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

@: Vâng, tôi tên là Trần Văn Thuận và tôi sinh ở Thừa Thiên Huế năm 1934. 

!: Thưa ông, ông sinh ở Huế mà ông có lớn lên ở đó không? 

@: Thưa đến năm 1939 thì mẹ tôi và em tôi đi vào Sài Gòn vì ba tôi lúc đó đã đi vào Sài 
Gòn để lập nghiệp, để làm việc. 

!: Đó là năm 1940 ạ? 

@: 39. 

!: Ồ vâng 39. 

@: Thưa tôi nhớ là lúc đó tôi còn nhỏ nhưng mà đi vào Sài Gòn thì tôi nhớ là hồi đó Nhật 
bước vào Đông Dương thì tôi thấy người Nhật ăn mặc khác những người lính khác thì đó 
là hình ảnh tôi nhớ rất là lâu mặc dù lúc đó tôi có 5 tuổi mà thôi. 

!: Thưa ông ông nói như thế thì những tuổi trẻ của ông khi mà nhìn thấy những người lính 
Nhật như thế thì ông thấy như thế nào, những người bạn bè tuổi trẻ như ông lúc đó? 

@: Thưa tôi 5 tuổi thì tôi cũng không biết gì, chỉ thấy những hình ảnh lạ tại vì trước đó 
những người lính Pháp hay những người ???thì khác những người Nhật, tôi nhớ mãi hình 
ảnh họ có cái nón họ đội trên đầu nó lại che đằng sau ót, thì đó là cái hình ảnh rất là lạ. Vì 
vậy mà tôi nhớ. 

!: Thưa ông khi vào Nam thì ông lớn lên ở đó, ông đi học ở đó, ông đi học tới đâu ạ? 

@: Dạ thưa đúng. Tôi vào Nam thì bắt đầu mới đi học năm 6 tuổi. Mới vào Nam thì 
chúng tôi ở tạm bên cái vùng Đa Kao, rồi sau đó thì về lại bên Thị Nghè, tôi ở bên Thị 
Nghè từ năm 1939, 40 gì đó tôi không nhớ rõ, tôi ở đó cho đến năm 55 thì phải thì chúng 



tôi lại về bên Tân Định, sau đó khi ba tôi mất, thì năm 1972, 1973 thì tôi lại trở về Thị 
Nghè lại. Và địa chỉ cuối cùng của tôi ở bên Thị Nghè là gần bên sát cầu Thị Nghè, số 4C 
Hùng Vương nếu tôi nhớ không lầm. 

!: Thưa ông thì sống lớn lên ở đó thì ông có kỷ niệm nào mà ông vẫn còn nhớ, ông muốn 
chia sẻ không? 

@: Vâng, thì tôi nói thì tôi ở vùng Thị Nghè rất là lâu, bây giờ nghe nói tên thì có thể có 
nhiều người cũng biết là cái vùng Hàng Xanh, đi qua bên Gia Định, lúc đó thì nó rất là 
vắng vẻ, và tôi nhớ là lúc đó chúng tôi ở trong 1 cái nhà nhỏ ở gần đó có 1 cái chùa gọi là 
chùa Ông Tám cho nên chúng tôi hay tới đó chơi, tôi rất là nhớ vùng đó, vùng đó lúc ấy 
rất hoang vắng rồi sau 1 ngày khi mà có kháng chiến thì vùng đó là vùng không có an 
ninh. Nếu mà nói về kỷ niệm thì tôi ở bên đó rất là nhiều, tôi học từ tiểu học, bắt đầu học 
như mẫu giáo ở Thị Nghè đó, cho đến khi tôi học tiểu học ở đó, học trung cũng ở Thị 
Nghè, và ngay cả tú tài, lúc bấy giờ tôi học tú tài là tôi học ở trường ??, thì tôi cũng đậu 
tú tài ngay ở vùng Thị Nghè. Cho nên cũng rất nhiều kỷ niệm ở vùng đó, nếu mà nói đến 
kỷ niệm thì tôi xin nhắc là khi nãy tôi bước vào đây thì tôi thấy các chị toàn là ở trường 
Trưng Vương thì trường Trưng Vương nằm gần sát bên sở thú mà hồi nhỏ tôi hay qua 
chơi, gần như là hàng tuần. Và tôi có 1 kinh nghiệm là năm 1955, 56 tôi không nhớ rõ 
lắm, có cái nạn sập cầu tại vì có cái hội trợ bên đó rất là nhiều người chết, có lẽ là sách vở 
có ghi nhiều về trường hợp đó và cái vụ đó thì tôi rất là quen thuộc tại vì đó là ở vùng Thị 
Nghè, tôi ở rất nhiều năm ở đó. 

!: Thưa ông, ông quê quán thì ở Huế và ông vào trong miền Nam thì ông ở ngay vùng 
ngoại ô của Sài Gòn để trưởng thành và lớn lên nhưng mà chắc là gia đình còn giữ được 
những truyền thống, trong gia đình ông có những truyền thống gì đặc biệt mà ông muốn 
chia sẻ ở đây không? 

@: Dạ thưa truyền thống gia đình thì gia đình tôi ở Huế là 1 vùng làng quê rất là nghèo 
thì đó là 1 lý do mà ba tôi phải vào Nam để mà kiếm sống khi mà học xong, khi có gia 
đình và có 2 anh của tôi, có tôi và có đứa em thì ba tôi vào Sài Gòn dẫn 2 người anh vô 
trong đó để mà lập nghiệp, còn tôi ở lại với mẹ đến năm 1939 mới vào Sài Gòn. Thì 
những kỷ niệm ở Huế đó thì ở làng quê đó gọi là làng Nhưỡng Mong, thì thực sự giờ 
không có còn nhớ nhiều, tôi vẫn nhớ những hình ảnh của những ngôi làng đặc biệt của 
miền Trung nghèo, có những con rạch nhỏ, người miền Trung tôi gọi là những cái hói, thì 
nó có đường làng thì xe hơi không có đi được, chỉ có xe kéo đi được thôi, những con 
đường rất là nhỏ, thì tôi xin kể như thế này để có thể thấy rằng ở vùng đó nghèo như thế 
nào và vấn đề học hành cũng ít. Thì năm 1942 thì mẹ tôi mất, bà cô tôi đến đem tôi, đứa 
em gái kế và đứa em nhỏ mẹ tôi sinh ra rồi bị băng huyết rồi mất đi về lại Huế, về lại làng 
đó để sống trong căn nhà đó, còn căn nhà kia thì để đó, vì trường ở làng thì chỉ lên đến 
lớp 2 mà thôi, tức là lớp chót rồi tới lớp tư, lớp 3, lớp nhì, lớp nhất thì ở làng đó chỉ có 
lớp chót và lớp tư, lớp 5 và lớp tư. Tôi ở Sài Gòn năm 1942 thì tôi đã học tới lớp 3 rồi mà 
về đó vì không có trường ở trong làng nên tôi lại học lên lớp 2 mặc dù tôi mới học đến 
lớp 3, muốn học lớp 3 thì phải đi lên 1 cái làng rất xa mà ở nhà không có chú trọng 
chuyện đó nên mới nói là thôi đi học xa vậy thì cho nó học lớp 2. Tôi kể thêm 1 chuyện 
nữa là tôi ở đó đến năm 1943 thì đứa em bé của tôi mà mẹ tôi sanh rồi mất thì ở nhà quê 
không có thuốc men gì và tất nhiên là không có bác sỹ thì đứa em út của tôi đã mất, 
chúng tôi lại trở về lại, bà cô lại đem chúng tôi về Sài Gòn. Về Sài Gòn thì tôi lại học lớp 
3 nữa, tại vì lúc trước tôi học lớp 3 chưa xong. Thêm 1 ví dụ nữa để quý vị thấy là cái vấn 



đề giáo dục ở thời Tây nó như vậy, nó thiếu thốn, nó phát triển, mở mang cho mình thì về 
đó năm 1943, 44 thì tôi học lớp 3, rồi đến năm 44, cuối 44, đầu 45 thì lúc đó là Nhật đảo 
chánh Pháp thì chúng tôi phải chạy giặc. Tới năm 1946, lúc đó thì không có học nữa, đến 
năm 46 tôi về tôi lại học lại lớp 3. 

!: Học lớp 3 tới 3 lần? 

@: Tôi học lớp 3 tới 3, 4 lần. Thì giáo dục hồi đó là như vậy đó, đó là vấn đề giáo dục 
như vậy và chúng tôi đã trải qua những thời kỳ chiến tranh thì lúc đó là Nhật chiếm Thị 
Nghè thì chắc nhiều người cũng biết là Thị Nghè gần khu hải quân công xưởng, hồi Tây, 
Pháp lúc trước nó nói là hãng Ba Xoong sửa tàu, hồi đó dọc sông là có những cái tàu của 
Pháp rất nổi tiếng ??. thì đó vì tôi ở đó nên tôi đã thấy hồi đầu 45 đó thì Mỹ thả bom vào 
Ba Xoong hải quân công xưởng sau này thì đó tôi thấy bom nó rớt vào 1 cái nhà thờ phá 
sập luôn cả 1 cái nhà thờ, đó là những kỷ niệm như vậy, bây giờ thì không nhớ được hết 
những cái chuyện nào, có dịp nào tôi nhớ thì tôi sẽ nói thêm.  

!: Thưa ông, gia đình ông như vậy thì được 4 anh em thôi ạ? 

@: Dạ vâng, thì lúc mà mẹ tôi mất thì có 4 anh em, 3 trai 1 gái. 

!: Như vậy thì lúc đó là tuổi ông còn nhỏ lắm ạ? 

@: Lúc mẹ tôi mất thì tôi được 8 tuổi. 

!: Thưa ông việc mẹ mất và thiếu thuốc men thì nó có ảnh hưởng gì tới đầu óc của ông 
sau này không, để ông quyết tâm đi học làm bác sỹ, có liên quan gì không? 

@: Vâng thì đó cũng là 1 lý do thúc đẩy, mà thực sự là như thế này, là vì cái thời buổi đó, 
học hành ở thời Pháp thì rất là khó, chúng tôi đi học thì chương trình hoàn toàn bằng 
tiếng Pháp, lúc đó chúng tôi phải nhớ những bài ???tổng thống của chính phủ ??lúc mà 
đầu hàng Đức rồi đó thì là bên Việt Nam vẫn còn của Pháp đô hộ thì là ??hay là chúng tôi 
thuộc những bài của Pháp thì hồi đó hoàn toàn là học bằng tiếng Pháp không mà thôi, 
không có tiếng Việt. Rồi sau này cái vấn đề giáo dục rất là khó khăn vì chế độ của Pháp là 
chế độ ngu dân nó không muốn cho mình học hành. Xin nói như thế này, lúc mà tôi lúc 
đó ở Việt Nam, mà ở cả 3 miền thì chỉ 1 vài nơi có trường trung học mà lên tới tú tài thôi, 
tôi ở Sài Gòn thì có trường ??, trường của Pháp là ???, còn Trưng Vương thì sau này mới 
có, Mỹ Tho, Cần Thơ, Huế chỉ 1 vài nơi có trường trung học thôi, chỉ có 1 vài trường như 
vậy cho nên số sinh viên rất là ít, học sinh đậu tú tài rất là ít, nên hồi nhỏ tôi cũng không 
bao giờ mơ tưởng tới cái việc đó tại vì học rất là khó. Hồi tôi đi thi tú tài ở Sài Gòn mà 
chỉ có hơn 100 người đi thi tú tài thôi, rất là ít. 

!: Dân số Sài Gòn lúc đó là bao nhiêu ông có nhớ không? 

