, từ ???, có 4 cán 
bộ dẫn chúng tôi đi từ trong rừng ra quốc lộ, khi ra tới quốc lộ thì họ bảo các anh 
ngồi trong bụi họ ra họ đón xe, họ nói là các anh đón thì xe không ngừng đâu 
nhưng họ đón hoài không được, họ đón từ trưa cho đến gần chiều không có 1 xe 
nào ngừng cả, cuối cùng họ phải biểu chúng tôi là các anh ra đón đi, biểu chúng tôi 
ra đón là xe họ ngừng ngay. Đó là cái mình thấy rõ ràng rằng chính nghĩa thuộc về 
đâu, lòng thương mến của đồng bào với những người sa cơ, những chiến hữu sa cơ 
như thế nào. Khi tôi về chính sách của họ là không muốn cho bất cứ 1 người nào 
đã từng ở tù về với thành phố, cái đích họ muốn đạt tới là đưa đi vùng kinh tế mới 
tức là tống khứ đi hết. Tôi về lúc đó cô bạn gái của tôi về Sài Gòn rồi, không về 
Quy Nhơn, ở lại Sài Gòn cho nên tôi cũng tá túc ở đó mặc dù chưa chính thức, sau 
đó 1 thời gian thì ??? Có lẽ đối với tất cả những người tù cải tạo ra để tránh phải đi 
kinh tế mới, việc đầu tiên phải làm là kiếm bất cứ 1 nghề gì, không biết là có bảo 
vệ được mình không nhưng dù sao có 1 cái nghề thì cũng hơn là không có gì, 
không có gì là lý do mạnh nhất để bị tống đi vùng kinh tế mới. Phải nói là làm đủ 
thứ nghề, có nghề gì làm nghề đó. 
Khi đó ông làm nghề gì đầu tiên? 
Tôi về đầu tiên tôi không có làm gì, nhưng tôi có 1 người bạn tù, anh ta trước có 
học ở trường kỹ thuật Cao Thắng thì có quen 1 người cũng học Cao Thắng nhưng 
mà ??, lúc đó anh ta đang coi nông trường dừa Đỗ Hòa, nông trường dừa có tên là 
Đỗ Hòa, ở ngã ba Đầm Tranh. Lúc đó tôi kết hợp 2 việc, vừa chọn kiếm cho mình 
1 nghề cũng vừa tìm người vượt biên, cho nên được anh em giúp cho 1 cái ghe, tôi 
ký hợp đồng với nông trường dừa Đỗ hòa, nhiệm vụ của ghe tôi là chở những thực 
phẩm mua từ chợ Cầu Muối chở ra ngã 3 Đầm Tranh. Cái thứ nhất là mình có 1 
nghề, cái thứ 2 mình nghĩ là mình vốn là 1 sĩ quan tác chiến mình cũng dò dẫm 
được những bước như thế nào lúc đó mình nghe nói vượt biên thì mình cũng có sự 
chuẩn bị, ý chính vẫn là muốn tìm đường ra khỏi nước. Đầu tiên nhờ người giúp 
đỡ của người bạn tôi có 1 cái ghe nhỏ chở hàng từ chợ Cầu Muối ra ngã 3 Đồng 
Găng, chúng tôi tạo hình ảnh thế này, tức là ở đó có nhiều thanh niên xung phong 
thì mỗi lần ghe tôi đi thì tôi cho 1 người thanh niên đi theo để hình ảnh những 



người xuống xe ở chỗ ??quen thuộc, không gây nghi ngờ cho ai. Từ chợ Cầu Muối 
đi ra ngã ba Đồng Găng thì phải đi qua 1 cái trạm gọi là trạm Nhà Bè, đầu tiên 
cũng phải vô trình giấy nọ kia nhưng rồi thấy là nó cũng quen với ghe này, coi như 
là ghe của thanh niên xung phong, thành ra chúng tôi cũng khỏi phải trình ở trạm 
nhà Bè, cứ đí như vậy nhiều ngày. ??không có ??bởi vì mình dở về kỹ thuật, 
phương tiện không bảo đảm, chuẩn bị tâm lý cho chuyến vượt biên thì coi như là 
đạt nhưng mà kỹ thuật mình không đạt cho nên việc đó không thành. Việc đầu tiên 
tôi làm là công nhân hợp đồng, cái mà để báo lên phường đó là công nhân hợp 
đồng với nông trường dừa Đỗ Hòa. 
Thế thì sau khi được về lại với gia đình thì ông ở lại với gia đình được bao lâu thì 
ông đi vượt biên thành công? 
Tôi cũng có rất nhiều lần, tức là 8 năm, sau khi ra tù 8 năm thì tôi mới vượt biên 
được, vượt biên rất là ?? Lúc mà tôi vượt biên được thì tất cả các đảo vùng Đông 
Nam Á đều là ??có 1 nơi có chương trình hành động tổng hợp của cao ủy tị nạn 
Hàn Quốc ký với các quốc gia vùng Đông Nam Á về kế hoạch chấm dứt chiến 
dịch tị nạn cho nên người ta gọi là ??? 
Khi đó chưa có chương trình HO chưa ạ? 
