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!: My name is Phạm Diễm Hương and today’s Tuesday March 1st 2011. I’m 
interview Mr. Nguyễn Công Bằng ... 

!: Dạ vâng thưa ông Nguyễn Công Bằng, hôm nay Diễm Hương rất vinh dự được 
đại diện cho hội bảo tồn văn hóa lịch sử người Mỹ gốc Việt để phỏng vấn ông về 
những cái sự cá nhân từ thời thơ ấu cho tới khi ông trưởng thành cũng như là 1 số 
những cái liên hệ của gia đình cũng như là những cái nhận định của ông về những 
cái văn hóa truyền thống của Việt Nam từ cái lúc ở trong nước cho tới cái lúc ra 
hải ngoại. Và một phần nữa cũng khá quan trọng liên quan đến cuộc chiến tranh 
Việt Nam, chiến tranh Việt Nam đã ảnh hưởng đến ông và gia đình ông như thế 
nào, kế tới là quan điểm của ông về tết Mậu Thân, cũng như ngày 30 tháng tư 
năm 75, rồi cái phương tiện nào đã đưa ông đến Hoa Kỳ, sau đó là cái đời sống ở 
Hoa Kỳ ông làm thế nào, bắt đầu sống như thế nào để có được đời sống khá là ổn 
định như bây giờ? Dạ, thì trước tiên xin ông cho biết tên, ngày sanh, cũng như là 
nơi ông được ra đời?  

@: Dạ vâng thưa chị Diễm Hương, tôi tên là Nguyễn Công Bằng, tên thật là 
Nguyễn Công Bằng từ nhỏ đến già, tôi sinh ở Sa Đéc, trong lúc mà thân phụ của 
tôi là lúc đó là () của Việt Nam cộng hòa, đang đóng ở Sa Đéc nhưng nguyên 
quán của tôi cả cha lẫn mẹ là Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 

!: Tới thời điểm này thì ông còn nhớ được cái cảnh hay những kỉ niệm thời ấu thơ 
với quê không? 

@: Dạ thưa chị có lẽ là tôi nhớ rất rõ, có những kỉ niệm mà nó sâu đậm, đến giờ 
phút này nó vẫn ảnh hưởng đến cái suy nghĩ, quan điểm, hành động cũng như là 



cái đấu tranh của tôi rất là nhiều. Quê của tôi thì cách Rạch Giá khoảng 14 cây số 
thôi, nhưng mà nằm trong 1 khoảng khá hẻo lánh cách đường xa lộ, xa lộ cách 
đường mà xe chạy được là khoảng 2 cây số. Trước năm 75 thì cái vùng đó là cái 
vùng “sâu đậu”, tức là ban ngày là dưới sự kiểm soát của Việt Nam cộng hòa 
nhưng ban đêm là thỉnh thoảng có du kích của Cộng sản đi đến, cho nên là người 
dân sống rất là phập phồng, và trong 1 số gia đoạn thì họ rất là khổ sở vì họ phải 
chịu sự chi phối của cả 2, chẳng hạn như là cái dịp mà tết Mậu Thân. Nói về cái 
kỉ niệm thì khi tôi lớn lên thì lúc đó thân phụ tôi đã giải ngũ về quê và làm nghề 
đánh cá, đó là nghề nông thành ra tôi sống hòa đồng với tất cả các anh chị em mà 
cũng cái lứa tuổi trong giai đoạn đó, tôi biết khá nhiều về đời sống của người 
nông dân. Và đến giờ phút này tôi vẫn hiểu được có thể nói là cái khổ của người 
nghèo nó khác cái khổ của người giàu, cái đói của người nghèo nó khác cái đói 
của người giàu, rất khó để những người không sống trong cảnh nghèo khổ hay là 
không sống trong vùng thôn quê hẻo lánh hiểu được khổ sở như thế nào, những 
khó khăn trong đời sống họ như thế nào, những cái băn khoăn, những nguyện 
vọng của họ như thế nào, tất cả những cái điều đó tôi nhớ rõ đến ngày hôm nay, 
nó vẫn còn in rất là sâu trong trí óc của tôi, và tôi sống trong vùng quê đến khi lên 
trung học tôi mới có dịp bước ra cái cùng lỵ thưa chị.  

!: Thưa, ông có tất cả là bao nhiêu anh chị em? 

@: Thưa tôi có tất cả là 7 anh chị em. 

!: Ông là người thứ..? 

@: Tôi là người lớn nhất. Tôi là người anh cả. Tôi có 3 em trai và 3 em gái nữa. 

!: Dạ, ông có thể chia sẻ 1 số kỉ niệm ấu thơ giữa anh chị em ở trong gia đình 
chơi với nhau như thế nào, và có người nào hợp với ông hoặc là có gây lộn hoặc 
là có tất cả những cái gì ở trong gia đình? 

@: Dạ khi tôi lớn lên thì tôi là người anh cả, mà gia đình lúc đó là tương đối khó 
khăn, thành ra tuy tuổi rất nhỏ nhưng mà tôi phải quán xuyến giúp ba mẹ trong 
việc chăm nom các em, ngay cả việc tạo cái nguồn sinh nhai nhỏ cho các em. Tôi 
còn nhớ là lúc mà đi học trung học đó thì thay vì cái thời gian tan trường xong thì 
đi chơi với bạn bè, thì tôi về nhà, tôi có 1 cái máy đuôi tôm, nó có cái ghe nhỏ 
nhỏ, thì tôi dùng nó như 1 phương tiện, giống như chiếc đò chạy cái người ở xóm 
của mình lên cái chợ ở cái xã ở cách mình khoảng 3 cây số, dùng cái tiền mà thu 
lượm được đó để giúp thêm cho cha mẹ, nuôi các em để các em có được cái sinh 
sống và các em mà đến tuổi đi học thì có thể đi học được. Những cái kỉ niệm đó 



thì chúng tôi rất là gắn bó với nhau, anh em chúng tôi rất là yêu thương nhau 
ngay từ lúc bé, là tại vì trong cái điều kiện mà mọi người phải đùm bọc nhau mới 
có thể sống được đó chị. 

!: Dạ vâng, vậy khi đó tuổi ông, ông bao nhiêu tuổi mà ông lái được ghe đuôi 
tôm? 

@: Dạ ở quê tôi ấy thì chỉ cân 11,12 tuổi là có thể lái được cái ghe đuôi tôm này 
thôi chị, nó cũng rất là đơn giản. 

!: Thế là ông chở 1 số người dân ở đó để lấy tiền? 

@: Chở người dân đi chợ xả để lấy tiền đó, mua gạo hoặc giúp thêm cho gia đình 
trong cái giai đoạn khó khăn nhất, mà tôi thực hiện cái điều đó cho đến năm học 
đệ ngũ mới ngưng thưa chị. Nghĩa là trong suốt 2 năm đệ lục và đệ ngũ thì tôi 
cũng làm cái việc đó. 

!: Ông có cái người em trai hay người em gái nào mà ông thương nhất không? 