@: Thưa không biết rõ được thưa chị nhưng mà cũng mấy trăm ngàn hay cả triệu gì đó, 
không có biết được nhưng mà cũng thưa lắm, cả Sài Gòn, Chợ Lớn, bao giờ Sài Gòn, 
Chợ Lớn cũng đi chung với nhau thì số người rất là ít mà đậu tú tài rất là khó, nó cố tình 
nó làm như vậy, cho nên chị có hỏi về vấn đề lúc mẹ tôi mất thì khi sanh em bé và bị 
băng huyết mà hồi đó thì không có phương tiện, không có nhà thương thì tôi còn nhớ ông 
bác sỹ lúc đó là Nguyễn Văn Bổn thì ba tôi có kể lại lúc đó tôi cũng biết, tôi cũng nhớ, 
lúc đó tôi cũng 8 tuổi, thì tôi cũng biết mẹ tôi mất là vì thiếu phương tiện như vậy thì sau 
này, tôi may mắn đỗ được tú tài thì đó là 1 lý do thúc đẩy tôi, ba tôi cũng khuyên tôi học 
y khoa để mà giúp được nhiều người sau này, chứ với khả năng của tôi thì lúc đó tôi 



hướng về vấn đề khoa học và toán hơn, tôi học chương trình của Pháp là tôi học về toán 
nhiều hơn và ý định của tôi là cũng đi kỹ sư, nhưng mà ba tôi nói như vậy mà chị cũng 
biết là thời đó cha mẹ nói, đặt con ở đâu thì con phải nghe thì tôi cũng đã ráng cố gắng tôi 
học. Và cũng vì lý do mẹ tôi mất vì sinh em bé nên sau này tôi học về chuyên ngành sản 
phụ khoa, để nói sơ cho chị thấy là có 1 ảnh hưởng trên đường học vấn của tôi mà tôi 
cũng rất may mắn mà có thể học được tới nơi tới chốn nhờ sự hi sinh của ba tôi. Mẹ tôi 
mất hồi ba tôi mới có 3 mươi mấy tuổi, 37, 38 tuổi mà ba tôi ở vậy cho tới khi ba tôi mất 
mà không có bước thêm 1 bước nữa thì đó là cái sự hi sinh rất là lớn của những người 
Việt Nam như vậy. Mà đặc biệt tôi cũng xin nói thêm vì mẹ tôi mất cho nên bà cô tôi lúc 
bấy giờ cũng không ở với chồng nữa mà về thấy cháu như vậy nên bà cô tôi về nuôi tôi 
cho đến khi khôn lớn lên, và năm 75 khi mà tôi đi qua Mỹ thì bà cô tôi đau rất là nhiều, 
mà tôi không biết làm thế nào cả. Bà cô tôi ở lại và thiếu thuốc men rồi mất thì đó là việc 
mà suốt đời tôi khi nào nhớ đến thì tôi cũng rất là buồn, và mình cũng nói lên vấn đề hi 
sinh của người Việt Nam mình trong vấn đề hi sinh cho con cái được ăn học, đó là 1 điểm 
rất là quan trọng. 

!: Ông có nhắc tới bà cô sau khi mà mẹ ông mất thì cũng đã đến hi sinh giúp đỡ và bỏ cả 
gia đình như vậy thì bà cô có gia đình riêng và có con cái riêng hay không? 

@: Dạ cũng xin nói thêm chi tiết là lúc đó tôi chỉ nhớ nghe nói lại là bà cô tôi có gia đình 
nhưng mà ông dượng thì ông ấy có vợ bé, cho nên bà cô tôi bỏ luôn và bà ấy nhân dịp về 
quê ở với tôi thì nuôi tôi, vì lúc đó tôi còn nhỏ, là con trai còn 2 người anh thì lớn rồi, thì 
bà ấy rất là thương tôi. Tôi thì lúc nào cũng nhớ bà ấy và ở nhà thì chúng tôi không có 
đạo, không có tôn giáo riêng mà chỉ là cúng ông bà thì hình của bà cô tôi cũng được để ở 
trên và thờ cúng như là 1 người mẹ nuôi. Thì ngoài những cái hình mà của ba mẹ tôi, của 
ông bà. 

!: Bà ấy không có con riêng ạ? 

@: Dạ không có. 

!: Vâng, coi như là ông được người mẹ thứ 2, chính là em ruột của bố. 

@: Vâng, đúng là người mẹ thứ 2, vừa là cô vừa là mẹ nữa, cho nên tôi có rất nhiều kỷ 
niệm với cô, người Việt Nam mà hi sinh cả đời để lo cho con, cho cháu, điển hình là 
trong gia đình tôi, ba tôi không lập lại gia đình mà ba tôi cũng cao lớn lắm, 3 mươi mấy 
tuổi, nhiều khi tôi nói với nhà tôi lẽ dĩ nhiên là ba tôi đã hi sinh cả cuộc đời cùa ba tôi 
nhưng mà tôi thấy cuộc đời của ba tôi, của cô tôi không có 1 cái gì cho chính mình, chỉ hi 
sinh cho con cái thôi. 

!: Thưa ông thì ông cũng sống 1 thời gian rất là lâu ở Việt Nam, trưởng thành ở Việt Nam 
thì dù là ở Huế hay là ở Thị Nghè cạnh Sài Gòn thì ông có hay tham gia những buổi lễ 
hội gì đặc biệt mà ông có thể kể ra để cho biết không ạ? 

@: Dạ vâng thì ở Việt Nam thời còn nhở, năm 45, 47 cho đến khi năm 5 mấy thì cũng có 
những lễ tết, lễ hội, Thị Nghè cũng nhỏ thôi thì lúc đó thường thường đi chợ Bến Thành, 
ở Sài Gòn chúng tôi đi rất là nhiều lần nhưng mà lúc đó là đi bộ, không có tiền để mà đi 
xe bus nhưng mà thỉnh thoảng mới đi, hoặc là lúc về mệt quá thì ba tôi mới cho đi xe bus, 
còn bình thường thì cứ đi bộ từ Thị Nghè qua Bến Thành, tôi đoán vào khoảng 3, 4 cây số, 
bên này thì ??nhưng mà ở Sài Gòn thì đó là chuyện rất là quan trọng. Lên đến đó thì cũng 
có chợ tết, rồi đi chợ Bến Thành, rồi ở đó cũng có chợ Bông, đường hồi đó là đường Sạc 



Đe, giờ là đường Nguyễn Huệ đó thì tham gia những lễ tết đó hoặc là có những trung thu 
nhưng mà có cái đặc biệt là hồi đó mình nhỏ nhưng mà không có đồ chơi, không có đồ 
chơi gì hết. 

!: Vậy chơi bằng cái gì ạ? 

@: Thì đồ chơi mà tôi nhớ nhất lúc đó thì là “đánh trổng”, trong Nam gọi là “đánh trổng” 
ngoài Bắc thì là đánh khăng đó chị, lấy 1 cây dài, 1 cây ngắn, cứ quăng rồi chơi như vậy 
thôi, rồi bắn bi, và tạt thuốc lá, lấy mấy bao thuốc lá để chơi, cứ như vậy đó, hoàn toàn 
không có trò chơi gì hết. Bây giờ tôi thấy là tôi mới có đứa cháu ngoại mà không biết là 
nó có bao nhiêu đồ chơi nữa, đồ chơi chất đầy trong nhà thì tôi thấy thiệt là tội nghiệp 
thời đó nhưng mà quả tình thì là nhiều quá nó cũng phí nhưng mà ít quá thì cũng tội cho 
thời gian đó, nhưng nếu nhiều quá thì tôi cũng nghĩ là không có giúp gì được nhiều. Thì 
sau này trẻ em nó được nuông chiều nhiều quá. Thời trẻ của tôi thì như vậy, cũng có 
những trò chơi nguy hiểm lắm để mà nói, có gần mấy đường xe lửa thì lấy mấy cái nút 
phé, tức là mấy cái nắp chai bia, bỏ trên đó cho nó cán dẹt ra để rồi chơi hoặc là đi bắt dế, 
không có trò chơi gì cả, hoặc là trời mưa thì ra tắm mưa ở ngoài đường, nằm trên đường 
như vậy thôi, không có 1 trò chơi nào hết. 

!: Thưa ông trong gia đình thì người cha của ông đã hi sinh rất nhiều cho gia đình, không 
lập gia đình chắc là để cho các con đỡ phải chịu cảnh mẹ ghẻ - con chồng. Thế thì ông 
nhà có dùng hình phạt gì hay cách gì để giáo dục con cái hay cách giáo dục của ông là gì 
không? 

@: Thưa thì trong thời đó mà sau này lớn thì tôi nhớ lại thì cách giáo dục trong gia đình 
hoàn toàn không có, tại vì không có sách vở, không có người nào biết để mà dạy con, 
nhiệm vụ của người cha chỉ là hàng ngày đi làm và đem tiền lương về, 1 tuần làm 6 ngày, 
chỉ được nghỉ ngày chủ nhật, mà ngày chủ nhật ba tôi lại phải đi làm thêm, tôi nhớ như 
vậy. Tôi cũng nói thêm là chủ nhật ba tôi làm thêm ở trường đua, đua ngựa, chủ nhật ba 
tôi phải đạp xe từ Thị Nghè lên tới chị biết là trường đua Phú Thọ, mà đi xe đạp đó, đi từ 
7.8 giờ sáng mà 9, 10 giờ tối mới về, không có ngày nào nghỉ hết, không có thì giờ để mà 
dạy con nữa. Có 1 điểm là ba tôi rất là nóng tính cho nên mỗi lần mà ba nổi nóng thì rất là 
sợ, bây giờ thì mình cũng biết là có phương pháp giáo dục con nít là tức là không có 
chiều nó mà hư là đánh đòn ngay, có gì cầm roi thì đánh roi, mà cầm tay thì cũng đánh, 
nhưng mà sau này tôi thấy bên này đặt nặng vấn đề không được trừng phạt trẻ con thì 
không biết có nghiên cứu sao chứ cũng chưa chắc lấy cá nhân tôi thì ba tôi như vậy, rất là 
nóng nảy, dạy con phải tự ráng cố gắng thì cũng may mắn thôi. 

!: Ông có bị đòn bao giờ chưa? 

@: Ô, nhiều lắm tại vì lúc nhỏ thì tôi cũng nghịch lắm, hồi nhỏ tôi rất nghịch, lại hay 
khóc nữa, tôi nhớ là mỗi lần như vậy thì ba tôi lại la, mẹ tôi phải bồng mà bỏ chạy và lúc 
đó tôi còn nhớ hình ảnh là ba tôi la thì còn ông nội, ông nội tôi cũng mất lúc tôi 7, 8, 9 
tuồi gì đó thôi, mà hồi nhỏ bị ba đánh thì tôi lại chạy lên ngồi trên lòng ông nội vậy, được 
ông nội che chở. Mình nói tới chuyện giáo dục, thời của tôi, năm nay tôi 77, 78 tuổi rồi 
thì tưởng tượng hồi đó là thời Pháp thuộc đâu có phương pháp giáo dục gì nhiều để mà 
dạy dỗ con mình được cho nó đúng phương cách. Nhưng mà cũng rất may mắn cho tôi là 
tôi dù mẹ mất mà cũng được nên người thì tôi cứ nhìn thấy ba tôi và bà cô tôi nuôi, thì tôi 
phải ráng, ráng hết sức để học được, thưa chị. 



!: Thưa ông, ở Sài Gòn từ những năm 3 mấy, 40, sau này ông có dịp về thăm Sài Gòn lần 
nào chưa? 

@: Dạ thưa, từ hồi tôi rời Sài Gòn vào năm 75, ngày 29 Tây năm 75 tôi còn nhớ rõ nhưng 
mà qua bên đây thì năm 2002 tôi có về Sài Gòn, nhưng tôi thực sự không có muốn vì nó 
còn chế độ Cộng sản, tôi không có muốn về. Nhưng sau này có 1 vài lý do là tôi đi có cái 
việc đi, tôi muốn về trong 1 hội, tôi cũng nói thêm là đi theo ??về bên đó để mà xây 
trường, tại vì tôi thấy vấn đề giáo dục rất là quan trọng. Tôi về năm 2002, và cũng xin nói 
thêm là tôi có đứa con làm việc bên đó, đứa con tôi là Tiny Trần thì không biết chị từng 
nghe tới cháu chưa, nó làm cho ??ở Hà Nội thì tôi về để thăm con, và về lo vấn đề giáo 
dục thì tôi mới về, thật sự tôi không có muốn về lúc còn chế độ đó. Và 2005 cũng vậy, 
cháu Tiny vẫn làm ở đó và tôi có đứa con trai về làm volunteer ở bên đó, tôi muốn 
khuyến khích các con tôi về và giúp đỡ. Thì đó là 2 lần tôi về Sài Gòn, 2 lần cách nhau 
thì sau 1975 thì tôi về năm 2002 và 2005. 

!: Thưa ông, tôi muốn hỏi ông 1 câu này là ông so sánh Sài Gòn những năm 40 mà ông 
còn rất trẻ rồi đến năm 1975 rồi sau đó là Sài Gòn năm 2002 và 2005 dưới con mắt ông 
thì sự khác biệt như thế nào, trước tiên là từ 40 cho tới 75 thì Sài Gòn có thay đổi gì lắm 
không? 