Chúng tôi có nghe nói rồi nhưng mà hoàn toàn không có tin tưởng là sẽ có chương 
trình này? 
Sao ông không chờ? 
Tôi không chờ được. 
Và ông đi thành công chuyến cuối cùng vào năm nào, tháng nào? 
Cuối cùng vào tháng 3 năm 1989. 
Ông đã đến đâu? Thái Lan hay Mã lai? 
Đến ?? 
Ông ở đảo bao lâu? 
Nhưng mà cho phép tôi có thể nói lại về chiến tranh 1 chút không? Cái đó rồi mới 
đến giai đoạn này. 
Dạ, dạ. 
Tôi chỉ muốn nói 1 điều thế này, như tôi đã từng trình bày, tôi là 1 người lính, đã 
từng bị đọa đày rất là cực nhọc tuy nhiên 35 năm đã qua rồi chúng ta đã đều trùng 
lắng lại rồi, chúng ta không có hận thù gì phía chiến thắng cả, tuy nhiên có những 
cái phải nói bởi vì hi vọng rằng thế hệ trẻ tương lai sẽ hiểu hơn về thế hệ cha anh 
của mình. Cho phép tôi được nói lại 1 chút về cuộc chiến tranh Việt Nam. Có 2 
điều mà chúng ta cần phải khẳng định là thứ nhất, chính nghĩa thuộc về miền Nam, 
chúng ta chỉ tự vệ, họ mới là người xâm lăng, miền Bắc xâm lăng miền Nam, 
chúng ta chỉ tự vệ thôi, chúng ta không muốn gây chiến, đó là cái thứ nhất mà tôi 
cần phải nói. Cái thứ 2 là họ cho rằng cuộc chiến tranh này là cuộc chiến tranh giải 
phóng tuy nhiên rõ ràng đây là cuộc chiến tranh ý thức hệ, miền Nam chúng ta tự 
do, miền Bắc là Cộng sản thì họ nói rằng họ đi giành độc lập, nhưng mà rõ ràng, 
giữa 2 miền, miền Nam mới là độc lập chứ miền Bắc không có giành độc lập. Xin 
hỏi quý vị, độc lập là cái gì mà lại dạy cho cả xã hội thế này, thương cha, thương 
mẹ thương chồng, thương mình thương một, thương ông thương mười. Hoặc là 



độc lập gì lại gọi là tiếng đầu lòng của ??, ở miền Nam nói 1 câu gì ca ngợi Mỹ 1 
chút thì đã ngượng rồi, không ai nói như vậy cả, rõ ràng chúng ta có độc lập, rõ 
ràng Mỹ là đồng minh, cũng có thể là họ có viện trợ cho chúng ta, cũng có lúc nào 
đó chèn ép miền Nam nhưng mà tinh thần của toàn xã hội miền Nam không lệ 
thuộc vào người Mỹ, không hề đề cao Mỹ coi như là ông thầy, quan thầy của mình 
trong khi rõ ràng ở miền bắc coi Nga, Trung Quốc là quan thầy của họ. Ngay cả 
khi ông Hồ Chí Minh chết ông ấy cũng nói là đi gặp Cac Mac, Lenin, khi chết tại 
sao không gặp ông bà tổ tiên của mình mà lại đi gặp Cac Mac, Lenin, rõ ràng là nô 
lệ từ người lãnh đạo cao nhất cho đến toàn thể xã hội. Thì đó là điều chúng ta cần 
nhìn rõ về cuộc chiến miền Nam, chúng ta chỉ tự vệ thôi mà, chúng ta có đi đánh 
họ đâu, chúng ta có xâm lược họ đâu, là họ xâm lược chúng ta mà. Đó là tôi muốn 
nói về cái nhìn của tôi về miền Nam. Khi tôi nói điều này bằng 1 tinh thần rất là 
bình thản hoàn toàn không có oán ghét gì họ mà nói như vậy nhưng đó là thực tế. 
Thế thì theo ông tại sao miền Nam chúng ta bị thất thủ? 