@: Dạ, thương thì có lẽ mỗi người em cho mình 1 cái kỉ niệm và 1 tình thương 
khác nhau nhưng có lẽ cái người em gần tôi nhất là cái người em cho tôi cái tình 
cảm sâu đậm nhất, đó là 1 lí do xảy ra sau này, đó là năm 1978, khi tôi bị giam ở 
tại kinh lạc thứ 7 vì cái âm mưa lật đổ chính quyền Cộng sản. Trong lúc đó thì gia 
đình tôi xảy ra 1 chuyện tai nạn rất là lớn, thì ông cụ tôi bị phỏng nặng, và gia 
đình lúc đó xoay sở thế nào đó qua cái sự quen biết của 1 người ngày xưa, ông ta 
là cán bộ của Việt Minh ngày xưa sống trong khu nhà của ông ngoại tôi, thì sau 
năm 1975 ông ta trở lại thăm những người ở trong cái làng đó thì làng xóm mới 
báo cho ông ta biết rằng tôi là cháu của người ông ngoại đó là đang ở tù, thì nói 
ông ta bảo lãnh tôi ra. Thì ông ta có viết 1 mảnh giấy nhỏ để lãnh tôi ra nhưng mà 
ông ta cũng không hỏi là tội gì, khi gia đình tôi mang mảnh giấy đó lên tỉnh thì 
ổng mới nói ổng là tỉnh đội trưởng. Thì công an mới cho biết là họ không thể cứu 
xét được vì tôi thuộc chính trị, thì gia đình giữ lại thơ đó cho đến khi ba tôi bị tai 
nạn, thì lúc đó cũng chỉ muốn là tôi về nhìn thấy ba tôi có thể nói là giây phút 
cuối cùng. Thì không rõ cái người quản giáo trại giam kinh lạc thứ 7 lại là cái 
người thuộc cấp của ông tỉnh đội trưởng kia trước đây, và 1 cái điều rất bất ngờ là 
họ cho tôi được về thăm ông cụ tôi trước khi ông cụ tôi qua đời. Thì ông cụ tôi 
đang nằm ở bệnh viện Rạch Giá lúc đó, tôi được 7 ngày về thì cái người em tôi 
lúc đó tên là Hữu, tôi tên Bằng, nó tên Hữu đó thì đang chuẩn bị vượt biên do 1 
người anh của cậu tôi tổ chức, thì chỉ có 1 chỗ duy nhất thôi, thì thằng em tôi mới 
nói là: “em nghĩ là anh Bằng đi đi, là tại vì em đi thì không biết em làm được gì 



hay không, nhưng mà anh đi hi vọng anh có cái cơ hội nào đó quay trở lại cứu 
nước.”. Thì người em tôi mới nhường cái chỗ đó cho tôi đi qua bên đây, và tôi đã 
đi vượt biên nhờ cơ hội đó. Cho nên trong mấy đứa em thì đó là đứa em đã hi 
sinh cho tôi nhiều nhất và dù rằng nó đơn giản như vậy nhưng tất cả những điều 
gì mà tôi làm được từ ngày tôi sang nước Mỹ đến nay, tôi nghĩ rằng có cái sự 
đóng góp gián tiếp hay cũng có thể nói là trực tiếp, đó là người em hi sinh cho tôi 
nhiều và có nhiều kỉ niệm nhất với tôi thưa chị. 

!: Và bây giờ anh ấy đang còn ở Việt Nam ạ? 

@: Vâng, tất cả những đứa em tôi thì vẫn còn ở Việt Nam, ngoại trừ đứa em út 
thì mới sáng đây trong thời gian khoảng 3 năm nay thưa chị. 

!: Dạ mặc dù biết ông là nam giới ở trong gia đình thường là con gái nấu cơm, 
nhưng mà ông còn nhớ được cái món ăn nào đặc biệt mà thân mẫu của ông hay 
nấu và ông thích không? 

@: À, tôi vùng quê, thành ra nói chung đa số những món vùng quê là cá thay vì 
thịt, thịt thì 1 tháng có thể ăn được 1 lần, 2 lần. Khi tôi chạy ra chợ xả hay là lúc 
mà gia đình cảm thấy tương đối là có đủ tiền bạc mà ăn 1 món mà hơi sang là cá 
so với người dân quê. Nhà tôi đa số là ăn cá, cá chiên, cá kho và canh thì cũng là 
canh rau mà ta hay tìm được ở xung quanh như là rau muống rau dền, tức là 
những cái rau mà có thể dễ dàng tìm ở xung quanh đó, thì những món ăn rất là 
thường xuyên, cá chiên, cá kho với lại cá canh, tất cả những món cá và mắm là 
những món ăn thường xuyên nhất, nhưng mà có 1 món mà qua đây tôi không 
thấy ai ăn, đó là sau năm 1975 lúc đó tôi cũng đã đi lính về cải tạo về thì gia đình 
rất là khó khăn, thì không có cá, nếu mà bắt được cá thì mình cũng bán để lấy tiền 
mua gạo cho nên 1 món ăn mà bên đây không có là dừa, dừa khô mà trái dừa 
cứng trại đó, mới cắt nó ra thì làm cho cái nước nó thật đậm đặc để ăn với cơm, 
hoặc dùng cái xác dừa đó sắt ra từng mảnh nhỏ để mình kho với nước mắm, thế 
vào cá. Thì có thể nói đó là những món ăn khá là đặc thù ở quê của tôi. 

!: Dạ, hồi nãy ông có nói là ông cụ thân sinh của ông sau khi giải ngũ thì đi về 
làm nghề nông, thì khi đó ông bao nhiêu tuổi? 

@: Ông cụ tôi giải ngũ năm 1945 thì khi đó tôi 10 tuổi. 

!: Khi mà ông đi học ở trường làng ấy thì có người bạn nào thân nhất không? Cho 
tới bây giờ mà ông vẫn còn giữ liên lạc? 



@: Khi học ở trường làng thì có 1 người bạn thân mà sau này người bạn này cũng 
là 1 người đồng chí với tôi ở trong cái việc đấu tranh chống lại Cộng sản và cũng 
là cái người bị bắt cùng với tôi trong cái vụ án đó. Người đó bây giờ có lẽ vẫn 
còn ở Việt Nam. 

!: Dạ, nghĩa là ông vẫn còn giữ liên lạc với người đó. Dạ còn về đại gia đình của 
ông ấy thì ông có bao nhiêu chú bác cô dì, và những người đó hiện nay ở đây hay 
là ở Việt Nam? Họ làm nghề gì để sinh sống? 

@: Dạ, bên ba của tôi thì thật sự cũng chưa bao giờ tôi đếm là có bao nhiêu chú 
bác nhưng mà tôi nhớ không lầm thì có 5 người, là ba của tôi thì có mấy người 
chú, tôi không có người cô nào cả, tức là gia đình tôi bên nội chỉ toàn con trai 
không thôi. Bên ngoại thì có 1 người cậu và 1 người dì, cả mẹ tôi là có 3 người. 
Thưa chị tất cả những người đó để ở Việt Nam. 

!: Dạ có người nào đi kháng chiến chống Pháp không? 