@: Thưa, lúc 2002 thì cũng có thay đổi nhưng mà chưa nhiều lắm, cũng có 1 vài sự xây 
cất nhưng mà sự thay đổi thì lúc đó tôi vẫn còn biết được những đường phố, những 
đường chánh như là đường Nguyễn Huệ, đường Lê Lợi, đường Lê Thánh Tông...vẫn còn 
1 vài cái tiệm như là tiệm???, nhưng mà đi những cái vùng khác thì thay đổi rất là nhiều, 
như vừa nãy tôi nói là ở vùng Thị Nghè đi xuống thì phát triển rất là nhiều. Nó thay đổi 
nhưng mà mình cảm thấy có gì đó rất xa lạ, mặc dù như tôi có nói là tôi ở Sài Gòn từ năm 
1939 tới 1975, mà nhất là vùng Thị Nghè thì tôi ở từ năm 39 đến năm 75 tức là 2 mấy 
năm, trừ 1 số năm tôi ở bên Tân Định thì tôi vẫn đi về bên Thị Nghè, nhưng mà tôi thấy 
có những sự thay đổi và mình thấy lạc lõng, những người xung quanh phát triển 1 cách xô 
bồ và mình có cảm tưởng là mình không thuộc về nơi đó nữa rồi, đó là những cảm giác 
rất là buồn, nó thay đổi nhiều và đặc biệt là tôi thấy ngôn ngữ của những người ở đó nói 
chuyện với nhau nó khác lắm, họ dùng những tiếng khác lạ, mình không có quen như hồi 
trước mình dùng, hồi trước mình dùng những tiếng khác bây giờ dùng tiếng khác. Thì về 
bên đó, cái cảm giác của tôi rất là lạc lõng, mặc dù bên đó mình đã sống rất là nhiều năm, 
thì đó cũng là 1 thay đổi. Sau này tôi cũng có học nhạc nên tôi có viết 1 bài nhạc nói lên 
những cảm tưởng khi mà tôi về Sài Gòn cũng như là khi tôi đi ra Hà Nội tôi cũng có 
những cảm tưởng hoàn toàn khác. Hồi đi học mình có đọc những sách của Tự lực văn 
đoàn mình nghe nó tả Hà Nội ngàn năm văn vật, tả hồ Hoàn Kiếm, tháp Rùa, đền Ngọc 
Sơn, mà bây giờ mình về thì họ cũng sửa nhưng mà nó bị sơn phếc, và đặc biệt là cái 
giọng nói Hà Nội không còn nữa. Tại vì hồi xưa tôi đi học thời sinh viên thì lúc đó có 
phong trào di cư vào đó, thì có những cô nói giọng Bắc nghe rất là hay nhưng bây giờ 
nghe giọng hoàn toàn khác hẳn, thì đó là 1 sự thất vọng và tôi không muốn nói những 
ngôn ngữ mà nói 1 cách xô bồ, không có 1 chút gì văn chương và có thể nói là dùng 
những từ ngữ rất là dễ dàng mà văng tục với nhau, thành ra nó không còn những hình ảnh 
như trước nên rất là thất vọng. 

!: Thưa ông, ông có nói là ông có sáng tác nhạc và ông có làm 2 bản nhạc để nói về cảm 
nghĩ của ông khi ông trở lại Việt Nam, ông còn nhớ không, có thể hát 1, 2 câu? 



@: Vâng, bản nhạc đó thì tôi có làm được 2 cái CD, trong đó là 1 bản viết khi tôi về Hà 
Nội, 1 bản thì khi về Sài Gòn - Còn đó niềm đau, thì tôi có làm 2 cái CD thì cũng đã được 
phát hành, nhất là CD thứ 2 thì cũng có những ca sỹ khác, nếu có dịp thì cũng trình diễn 
nhưng mà tôi không phải là 1 ca sỹ nên tôi cũng không dám hát những bài nhạc đó. 

!: Thế lời bài hát đó thế nào? 

@: Về Hà Nội, thì tôi không nhớ rõ từng lời thế nào... 

!: Ý chính? 

@: Tôi chỉ nhớ những cảm nhận buồn, thấy những cảnh của Hà Nội, “Tôi về Hà Nội 1 
chiều nắng phai/ Lá vàng bay...”, đại khái những lời như vậy. Còn về Sài Gòn thì “Chiều 
nay tôi về thăm Sài Gòn/ Lê bước chân mỏi mòn, trên thành phố thay tên”, vâng, không 
còn là Sài Gòn nữa, tìm em, tìm đến những quán cũ, con đường thì đổi tên, thành phố thì 
thay tên, con đường thì đổi tên và những quán cũ cũng không còn nữa, nhớ những kỷ 
niệm ở trên bờ sông, tượng của Đức Trần Hưng Đạo, còn những hình ảnh như vậy, nghe 
những tiếng nhạc thì mình cảm thấy, trong đó có 1 câu tôi nói là “Ngờ đâu mình thành 1 
người khác lạ, ở chính quê hương của mình”. 

!: Vâng, thưa ông thì ông học y khoa ở trường đại học y khoa Sài Gòn đúng không ạ? 

@: Dạ vâng, tôi học đại học y khoa Sài Gòn năm 1954, tức là năm đầu tiên năm TCB thì 
là đại học khoa học rồi qua năm thứ nhất y khoa tại đường Trần Quý Cáp, trước là 
đường ??thì ra trường năm 1961. 

!: Vâng, ông có phải vào quân đội không ạ? 

@: Dạ thưa trường hợp vào quân đội của tôi cũng hơi đặc biệt. Năm đó chắc chị vẫn còn 
nhớ là tháng 12 năm 1960 thì người miền Bắc thành lập Mặt trận giải phóng miền Nam, 
cho nên đầu năm đó tổng thống Ngô Đình Diệm đã động viên cho nên cái lớp chúng tôi 
đã nhập ngũ mặc dầu tôi không phải trong quân y, và tất cả đều phải nhập ngũ, tôi gia 
nhập vào binh chủng biệt đoàn quân và là y sỹ trưởng của biệt đoàn quân khá là lâu. 

!: Bao nhiêu lâu ạ? 

@: Thưa từ năm 1961 đến 1965. Sau đó tôi về lại vùng 4 để làm y sỹ trưởng tại quân 
đoàn 4, rồi sau đó tôi được biệt phái về làm trưởng ty y tế Quảng Nam vào thời kỳ Phật 
giáo đó. Rồi đến cuối năm 1966, tôi lại về làm trưởng ty y tế ở Tiên Phòng, Cao Lãnh, và 
sau đó tôi có ra ứng cử hội đồng tỉnh. 

!: Thưa ông ông có thể cho biết là ông phục vụ trong quân đội khá lâu là 1 y sỹ thì ông có 
thể cho biết cái medic, tức là medical operation ở quân đội lúc đó như thế nào, ông có đủ 
dụng cụ để mà làm việc ở chiến trường hay là như thế nào không? 

@: Dạ vâng, lúc bấy giờ thời kỳ tôi vào làm năm 1961, thì lúc đó chiến tranh cũng chưa 
mở rộng nhiều và quân đội mình cũng chưa phát triển gì nhiều cho nên những sự trang bị 
mà tôi là thành phần đi theo hành quân mới đầu là 1 liên đội, tức là có 3 đại đội trong đó 
dĩ nhiên được trang bị không có nhiều lắm, thì 1 tiểu đội về cứu thương thì có y tá đem 
thuốc men về để sau này cấp cứu rồi sau này dần dần tăng lên cấp tiểu đoàn thì có nhiều 
hơn. Ví dụ như khi chuẩn bị hành quân thì có những liên đoàn, nhiều tiểu đoàn 1 lúc thì 
bác sỹ được trang bị nhiều và họ sẽ đóng ở những nơi cố định còn tôi là đơn vị lưu động 
nên sự trang bị cũng không có nhiều, lúc đó nếu vết thương lớn thì phải nhờ đến trực 



thăng đi về lúc đó. Trong khi hành quân như vậy thì liên đội hay là tiểu đoàn thì có các cố 
vấn Mỹ khi cần thì họ sẽ gọi trực thăng đến, nếu mà nhẹ thì mình đem về. 

!: Thưa ông thì lúc mà có biến năm 1963 mà họ lật đổ ông Diệm đó thì lúc bấy giờ ông 
đang ở đâu và ông nghĩ gì về cuộc chính biến đó? 

@: 1963 thì tôi còn ở biệt đội hành quân và tôi đóng ở trại ở gần trường ??. Ở đó khi ấy 
tôi còn nhớ năm 1963 thì lật đổ ông Diệm thì có 2 cuộc chính biến, 1 là 11 tháng 11 năm 
1960 là do ông Nguyễn Chánh Thi, còn sau đó năm 1963, 1/11/1963 thì lật đổ ông Diệm, 
thì câu hỏi như thế nào ạ? 

!: Thưa, hỏi là ông nghĩ gì về cuộc chính biến đó, ông có mặt và ông có nhìn thấy cái gì 
xảy ra trong cuộc chính biến đó không và ông nghĩ gì về cuộc chính biến đó? 

@: Vâng, thì lúc đó là mình biết lúc bấy giờ là có những vấn đề về tôn giáo và theo báo 
chí viết những về những hội phật giáo xảy xa từ Huế và nó lan rộng vào trong này thì sau 
này có những Phật giáo họ nổi lên họ chống lại và tôi không nhìn thấy vấn đề đó. Tôi biết 
nơi mà hòa thượng Thích Tịnh Khiết tự thiêu. 

!: Thích Quảng Đức chứ ạ, hay Thích Tịnh Khiết? 

@: Thích Quảng Đức, vâng Thích Quảng Đức tự thiêu ở ngay trên đường Lê Văn Duyệt, 
vào ngay bên đường ở gần tòa đại sứ của ??, thì tôi nhớ là do cái vấn đề Phật giáo, người 
ta chỉ trích vấn đề gia đình trị, đàn áp tôn giáo nên mới xảy ra chuyện đó, lúc bấy giờ tôi 
cũng không có tham gia mấy việc trong chuyện lật đổ đó tại vì tôi là 1 quân nhân. Nhưng 
mà tôi cũng thấy rằng là vấn đề mà điều khiển trong thời gian đó là chuyện gia đình trị, 
nhất là bà Ngô Đình Nhu thì tôi cũng xin nói 1 điểm như thế này, chuyện này thì cũng là 
tôi biết, là lúc đó tôi ở trong gia đình bà cô tôi, bà cô mà nuôi tôi đó thì bà cô tôi hay đi 
chùa, bà là người Phật tử, ở Huế thì rất nhiều người đi Phật, bà cô tôi hay lên chùa Xá Lợi, 
và tôi có chiếc xe thì thứ 7, chủ nhật gì đó hay đi lễ thì đưa bà cô tôi bằng xe. Mấy hôm 
sau tôi được bên an ninh quân đội nói là sao lại có xe tôi đi chùa Xá Lợi đậu ở đó, tôi nói 
tôi không phải là Phật tử nhưng mà cái xe đó là để đưa bà cô tôi đi chùa thì đi thôi, như 
vậy là chứng tỏ là lúc đó đã có sự theo dõi những người đến chùa thì tôi thấy 1 chi tiết đó 
xảy ra cho tôi thì là có những người đã để ý, theo dõi những người nào mà đến các chùa 
chiền hay là những quân nhân ở trong quân đội mà có thể đi theo bên Phật giáo gì đó thì 
đó là nhận xét của tôi. Còn cái chuyện mà nó xảy ra trong lịch sử thì sau này lịch sử sẽ 
phán xét lại, tôi không dám có ý kiến, đó là những việc tôi nhận thấy được. 

!: Thưa ông thì trước 63 và sau 63 ông ở trong quân đội thì ông phục vụ trong ngành quân 
y thì ông có thấy gì khác biệt không trong ngành của ông và những người ông phục vụ 
cũng như những chuyện xung quanh ông, trước và sau 63 có gì khác biệt không? 

@: Lúc đó thì sau 63 tôi vẫn tiếp tục ở trong biệt đội quân và lúc bấy giờ nó đã được 
phép...ngoài kia đã có mặt trận giải phóng miền Nam vô thì có những trận đánh lớn hơn, 
và lúc bấy giờ năm 1964, 65 thì Mỹ bắt đầu đổ bộ và chiến tranh nổ ra nên có những sự 
đụng độ, có những chiến trận rất nổi tiếng trong thời gian đó và càng ngày thì mức độ 
chiến tranh nó càng khốc liệt hơn nữa. 

!: Vâng, số người lính Việt Nam Cộng hòa chết có đông không, và mỗi lần nhận binh sỹ 
như vậy thì suy nghĩ cảm tưởng của ông như thế nào và thấy những người binh sỹ họ hi 
sinh như vậy thì có quá nhiều không? 



@: Như tôi nói là lúc tôi ở biệt đội quân đó thì mức độ chiến tranh cũng không nặng nề 
lắm, nên số lượng thương binh cũng ít hơn, ít thôi. Sau này khi tôi không còn ở trong biệt 
đội quân và trở về làm trưởng ty y tế thì lúc bấy giờ là 67, 68, 69 thì lúc đó mật độ rất là 
lớn nên thương binh về rất là nhiều và ngay cả bệnh viện mà tôi làm ở dưới Cao Lãnh là 1 
bệnh viện nhỏ mà còn thiếu bác sỹ nữa, bệnh viện phải tăng cường những bác sỹ của Đại 
Hàn qua nữa và nhiều khi mà bệnh nhân, thương bệnh binh về mình không có lo xuể, 
phải đưa sang Cần Thơ, mặc dù là có những bác sỹ Đại Hàn phụ thêm nữa. Thì thương tật 
rất là nặng và dĩ nhiên là những người thương bệnh binh càng ngày càng nhiều. 