Thứ nhất là trong cuộc chiến 20 năm chúng ta chưa hề bại 1 trận nào cả, nói về 
trận địa chiến, trận đánh lớn chúng ta hoàn toàn không có 1 trận nào thua cả, ngay 
cả việc họ vi phạm lệnh hưu chiến và tấn công trận Tết Mậu Thân, họ chiếm của 
chúng ta rất nhiều lãnh thổ, cuối cùng chúng ta cũng lấy lại hết và gần như tiêu 
diệt toàn bộ lực lượng du kích địa phương của họ. Những cuộc đánh lớn như là An 
Lộc, phải nói là không có ai nghĩ rằng có thể chống đỡ được, 1 thị trấn nhỏ như 
vậy, đến hàng chục ngàn quả pháo bay mỗi ngày, vẫn đứng vững có nghĩa là trong 
suốt cuộc chiến chúng ta không hề thua, tại sao lại có thảm kịch năm 75? Có lẽ là 
điều này tất cả chúng ta gần như đều biết là chúng ta bị ??sau khi người Mỹ dùng 
miền Nam Việt Nam, họ gọi là tiền đồ của thế giới tự do mà, họ ??vơi chúng ta để 
chống lại với Cộng sản miền Nam. Nhưng mà khi họ nghĩ là họ dùng miền Nam 
Việt Nam để chống lại Cộng sản miền Bắc và coi như là gián tiếp chống lại sự 
bành chướng của Trung Cộng. Nhưng mà khi họ đã có chuyến đi của ??nói chuyện 
với Chu Ân Lai, họ yên tâm về Trung Cộng rồi thì tiền đồ này với họ không còn 
cần thiết nữa và rõ ràng là họ đã phụ lòng của chúng ta. Chúng ta không thua, 
người ta nói chúng ta không thua ở chiến trường miền Nam mà chúng ta thua ở 
Quốc hội Mỹ, chúng ta thua ở lực lượng phản chiến ở đây, còn chúng ta không 
thua trên chiến tuyến miền Nam, còn quân đội của chúng ta rất là hào hùng, đầy 
tinh thần yêu nước, đầy tinh thần trách nhiệm. Chúng ta hoàn toàn không thua, 
chúng ta không thua trên chiến trường mà chúng ta thua trên hậu trường, chúng ta 
thua ở quốc hội Hoa Kỳ, chúng ta thua lực lượng kháng chiến ở các trương đại học 
ở đây, và có lẽ rằng chúng ta quá chân thành, chúng ta không có thủ đoạn còn 
miền Bắc có quá nhiều thủ đoạn, điều xấu họ nói thành tốt, họ lừa được người dân, 
chúng ta đau lắm, chúng ta đau. 
Thưa ông, ông nghĩ gì về sự hiện diện của quân lực Hoa Kỳ trên chiến trường 
miền Nam? 
Cái thứ nhất không biết điều tôi nói chị có đồng ý với tôi không nhưng mà với tôi 
thì tổng thống Ngô Đình Diệm là 1 chiến sỹ yêu nước và tổng thống Ngô Đình 
Diệm không muốn sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ, cũng chính vì vậy mà ông 



chết. Mà cũng chính cái chêt của tổng thống Ngô Đình Diệm cho thấy được độc 
lập của miền Nam. Dù là 1 nước nhỏ nhưng vẫn giữ nền độc lập của mình thì nhân 
đây cũng nhắc lại về tổng thống Ngô Đình Diệm, và từ đây là bằng chứng chứng 
minh sự độc lập của những người lãnh đạo cũng như của nhân dân miền Nam, đó 
là cái thứ nhất. Cái thứ 2 là có lẽ người Mỹ phải rút 1 kinh nghiệm về chiến tranh 
Việt Nam. Bởi lẽ có lẽ họ không rành về chiến tranh du kích, họ chi phí quá nhiều 
ngân khoản cho 1 địch thủ trong cuộc chiến mà họ chịu gian khó hơn nhiều. Tôi 
lấy ví dụ để có 1 người lính tác chiến ở ngoài mặt trận thì hậu cần của họ có 5,7 
người rồi cả chi phí này nọ 1 tiểu đội, ở trên đầu cũng có trực thăng trở nước đá 
lên họ, trong khi đó họ chống lại 1 thằng chỉ có 1 cái quần xà lỏn, 1 hộp ??muối, 
cái khoản nuôi 1 người lính Mỹ so với người lính Việt thì có thể nuôi được cả 1 
tiểu đoàn. Với 1 cuộc chiến như vậy họ không có nắm vững được thì làm sao có 
thể chịu đựng được vì chi phí quá lớn. Cái thứ 2 là 1 lầm lẫn thứ 2 là họ ??, trong 
chiến tranh họ nói là có chính trị, họ có từng bước chính trị nào đó chứ không 
muốn thắng cuộc chiến, nếu muốn thắng thì cũng đơn giản chứ không khó gì đâu, 
họ đánh cầm chừng, lúc phải mạnh tay thì họ không mạnh. Có thể họ có những 
lầm lẫn về chiến thuật, có thể họ có những tính toán về chính trị nhưng mà rõ ràng 
chúng ta thua vì đồng minh không hết lòng với chúng ta. Trong khi sự viện trợ của 
bọn Cộng sản với Miền Bắc mạnh mẽ, bền vững, khả tiến hơn so với người bạn vĩ 
đại Hoa Kỳ này. 
Chúng ta không có còn nhiều thời gian cho 2 phần thật quan trọng là khi ông 
ở ??với lại thời kỳ ông định cư ở Hoa Kỳ. Bây giờ chúng ta bắt đầu với thời kỳ 
ông ở ??, ông ở trại tị nạn bao lâu và ở đó ông làm những gì? 