@: Dạ thưa không, trong cái giai đoạn mà tôi biết được thì tôi không thấy có 
người nào đi kháng chiến trong giai đoạn đó. 

!: Thì khi còn ở Việt Nam đó thì gia đình ông có thường, tức là anh chị em đó có 
thường có cái buổi dành cho các con rồi lễ hội gặp gỡ nhau rồi có những cái buổi 
gia đình tập hợp với nhau không? 

@: Dạ thưa chị, ở quê tôi thì có thể nói rằng thời điểm mà gia đình sinh hoạt với 
nhau nhiều nhất là cái bữa cơm, bữa cơm là cái buổi mà gia đình dù thế nào thì 
cũng ngồi chung với nhau, cố gắng ăn chung với nhau. Thì đấy là cái buổi sinh 
hoạt liên quan đến gia đình thì vừa ăn vừa nói, ngoại trừ những cái chuyện gì rất 
là tế nhị hay quá quan trọng thì mới dành riêng cho 1 người nào đó trong gia đình, 
chẳng hạn khi 1 đứa em bị rầy la về 1 chuyện gì đó mà mẹ không muốn cho 
những đứa khác biết thì mới kêu nó ra riêng, thì thực sự chỉ là kêu ra riêng thôi, 
không có nghĩa là mình không nghe thấy. Thì như vậy nó rất là trống trải, nhưng 
đa số đều tập trung trong cái bữa ăn. Đó là cái sinh hoạt chính yếu của gia đình, 
vào buổi tối thì thường thường gia đình vẫn ngồi chung với nhau, thế là ăn khoai 
hay là ăn chè gì đó, thì đó là 1 buổi sinh hoạt của gia đình, tương đối thường 
xuyên. 

!: Thế còn bà con, dòng họ cư dân của ông, có ở gần đó không? 

@: Dạ nói chung là hầu hết dòng họ bên nội và bên ngoại thì ở cùng 1 xóm, thành 
ra ở quê tôi thì cái sinh hoạt giữa gia đình bà con thì rất thân thiết với nhau, qua 



lại nhà chú bác mình, mình có thể ghé bất cứ lúc nào, mình ghé ngay bữa cơm 
mình ăn thì không phải đợi mời, thì đó là người Nam nữa, bên ngoại cũng như 
bên nội thì đến với nhau rất là thường xuyên, mỗi khi có chuyện vui hay buồn gì 
đó thì cả đại gia đình đều tập hợp với nhau đề mà chia sẻ, phù trợ lẫn nhau. 
Những cái sinh hoạt đó thì rất là phổ thông ở quê tôi, ngay cả những người hàng 
xóm của mình thì cũng như những người bà con của mình, cách gọi thì chắc chị 
cũng biết người Nam của mình thì theo cái thứ bậc gọi là chú Năm, bác Ba gì đó 
thì coi như 1 bà con xa mặc dù không có quan hệ huyết thống. 

!: Dạ, khi mà sang Hoa Kỳ để sinh sống đó, ông có liên lạc về gia đình nhiều 
không? 

@: Dạ thưa chị, cái hoàn cảnh của tôi thì hơi đặc biệt là khi mà tôi rời bỏ Việt 
Nam là tôi đang bị giam tù như tôi nói lúc đầu. Thành ra là thời gian đầu tôi 
không nghĩ đi về Việt Nam được, cho đến khoảng 13 năm sau trong 1 lần công 
việc ở () thì tôi thấy nó treo cái bảng du lịch Việt Nam, hay thực sự lúc đó tôi nói 
tôi làm liều trở lại Việt Nam mặc dù lúc đó cũng không biết là tôi có bị cái gì 
không, lúc đó thì tôi đã là công dân Mỹ, nhưng mà Việt Nam và Mỹ thì chưa có 
mối bang giao chính thức. Thì đó là lần đầu tiên tôi về sau 13 năm. Sau đó thì tôi 
trở lại Việt Nam khá thường xuyên tại vì những năm kế tiếp thì tôi có lập 1 cái 
hội thiện nguyện để về giúp cho trẻ em khuyết tật tại Việt Nam và qua những cái 
công việc ở hội thiện nguyện đó thì tôi cũng về Việt Nam tổng cộng hơn 10 lần, 
mỗi năm về ít nhất là 1 đến 2 lần là do cái công việc của hội thiện nguyện đó, 
nhưng mà không phải lần nào cũng về thăm quê cả. Cho đến năm 1997, cái 
chuyến mà cứu trợ bão lụt vào tháng giếng năm 1997 thì đó là lần sau cùng tôi trở 
lại Việt Nam, từ đó đến giây phút này thì không còn cơ hội để trở lại nữa tại vì 
bên phía Cộng sản Việt Nam họ cũng không có chấp nhận cho tôi trở về Việt 
Nam. 

!: Dạ, nói đến những cái văn hóa của người Việt Nam đó thì ông nhận thấy thế 
nào, gia đình của ông rồi mẹ của ông hoặc là ba có khó khăn lắm không hay là 
bắt con cái phải vô 1 cái nề nếp, có khó khăn lắm không? 

@: Dạ, nếu mà nói văn hóa Việt Nam nói chung thì tôi nghĩ là nó rất là rộng và 
nó phụ thuộc vào từng cái khu vực, miền Bắc phụ thuộc văn hóa miền Bắc, miền 
Trung, miền Nam nó khác nhau. Nhưng nói riêng về phần miền Nam ấy thì tôi 
thấy nói chung là tương đối dễ thở. 

!: Riêng gia đình của ông thì tôi nghĩ là ông bà cụ rất là dễ dãi? 



@: Dạ, ông bà cụ tôi rất là dễ dãi, từ nhỏ tới lớn thì tôi chưa có bị ba tôi đánh bao 
giờ, tôi có bị rầy, tôi cũng chưa bị mẹ đánh bao giờ nhưng mà tôi rất là sợ ba tôi. 
Cái lề lối giáo dục của gia đình tôi là ba tôi thì không đánh nhưng mà ba tôi giải 
thích cho tôi những cái điều mà tôi cần phải làm hoặc những điều mà tôi không 
nên làm, 1 cách nào đó thì không rõ nhưng tôi cảm nhận nếu mà tôi không nghe 
lời ba tôi thì 1 cái điều không tốt hoặc 1 cái điều có thể xấu, hay ít nhất nó làm 
cho cha mình buồn. Thành ra từ cái suy nghĩ động lực đó thì mình lúc nào cũng 
cố gắng làm cho cha mẹ vui. Thì cái đó là cái sinh hoạt riêng trong gia đình, cái 
tình thương trong gia đình đã cảm hóa và giáo dục cho anh em chúng tôi, dù rằng 
gia đình tôi không phải là 1 gia đình thượng lưu, cũng không phải gia đình trung 
lưu và tôi cũng không xem gia đình mình là gia đình trí thức, dù rằng ba tôi mẹ 
tôi hồi xưa là giáo viên trường làng, và thời xa xưa đối với xóm thì đó là người có 
hoc thức nhưng so với tiêu chuẩn bay giờ thì không phải cao, nhưng mà cách giáo 
dục của gia đình thì căn cứ vào tình cảm và những sự hiểu biết hơn việc mà tính 
đặt ra hết. 