!: Thưa ông thì ông nghĩ gì về chiến tranh Việt Nam? 

@: Về chiến tranh Việt Nam từ sau năm 75, năm 54 hay là trước? 

!: Cuộc chiến tranh Việt Nam ở đây là định nghĩ theo người Mỹ là từ năm 54 đến năm 75, 
tức là có sự... 

@: Vâng nói chiến tranh từ năm 54 đến năm 75, nhưng trước đó thì cũng có chiến tranh. 

!: Vâng, là giữa Việt Minh và Pháp. Nhưng ở đây đang muốn nói đến cuộc chiến tranh mà 
ý ở đây là bởi vì là chương trình 500 lịch sử phỏng vấn của người Mỹ gốc Việt, thành ra 
từ năm 1954 trở lại đây cho đến năm 75 được định nghĩa là cuộc chiến tranh Việt Nam 
đối với người Mỹ, nhưng mà trước đó thì Việt Nam cũng đã chiến tranh với người Pháp, 
vv, tất nhiên là phải có cái đầu mới có cái đuôi nhưng ở đây mình muốn nói là cái cuộc 
chia đôi đất nước, miền Nam đánh miền Bắc, miền Bắc đánh miền Nam vv thì ông cũng 
đã có tham dự trực tiếp với vai trò y sỹ thì ông có suy nghĩ gì về cuộc chiến tranh đó, 
cuộc chiến tranh đó đã xảy ra như thế nào, lý do mà nó xảy ra, kết cuộc của nó như thế 
nào? 

@: Vâng, sau năm 54 thì chúng ta cũng đã biết là ký hiệp định đình chiến là Gernever và 
có 2 năm để mà tổng tuyển cử, nhưng đó là vấn đề chính trị thì mình cũng không có xen 
qua nhiều mình cũng không có biết rõ nhưng mà trong miền Nam mình không có tổng 
tuyển cử do nhiều lý do mình không biết nhưng mà ở bên kia nó cố tình thế nào cuối cùng 
nó cũng quay lại miền Nam để những người nằm vùng ở lại, việc đó thì tôi cũng biết là 
tại vì mình làm việc ở dưới các tỉnh thì mình có những người nằm vùng vì vậy cho nên 
mới có những chương trình Phượng Hoàng để mà bắt họ. Thì sau năm 1975 họ còn nói 
chiến tranh Việt Nam giữa Nam và Bắc là miền Nam thì được Mỹ yểm trợ còn miền Bắc 
thì được khối Cộng sản. Trong miền Nam thì Mỹ họ vô trong Nam theo suy nghĩ của tôi 
là Mỹ có 1 chiến lược của họ, thì lúc đó ta cũng biết rằng Việt Nam mình chia thành 2 
miền Nam, Bắc, Cộng sản và quốc gia, nếu nó lấy được cả miền Nam thì nó sẽ Cộng sản 
hóa cả Cao Miên, Lào, Thái Lan, đó là chiến dịch Domino, mình cũng chỉ nói sơ qua như 
vậy, thì Mỹ vào đó vì họ muốn ngăn chặn sự bành chướng của Cộng sản. Lúc bấy giờ bên 
Đông Âu nó đã chiếm nhiều, bên này nó cũng muốn chiếm miền Nam Việt Nam thì tôi 
nói là vì quyền lợi của Mỹ mà nó vào trong miền Nam của mình. Cho nên lúc mà nó vào 
miền Nam của mình ngăn không cho Cộng sản miền Bắc thôn tính được miền Nam, 
nhưng mà sau khi ??đi qua bên Tàu và 2 bên đã nối lại với nhau thì họ thấy là nhiệm vụ 
của họ đã xong, có thể ngăn được bằng cách bắt tay với Tàu mà chống lại Nga để Cộng 
sản không bành chướng được thì họ rút lui mặc dầu họ thất bại. Nhưng mà tôi nghĩ rằng 
đối với 1 nước lớn như là Mỹ thì họ cũng không nghĩ là họ thua trận đâu mặc dù họ rút 
lui, họ nghĩ rằng sau này, 1 lúc nào đó họ sẽ trở lại thôi và việc đó mình cũng đã thấy như 
vậy, thì bây giờ Việt Cộng vẫn còn đi theo cái sự giúp đỡ của Mỹ, thì bây giờ chương 



trình vẫn đang diễn tiến theo như chúng ta thấy đó. Tôi nghĩ là người Mỹ vào Việt Nam là 
vì quyền lợi của họ thôi cho nên sau này nếu mình có làm gì thì mình cũng ráng tự lực 
cánh sinh chứ không thể để mà nhờ 1 người ngoại quốc vào giúp đỡ như vậy. Cho nên 
với sự chiến đấu sau này mặc dù mình tự lực trong đó thì mình có thể chống lại chứ mình 
cũng không thể trách được người Mỹ là vì họ cũng phải nghĩ tới xứ sở của họ nhưng mà 
dù sao thì tất cả những người tị nạn qua đây thì chúng ta cũng cám ơn nước Mỹ đã tiếp 
đón rất là nhiều người đồng hương của chúng ta qua nhiều chương trình đó, bây giờ mình 
mới thấy là mình có thể có dịp trở lại, 1 ngày nào đó có dịp trở lại bên Việt Nam của 
mình thưa chị. 

!: Thưa ông vì sao miền Nam của chúng ta bị thua ạ? 

@: Việt Nam mình thua thì có những báo chí phản chiến nó chê trách mình không đánh 
nhưng càng ngày cái việc đó nó càng được lộ rõ là chúng ta đã chiến đấu rất là hào hùng 
cho tới tận giờ phút cuối, mà không có súng đạn gì làm sao mà đánh cho được, chiến 
tranh thì phải nhờ đến súng đạn, tiếp liệu mà họ đã cắt đứt viện trợ, họ Việt Nam hóa 
chiến tranh họ rút lui, thì mình không có đầy đủ thì mình thua thôi, đó là chuyện đương 
nhiên. Mà ở bên kia thì Trung Cộng, Nga vẫn tiếp tục yểm trợ bên đó còn không phải là 
do người của mình đã không có chiến đấu, bằng chứng là mình biết có bao nhiêu chiến sỹ 
đã hi sinh bên đó và mình không có muốn chế độ Cộng sản cho nên mới có những phong 
trào truyền nhân để đi qua bên này và bây giờ thì nếu mà nói rộng thêm chút nữa là qua 
những sự xáo trộn, những sự lật đổ chế độ độc tài bên đó ở bên Trung Đông, ở bên Bắc 
Phi thì mình hi vọng chương trình đó cũng sẽ lan rộng sang Việt Nam và 1 ngày nào đó 
thì chế độ Cộng sản cũng chỉ còn bên Trung Cộng thôi, mấy nước nhỏ thì không kể làm 
gì, nhưng mà Trung Cộng và Việt Nam tới lúc nào mà dân chúng không chịu được nữa thì 
nó cũng sẽ nổi dậy, và mình cố gắng làm cái gì để mình giúp được. Như vậy thì hi vọng 
tương lai để mình có thể trở về lại được, tôi nhân dịp này thì tôi cũng nói thêm là trước 
đây, năm 1975 khi mà tôi qua Mỹ thì cái tết đầu tiên lúc đó bỏ hết cả quê hương, xứ sở, 
gia đình, bà con, anh em nhất là trong trường hợp của tôi thì có bà cô khiến tôi không thể 
đi được, đó, mình thấy là mình mất hết tất cả. Cái tết đầu tiên, 2 vợ chồng ngồi với nhau 
mà khóc vì mình không phải là người Mỹ, chưa phải là người Mỹ mà cũng không phải là 
người Việt Nam nữa, tại vì Việt Nam thì mình đã bỏ đi mình mất xứ rồi, mình không bao 
giờ có ý tưởng mình nghĩ có 1 ngày nào đó mình sẽ trở về. Sự diễn biến của lịch sử chúng 
ta cũng biết là chúng ta có 1 thực thể rất là mạnh, bao nhiêu triệu người của hải ngoại và 
bây giờ chế độ bên đó do sự phát động của cách mạng các nơi thì hồi đó tôi nghĩ là không 
bao giờ mình có thể nghĩ là sau này mình lại có 1 số người đông như vậy và con em của 
mình có thể thành công như vậy và mai mốt mình có thể trở lại. Ở cái tuổi này thì tôi 
cũng hi vọng, mấy năm trước thì cũng không hi vọng nhưng mà bây giờ thì tôi hi vọng là 
vài năm nữa nếu tôi có thể sống được thì có thể trở về lại Sài Gòn với cái tên Sài Gòn. 
Tôi cũng xin nói thêm 1 vấn đề hơi riêng tư chút xíu là tôi muốn được chôn ở Huế là nơi 
mà ông bà, cha mẹ tôi có 1 mảnh đất ở đó, nghĩa trang gia đình ở đó và hiện bây giờ tôi 
cũng đã nói với con cái tôi và mọi người trong gia đình mà tôi để ở cái chúc thư là tôi 
muốn mang tro cốt của tôi nếu mà tôi có mất ở đây, đem về chôn tại đó, và các con tôi 
cũng biết cái điều đó. Nhưng mà 1 vài năm nay thì tôi lại hi vọng là việc đó có thay đổi 
và mình có thể sống những ngày cuối cùng ở bên đó và chôn tại đó nữa. Một cái việc sở 
dĩ tôi có ý định đó là tôi muốn cho con cái tôi nó nhớ đến xứ sở mà nơi nó đã chôn nhau 
cắt rốn, 3 đứa con tôi, 2 đứa sinh bên đó, 1 đứa sinh bên đây nhưng mà nó cũng biết cha 
mẹ nằm bên đó để nó nhớ tới xứ sở của mình đó chị. 



!: Vâng, thưa ông thì ông lập gia đình vào năm nào ạ? 

@: Thưa tôi lập gia đình vào năm 1968, năm Mậu Thân đó chị. 

!: Thưa làm sao mà ông bà gặp được nhau và tiến tới hôn nhân ạ? 

@: Vâng, tôi cũng xin nói về chuyện của chúng tôi cũng hơi đặc biệt 1 chút xíu, gia đinh 
của tôi quen với gia đình nhà tôi rất lâu, ông nhà tôi thì hồi đó làm việc ở Huế và Đà 
Nẵng, ông là thị trưởng của ??theo tiếng Pháp, hồi đó còn ở Đà Nẵng, thì lúc vô Sài Gòn 
thì là tôi biết nhà tôi, à xin lỗi, lúc đó nhà tôi còn nhỏ khoảng 9, 10 tuổi gì đó rồi lớn lên 
thì 2 gia đình quen, qua lại. Một sự gặp gỡ nữa là khi tôi đi dạy ở trường Gia Long thì gặp 
nhà tôi 1 năm, năm nhà tôi học lớp 12 thì nhà tôi ngồi trong lớp mà tôi dạy, rồi sau đó nhà 
tôi đi qua Mỹ học. 

!: Dạ, mối tình thầy trò đó ạ? 

@: À không phải, nhà tôi thì sợ tiếng đó nhưng mà thực ra cũng không phải như vậy mà 
là như thế này, nhà tôi chưa bao giờ coi tôi là thầy hết trơn đó mặc dù tôi dạy trong lớp 
mà tôi cũng chưa bao giờ gọi nhà tôi lên trả bài hết là vì như thế này, có 1 cái là vì ở nhà 
quen biết nhau trước rồi thì cũng đến gọi tôi bằng anh tại vì bà chị của nhà tôi thì lại học 
y khoa cùng với tôi, cho nên tôi không có gọi nhà tôi lên trả bài tại vì lên đó thì phải 
“thưa thầy”, rồi trả lời “con” thì cũng không được mà chính vì tôi không có gọi nhà tôi 
lên trả bài nên kỳ nào nhà tôi cũng sợ tôi gọi lên trả nên học bài rất là thuộc, vì vậy mà 
nhà tôi học giỏi và thi đậu, tôi nghĩ là như vậy, tôi hay đùa thế. Trước đó thì hoàn toàn là 
sự quen biết của 2 gia đình rồi nhà tôi đi học bên Mỹ, rồi đến năm 1963 tức là thời gian 
trước đảo chánh tháng 8, tháng 9 gì đó thì đi qua Mỹ học, nhập trường gì đó, gần 68 thì 
về nhưng mà vì cuộc tổng tấn công tết Mậu Thân thì lại ở lại, rồi 68 thì nhà tôi về, cuối 
năm 68 thì thành hôn vào cuối năm 68, cũng là năm Mậu Thân luôn. 

!: Vâng, vậy như ông nói là ông bà có 3 người con, 2 người sinh ở Việt Nam và 1 người.. 

@: Ba người, 2 gái 1 trai, sinh ở Việt Nam và cô út thì lúc mà 30 tháng tư thì lúc đó nhà 
tôi thì tôi cũng xin nói thêm là tất cả 2 vợ chồng mà có ba đứa con mà nhà tôi lúc đó nhà 
tôi lại đang có thai nữa, tức là đang bị ??là bị thai nó hành đó, thì tôi đang dạy trên đó 
thì... 