Dạ vâng, chúng tôi ở ?? 4 năm rưỡi. Như tôi vừa trình bày, khi tôi đến trại nếu mà 
đến trại sớm hơn 1 tháng thì tôi có thể đã đến Hoa Kỳ sớm hơn 4 năm. Bởi vì, như 
tôi vừa trình bày thì khi chúng tôi đến đảo thì có chương trình Hành động tổng hợp 
của cao ủy tị nạn Trung Quốc và các quốc gia ??ở Đông Nam Á và ??, nghĩa là 
chúng tôi khác với những người tị nạn trước kia ở chỗ, những người kia khi họ đến 
đảo ngày đầu tiên họ đã có tư cách của người tị nạn, họ chờ quốc gia làm thủ tục, 
phân loại làm thủ tục và đi định cư. Trong khi khi chúng tôi đến thì chúng tôi được 
gọi là những người tạm cư, nghĩa là chúng tôi được cho ở đợ ở đó thôi, còn chúng 
tôi không có tư cách gì cả, chúng tôi không phải là người tị nạn. Các quốc gia ??đó 
họ thành lập những phái đoàn thanh lọc để thành lập những phái đoàn này thì họ 
phải đưa những sĩ quan tình báo về Việt Nam để họ sống ở đó họ lượng giá những 
sinh hoạt xã hội, chính trị này kia để họ lượng giá lại sang của mình. Thành ra 2 
năm sau khi ??thì mới bắt đầu phỏng vấn thành lập những tàu đầu tiên. 1 cuộc 
phỏng vấn như vậy kéo dài khoảng 6 đến 8 tiếng đồng hồ, và câu hỏi chính nhất 
họ muốn biết là lý do rời Việt Nam, họ muốn biết rằng, họ yêu cầu chúng ta phải 
chứng minh tư cách tị nạn của mình có phù hợp với những người tị nạn 59 cũng 
như những người định cư năm 67, họ cho rằng chúng ta là những người di dân 
kinh tế, ??thì phải chứng minh tư cách tị nạn của mình. Sau 2 năm đến đảo mới 
được phỏng vấn và sau khi phỏng vấn thì 2 năm sau phỏng vấn họ mới công bố kết 
quả thanh lọc tức là mất khoảng 4 năm. Lúc công bố này thì tùy vào tàu, có tàu 



được nhận nhiều, có tàu được nhận ít nhưng mà trung bình là khoảng 15% số 
người được phỏng vấn được công nhận tư cách tị nạn. Lúc đó những người nào 
được công nhận tư cách tị nạn mới bằng 1 người trước kia lên đảo, lúc đó mới là 
người tị nạn, còn lại những người rớt, tức là 85% những người không được công 
nhận thì còn 1 cơ hội thứ 2 tức là làm 1 cái đơn xin tái cứu xét, trình bày tất cả 
hoàn cảnh của mình, chứng minh thân phận tị nạn của mình và họ sẽ cứu xét lại 
những đơn xin tái cứu xét này. Khoảng 5% được công nhận nữa, tức là tổng cộng 2 
lần, 1 lần công bố kết quả chính thức và 1 lần cứu xét những đơn xin tái cứu xét thì 
được 20 % số người đến các đảo trại được công nhận tư cách tị nạn. Số người còn 
lại thì họ khuyến khích tìm đường hồi hương, nếu ai không tình nguyện thì họ 
cưỡng bức hồi hương, cũng có 1 chương trình là những người nào làm theo họ, hồi 
hương theo đúng ngày giờ họ định thì về Việt Nam họ cũng cứu xét cho đến đây 1 
số người gọi là chương trình ?? Còn phần lớn là không tin tưởng được, đã đến đây 
rồi còn nói chuyện về miền Nam rồi ra đi thì làm sao tin được, họ không có về, và 
những số này khi đó thì họ không cứu xét nữa. Đã có rất nhiều người tự sát, đã có 
rất nhiều cuộc biểu tình để chống lại cuộc thanh lọc bất công ở các trại thì ở đây, 
có lẽ chị nói không có thì giờ cho nên tôi chỉ xin trình bày 1 vài ý kiến của tôi về 
những điều gì cần nói về giai đoạn tị nạn này. Cái thứ nhất là rất là khổ bởi vì cùng 
1 diện tích như ngày xưa thì đến trại 1 thời gian người ta giải quyết đi định cư các 
nước, cùng 1 diện tích như vậy mà số người tăng lên gấp 2, gấp 3 cùng ở trong 1 
diện tích như vậy thành ra những nhà ở ???thì phải đào 1 tầng hầm ở dưới coi như 
là 1 tầng nhà, ở trên thì có 1 căn gác lửng, nhưng mà ở giữa cũng làm thêm 1 căn 