!: Dạ, thì rất là hay. Ông là con trưởng của gia đình thì ông có phải là người hay 
thu thập những hình ảnh để cất đi hay là giữ những kỉ vật của gia đình không? 

@: Dạ thưa coi như là hồi trước năm 75 thì mình gần như mình là người thay thế 
cho cha, ngay cả mẹ trong trường hợp cha mẹ đi vắng nhà nhưng mà những cái 
hình ảnh đó thì đến năm 75 thì hầu như không còn lưu lại được bao nhiêu, tại vì 
những hình ảnh liên quan đến cuộc đời quân đội của ba tôi thì gần như bị tiêu hủy 
cả, gia đình quá sợ Cộng sản nên khi vào đó thì ngay cả 1 số hình của cả nhân tôi 
thì cũng bị tiêu hủy cả. Tất cả những điều gì đó mà không có liên quan đến cái 
miếng ăn miếng uống hàng ngày gia đình đều không muốn giữ, sợ rằng nó biết 
đâu nó sẽ dẫn đến cái điều gì đó. Thành ra tất cả những gì mà tôi lưu giữ tôi đều 
bị bỏ cả thưa chị. 

!: Ông không có giữ bất kì 1 cái kỉ vật nào, di vật nào của gia đình hết? 

@: Đến giờ phút này tôi chỉ giữ 1 cái tấm hình rất chi là cũ, đến nỗi rất là khó 
nhìn được đó là cái lúc mà tôi còn khoảng chừng 7,8 tuổi, lúc đó là chụp hình ở 
Thủ Đức, lúc đó ba tôi là huấn luyện viên của trường bộ binh Thủ Đức. Lúc đó 
sống ở đó nhưng mà khi tôi học thì tôi về Rạch Giá tôi học. Tấm hình đó là tấm 
hình duy nhất còn sót lại vì lý do gì đó. 

!: Trong cái phần văn hóa truyền thống của người Việt Nam đó, thì theo như ông 
kể là gia đình ông có vẻ rất là thoải mái với cái tinh thần của người Nam, rất là dễ 
chịu, thì khi sang tới hải ngoại rồi đó thì đối với gia đình riêng của ông thì ông có, 



giữa 1 cái nền văn hóa của Mỹ với cái nền văn hóa của Việt Nam, ông thấy có 
khó khăn không trong cái việc giáo dục con cái? 

@: Dạ, riêng phần tôi tôi không cảm thấy khó khăn, đối với các con của tôi thì 
khi nó nhỏ, tôi khá nghiêm với các con của tôi, tại vì tôi nghĩ rằng khi các cháu 
nhỏ, thì cái kiến thức cũng như trí khôn của nó chưa đủ để nhận biết cái nào là 
đúng cái nào là sai, cho nên tôi rất là nghiêm với các cháu. Làm cái điều gì đó 
mình phải tôn phải, và tôn chỉ tằng hắng thôi, là nó ngưng ngay và nó biết là điều 
đó không nên tiếp tục. Nhưng mà khi con tôi lớn lên đó thì nó càng lớn lên nhiều 
chừng nào thì cái mức độ nghiêm khắc của tôi nó giảm xuống nhiều chừng ấy và 
biến nó thành giống như 1 tình bạn của các con, tôi rất là gần gũi với các con, tôi 
có 2 cháu gái thì 2 đứa nó cách có 1 tuổi thôi thì các con rất là gần gũi với tôi và 
nó tâm tình với tôi tất cả những cái vui buồn của chúng nó mà chúng nó gặp được. 
Tôi chia sẻ với chúng nó rất nhiều, thì 2 cháu khi mà nó lớn lên thì... 

!: 2 cháu sinh ở tại Việt Nam hay là sinh ở đây? 

@: Dạ thưa tôi lập gia đình ở đây, và 2 cháu sinh tại Hilon này thưa chị. Thì tôi 
giáo dục gia đình con cái của tôi bằng cái hiểu biết mình có được, bằng cái tình 
thương để mà hướng các cháu vào cái con đường mà mình nghĩ là tốt cho các 
cháu. Cái hình ảnh sinh hoạt trong xã hội, tại sao lại có những người làm cái công 
việc rất là vất vả, rất là nhọc nhằn, tại sao lại có người làm công việc rất là khỏe, 
rất nhiều tiền được người ta kính trọng, thì tôi chỉ tất cả những hình ảnh đó và tôi 
phân tách cho chúng nó thấy rằng ngoại trừ 1 số hoàn cảnh mà mình không biết 
trước được, còn lại là do ý chí phấn đấu của con người, cho nên nếu mà con 
không muốn phải cực khổ như thế này , con không muốn sống cuộc sống nhọc 
nhằn như thế kia, và các con phải hiểu là đó có phải do các con không, sau này, 
con và cháu các con nó tùy thuộc vào tương lai của các con thì con phải cố gắng 
học để sau này con có cái cuộc đời mà con sẽ không phải lo về tài chánh, con sẽ 
được trọng vọng, có địa vị trong xã hội, và tất nhiên sau đó con cái của con cũng 
được hưởng và ba cũng được hưởng, ba mẹ cảm thấy ba mẹ rất hãnh diện. Và tôi 
không dám chắc chắn trăm phần trăm nhưng mà khi con tôi lớn lên các cháu tự 
học và học giỏi, 2 cháu nó đều tốt nghiệp đại học, cháu nhỏ thì tốt nghiệp nha sĩ 
cách nay khoảng 5 năm thì phải. 2 cháu rất là ngoan. Thật tình tôi cũng không có 
thời gian dạy dỗ các cháu từng li từng tí vì tôi tham gia vào công việc đó là đấu 
tranh cho Việt Nam từ ngày qua đây đến giờ phút này, mà có 1 khoảng thời gian 
tức là tôi phải đi liên tục, đi ra nước ngoài mà sống ở nước ngoài liên tục đó, mà 
nhờ cái tình thương, những cái lời mà mình nhắn nhủ với các con đó thì trong cái 
thời gian tôi không có ở đây các con tôi vẫn học đàng hoàng và không làm cái gì 



mà khiến mình phải buồn phiền. Và đến giờ phút này thì tôi nghĩ rằng, cái vốn 
liếng mà nó nhận được từ cái sự giáo dục của mình thì có thể nó sẽ giáo dục cho 
các con của nó trong thời gian sắp tới. 

!: Dạ, rất là hay. Giờ thì tới cái kinh nghiệm ở trong chiến tranh thì ông có thể 
cho biết là với chiến tranh Việt Nam năm 1954 khi mà đất nước chia đôi đó thì 
ông có nghe thân phụ ông nói gì về cái việc này không? 