!: Là bị nghén ạ? 

@: Vâng, bị nghén, phải mang thuốc sang để mà chích trên đó, thành ra đứa con út thì 
sanh được bên Mỹ. Và thêm cái đặc biệt là lúc đó tôi mới qua bên Mỹ tháng 6 năm 75 ở 1 
cái làng rất là nhỏ... 

!: Ở thành phố nào, tiểu bang nào ạ? 

@: Ở tiểu bang ??, 1 cái làng rất là nhỏ, ở 1 cái mép không có chi tiết lắm thì không tìm 
thấy trên bản đồ, làng rất nhỏ chỉ có 911 người thôi, ở 1 làng rất là nhỏ, không có gì hết 
trơn cả, không có nhà thương, đi nhà thương thì phải đi 1, 2 chục mile nữa. Cái lúc mà vợ 
tôi chuyển bụng thì cứ tưởng là sáng hôm sau mới đi nhà thương nhưng mà nhà tôi thấy 
đau bụng quá rồi, thì chính tôi đỡ đứa cháu út, thì giờ qua đây bao nhiêu năm thì cháu nó 
bấy nhiêu tuổi, qua đây gần 36 năm thì cháu được 35 tuổi mấy tháng. Vâng, thì tôi có 1 
cháu sinh tại Mỹ còn 3 cháu sinh ở bên kia. 

!: Vâng, ông có thể kể hành trình của gia đình dời Việt Nam vào ngày nào và đi bằng 



phương tiện nào và hành trình đó ra sao ạ? 

@: Dạ vâng, thì sáng ngày 28 thì tôi nhớ là hình như là có thả bom ở phi trường cho nên 
là không còn nghĩ đến vấn đề đi bằng đường hàng không nữa rồi cho nên là ngày 29, tôi 
nhớ rất là rõ ngày đó vì bị giới nghiêm, thì tôi đưa hết, tôi có chiếc xe chạy ra Đà Lạt, thì 
tôi chạy tại vì có nhiều người nói là có thể tới vô tòa đại sứ Mỹ thì tôi đi trên xe đó 2 vợ 
chồng, 3 đứa con với có 1 chú em của tôi đi theo lái xe với mục đích nếu mà tôi đi được 
thì lái chiếc xe đó về, nếu mà đi tới tòa đại sứ thì đậu xe ở ngoài và mọi người chen vô, 
chắc là chị cũng thấy là ngày 30 tháng tư nó chiếu cái hình ảnh mà tòa đại sứ gần bên 
cảnh sát quận nhất đó, họ rào lại thì chúng tôi chen vô. Thì có 1 chi tiết rất là đặc biệt là 
tôi có ba đứa con thì thằng con trai nó chưa đầy 10, 11 tháng gì đó, nó sinh tháng 5 và lúc 
đó là cuối tháng 4 thì nó được 11 tháng, thì tôi bồng nó chưa biết đi, nhà tôi thì dẫn 1 đứa 
thứ nhì nó được gần 3 tuổi thì dẫn vô, chen chúc vô như vậy thì còn sót 1 đứa cháu lớn 3 
tuổi mấy, gần 4 tuổi đó, thì lúc mà chen vô tòa đại sứ thì cái cửa bị thủy quân lục chiến 
đứng ở giữa, lúc mà chúng tôi chen vô thì vô tới cánh cửa trong thì quay lại mất đứa con 
đầu tiên, không thấy đâu nữa tại vì tôi bồng 1 đứa, nhà tôi bồng 1 đứa, lại đang có thai 
cho nên chỉ dẫn được 1 đứa thôi, còn đứa kia nó lớn thì bị quên. Tôi đi vô tôi dòm không 
thấy đứa con nữa thì một lúc sau chú em của tôi mà nhiệm vụ của chú là giúp tôi đi vào 
đó để tôi nếu mà đi được thì lái chiếc xe của tôi về thì chú em tôi mới bồng đứa con lớn 
của tôi đi vô, đó là Tiny, đứa con lớn và cái đặc biệt là chú em của tôi không muốn đi vì 
chú ấy là kiến trúc sư, không có đi lính cho nên nghĩ ở lại không có sao hết nên muốn ở 
lại, nhưng lúc chen vô không có ra được, là tại vì cái cửa nó mở vô, không có đi ra được, 
người tâ chen lấn vô thì người nào vào rồi thì nó đóng cửa lại, bây giờ muốn ra cũng 
không được nữa, mà chú em tôi thì lại có gia đình và vợ cũng đang có thai mà tôi lúc đó 
tôi không biết cho nên chú em phải đi theo chúng tôi qua bên Guam đó. Thì lúc đó có 
Việt Nam thư tín về, chú em tôi muốn trở về nhưng mà tôi nói là nếu mà đã đi thì bây giờ 
trở về không được nên chú em tôi phải đi theo luôn và sau đó thì chú ấy cũng giận chúng 
tôi, chú ấy không có ở với chúng tôi mà đi lên Alaska, bây giờ thì chú ấy với vợ con cũng 
đoàn tụ được. Và đặc biệt nếu lúc đó không có chú em tôi thì đứa con tôi sẽ bị lạc và đứa 
con tôi là Tiny Trần, sau này cháu nó làm ???ở Hà Nội. Đó là trường hợp cũng rất đặc 
biệt và là kỷ niệm mà tôi thấy nhớ, từ tối đó, từ trong tòa đại sứ trực thăng nó bốc lên, 
trực thăng của thủy quân lục chiến, nó bay đưa thả lên hạm đội 7 vào trong ban đêm, tôi 
vì đứa con mà phải leo thêm cái thang dây ở trong ban đêm, hôm mà leo trên thang dây 
tôi nhớ là tôi phải lấy cái khăn, có cái ghim băng, vì đứa con còn nhỏ có ghim băng thì tôi 
phải cột nó vào bụng mà leo lên vì sợ nó bị rớt trong đêm, mà có nhiều người bị rớt như 
vậy. Thì đó là kỷ niệm ở trên tàu thì là thế, chắc là nhiều người cũng đã kể rồi thì có 
những trường hợp tôi đi di tản như vậy đó. 

!: Thưa, cái trực thăng nó bốc nhiều người lên rồi nó bốc đi đâu ạ? 

@: Dạ thưa cái trực thăng mà nó bốc lên thì không phải là nó bốc từ tòa đại sứ mà cái 
trực thăng bên này nó đậu ở dưới đất. Vì trực thăng thì nó cũng có nhưng mà không phải 
là cái trực thăng mình nhìn thấy trong tòa đại sứ tại vì tôi đứng đó mà tôi đứng đó tôi còn 
nhìn thấy cả ông đại sứ, ông Martin. 

!: Ông nhìn thấy ông ấy ở đó? 

@: Tôi thì lúc đó không biết, tôi nhớ là còn thấy ông ấy đi xuống và còn nhớ cả lính họ ra 
họ cắt cái angtena giờ chót của buổi tối đó, cắt cái angtena thông tin gì đó, nghĩ là tôi nhớ 



có nhiều người lính đem hồ sơ đi đốt, tôi nhớ như vậy. Nhưng mà lúc đó mình không có 
ghi những chi tiết đó lại được tại vì con cái mình như vậy, thì vô trong đó như vậy thôi tôi 
cũng không nhớ được. 

!: Thưa, cái máy bay mà nó chở ông thì không phải là cái máy bay mà mọi người nhìn 
thấy ạ, như bây giờ người ta vẫn chiếu mà là 1 cái máy bay khác nhưng mà chiếc máy 
bay đó nó chở những người đó đi đâu? 

@: Chiếc đó thì nó chỉ đưa 1 số người đi ra hạm đội 7, còn cái lúc mà chiều thứ tư mà sau 
này mình đọc thì người ta ghi lại là khi được đồng ý cho di tản rồi thì trực thăng nó bay 
vào nhiều lắm, không phải là chiếc máy bay nhỏ đó đâu, chiếc máy bay nhỏ đó hình như 
là UH1B đó, còn mấy chiếc trực thăng mà chở 1 lúc cả 5, 6 chục người thì là chiếc để chở 
những lính hành quân, trực thăng lớn lắm nó đậu trong tòa đại sứ đó. Đi ra 1 chiếc tàu 
khác, tàu của Mỹ nó đậu dưới cái trực thăng đó, từ trực thăng đó mới đi xuống cái tàu há 
mồm ở dưới đó, rồi có những chiếc ghe đưa ra, rồi đưa qua mấy chiếc ??chở hàng, rồi từ 
đó mới leo lên lại, và nó đóng ở đó đâu 3, 4, 5 ngày gì đó chờ vớt những người khác rồi 
mới đi qua ?? 

!: Ông nhớ những ngày, những buổi mà ngồi đợi ở đó cho đủ người để đi sang ??, ông 
còn nhớ cái khung quanh như thế nào không và cảm tưởng của ông trong những ngày đó 
như thế nào? 

@: Vâng, buổi sáng đó tôi còn nhớ là 30 tháng tư đó thì có nhiều người họ đem radio 
theo tại vì có nhiều người họ ở khu Phước Tỉnh đậu ở ngoài Vũng Tàu mình không biết 
thì có những chiếc tàu của mấy người ở Phước Tỉnh đi ra, vì họ đi ra bằng ghe, họ chở 
được nhiều thứ lắm, có nhiều người mang cả radio theo thì mở thì biết được ông Dương 
Văn Minh đã đầu hàng. Lúc đó mình cảm thấy là mới ngày hôm qua còn ở trong kia mà 
ngày hôm nay đã mất nước rồi, đầu hàng, buông súng hết trơn rồi, có nhiều người lúc đó 
đứng khóc, có nhiều người công nhân ở trong đó nữa tại vì lái máy bay trực thăng, và tôi 
đã thấy 1 chiếc trực thăng, cái lúc mà ở trên tàu đó, thì chiếc trực thăng nó không còn chỗ 
đậu nữa, thấy lính Mỹ, cả Việt Nam nữa ra lấy tay đẩy chiếc trực thăng cho nó rớt để có 
chỗ cho chiếc khác nó đáp tới. 

!: Tức là vứt chiếc trực thăng xuống biển? 

@: Vâng, xô cho nó rớt xuống biển luôn thôi. 

!: Nhiều không ạ, bao nhiêu chiếc tất cả? 

@: Tôi không nhớ rõ tại vì lúc đó tôi không phải đứng đó đếm, tôi chỉ thấy 1 chiếc, 2 
chiếc gì đó bị rớt, còn mấy chiếc tàu, chiếc ghe của mấy người Phước Tỉnh đó họ mang 
cả gia đình họ đi, cho nên mấy làng ở Phước Tỉnh có cả ông bà, con cháu đi, tôi nhớ là họ 
còn mang cả ??đi nữa, có radio để mình bắt, mình nghe nữa. Thì lúc mà lên tàu rồi, chiếc 
ghe đó bị thả trôi luôn. Buổi sáng 30 tháng tư hay là ngày hôm sau đó, có 4, 5 ngày đậu ở 
đó để chờ vớt người thì tôi thấy những cái tàu đó trôi lềnh bềnh ở trên mặt biển, nó nhỏ 
giống như là chiếc lá tre mà nó rơi, nó trôi trong cái ao vậy, rồi nó trôi đi chỗ nào mình 
không biết được. Thì hình ảnh đó mình cũng không tưởng tượng được, mới ngày hôm 
trước thì như vậy mà mấy ngày hôm sau thì đã mất nước, không còn gì, xa gia đình, lúc 
đó thì cả gia đình còn ở lại, chỉ có 2 vợ chồng, 3 đứa con và chú em đi theo tôi, mình mất 
hết tất cả, không biết là bao giờ mình mới có thể trở lại gặp mặt lại được nữa. 



!: Thưa ông, nghe người ta kể cũng có nhưng mà muốn hỏi từ những chính kiến của ông, 
những suy nghĩ của ông thì như ông diễn tả ban nãy cái tàu của ông là tàu lớn còn những 
cái ghe nhỏ người ta đến rồi họ được đưa lên tàu rồi họ buông cho nó trôi lềnh bềnh xung 
quanh đó thì những cảnh sáng sớm và hoàng hôn ở đó ông có thể diễn tả nó như thế nào 
và kèm theo những suy nghĩ, cảm nghĩ, xúc động của ông lúc đó ra sao ạ? 