nữa, thành ra đi thì lom khom, không đứng thẳng được vì diện tích không đủ cao 
để đứng thẳng người, thành ra 1 cái ??làm thành 4 tầng, trên, giữa, dưới và tầng 
hầm ở trong 1 diện tích như vậy đời sống rất là khổ. Tuy nhiên cái điều mà tôi rất 
hãnh diện về tập thể người ??cũng như có lẽ là đối với người Việt Nam chúng ta, 
tinh thần vượt khó chịu khổ, tinh thần lạc quan vui sống tinh thần nỗ lực để hướng 
tới tương lai cũng như tinh thần yêu chuộng tự do, dân chủ. Ở ??có 1 lần biểu tình, 
1 lần 4 ngày tuyệt thực, 1 lần 17 ngày mỗi lần như thế thì những người biểu tình 
đều đeo 1 băng tang ở trên đầu, trên đó có ghi chữ là tự do hay là chết ??và người 
ở ??khi mà biết hoàn cảnh của mình phải ở lâu dài ở đó, có buồn nhưng mà không 
có nản lòng, không thất vọng chúng ta xây dựng 1 cộng đồng để tự mình dìu dắt 
nhau, tự mình bao bọc nhau, cùng hướng lên tương lai. Ví dụ như ở ??chúng tôi đã 
có những cuộc bầu cử công khai, chọn hội đồng đại diện, chúng tôi có đủ các sinh 
hoạt như thể thao, văn nghệ, báo chí, triển lãm văn hóa nói chung là vừa làm vui 
cho qua ngày tháng vừa phải xây dựng, chúng tôi có những trường song ngữ về 
Việt và Anh Văn, chúng tôi có những trường tiểu học, trung học, trường hướng 
nghệ, tất cả những cái đó đều do người Việt Nam tổ chức và điều hành. Và tôi có 
mang đến cho quý vị 1 số hình ảnh báo chí, vừa là phương tiện để giải trí, vừa là 
phương tiện để giáo dục và rất là nhiều sự phấn đấu của chúng ta. Đây là 1 trong 
những tổ chức làm việc nhiều ở trại tị nạn, có tên là phòng phát triển cộng đồng thì 
chúng tôi ở đó có trường hướng nghệ, có những sinh hoạt về thể thao, về báo chí, 
về văn nghệ thì đây là những tờ báo được làm ở ??. Những tờ báo này vừa là 



phương tiện để giải trí, vừa là phương tiện để giáo dục đồng bào, kể cả vấn đề 
thanh lọc, tất cả mọi thứ. Đây là công sức của tất cả mọi người đã hình thành nên, 
tên những tờ báo này mang hoài bão, khát vọng của người tị nạn như là người Việt 
tự do, như Về nguồn, Khát vọng tự do, như là Niềm tin. Còn hình ảnh này có lẽ rất 
nhiều người trong chúng ta biết và nhìn thấy nó là xúc động, đây là bức tượng ông 
già ??, người ta tin rằng đây là 1 vị thần đã bao bọc cho người ?? 
Sau khi ông ở trại tị nạn 2 năm thì ông được phỏng vấn và ông đã được đứng vào 
trong vào nhóm 15% để mà được đi tới nước thứ 3, khi đó ông được phái đoàn nào 
phỏng vấn, phái đoàn Hoa Kỳ phỏng vấn hay là như thế nào để đi Hoa Kỳ? 
Nói chung, cái mà người ta nói là diện thì tự mỗi người biết mình thuộc diện nào. 
Ví dụ như trường hợp chúng tôi là sỹ quan cải tạo thì đương nhiên là thuộc diện 
Hoa Kỳ phỏng vấn. Nếu mà muốn đi nước khác thì phải đợi cho phái đoàn Hoa Kỳ 
họ từ chối thì phái đoàn những quốc gia khác mới nhận mình, nếu không thì ??thì 
không được bởi vì họ đã có quy ước với nhau là những thành phần nào thuộc diện 
nào, với 1 người tù cải tạo như tôi thì đương nhiên được phái đoàn Hoa Kỳ phỏng 
vấn. 
Khi đó các anh chị em của ông cũng như là các cháu ở đâu, có đi vượt biên không 
hay là ở lại Việt Nam? 
Chuyến đi vượt biên của tôi có gia đình nhỏ, gồm cô bạn nhỏ tôi đã trình bày trước 
kia. 
Khi đó thì ông bà đã có hôn nhân rồi chứ? 
Dạ vâng, lúc đó thì 
Đã lấy nhau rồi và có 1 cháu? 
Vâng, lúc đó tôi có 1 cháu. Tên của nó là Nguyễn Mạnh An Dân, tôi lấy tên của nó 
làm vũ hiệu. Lúc đến đảo thì cháu được 4 tuổi. 
Khi đó thì các anh chị em của ông và cháu? 