@: Tôi sinh sau năm 1954, gia đình tôi thì cũng sống ở nông thôn thành ra tôi 
cũng không nghe nói nhiều đến những cái việc xảy ra trong đất nước trong cái 
giai đoạn trước đó, nhưng mà tôi có nghe ông ngoại tôi nói lại và ba mẹ tôi cũng 
nói lại là cái giai đoạn mà họ gọi là cái 9 năm, có lẽ là thời gian mà 45-54, là giai 
đoạn mà gia đình rất là khổ sở, khổ đến nỗi mà có những gia đình họ không cả có 
quần áo mặc, họ phải mặc 1 cái mà hình thức như là 1 cái đệm, họ cài, ấy với 
nhau đi rất là xót...mà đi xa ấy thì họ phải thay phiên nhau mặc 1 cái quần, 1 cái 
áo gì đó. Nói chung là ở nông thôn thì mặc quần áo giống như là áo bà ba, lúc đó 
gia đình đói khổ đến nỗi là nếu có 1 cái loại vải giống như vải tám vậy đó, loại 
vải mà bao bột mì đó chị thì đó cũng là cái điều rất là may mắn rồi, thì cái giai 
đoạn đó rất là khổ, rất là khó khăn. Tôi cũng nghe nói như vậy thôi, cũng không 
có nghe nói nhiều, cho đến khi sau này mình lớn lên thì mới có cơ hội học hỏi để 
biết thêm đó chị. 

!: Thưa ông, ông có nhận định gì về cái vụ tết Mậu Thân? 

@: Dạ thưa có, lúc tết Mậu Thân thì tôi nhớ không lầm tôi đang học lớp đệ thất 
hay đệ lục gì đó. 

!: Độ khoảng 13 tuổi. 

@: Dạ. Lúc mà xảy ra cái vụ tết Mậu Thân đó thì nhà tôi cách trường học của tôi 
khoảng 7 cây số, thì cái con đường mà từ xã lên tới thôn lị đó thì con đường đó bị 
chúng đánh vô đó, chị biết cái chỗ đắp mô đó thì tôi chạy giữa con đường xe qua 
lại thì tôi ở nhà, thì khi đó Cộng sản họ lên họ chiếm cái khu làng của tôi. Một số 
người mà họ cho rằng đã theo bên phía Việt Nam Cộng hòa thì họ bắt đi, có 
người thì bị giết trong cái thời điểm đó. Đó có lẽ là cái thời điểm đó nhìn những 
chuyện xảy ra trong cái quận của mình và trong tỉnh của mình thì đó có lẽ là cái 
thời điểm cho tôi 1 cái nhìn rất rõ về Cộng sản. Ở tuổi đó thì tôi không biết gì về 
Cộng sản, nhưng mà từ lúc đó thì trong đầu tôi ghi rất rõ 1 điều là Cộng sản rất là 
tàn ác. Và từ cái chỗ là Cộng sản rất là tàn ác đó, nó ăn sâu vào trong đầu tôi, nên 
là sau này khi mà lớn lên tôi gia nhập quân đội không có 1 chút do dự nào cả. Mà 



sau năm 75, lúc mà mình trở lại cuộc sống bình thường, tức là mình không trong 
quân đội nữa, khi mình cải tạo về xong thì tôi tiếp tục hoạt động chống lại Cộng 
sản ngay thì cái ảnh hưởng của năm 1968 đó, ảnh hưởng trong tôi rất là nặng nề. 
Và sau này khi biết được những thông tin xảy ra ở Huế và những vùng khác thì 
tôi nhìn thấy cái suy nghĩ của mình đúng, là Cộng sản rất là tàn ác. Và có thể nói 
là đến giờ phút này tôi vẫn đúng. 

!: Dạ thưa ông nói về cái ngày 30/4 đó thì lúc đó ông đang ở đâu? 

@: Dạ thưa chị, ngày 30/4 thì lúc đó tôi ở tiểu khu Ba Xuyên. Sóc Trăng, thì lúc 
đó thì tôi vừa được thuyên chuyển về tiểu khu Ba Xuyên, khoảng chừng 5,7 tháng 
gì đó thôi tôi không nhớ rõ lắm thì trong ngày đó thì tôi nằm trong 1 cái đơn vị 
mà giữ cái phi trường của Sóc Trăng là phi trường tỉnh Ba Xuyên, phi trường lúc 
đó thì không còn máy bay lên xuống nhiều nữa, họ đã dời về Ô Môn, nhưng mà 
vẫn còn 1 kho đạn rất lớn ở đó thì tôi canh giữ ở đó. Đêm 30, tôi nhớ không rõ 
lắm, lúc đó khoảng 1,2 giờ đêm thì Cộng sản tấn công vào phi trường đó, thì 
chúng tôi chiến đấu trong phạm vi cái phi trường cho đến khi mà có lệnh đầu 
hàng của tổng thống Dương Văn Minh, lần đó tôi cũng bị thương 2 lần, may mắn 
là bị thương rất là nhẹ.  

!: Thì trong cái, đương nhiên là ông không có sống dưới thời của tổng thống Ngô 
Đình Diệm, nhưng mà ông sống rất nhiều dưới thời tổng thống Nguyễn Văn 
Thiệu, thì bây giờ ông có thể so sánh 2 nền đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa, ông cho 
biết cái sự khác biệt? 

@: Một số cái sự khác biệt có thể nói rằng tiêu biểu là thời của tổng thống Ngô 
Đình Diệm, lúc đó tôi học tiểu học đó, mới học thôi thì tôi thấy rất là thanh bình. 
Lúc đó nếu tôi nhớ không lầm thì cũng có 1 số hình thức võ trang, lâu quá rồi tôi 
không nhớ nó là cái gì nhưng ở trong cái xóm đó cũng có bàn chông này kia để 
chống lại cái sự xâm nhập của Cộng sản ở trong cái xóm làng của mình nhưng 
mà nói chung là rất là thanh bình. Có lẽ cái ấn tượng nó có được là đi đâu cũng 
hát bài suy tôn tổng thống, đi trường học, đi rạp hát, là đi đâu cũng hát cái bài đó. 
Có 1 lần tôi nhìn thấy tổng thống Ngô Đình Diệm đi ngang cái ngôi làng của tôi, 
có đúng 1 lần thôi, cái chợ xã thì lúc đó không rõ là làm cái gì ở trên chợ nhưng 
có tin là tổng thống đi ngang, thì mọi người đứng 2 bên thành cái lộ để nhìn, thì 
nhiều người quan chức người ta nói là không được nhìn tổng thống mà mình phải 
cúi đầu. Tôi nhớ là mình cúi cái đầu xuống nhưng mà mắt tôi liếc lên vì tôi muốn 
coi vị tổng thống như thế nào thì tôi mới thấy ông Diệm là 1 người rất là phúc 
hậu, đó là cái hình ảnh mà tôi ghi nhận được. Có lẽ đó là lần cuối cùng vì sau đó 



ông ấy bị đảo chính. Đến sau này khi mà chính quyền của Đệ nhị Cộng hòa thì 
chiến tranh nó nổi lên, tất cả mọi cái đều bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh đó, 
cho nên nếu mà so sánh thì cái thời sau này trong quê của tôi thì tôi thấy nó bị 
ảnh hưởng nhiều hơn, đi đâu cũng thấy người lính. Nhưng mà ngược lại cũng 
được biết về những cái sinh hoạt dân chủ ví dụ như là bầu cử, từ hội đồng tỉnh 
cho tới hội đồng xã, hạ viện gì đó. Lúc đó mình đã có ý thức để mình nhìn thấy 
giai đoạn đó, còn trước đó nền Đệ nhất Cộng hòa tôi không được biết mà chỉ 
nghe nói. Nói chung thì lúc đó mình cũng nhỏ nên cái nhìn của mình nó còn mờ 
nhạt đó chị. 