@: Thưa chị, nói thật là lúc đó người mình như tê dại, không còn biết, không còn nhớ cái 
gì nữa với lại tôi có 3 đứa con, 3 đứa nó còn bú đó thưa chị, thì tôi xách 1 cái vali nhỏ và 
tôi có đeo 1 cái ???trong đó tôi chỉ để mấy cái hộp sữa Ghigo, tại vì 3 đứa con, 1 đứa 3 
tuổi mấy, nó vẫn còn uống sữa, 1 đứa 2 tuổi mấy và 1 đứa mới sanh, thằng con trai đó. 
Thì tôi chỉ mang theo mấy hộp sữa và tôi chỉ lo chuyện đó, rồi không có tã, rồi nó đi cầu 
thế nào, rồi pha sữa mà không có nước sôi mà sữa đó thì phải pha bằng nước sôi, thì sữa 
Ghigo đó thì phải lấy nước thường uống rồi nó bị tiêu chảy nữa, mà lại không có tã... 
Thành ra lúc đó cái đầu óc của mình nó tê dại, không còn nhớ được những cảm tưởng gì, 
bây giờ chỉ nhớ lúc đó là nó như vậy thôi, mình cũng không có để ý được nữa. Mấy ngày 
ở đó thì mình cũng như người khờ dại vậy đó, không có nhận xét gì được nhiều, chỉ thấy 
là mình nhớ vậy. À, có 1 cái cảnh là tôi thấy có 1 người, sở dĩ tôi kể thêm chi tiết này là 
cũng vui, buồn nhưng mà nó vì lúc ấy là nằm ở dưới sàn tàu đó, nó cho mình xuống dưới 
hầm tàu nằm, thì có 2 vợ chồng trẻ, họ gây nhau đủ thứ rồi nói với nhau, rồi hôm sau đi 
lên lan can thì 2 vợ chồng đó vẫn gây nhau, tôi thì tìm chỗ cho nhà tôi nằm và 2 cháu nằm, 
còn tôi thì không có chỗ nằm, tôi nằm trên lan can tàu, nó có 1 cái cây, tôi nằm trên đó để 
ngủ như vậy thì buổi sáng hôm sau đứng như vậy thì tôi thấy ông chồng mà 2 vợ chồng 
nhà đó, ông ấy xô mấy người ra, tôi còn nhớ ông ấy xô cái vai tôi ra, ông ấy đứng nhảy, 
rớt xuống dưới, 2 vợ chồng gây nhau rồi sau đó nói chuyện, tôi cũng không nhớ những 
lời nói trách móc nhau, tại sao thế này, bỏ cái này cái kia rồi rớt xuống. Nhưng mà người 
đó lúc mà ông chồng nhảy xuống tự tử, thì lúc đó là ban ngày, họ vớt lên được. Nhưng 
mà có cái trường hợp nữa, ở trên đó thì họ làm mấy cái cầu tiêu tạm, mấy cái cây ở phía 
ngoài thì có chỗ nó che bên ngoài vì là tàu chở hàng mà thì có 1 bà, ngồi trên đó sau rồi 
bị rớt xuống, thì họ lại không vớt được, cái ông kia muốn chết mà lại sống, còn bà ấy 
không muốn chết chút nào mà không vớt lên được. Có những chuyện thì tôi vẫn nhớ tại 
vì tôi nhớ cái ông đó, tôi biết ông ấy từ dưới hầm tàu, rồi lên trên, và ông ấy lại còn xô 
vai tôi, chen mọi người để ông nhảy xuống vậy đó. 

!: Thưa ông thì tàu đi đến ??thì đi hết bao nhiêu ngày trên biển? 

@: ??thì từ đó qua ??thì gần lắm nhưng mà tôi chỉ nhớ là nó chạy khoảng 4, 5 ngày rồi 
qua 1 chỗ nào đó là đến được ??rồi từ đó lại đi qua bằng máy bay qua ??, rồi ở trên đó độ 
1 tuần nữa rồi mới đi máy bay qua bên Guam. 

!: Thưa ông lúc đó thì người em của ông mà có người em còn kẹt lại thì sao ạ? 

@: Lúc đó là mới cưới. 

!: Mới cưới, mà vợ đang có bầu mà ông ấy cũng không biết nữa. Bây giờ ông ấy còn giận 
gia đình ông không? 

@: Không, thì lúc đó, chú em tôi giận và đi lên Alaska làm việc trên đó rồi sau nó về 
lại ??đi học architect, thì học architect bên này thì khó rồi lại đi học kỹ sư rồi đi làm cho 
Boing, sau này nó phải tìm mọi cách đi qua Pháp để mà đón được vợ con qua bên đó. Lúc 
đó thì giận vậy thôi chứ anh em vẫn còn liên lạc, nhưng mà cũng rất là đặc biệt, mà lúc đó 



thì tôi không có biết là vợ nó đã có bầu rồi, và hoàn toàn là không muốn đi tý nào cả vì 
nhiều lý do lắm. 

!: Thưa ông thì ở Guam ông ở được bao lâu? 

@: Thưa ở được khoảng 2 tuần thì phải, 2 tuần ở Guam tại vì lúc đó tôi có 1 đứa con nó 
bị ??cho nên là ??nó cho ở trong trại, còn nhiều người khác nó cho đi xuống ??gì đó, 
xuống dưới đó, còn ở trên này thì toàn là những người có con đau thì nó cho ở trên, ở 
máy lạnh, nhờ con nó bị ??mà được ở máy lạnh. 

!: Ở đó là 1 y sỹ thì ông có phải giúp người ta khám bệnh không? 

@: Thưa 3 đứa con với vợ đang có bầu, không có làm cái gì được nữa cả. 

!: Nghe nói là ở đó số người chết vì bệnh tật cũng nhiều? 

@: Cái đó thì là ở dưới trại, còn tôi thì ở trên cái chỗ ??, họ ở phía dưới, còn tôi ở 
trên ??phía trên nên không có. Rồi từ đó mới đi qua Guam rồi đi qua Hawai, rồi mới đi 
máy bay về Florida. 

!: Cái lúc đó thì người em của ông cũng đòi về theo chiếc tàu nào đó? 

@: Vâng, ở Guam là đòi về theo chiếc tàu thư tín. 

!: Nhưng mà ông có biết gì về những cái đó không, ông bảo là ông can ngăn thế nào rồi 
anh ấy không về nữa? 

@: Không, thì tôi nói là bây giờ chú, cái lúc ở Việt Nam thì tôi hỏi 2 đứa em tôi, đứa em 
gái và đứa em trai là “chú có muốn đi hay không”, thì chú ấy trả lời “Em không, em đâu 
có việc gì em đi ”, đứa em gái cũng vậy, và tôi còn bà cô ở lại mà đang bị đau nữa, em gái 
tôi ở lại với bà cô. Lúc đó thì thực sự tôi cũng không biết là có đi được không nữa, muốn 
đi thì đi vậy thôi, chú em tôi quyết định ở lại tại vì có lý do là cần phải ở lại vì tài sản của 
tôi cũng còn nhiều lắm, cho nên ở lại tôi giao hết tất cả, thôi không nói đến chuyện tôi bỏ 
lại gia tài làm chi nhưng mà chú em tôi ở lại với mục đích là 1 phần như vậy nữa, nhưng 
mà sau này cô em tôi lại vượt biên rồi đi, thành ra bây giờ thì cũng qua hết được bên này. 

!: Thưa ông, ông sang đến bên Mỹ này thì ông làm thế nào để ông có thể thích hợp với 
đời sống mới và đặc biệt là trở lại với ngành y sỹ của mình? 

@: Vâng, lúc mà ở dưới ???thì có 1 cái trại định cư dưới đó. Thì lúc qua Mỹ, sở dĩ mà tôi 
đi Mỹ là, lúc đó có thể từ cái trại định cư đó thì mình muốn đi phố nào ở Mỹ thì họ cũng 
cho đi, thì tôi lúc đó tôi có ý định đi Canada tại vì dùng tiếng Pháp, và bằng cấp của tôi 
thì là ??, tôi có dự trù đi sang đó nhưng mà vì nhà tôi đi học ở bên này cho nên là tôi cũng 
ra định cư ở bên này. Rât là khó khăn nhưng mà có 1 điều mà sau này tôi còn nhớ là lúc 
đó ở trong cái trại ở Florida thì có 1 người nằm ở ??, mấy cái ghế bố, ghế xếp cạnh nhau 
thì đứa con tôi nằm trên đó mùa hè nóng quá, tháng 6 đã nóng rồi, cho nên nó nói là “Ba, 
ba mở máy lạnh đi, nóng qua đi”, tại vì ở nhà thì nó lớn rồi nên nó biết. Rồi vì nóng nên 
tôi bồng nó ra ngoài thì 1 người bên cạnh dường như là 1 người lính hải quân hay là hạ sỹ 
quan gì đó nhưng tôi cũng không biết chắc, thì có đi qua nói 1 câu “ôi, qua đây còn đòi 
làm sang, đòi máy lạnh này kia nữa, qua đây thì là phải sắp hàng mà làm lại, mà chạy lại”. 
Thì tôi cứ nghe câu đó tôi rất là thâm thía: đúng rồi, mình qua đây là mình bỏ hết, tất cả 
mọi việc mình đều bỏ hết thì bây giờ mình phải cố gắng vươn lên thôi chứ người nào 
cũng giống nhau hết, thì đó là cái câu tôi nghe được lúc ra trại đó. Tôi học 1 chương trình 



Pháp từ nhỏ tới lớn bằng tiếng Pháp, học y khoa cũng bằng tiếng Pháp, luận án của tôi 
cũng bằng tiếng Pháp, ra trường thì không có giống như bên đây, ở Việt Nam mình phải 
đi tu nghiệp, cũng có theo dõi, mà qua bên này tiếng Mỹ thì tôi nghĩ không có cách chi để 
mình ở lại hành nghề được nhưng mà nhớ đến câu mà người đó nói thì giờ mình cũng 
phải cố gắng. Cho nên lúc sau này mà đi ra ngoài thì tôi đã định đi học sửa xe rồi, tôi có 
đem mấy cái bằng chứng nhận là tôi có đi học sửa xe thiệt nhưng mà sau đó có chương 
trình của chính phủ cho đi mấy tháng để huấn luyện lại. 

!: Ông có cái chứng nhận sửa xe đó không, có đem theo không ạ? 

@: Dạ vâng, tôi học nhưng mà cái bằng sửa xe này thì tôi có ghi tên vào đó, chính phủ 
cho đi học nhưng mà tôi không có đi học cái bằng sửa xe này. Sau khi tôi đi học xong rồi 
về, có nghề rồi thì tôi lại nhớ lại cái lớp này cho nên tôi lại đi học sửa xe, để sau này sửa 
xe đỡ tốn tiền. Cái đó là cái bằng tôi đi học tiếng Anh, tiến trình cũng rất là nhiều, tôi 
không có tiếng Pháp, tôi học tiếng Pháp không có biết tiếng Anh cho nên tôi nghĩ là mình 
theo nghề được, cho nên sau khi được cho đi học tại ???tôi lại đậu cái bằng về chuyên 
môn tại vì nó thi bằng ??, mình học tiếng Pháp thì đọc tiếng Mỹ mình có thể hiểu được 
thì mình đậu nhưng mình không biết tiếng Anh, cho nên tôi mới qua đi học 1 cái lớp ???, 
phải học qua đây thì mới học tiếng Anh lại và phải thi Toefl, rồi phải rất là lâu mới đậu, 
và phải đi học qua nhiều giai đoạn rất là cực khổ nhưng mà cố tình phải học, bây giờ phải 
cố gắng học thôi, vì tương lai của con cái thì cố gắng mà học. Tới năm 1979 tôi mới xong 
được hành nghề lại và có ?? 

!: 79, tức là 4 năm sau ạ? 

@: Vâng. 

!: Thưa ông trong đợt di cư đó nghe nói miền Nam có cả mấy ngàn y sỹ, bác sỹ mà đã coi 
như là bỏ Việt Nam để đến đất Mỹ này thì ông có biết gì về chuyện đó không, số người y 
sỹ, bác sỹ sang đây quãng bao nhiêu? 

@: Thưa, cái lúc mà trước năm 75 thì bên đó có cái hội gọi là Y sỹ đoàn thì có trên 1 
ngàn, 2 ngàn người gì đó tôi không nhớ rõ nhưng mà lúc qua đây như tôi nói có chương 
trình của Mỹ họ huấn luyện cho những ???tức là không chỉ có của Việt Nam không mà 
còn có cả Lào, cả Miên nữa, trong lớp học của tôi thì có cả những người bác sỹ người 
Miên nhưng mà tôi nghĩ cũng không có nhiều đâu, thí dụ như ở ??có 3 trung tâm, 4 trung 
tâm thì phải huấn luyện lại cho những người đó thì tôi nghĩ cũng được mấy trăm là tại vì 
còn 1 số còn lại bị kẹt lại, những người đó sau này thì có rất nhiều người bị đi ở tù. Và cái 
số qua thì cũng chỉ được 1 số, không có nhiều lắm đâu, cái chỗ tôi học thì có khoảng trên 
dưới 100 người ???, những nơi mà cho huấn luyện lại thì có 1 số bác sỹ. 