Thưa, chuyến đi của tôi thì không có trở ngại lắm, bởi vì chuyến đi của tôi người 
ta bốc người từ Sài Gòn, cứ 1 cái ghe nhỏ ở Bà Rịa lên trên này họ đón 1 hay 2 
người, từ Sài Gòn đưa xuống Bà Rịa, ghe lớn ở Bà Rịa, và trên 1 lộ trình dài như 
vậy, từ nhà bè xuống Bà Rịa thì có nhiều trạm gác thành ra là rất nhiều gia đình 
bị ??, có người đi được, có người đến được. Lúc đó thì không còn thời gian để 
quyết định, ví dụ có thiếu người thì cũng phải lên tàu lớn để đi thôi, được ai thì 
được, thành ra cũng có nhiều cảnh đau lòng. Và có lẽ là cho phép tôi được nói 1 
chút về lý do tị nạn, tại sao chúng ta phải đi? Đó, chúng ta vẫn bị tuyên truyền là 
những người này chạy theo đế quốc Mỹ ăn bơ thừa sữa cặn này kia, nhưng mà xin 
thưa, hoàn toàn không đúng, không đúng ở chỗ nào, tinh thần yêu nước, giáo dục 
của miền Nam đã dạy cho chúng ta tinh thần yêu nước, bằng chứng là trước năm 
75 có rất nhiều người đi học ở nước ngoài nhưng khi họ hoàn tất học trình họ đều 
trở về phục vụ đất nước mặc dù trở về chỉ để vô trong quân đội, mặc dù ở bên 
ngoài họ có thể lãnh lương gấp 10, gấp nhiều lần như thế, mà nhiều người về vô 
trong quân ngũ ngay chịu đời sống làm việc trong 24/24, đem mạng sống của mình 
bảo vệ đất nước như vậy mà người ta vẫn trở về, rất ít, hầu như không có người 
nào ở lại nước ngoài sau khi đã tốt nghiệp. Đó là cái bằng chứng thứ nhất, thứ 2 là 



vào năm 75 có 1 tàu tư lệnh Việt Nam Thương Tín gồm khoảng 1600 người ơ 
nước ngoài đã trở về, vì cái gì, vì yêu Tổ quốc, vì yêu quê hương, vì xây dựng đất 
nước. Nhưng mà tất cả những người trở về này thì thế nào, họ không về tới nhà, 
ghe vừa về tới Vũng Tàu, quay phim chụp hình để tuyên truyền xong rồi tất cả vô 
tù, tất cả những người đó bây giờ tìm cách để đi trở lại. Thì 2 ví dụ nhỏ tôi vừa nói, 
tức là những người du học trước 75 và những người trở về từ nước ngoài điều đó 
chứng tỏ là tinh thần của người miền Nam luôn luôn yêu tổ quốc của mình, luôn 
luôn muốn xây dựng Tổ quốc của mình chứ không phải tìm sung sướng ở nước 
ngoài bỏ quê hương của mình. Đó, điều thứ nhất là sự tuyên truyền của họ là sai, 
họ là 1 chế độ mà người dân miền Nam đã bỏ ??nhiều lần, lần thứ nhất là năm 
1954 hàng triệu người vào Nam, lần thứ 2 là ??và trong suốt cuộc chiến không biết 
bao nhiêu lần có những cuộc bỏ phiếu bằng chân như là ??? Tức là đã xuất hiện rất 
nhiều lần trong suốt cuộc chiến, người dân đều chạy về phía quân đội Việt Nam 
Cộng hòa, không có lần nào là chạy về phía gọi là vùng giải phóng cả. Điều đó 
chứng tỏ rằng việc tuyên truyền của họ hoàn toàn sai, hoàn toàn không đúng. Vì 
họ, vì chế độ phi nhân mà chúng ta phải đi. Tôi xin đọc 1 bài thơ để nói về việc 
anh em chúng tôi tại sao đi: 
Anh em chúng tôi những người Việt Nam mất nước 
Chúng tôi mất quê hương nhưng thừa đạn dược 
Chúng tôi mất quê hương như dư nhân phẩm làm người 
Ôi những con người thừa mứa an vui 
Hiểu sao được dân tôi khổ đau và kiêu hãnh 
Chúng tôi có trái tim nồng nàn ngay thẳng 
Chúng tôi có trái tim bất khuất quật cường 
Có xá gì 1 chút áo cơm (Người ta nói mình đi kiếm cơm) 
Có tiếc gì 1 chút sống thừa nhục nhã 
Hôm nay chúng tôi muốn thét to cùng tất cả 
Chúng tôi là con người bao năm rồi vì thế giới an vui  
Đã nhận cho mình ?? 
Hai mươi năm đâu tiếc máu xương ngoài mặt trận 
15 năm nào thiếu hùng tâm nơi chốn ngục tù 
Có ai như chúng tôi xứng đáng làm người 
Có ai như chúng tôi dám đổi tự do bằng mạng sống 
Chúng tôi ngẩng cao đầu giữa trời cao đất rộng 
Hỏi khắp năm châu sao ngoảnh mặt ??. 
Bài thơ này dùng trong 1 lần đấu tranh ở ??để nói rằng chúng tôi không phải đi vì 
miếng cơm manh áo đâu, quý vị nói vậy là sai. 
Như vậy thì ông sang Hoa Kỳ năm nào? 
Năm 93. 
Năm 93, cảm giác của ông khi đặt chân tới Hoa Kỳ như thế nào? 
Khi đặt chân tới Hoa Kỳ thì đại khái mình cũng đã mường tượng được cuộc sống. 