!: Thưa ông, ông nghĩ như thế nào, ông nghĩ ra sao, tại sao miền Nam bị thất thủ? 

@: Bây giờ thì sau 3 mấy năm thì nhìn lại mình thấy là nó có quá nhiều lí do và 
có lẽ là không 1 người nào có thể nói lên hết những cái lí do đó.theo cái nhìn của 
tôi đó thì cái sự thất thủ của miền Nam tất nhiên là nó bị chi phối rất lớn vào việc 
thay đổi chiến lược của các siêu cường ảnh hưởng vào Việt Nam, ba cái siêu 
cường chính lúc đó là Liên Xô, Trung Cộng và Hoa Kỳ. Thì với sự tranh giành 
ảnh hưởng của các siêu cường đó thì dẫn đến cuộc chiến tranh Việt Nam và 
chúng ta là nạn nhân của cuộc chiến đó. Mà trong cuộc chiến đó thì sự chủ động 
của người Việt Nam ta quá nhỏ, ở miền Bắc thì Cộng sản chịu sự ảnh hưởng của 
Cộng sản quốc tế là Nga và Tàu, và cái mục tiêu của họ là xâm lăng miền Nam 
nên họ chịu cái lệ thuộc nặng nề vào chúng nó. Ở miền Nam Việt Nam thì tuy 
mình chống lại sự xâm lăng của Cộng sản, nhưng thành phần lãnh đạo lúc đó tôi 
nghĩ cũng bị lệ thuộc rất nhiều vào cái thế chiến lược cũng như sự ủng hộ, hậu 
thuẫn của Hoa Kỳ, cho nên không có được cái sự chủ động. Bây giờ nhìn rõ lại 
thì rõ ràng là dân tộc mình không có quyền tự quyết dân tộc trong đó. Tất cả 
những người mà có ý muốn tạo cái sự quyết dân tộc thì đều bị đè bẹp hết bởi 
chính những người mà coi là thức thời trong đó hay là sự cải chỉnh của những 
siêu cường đó. Nếu như những người lãnh đạo ở miền Nam và miền Bắc lúc đó 
thực sự đặt quyền dân tộc, lợi ích dân tộc lên trên thì có thể là cái tình hình Việt 
Nam nó khác đi là cái thứ nhất. Cái thứ 2 nữa đó là tôi nghĩ rằng, nhìn lại cuộc 
chiến đó thì chúng ta ở miền Nam là chúng ta tương đối quá tự do, tuy trong cái 
bối cảnh như vậy là quá tự do và không ai hình dung được rằng nếu như đất nước 
mất thì cái gì xảy đến cho gia đình mình, cho dân tộc mình, cho đất nước mình 
cho nên trong đó cũng có 1 số cái biểu hiện như là thực thi quyền tự do, tôi nghĩ 
đó đôi khi là quá đáng. Những cái đòi hỏi đó nó quá đáng, nó gây khó khăn cho 
chính phủ Việt Nam Cộng hòa, trong lúc vừa phải đối đầu với Cộng sản trong cái 
chuyện chiến tranh ở ngoài mặt trận vừa phải đối đầu với bao nhiêu sự phá hoại 
vào cái guồng máy ở trong xã hội, đồng thời phải đối đầu với những cái đòi hỏi 



dân chủ mà nó, tôi phải nói rằng nó chưa thích hợp với bối cảnh trong giai đoạn 
chiến tranh như vậy, và những cái điều đó nó tạo ra 1 áp lực quá lớn và chính phủ 
lúc đó tôi nghĩ rằng không đủ cái điều kiện và khả năng để mà bảo vệ đất nước 
khi mà nói thù trong giặc ngoài thì nó hơi quá nhưng mà những cái khó khăn nội 
tại và những khó khăn bên ngoài đổ xô vào, có nhiều cái nó dẫn đến. Nói 1 lý do 
nào đó, thực tế thì tôi không dám nói lí do đó nhưng mà tôi cảm thấy tiếc là trong 
giai đoạn đó cái quyền tự quyết của dân tộc mình không được thực hiện, những 
người dân bình thường của Việt Nam mình không được quyết định cái vận mệnh 
của Việt Nam mình lúc đó. 

!: Thưa ông, theo như ông thì sự hiện diện của quân lực Hoa Kỳ trên đất nước 
mình tại miền Nam, tốt hay không tốt, nên hay không nên? 

@: Tôi nghĩ rằng, nếu nó được thực hiện dưới 1 hình thức khác thì tốt. Tất cả 
chúng ta đều biết là cái cuộc chiến tranh của miền Nam là nó xuất phát từ miền 
Bắc, cho nên nếu có 1 hình thức nào đó ngăn chặn sự xâm lăng của miền Bắc thì 
Cộng sản rất là khó để phát động cuộc chiến ở miền Nam, họ không thể đem vũ 
khí vào, đem quân đội vào miền Nam được, thì tất nhiên cái cuộc chiến sẽ rất khó 
thực hiện tại miền Nam được. Nếu có thì nó là tầm vóc nhỏ và có thể bị dập tan. 
Nếu tôi là 1 người có thẩm quyền tại miền Nam lúc đó hoặc là có thể có ý kiến 
mà được lắng nghe với Hoa Kỳ đó thì có lẽ tôi sẽ đề nghị Hoa Kỳ thành lập 1 cái 
phòng tuyến chặn ngang cái sự xâm nhập vào Việt Nam ở khoảng vĩ tuyến thứ 17, 
thay vì chúng ta có 1 nguồn phi quân sự rất là nhỏ thì chúng ta có khoảng 1 
phòng tuyến phi quân sự khoảng 10,15 cây số gì đó từ biển đi dọc xuyên qua cả 
bên Lào nữa chứ không phải là Việt Nam không, mà nếu mà có cái phòng tuyến 
dày như vậy đó thì quân đội Hoa Kỳ có thể đóng trên cái phòng tuyến đó và như 
vậy thì tất cả những cái sự xâm lăng từ Bắc vào, đưa vũ khí từ miền Bắc vào, đưa 
cán bộ từ miền Bắc vào là không thể thực hiện được tại vì quân đội của Hoa Kỳ 
lúc bấy giờ họ có đủ hỏa lực, họ có đủ điều kiện để ngăn chặn chuyện đó, chưa kể 
là nếu họ đóng 1 cái phòng tuyến như vậy thì chưa kể ở mặt biển họ cũng có 
phòng tuyến hải quân của họ. Thì cái việc xâm lăng miền Nam có thể chặn đứng 
được và Hoa Kỳ không phải chiến đấu trực tiếp trên mặt trận ở miền Nam Việt 
Nam. Khi mà Hoa Kỳ tham chiến trực tiếp ở trên mặt trận miền Nam Việt Nam 
thì nó xảy ra rất nhiều điều là không thể tránh khỏi những cái việc mà đáng tiếc 
xảy ra trong chiến tranh, khi chiến tranh là sẽ có người chết, mà cái người chết 
nếu như đó là 1 phần quân của Hoa Kỳ, có thể là dân thường, thường dân thôi mà 
chết thì cũng sẽ mượn cái cớ đó để tuyên truyền cho rằng những người dân này 
đã bị Hoa Kỳ với Mỹ giết và tuyên truyền chưa kể là đôi khi có cái tình trạng là 
kiêu binh, hay là có những cái việc mà nó không phải là chủ trương của Hoa Kỳ 