!: Vậy theo như ông thấy thì quãng chỉ 3, 4 trăm người thôi, có người nói có cả mấy ngàn 
người có đúng không ạ? 

@: Tất cả đó không thể làm sao mà có mấy ngàn người được tại vì tất cả y sỹ trong miền 
Nam lúc đó cũng chỉ khoảng 1, 2 ngàn gì thôi, không thể nào có 3, 4 ngàn người được. 

!: Dạ, qua năm 75 thì mình có quãng chừng hơn 1 ngàn cho tới 2 ngàn bác sỹ ạ? 

@: Tôi cũng không rõ lắm vì số còn lại không có cách nào mà tới được con số ngàn mấy, 
2 ngàn được. Vì sau này chúng tôi vẫn còn có những đại hội gặp nhau, không có nhiều 
lắm, chúng tôi vẫn còn có những quyển sách directory nó ghi những người nào qua đây 



năm nào nữa. 

!: Dạ vâng, ông còn những tài liệu đó không? 

@: Tôi có thể tìm lại được. 

!: Nếu có thể được thì chúng tôi xin những tài liệu đó để viết. 

@: Dạ vâng để tôi về tôi tìm lại xem, mấy tài liệu tôi có không biết là tôi còn giữ hay 
không là tại vì nhà tôi bị bão ??nó bị sập nhiều cho nên tài hiệu mà hồi trước tôi đi học 1 
lớp ở ??thì tôi còn giữ tên hết tất cả những người trong đó. Tôi sẽ cố gắng tìm lại và đưa 
lại cho hội sau. 

!: Dạ vâng, thưa ông sau đó thì ông nói là ông học ở Mayami, còn gia đình thì cũng 
từ ??về đó rồi hay sao ạ? 

@: Không, lúc đó thì tôi về 1 cái làng nhỏ và tôi để vợ con mình ở đó và tôi lên trên kia 
học 4 tháng. 

!: Sau đó thì từ năm 1975 cho tới 1979 thì suốt thời gian ông đi học thì gia đình sinh sống 
bằng cái gì ạ?  

@: Thưa, tôi học dưới đó thì đến 76 tôi đậu cái bằng kêu là tạm đó mà chưa có English, 
chưa có Anh văn, thì tôi qua tôi học tiếng Anh ở bên ??và tôi đi làm tạm. Trước đó thì tôi 
nói là năm 75 tôi qua thì tôi đã bắt đầu đi làm giống như 1 người lao công ở trong nhà 
thương đó, họ trả cho tôi 2 đồng rưỡi, tôi còn giữ cả cái sec, tôi giữ cái sec đó để sau này 
cho các con thấy là ba phải qua đây, ba làm lại cuộc đời như vậy đó, 2 đồng rưỡi 1 giờ. 
Rồi sau đó khi đậu thì họ cho 1 cái ??để mà làm những công việc phụ cho 1 cái ??, rồi 
sau đó mới lại đi học rồi lấy 1 cái bằng ??, bằng để hành nghề ?? Tới 79 mới có được cái 
bằng hành nghề lại ở ??, sau đó tôi qua bên Texas tôi ở luôn tới bây giờ. 

!: Vâng, ông nói là có lúc ông phải đi làm lao công thì công việc cụ thể của ông nó là gì 
cơ? 

@: Thưa thì đẩy mấy cái xe của bệnh nhân, khiêng bệnh nhân lên, rồi đẩy, vì mình không 
nói được tiếng Anh là 1, không nói được với bệnh nhân nữa, mấy người bác sỹ, y tá bảo 
mình làm gì thì mình làm đó, lau chùi rồi đẩy bệnh nhân đi vậy thôi. 

!: Thưa ông cảm tưởng của ông thế nào ạ, ông đã từng là 1 bác sỹ, đã từng phục vụ trong 
quân đội, dưới quyền của ông chắc là cũng rất nhiều người, mà lúc còn trong quân đội thì 
cấp bậc của ông là gì ạ? 

@: Thưa lúc mà tôi giải ngũ để mà tôi ra ứng cử thì tôi là thiếu tá. 

!: Vâng, coi như ông được sống 1 cái cuộc sống phải nói là thuộc giai cấp thượng lưu của 
Việt Nam lúc bấy giờ nhưng mà sang bên này thì phải đẩy xe ở trong nhà thương ...mà 
dưới quyền cả những cô y tá thì cảm nghĩ của ông như thế nào, ông có thấy buồn tủi, ông 
có thấy gì không hay như thế nào? 

@: Thất vọng lắm chứ, ở bên kia mình cũng đã có những chức vụ cao như là giám đốc 
bệnh viện, trưởng ty y tế rồi ra ngoài bên chính trị ứng tuyển hội đồng tỉnh thì qua bên 
này rất là thất vọng, tinh thần xuống lắm. Tôi cũng xin kể thêm 1 kỉ niệm nữa là lúc tôi ở 
1 làng nhỏ như vậy thì tôi qua đây 2 tuần sau là tôi đi làm liền và 3 tuần sau tôi có cái 
bằng lái xe. Tôi đi làm thì từ nơi tôi ở đến cái Nursing Home, ở nhà thương gần bên có 



cái Nursing Home thì ở ngay bên đường tôi đi làm về thì cái đường ??nó có cái đèo, lên 
đèo, xuống dốc nhiều lắm, lúc xuống đèo nhiều khi tôi đã có ý nghĩ là mình bỏ tay ra để 
cho nó lao, nói đến giờ tôi còn xúc động, để cho nó lao. Nếu mà tôi đi 1 mình tôi thì chắc 
tôi làm như vậy nhưng mà tôi nghĩ là còn có vợ và 4 đứa con, à chưa, lúc đó vợ tôi đang 
có thai, lúc đó là tháng 6, tháng 7, tháng 8 mà vợ tôi tháng 10 mới sanh thì nhiều lúc tôi 
muốn buông xuôi nhưng mà tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm với con cái cho nên như 
vậy tôi phải ráng và đó chính là động lực tôi phải cố gắng trong mọi việc. Lúc đó mình 
nghĩ là mình không trở lại với nghề được vì mình không có tiếng Anh mà mình cũng bỏ 
nghề lâu rồi thì thôi tôi mình học nghề khác thì tôi mới đăng ký nghề sửa xe đó nhưng mà 
mình phải cố gắng mà vươn lên mà sống thôi, bây giờ đã cùng cực rồi thì mình phải vươn 
lên thì những động lực mà nhất là động lực con cái, gia đình khiến cho tôi có thể vươn lên 
cho tới bây giờ, là gần 36 năm. 

!: Thưa ông thì trong gia đình của ông thì gương của ông là người chịu đựng, nhẫn nại, cố 
gắng, sẵn sàng làm lại cuộc đời thì đối với con cái, vấn đề giáo dục của ông đối với con 
cái ở bên này thì ông đã dạy được những người con của ông như thế nào để mà họ có thể 
nuôi con ông, thì ông đã giáo dục như thế nào? 

@: Vâng, thì tôi lúc mà mấy con tôi bắt đầu đi học lớp 1 lớp 2, tôi có 4 đứa con mà gần 
như cách nhau 1 năm thì lúc đó tôi cố gắng ở nhà tôi nói bằng tiếng Việt mặc dù tôi rất 
cần học tiếng Anh, mà tôi cũng phải ráng nói bằng tiếng Việt. Nhà tôi thì đi học bên này 
cũng cố gắng nói tiếng Việt và trong nhà tôi không có ai được nói tiếng Mỹ, cố gắng giữ 
tiếng mẹ đẻ của mình, và giáo dục cho con cái phải biết trong gia đình của mình như thế 
nào bây giờ phải cố gắng qua đây thì mấy đứa con mình mới biết thì tại sao cha mẹ mình 
phải qua đây. Đến lúc mà các con tôi lớn thì nó cũng hiểu vấn đề đó cho nên sau này khi 
các con tôi đi làm việc ở bên Việt Nam 1 đứa, đi làm thiện nguyện ở Việt Nam nhưng mà 
nó cũng nhớ đến dân tộc của nó, chứ không phải là cho chính phủ. Tôi nhớ có 1 đứa con 
của tôi nó đi làm thiện nguyện bên đó thì có mấy người bà con của nó nói “Tại sao về đây 
làm việc cho chính phủ Việt Nam?” thì nó nói “nó làm việc cho người dân Việt Nam chứ 
không phải là cho chính phủ Việt Nam, ??”. Nó cũng hiểu rõ cho nên nó đã có những ý 
tưởng rất là mạnh trong đầu nên tôi hi vọng con tôi sau này và tôi cũng có dặn là sau này 
bằng mọi cách thế nào mà khi mình làm xong rồi có thể giúp được cho xứ sở mình đến 
chừng nào thì phải cố gắng mà giúp đỡ tại vì xứ sở mình có nguồn gốc ở đó mà như lúc 
nãy tôi đã nói là tôi để trong di chúc của tôi là nếu tôi mất thì phải đem tro cốt của tôi về 
bên Việt Nam, cạnh ông bà cha mẹ để cho con cái nó còn nhớ được cha mẹ, ông bà còn 
bên đó nó còn nhớ được chút xíu xứ Việt Nam mình đó, quá cực khổ. Và qua đây mình 
được những phương tiện như vậy thì phải cố gắng mà giúp đỡ. Nhưng mà như lúc nãy tôi 
cũng có nói là với phong trào nổi dậy của quần chúng bên này thì tôi hi vọng không chỉ là 
tro về đấy mà người tôi có thể về đấy để trông thấy những thời gian chót. Tôi cố gắng tôi 
sống đến ngày đó. 

!: Thưa ông thì thấy cuộc sống của ông cũng rất là phong phú, gốc của ông là 1 y sỹ 
nhưng mà ông cũng sinh hoạt văn nghệ, ông cũng sáng tác nhạc rồi ông cũng rất quan 
tâm tới vấn đề chính trị, lúc còn ở Việt Nam ông đã tham gia ứng cử làm nghị viên, sang 
bên này ông cũng có những sinh hoạt với cộng đồng rất nhiều, bây giờ ông đang là phó 
chủ tịch của tổ chức cộng đồng người Mỹ gốc Việt của mình ở Houston, ông có thể cho 
biết vì lý do gì không ạ? 

@: Vâng, cái bản chất của tôi lúc nào cũng muốn phục vụ, từ hồi nhỏ, từ lúc còn làm việc 



ở bên kia, cho nên ở bên kia có dịp tôi làm chủ tịch của phân bộ Hồng thập tự mà đóng 
góp. Từ hồi nhỏ thì tôi cũng xin nói thêm nữa là tôi tham gia rât nhiều công tác xã hội từ 
thiện và qua này cũng quen, cho nên lý do mà tôi về Houston là nơi đây có 1 cộng đồng 
Việt Nam đông, mình có thể giữ gìn văn hóa của mình cho con cái nó biết và có dịp thì 
đóng góp. Và tôi đã tham gia cộng đồng quốc gia từ năm 1983, tôi liên tục cho tới bây 
giờ và hiện cho tới bây giờ thì như chị có nói là bây giờ tôi vẫn còn trong cộng đồng của 
người Việt quốc gia ở đây. Nhưng mà cũng có 1 điều buồn là cộng đồng của mình cũng 
hay bị chia rẽ và sẽ chỉ trích nhiều nhưng mà tôi thấy là bao giờ trong sự phát triển của 1 
cộng đồng nào chắc cũng phải có những thời gian đó, phải qua những sự xáo trộn đó, có 
những sự tranh chấp đó cho nên mình phải cố gắng mà đóng góp được nhiều chừng nào 
thì tốt chừng đó mà thôi. Và tôi cũng hi vọng trong thời gian tới đây, với những phong 
trào đang nổi lên thì tất cả chúng ta mặc dù trước giờ dân chúng người Việt của chúng ta 
lúc nào trong nhà anh em lúc nào cũng có những sự chông đối với nhau nhưng mà đến 
lúc nào cần đoàn kết thì sẽ đoàn kết cho nên những cái việc đó thì rồi cũng được thông 
qua mà thôi, không có kéo dài lâu nữa. Tôi cũng hi vọng trong thời gian tới đây cộng 
đồng sẽ đoàn kết với nhau để lo tới những chuyện lớn của quốc gia và cộng đồng ở đây 
cũng như là bên Việt Nam nữa. 

!: Thưa ông, ông nói rằng ông cố gắng ông làm những việc đó nhưng mà ông nghĩ rằng 
giới trẻ sau này liệu họ có tin tưởng và gắn bó với cộng đồng để mà tiếp nối những công 
việc của ông và những người khác đang làm không? 