Tôi có 1 kỉ niệm, sau khi tới Hoa Kỳ 2 tháng tôi có 1 kỷ niệm rất là xúc động bởi 
vì khi ở ??, khi mà thằng con tôi sinh hoạt ở nhóm thiếu nhi thì có 1 cố vấn người 



Mỹ ở đó, khi người cố vấn này biết cháu đi ??, người này nói là “tao cũng là 
người ??, dẫn tao tới gặp cha mẹ mày đi”. Thằng con tôi dẫn người cố vấn đó về 
gặp tôi, ông ta nói rằng ông ta là người ??cho ông ta địa chỉ ở ??để ông ta ghé 
thăm thì tôi cho ông ta địa chỉ của người chị tôi ở ?? Lúc mà cho địa chỉ như vậy 
thì tôi cũng nghĩ là nói ngoại giao cho vui vẻ vậy thôi chứ tôi không nghĩ làm gì có 
người đến thăm mình ở ?? Nhưng khoảng 2 tháng sau khi tôi đến ??, 1 ngày có 
người gõ cửa, mở cửa ra thì là cả 1 gia đình họ đến. Cái đó, tôi rất cảm động là bởi 
vì mình vẫn nghĩ chỉ có người Á Đông mình mới nặng tình quê hương, còn đây là 
xứ Mỹ họ cũng có 1 tình quê hương, “dân ??là friend của tao”. Đó là ấn tượng đầu 
tiên tôi cảm động về nước Mỹ. Cái thứ 2 là ông chủ của tôi. Khi tôi tới đây tôi làm 
cho 1 ông chủ người Mỹ, làm về ??tức là cái mành cửa, nói chung là ông ấy đối 
với tôi rất tốt, ông nghĩ tôi là ??bởi vì mình là người chịu khó, chịu khổ đối với 
những tính toán của những người khổ như mình thì thật lợi hại vô cùng, ví dụ như 
thanh gỗ dài như thế này, tính như thế nào, có nhiều loại cỡ khác nhau, nếu là 
người ẩu thì cứ cắt đại, những chỗ dư thì bỏ nhưng mà mình với những tính toán 
thì rât có lợi cho người trong công ty cho nên ông ta đã dành cho tôi 1 tình cảm 
đặc biệt. Lúc mà tôi ở apartment 1 phòng ngủ gồm 2 vợ chồng và đứa con thì ông 
ta có chở tới bộ bàn ăn cũ của gia đình ông ta, 1 cái bàn vuông và 4 cái ghế, thì tôi 
sử dụng cho tới khoảng 4 năm sau khi cháu học ra trường trung học. 4,5 năm sau 
gì đó, cháu ra trường với 1 kết quả rất là khá, được báo họ vô trong trường đăng 
hình này kia, rất là nhiều học bổng. Lúc đó tôi đến nói với người chủ của tôi, bây 
giờ coi như là bạn tôi hỏi “mày có biết con tao học ở đâu không? Cái bàn mày cho 
tao đó, cái bàn đó gia đình tao dùng đủ việc với nó, ăn cơm cũng có, đọc sách cũng 
có, khi mà ăn cơm xong rồi thì cháu nó trải tờ báo lên trên nó ngồi nó học”. Nghe 
tôi nói như vậy thì ông ta rất xúc động, lúc đó tôi đi 1 cái xe ??nhưng mà tôi mua 
cho cháu cái ??đời 2001, ông ta hỏi “Cái này mày đi, mày lấy cái xe cũ cho con 
mày phải không?”, tôi nói là “không, cái này của con tao, tao đi xe cũ”, nó nói là 
“tại sao mày lại đi xe cũ?”, tôi nói là “văn hóa Việt Nam là cha mẹ lo cho con cho 
đến chết. Tao có thể sẵn sàng đứng trên xe hơi ở xa lộ suốt đêm nhưng mà tao 
không chịu được nếu con tao như vậy”. Thì đấy để thấy rằng mình vẫn tìm mọi 
cách để nói cho người bản xứ hiểu về con người mình như thế nào, đối với gia 
đình trong văn hóa của chúng ta như thế nào đó là sự quan tâm của cha mẹ đối với 
con cái. 
Ông mua căn nhà đầu tiên vào năm nào và ai giúp đỡ ông? 
Tôi mua căn nhà đầu tiên cách đây 7 năm, tức là tôi đến đây hơn 10 năm thì tôi 
mua căn nhà đó, dĩ nhiên là ??cũng ít thôi, cũng trả dần tới bây giờ. 
Ngay bây giờ ông có mấy cháu? 
Vẫn có 1 cháu bởi vì ở ?? 4 năm thì khó lắm. Khi mà đến đây thì cũng lớn tuổi quá, 
có mình An Dan đó thôi. 
Vậy nghề đầu tiên của ông là? 
?? 
Cho tới bây giờ? 
Không, tôi làm khoảng 6,7 năm. Cho tới bây giờ làm cho người không được thì 



làm cho súc vật, tức là ??làm trong mấy resort của ??ở đây. Cũng đủ chuyện tào 
lao, về kiếm ăn thì làm chuyện tào lao nhiều lắm. 
Nhưng được biết là ở tại hải ngoại ông cũng đã viết rất nhiều những tác phẩm nổi 
tiếng thì giờ ở đâu để ông viết? 