chẳng hạn như là người Mỹ Lai. Thì như vậy nó làm cho Hoa Kỳ mất đi cái chính 
nghĩa, và cho Cộng sản có cơ hội lợi dụng cho cái cuộc chiến tranh tâm lý của họ. 
Nếu như Hoa Kỳ chỉ đóng quân sự trong khu vực thuần túy đó thôi, khu vực mà 
rất là ít dân chúng trong đó, nếu cần thì di tản tất cả dân chúng trong đó ra ngoài 
để không có những sự va chạm, không có những chuyện đáng tiếc xảy ra trong 
cái chuyện trú đóng ở Việt Nam, mà trao cái phần chiến đấu lại cho quân đội Việt 
Nam Cộng hòa thì tôi nghĩ là những chuyện đáng tiếc nó sẽ rất khó xảy ra, ngay 
cả những lực lượng đồng minh khác cũng vậy, tại vì quân đội Việt Nam Cộng 
hòa lúc đó theo cái nhìn của tôi là chúng ta không có thiếu người và chúng ta 
cũng không có thiếu kinh nghiệm, và người Việt Nam nhìn, tôi xin lỗi là người 
Việt Nam nhìn có thế mường tượng ra, có thể đoán được là người đó có tư tưởng 
Cộng sản hay là có cái gì đó mình cảm thấy là không an tâm thì người này phải 
có liên hệ thế nào với Cộng sản. Còn người Hoa Kỳ vào đây họ không thể phân 
biệt được người nào là Cộng sản hay không Cộng sản, và cái người Cộng sản thì 
họ nhìn không ra mà cái người không Cộng sản lại thành Cộng sản. Thì đó như 
vậy có thể xảy ra cái chuyện đáng tiếc. Thì nhìn lại tôi nghĩ đó cũng có thể là 1 
trong những biện pháp có thể ngăn chặn được. 

!: Dạ, xin cám ơn ông. Bây giờ trở lại với ngày 30/4, thì trong cái dịp 30/4 thì ông 
nói là ông ở Sóc Trăng, miền Tây, thì trong cái ngày đó xin ông cho biết là gia 
đình của ông như thế nào và ông đã bị bắt vào lúc nào và ông đi tù cải tạo ở đâu 
và trong bao lâu? 

@: Dạ thưa chị, sau cái ngày Cộng sản chiếm cái tỉnh lỵ Sóc Trăng đó, tôi bị bắt 
tại tiểu khu Bá Xuyên xong đó thì như tất cả mọi người thì mình phải dời cái đơn 
vị, bỏ lại tất cả những cái súng ống thì tôi.. 

!: Trong đơn vị của ông có người nào chết, người nào tuẫn tiết không? 

@: Dạ, thưa trong lúc đó thì tôi không biết có người nào tuẫn tiết hay không 
nhưng mà có 1 số người chết. Cái số mà cùng đi với tôi hôm đó thì có 1 người bị 
chết. Thì lúc đó chỉ làm được cái công việc duy nhất là tôi xin 1 cái giấy như là 
cái giấy trình diện mà đồng thời là cái giấy đi đường, mà cái giấy đó là cái giấy 
viết tay, có lẽ bằng 1 phần tư tờ giấy mà chúng ta sài bây giờ thôi, nhưng mà có 
mực đỏ nó đóng ở trên đó. Tôi không nhớ rõ nội dung trong đó là cái giấy trình 
diện, cái giấy viết tay thì tôi cầm cái giấy về quê của tôi ở Rạch Giá, thì về quê, 
tôi về lúc đó thì ở quê thực sự cũng không xảy ra 1 cuộc chiến nào tại quê của tôi, 
nó xảy ra tại quân lỵ và tỉnh lỵ cách đó mười mấy cây số thôi, thành ra quê tôi 
không bị tàn phá ngoài cái ngày 30/4. Về thì gia đình tôi lúc đó thì ba tôi thì có vẻ 



lo, nói là không biết là chuyện gì sẽ xảy ra và ba tôi là có vẻ không tin là Cộng 
sản sẽ tốt, nhưng mà ông cũng rất ít nói, không nói nhưng mà ông ta không có lạc 
quan nào cả. Mẹ tôi thì có vui hơn vì biết là xong chiến tranh và thấy tôi về, tôi 
còn sống là thứ nhất và tôi sẽ không bị chết vì cuộc chiến đó, mẹ mừng. Thì tôi 
trình diện, đúng ra cấp bậc lúc đó của tôi chỉ là trung sĩ tại vì tôi bị động viên 
năm 17 tuổi là lúc còn học đệ nhị được nửa năm thôi là tôi đã bị động viên, đó là 
năm 1972 thì bị động viên. Thì học xong năm đệ nhị thì tôi phải vào quân đội, mà 
ở cái thời điểm đó thì nó không còn tú tài 1, tú tài 2 nữa, nó chỉ có 1 tú tài thôi mà 
như vậy thì nó gọi là tú tài. Với cái tiêu chuẩn lúc đó thì tôi không có được đi 
sang, nếu như vài năm trước có cái tú tài 1 thì tôi đi sang trường Thủ Đức nhưng 
vì tới giai đoạn đó mình không còn cái tú tài 1 cho nên tôi phải đi hạ sĩ quan. 
Nhưng mà khi về quê tôi đó thì cái người cán bộ Cộng sản ở quê tôi đó, họ không 
tin tôi là hạ sĩ quan, họ chỉ rất nhiều người trong số đó, nói mấy người đó, xin lỗi 
họ nói là mày nói dối, mày đâu có đi học đâu, mà nó còn là trung sĩ với thượng sĩ, 
mày học biết bao nhiêu năm nay, tao biết mày học từ nhỏ tới giờ mà mày nói mày 
chỉ có trung sĩ, tao không tin. Đó ông ấy nói như vậy thì ông ấy lớn tuổi lắm, và 
vì họ không tin cái tôi khai lúc đầu nên họ cứ đẩy tôi vào cái lớp cải tạo, nói 
chung là cũng ngắn hạn, mỗi lần đi 3 tháng, 4 tháng vậy thôi, thì tôi đi 2 lần. Sau 
thời gian cải tạo nói vậy thôi chứ cũng rất là nhẹ, không có gì đáng nói, nhưng mà 
sau đó tôi tổ chức ngay hoạt động chống lại Cộng sản. Thì cái hoạt động đó là cái 
hoạt động vũ trang lúc đó. Trong 1 cái dịp... 