@: Tôi thì rất là tin tưởng việc đó tại vì nhiều khi mình không, mình tưởng là lớp trẻ nó 
không để ý nhưng mà quả tình có được những điều kiện sau này thì họ sẽ học nhiều bởi 
vì tôi thấy thí dụ như là con trai của tôi đó nó qua đây lúc nó 10 tháng, 11 tháng nó không 
có biết gì đến Việt Nam cả, không biết gì cả, không có theo dõi không có biết sau này 
chúng tôi sẽ dạy dỗ lý do là tại sao chúng nó thờ ơ. Thì năm 2002 tôi đi về tôi có nói là về 
để lo công việc giáo dục bên đó, việc xây trường, thì con tôi đi theo, khi nó đi theo như 
vậy thì mấy tháng sau nó nói với nhà tôi là “Con đi về Việt Nam con học tiếng Việt”. Nó 
về bên đó nó học tiếng Việt và sau đó nó đóng tiền để học tại các trường đại học và rồi đi 
xin những việc làm thiện nguyện bên đó, nó nghĩ những người Việt Nam bên đó cần sự 
giúp đỡ nên nó đi về. Cũng như là đứa con gái của tôi nó qua bên này lúc 3, 4 tuổi, sau 
này nhất định nó phải về làm việc cho Việt Nam mặc dầu đưa nó đi làm những nơi khác 
nhưng nó cố tình nó về làm phục vụ ở Việt Nam. Đó thì tôi nghĩ những người trẻ Việt 
Nam sau này có tiềm tàng trong người nó cũng sẽ còn có thể nói là 1 cái gen chẳng hạn, 
nó cũng sẽ nhớ tới, nhưng mà cái lối làm việc, lối giúp đỡ của nó sẽ khác của mình. Cho 
nên tôi rất là tin tưởng tương lai của Việt Nam và những người mà qua bên này đó, thì 1 
thời gian nữa thành công, xứ mình được trở lại và thành công ở bên kia và chính thể 
Cộng sản không còn nữa và sức mình không còn nữa thì sẽ có nhiều người về giúp đỡ 
cho dân tộc thì tôi rất tin tưởng về tương lai đó thưa chị. 

!: Thưa ông từ nãy tới giờ chúng ta cũng nói chuyện gần 2 tiếng đồng hồ, có những điều 
gì ông muốn nói mà chúng tôi chưa hỏi mà ông muốn chia sẻ không? 

@: Thưa thì tôi xin nói rằng bây giờ với tư cách của 1 người Việt Nam mà nạn Cộng sản 
đã vào đây, tôi trở thành công dân Mỹ và qua đây tôi cũng nói là tôi cũng gia nhập quân 
đội Mỹ thưa chị. Tôi gia nhập quân đội Mỹ vào năm 1982 đến năm 1989 là đúng đáo hạn 
55 tuổi, người ta cho về. Thì mình may mắn mình qua đây, như lúc nãy tôi có nói là mình 
không có trách gì chính phủ Mỹ cả, vì cái chiến lược của họ như vậy. Nhưng tôi cũng 



phải cám ơn vì không có 1 xứ nào trên thế giới mà đã rộng tay đón chúng ta như vậy, cho  
nên vì đó là lý do mà qua đây có thể làm việc được như vậy, đó cũng là lý do mà tôi gia 
nhập quân đội Mỹ để trả lại 1 phần nào mình nhận được và tôi cũng xin có ý kiến là nếu 
mình qua được những nơi tất cả những người khác đều mong ước thì bây giờ mình phải 
làm gì đó để trả ơn lại việc đó và 1 cái điều nữa tôi xin nhấn mạnh là ở xứ này cái sự giáo 
dục của nó rất là tốt, và chính cá nhân mình và con cái mình nên lợi dụng cái việc đó để 
mà làm sự học vấn của mình của con cái mình tăng lên. Tôi đã từng qua chương trình học 
của Việt Nam, của Pháp và qua đây tôi thấy rất là khó, Việt Nam cũng giống của Pháp, thi 
cử rất là khó khăn, rất là tự chương. Như tôi nói là thời tôi là đậu tú tài thì rất là ít mà qua 
bên này vấn đề giáo dục rất là dễ dàng. Chính vì vậy mà qua đây tôi khuyên tất cả những 
người có thể qua đây, có con em nên cho chúng nó học hành chu đáo, riêng cá nhân tôi thì 
tôi học rất là nhiều, như chị cũng biết rồi, mấy năm nay tôi có học nhạc, tôi có học nhiếp 
ảnh và hiện giờ tôi đang học vẽ, và để tôi tìm 1 cái giấy là tôi đã học ở trường, tôi học rất 
nhiều thứ. Chị có thể nhìn đây, để tôi đọc xem mình đã học những gì, mình nên lợi 
dụng... 

!: Vâng, xin phép dừng cái đó 1 chút, ở đây ông có mang rất nhiều giấy tờ rất là quý mà 
chúng tôi rất muốn chia sẻ với những người mà đọc cái bài phỏng vấn này. Thì đây là 
bằng tiểu học cấp vào năm 1948 phải không ạ? 

@: Dạ vâng, tôi đậu tiểu học năm 1948. 

!: Năm 1948, cái này là ai cấp đây ạ, cái này là của? 

@: Lúc đó là của miền Nam, là Nam Phần đó, cái vùng Nam Phần mà tự trị đó còn thời 
Pháp, bằng tiếng Pháp. 

!: Vâng, lại có những cái bằng, kế đây là bằng gì ạ? 

@: Bằng này là, sở dĩ ở Việt Nam tôi photocopy cái bằng này tôi đem theo là tôi ráng 
đem theo 2 cái bằng là bằng tốt nghiệp y khoa và cái bằng này là bằng tú tài Pháp toàn 
phần. 

!: Vào năm nào đây ạ, đây là bằng tú tài toàn phần? 

@: Tôi đậu tú tài năm 1954. 

!: Năm 54, đây là bằng tú tài Pháp năm 54. Còn đây là bằng tiến sỹ y khoa. 

@: Y khoa là tôi ra trường năm 1961. 

!: Dạ, 61, đây là học ở y khoa Sài Gòn? 

@: Vâng, y khoa Sài Gòn.  

!: Năm 1961 thì ông Trần Văn Thuận đã đậu tiến sỹ y khoa và trở thành bác sỹ. 

@: Sở dĩ cái này như chị thấy là tôi mang ở Việt Nam đó.  

!: Rồi lại có những hình ảnh khi ông mới sang đây thì đây là năm 1976. 

@: Tôi đi học ở ?? 

!: Dạ, đây là đi học lớp huấn luyện là bác sỹ trở lại ở trường Indochinese ??và đó là hình 
ảnh của ông cũng như đây là phía sau của giấy chứng nhận năm 1976. Đây là bằng bác sỹ, 
thưa cái này là vào năm nào đây ạ? 



@: Thưa cái này là vào năm 1978, tôi làm bác sỹ tạm, nghĩa là chưa có full, tại vì tôi 
chưa đậu xong cái bằng hành nghề, cho nên họ chỉ cho làm tạm thôi. 

!: Dạ vâng, thưa rất là quý, đây coi như là văn bằng hành nghề bác sỹ tạm khi mà ông 
chưa trở thành bác sỹ chính thức đã được pháp vào năm 1978. Đây là mặt trước với tấm 
hình và đây là mặt sau của tấm hình của bằng. Rồi chúng tôi thấy có 1 điều rất là lý thú là 
bà nhà cũng có 1 tấm hình cũ, thưa tấm hình này chụp năm bao nhiêu ông còn nhớ không 
ạ? 

@: Thưa tấm hình đó chụp năm 1957, 58 gì đó. 

!: Vâng, năm 57, 58 còn rất trẻ. Và bà nhà tên bà là Mỹ Chương phải không ạ? 

@: Vâng, Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Chương.  

!: Công Tằng Tôn Nữ Mỹ Chương tức là dòng họ nhà vua trước đây phải không ạ? Và 
đây là thẻ căn cước cấp cho bà ấy, năm cấp ở đây là năm 1968 đề là Công Tằng Tôn Nữ 
Mỹ Chương, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1943, Đà Nẵng và đây là hình ảnh của 1 thẻ căn 
cước của chính phủ Việt Nam Cộng hòa cấp cho công dân của họ, đây là mặt trước của 
tấm hình và đây là mặt sau với dấu tay, những chi tiết khác. Và chúng tôi cũng thấy 1 
điều lý thú là bà đi du học ở bên Mỹ rồi còn giữ được cả cái bank steadment của Bank of 
America, đây là cái thẻ Bank of America thời đó, logo vẫn như bây giờ, không có gì thay 
đổi cả, và đây là những chương mục, đây là số tiền lúc đó, tuy là bây giờ không có đáng 
bao nhiêu chỉ là 1 ngàn 0 trăm 11 đồng, 66 xu và ngày đó người ta ghi nhận là 31 tháng 3 
năm 1975. Thì chúng tôi thấy cũng rất là lý thú với số tiền 1,011,66 thì được lãnh cái số 
tiền interest là 11 đồng 10 xu, thế là tiền lãi cũng khá lắm. Một số hình ảnh khác nữa, đây 
là hình ảnh chắc là lúc gia đình mới qua đây ạ? 

@: Không, đây là hình chúng tôi chụp lúc tết năm 1975 đó, chúng tôi có 3 cháu. 

!: Tức là trước khi đi ạ? 

@: Không, đây là tết năm đó. 

!: Tức là trước ngày Sài gòn thất thủ và trước khi ông bà qua Mỹ thì ông bà có 3 người 
con, 2 vợ chồng trẻ và 3 người con, thưa bà nhà lúc đó chưa có bầu cháu thứ tư ạ, chắc là 
chưa. 

@: Không biết, lúc đó thì cũng có thể. 

!: Có thể có, có thể không, ông cũng không biết được. Đây cũng là 1 cái hình close up, 
cũng là 1 hình đó nhưng mà chụp gần hơn, thì trông nó như thế này, 2 vợ chồng trẻ và 3 
đứa con rất còn nhỏ. Còn đây chúng ta có 1 cái hình chắc là mới đây. 

@: Vâng mấy cái hình này là mới đây.  

!: Vâng đây là tất cả những người con dâu con rể hay sao ạ? 

@: Vâng, tôi có 1 con rể. 

!: Tôi xin được chia sẻ tấm hình này, tấm hình của gia đình mới đây, con dâu con rể mới 
chụp và có những người con. 

@: Để nói về 2 cái bản sao cái hình này thì đây cũng là 36 tuổi rồi. Sở dĩ tôi chỉ mang 
được 2 bản này đi mà không mang được cái bằng mà chỉ làm bản photocopy để chứng 



minh tôi học tiếng Pháp và cái bằng y khoa để biết mình đã là bác sỹ và bằng tiếng Pháp 
thì đã học qua vì tôi định đi làm ??, tôi tính về New Olean để làm ??, nói tiếng Pháp. 

!: Mơ ước của 1 bác sỹ lúc bấy giờ chỉ muốn về New Olean để làm ??thôi, tội nghiệp.  

@: Vâng.  

!: Thưa thì chúng tôi xin cám ơn bác sỹ rất nhiều, bác sỹ đã trải cuộc đời mình ra, đó là 
những bài học quý giá cho các con em của những người Mỹ gốc Việt bởi vì các em có 
may mắn là không phải trải qua cuộc đời quá khó khăn như là thế hệ cha anh nhưng mà ở 
1 nghĩa nào đó thì các em có thể thì quá sung sướng mà không biết được những hi sinh 
của cha anh, do đó ông đã đến đây để làm công việc là trao 1 món quà rất là quý giá để 
trao hành trang cho các em sau này ra đời để không phải trở thành những người không 
biết gì, vô ơn đối với những sự hi sinh của cha mẹ. Ông bác sỹ mới truyền cho chúng tôi 
thấy 1 cái ??, tức là 1 cái bằng chứng nhận y sỹ giải ngũ. Cái bằng giải ngũ của quân đội 
vào năm 1989 và lúc bầy giờ ông đã là thiếu tá y sỹ giải ngũ năm 1989, với tên tuổi và 
được gọi là ???, xin chia sẻ với quý vị. Xin 1 lần nữa xin cám ơn ông rất nhiều và xin 
chúc ông có những ngày tốt đẹp, và chúc bác sỹ cũng như tất cả người Việt chúng ta có 
ngày về Việt Nam trong tự do và vinh quang. 

@: Dạ xin cám ơn chị đã cho tôi 1 vinh dự. Khi mà chúng tôi nhận được thư mời tôi rất là 
ngạc nhiên, tôi không biết tại sao mình được lọt vào mắt xanh của 1 chương trình mà tôi 
đã nghe nói từ thời gian khá lâu để đem đến trình bày những trường hợp của mình để về 
sau con cháu chúng ta biết là cha anh chúng đã trải qua để đến được 1 xứ tự do. Mà cái 
điều chót tôi muốn nhắn là dù thế nào thì mình cũng phải nhớ mình là người gốc Việt 
Nam, và dòng giống của chúng ta đã trải qua bao nhiêu thăng trầm cho tới ngày hôm nay. 
Cho nên đó là 1 điều vinh dự và tôi thành thật cám ơn chị. 

!: Vâng, 1 lần nữa xin cám ơn bác sỹ. 