Cái này nói thực tình tôi vẫn thường nói với các cháu tôi là có thể 3h tôi đi Dalas, 
11h tôi trở về đây thì thằng cháu tôi nó cản, nó bảo là “Cậu không nên đi như vậy”, 
nhưng tôi nói là “Cậu là lính, đối với người lính không có giờ giấc”. Biết được 
giặc đến lúc nào không có giờ giấc gì cả, nhiệm vụ là nhiệm vụ, cần là phải làm thì 
tôi sống với tinh thần như vậy, tôi làm việc tào lao nhiều lắm chị, tôi trước hết là 
làm kiếm ăn rồi làm báo văn nghệ chơi, rồi làm báo cho hội đoàn rồi...nói chung là 
đủ thứ chuyện tào lao cũng chiếm hết nửa thời gian của tôi nhưng mà nhân đây nói 
với giới trẻ thì nhân đây tôi cũng xin kể 1 kỷ niệm riêng của tôi. Lúc mà tôi mới 
qua đây thì lương tôi làm chưa tới 1 ngàn 1 tháng, nhưng mà tôi làm 1 tờ báo, lúc 
đó đại diện cộng đồng ở đây là 1 người bạn của tôi, anh kỹ sư Mỹ làm chủ tịch, 
anh ấy nhờ tôi làm 1 tờ báo cho cộng đồng, thì ông ấy nói với tôi là ông ráng giúp 
tôi rồi tôi sẽ thu xếp quảng cáo này kia rồi tôi sẽ gởi lại cho ông chút tiền không 
đáng bao nhiêu nhưng mà cũng đỡ chút. Nhưng mà tôi từ chối, lúc đó thằng con 
tôi hỏi “Tại sao ba khổ như vậy mà chút tiền đó sao ba không làm”, tôi nói là “mỗi 
một người đều phải có trách nhiệm với cộng đồng của mình, mình làm tất cả 
những gì mình có thể làm giúp ích cho người khác, đương nhiên có thêm chút tiền 
là tốt tuy nhiên rõ ràng là ??, rõ ràng chú Mỹ cũng có tiền, thành ra là có thêm chút 
hay không có thêm chút thì cũng vậy thôi”. Đó là cháu nó cũng chia sẻ vậy thôi. 
Đây là nói với người trẻ cho nên nói tận cùng. Sau đó người bạn của tôi dĩ nhiên 
sinh hoạt cộng đồng cũng có va chạm, người bạn của tôi cũng bị 1 số người chống 
đối, thì họ kéo tôi vô luôn, họ nghĩ tôi là cố vấn. Lúc đó thằng cháu tôi lại hỏi tôi 
“Mình đã làm hết sức như vậy, mình đã vì người ta làm như vậy mà tại sao người 
ta chẳng những không cảm kích mà bây giờ lại còn chống đối mình?”. Tôi lại phải 
giải thích cho cháu là trong cuộc sống, người ta nói thế này, thế kia không phải tất 
cả đều như vậy, thì mình phải chấp nhận như vậy, miễn sao những điều gì mình 
cảm thấy đúng, cảm thấy tốt thì mình làm, còn cái này kia khác là chuyện bình 
thường. Tôi muốn chia sẻ kỷ niệm này để nói rằng giữa 2 thế hệ chúng ta chia sẻ 
với nhau như vậy, người trẻ nhìn vấn đề như thế nào và người lớn nói như thế nào. 
Đầu tiên cháu nói tại sao có tiền mà không lấy, khi mà giải thích thì anh ấy đồng ý 
không lấy là đúng, nhưng mà tại sao không lấy vẫn còn bị nói, tôi lại phải giải 
thích nữa thì đó là sinh hoạt của gia đình Việt Nam chúng ta là như vậy. 
Thưa ông lúc đầu tiên ông có nói đại gia đình của ông 1 nửa ở đây, 1 nửa ở tại quê 
nhà, những người anh chị em của ông đi qua Hoa Kỳ bằng cách nào? 
Người chị lớn mà tôi nói có mấy cháu nhỏ bây giờ là ??thì chị ấy đi, nói chung anh 
chị tôi hồi đó thì thuộc loại tư bản làm về khai thác lâm sản, có khu vực khai thác 
ở trên Pleiku, Kon Tum, có đội vận chuyển về các tỉnh miền Bắc thành ra là rất 
giàu, anh chị tôi đi gọi là bán chính thức, có nghĩa là phải đóng thành người Tàu 
và nộp tiền nhiều. Còn người em của tôi thì cũng là sỹ quan cải tạo ra đi vượt biên 
qua Thái Lan, trước thì đi với 1 đứa con rồi người vợ với 1 đứa con nữa cũng qua 



Thái Lan, 2 anh em tôi may mắn gặp nhau ở Thái lan. 
Vậy tốt quá rồi. Có điều gì Diễm Hương chưa có hỏi mà ông rất muốn nói không? 
Có lẽ những điều mà tôi muốn nói thì tôi đã xin phép cô nói rồi. Điều mà tôi muốn 
nói nhất là nhìn lại cuộc chiến tranh miền Nam, chính nghĩa ở đâu. Điều mà tôi 
muốn nói thứ 2 là sức phấn đấu của con người trong sự khó khăn ở ??cũng như là 
lý do để tôi rời Việt Nam. Có lẽ đây là 2 điều mà tôi muốn nói nhất, đã nói rồi. 
Như vậy thì buổi phỏng vấn xin được chấm dứt ở đây, Diễm Hương xin được cảm 
ơn nhà văn Nguyễn Mạnh An Dân đã nhận lời mời của Hội bảo toàn văn hóa và 
lịch sử người Mỹ gốc Việt để đến đây chia sẻ những kinh nghiệm cuộc đời từ tuổi 
ấu thơ, từ gia đình cho tới đại gia đình, tới tổ quốc, và lúc nào cũng cho thế hệ sau 
biết chính nghĩa của mình cũng như là sức sống và lòng tự tin luôn luôn vươn lên 
của người Việt. Xin cám ơn ông nhiều. 
Xin cám ơn. 
 