!: Cái lúc mà ông được ra về rồi phải không ạ? 

@: Dạ, khi tôi về Rạch Giá thì cải tạo có mầy tháng thôi là xong rồi thì tôi hoạt 
động tại Rạch Giá để chống lại Cộng sản đó. Lúc đó hoạt động là hoạt động vũ 
trang. Nói chung bây giờ nhìn lại thì nó cũng không phải cái gì đó to lớn, nhưng 
mà lúc đó 1 phần là mình vẫn mang tâm trạng của 1 người lính, thứ 2 nữa thì tôi 
nghĩ Cộng sản rất là tàn ác, nhìn cái sự phân biệt đối xử của họ lúc đó với những 
người mà có dính dáng đến Việt Nam Cộng hòa đó thì mình thấy rằng bị kỳ thị và 
không thể sống gọn được trong cái xã hội này, nên tôi cùng 1 số em, bạn học, và 
bạn lính lúc đó cùng hợp nhau thành 1 cái tổ chức chống Cộng thì tôi bị bắt và bị 
giam đến tháng 10 năm 78 mà rồi tôi vượt trại để rồi đi vượt biên đó chị. 

!: Như vậy thì trên con đường mà ông đi vượt biên đó thì có cái gì mà nguy hiểm 
không? 

@: Dạ, nếu mà nói nguy hiểm thì cái điều mà tôi lo sợ nhất lúc đó có lẽ là bị bắt 
lại, tại vì mình bị bắt là vì âm mưu lật đổ chính quyền và mình vượt trại, mình 



trốn ra nước ngoài. Nếu để họ bắt lại thì tôi không hình dung là nó sẽ thê thảm 
như thế nào. Có lẽ đó là cái điều mà tôi lo sợ nhất. Thì khi mà hết cái thời hạn 1 
tuần lễ mà tôi được thăm ba tôi thì người em tôi nhường cái chỗ đấy để cho tôi đi 
ấy thì tôi quyết định trốn để đi vượt biên thì chuyến vượt biên chưa được tổ chức 
ngay mà lâu quá thì tôi không nhớ nhưng mà có lẽ khoảng ít nhất cũng 3,4 ngày 
sau thì chuyến đi mới được thực hiện. Trong thời gian đó tôi phải sống trong cái 
cánh đồng hoang vắng tại vì mình sợ bị phát giác, tại vì lúc đó tôi hoàn toàn sống 
bất hợp pháp như 1 người tù trốn trại rồi. Thì tôi náu, mỗi khi có 1 người đi câu, 
đi ruộng ban đêm thì tôi mới lội vô trong ruộng lúa, nằm nhô cái đầu lên, nếu 
người ta lội vô chỗ mình thì mình phải khéo léo lội vô chỗ khác, nếu người anh 
của tôi nếu mà thấy tương đối ổn thì mới đem cơm để ra ngoài bờ ruộng, để đó để 
tôi ăn. Và tôi sống đến cái đêm mà quyết định rời Việt Nam, xuống cái chiếc 
xuồng nhỏ để đi ra ghe lớn, thì lúc đó chính thức là đi. Phải nói rằng cũng rất là lo, 
nhưng mà cái lo cũng không bằng cái băn khoăn, thật sự thì sau khi đi cải tạo về 
thì tôi cũng có dịp để đi vượt biên tại vì tôi ở Rạch Giá, rất dễ để vượt biên, 1 số 
bạn bè tôi cũng có người rủ tôi đi vượt biên, nhưng 1 phần là lúc đấy tôi đang tổ 
chức hoạt động chống Cộng sản, phần thứ 2 nữa là trong lòng mình hoàn toàn 
không nghĩ đến chuyện ra nước ngoài, vẫn muốn ở đất nước mình, gắn bó với đất 
nước mình mà trong bối cảnh đất nước hết sức đặc biệt thế này, tôi nghĩ mình có 
thể đóng góp 1 phần gì đó cho đất nước thành ra không đi vượt biên. Đến khi mà 
quyết định đi vượt biên, mà nếu mình vào tù thì không biết ngày nào ra, mà nếu 
mình ở ngoài thì giai đoạn đó thực sự khó khăn, giai đoạn đó là năm 1978, chị có 
ở ngoài thì cũng không sống được là tại vì chính sách kiểm soát của Việt Cộng nó 
rất là chặt chẽ. Nếu mình ở ngoài thì trước sau gì họ cũng bắt được, mà nếu họ 
bắt được thì thê thảm cho bản thân mình, và cho gia đình mình, nên tôi quyết 
định đi. Nhưng mà đi thật sự băn khoăn là không biết bao giờ trở lại. Thì lúc ở 
trên cánh đồng tôi bò ra để ông anh tôi giấu tôi để tôi vào thay đồ mà đi vượt biên 
thì vui mình sắp thoát khỏi cái cảnh căng thẳng suốt mấy ngày qua ở đây, mình 
có thể thoát khỏi cảnh bị bắt lại. Nhưng mà khi vừa bước xuống xuồng xong đó 
thì tự nhiên có 1 cảm giác nó trào dâng trong long mình là tự nhiên mình không 
biết khi nào thì mình mới trở lại cái mảnh đất quê hương của mình, lúc đó tôi còn 
rất trẻ nhưng cái cảm giác đó thì đến bây giờ tôi vẫn còn, và cảm thấy rất là băn 
khoăn, và cảm thấy nước mắt mình có thể trào ra được là không biết bao giờ 
mình mới có thể trở lại được, trong khi mình đi 1 mình, không cha mẹ, không anh 
em, không biết khi nào được trông thấy cha mẹ, không biết khi nào trông thấy lại 
được đất nước mình và không biết mình đi mình có làm được gì hay không. Thì 
cái băn khoăn đó nó đeo đuổi suốt 1 chuyến đi và 1 cái điều nữa có thể nói là 1 
cái kỷ niệm là khi cái ghe nhỏ chở ra khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ đến 1 cái 



điểm để gặp tàu lớn đó thì họ tổ chức rất là khéo, cái ghe nó chạy mà tôi cũng 
không hình dung nó như thế nào mà đến khi đúng giờ họ ấy thì họ chỉ bảo mọi 
người nhìn xung quanh thì họ ra tín hiệu thì cái chiếc ghe lớn có lẽ là không đầy 
5m thì đến. Khi tôi đến đấy, thì mọi người lên ghe, khi tôi vừa bước lên ghe thì 
tôi thấy 1 người bận bộ đồ công an (), tôi hãi hùng nhưng mà tại sao tôi thấy, lúc 
đó mọi người xung quanh sao họ rất là tỉnh, nhưng mà mình không còn sự lựa 
chọn nào khác hết, thì tôi bước lên cái ghe đó nhưng mà khi lên đến nơi thì tôi 
hỏi ông anh tôi ngay thì ông anh tôi trấn an tôi: không, đó là cái người tài công, 
nhưng ông ta mặc cái áo vàng hoặc giống như cái áo của công an. Đó có lẽ là 1 
kỷ niệm mà nó rất là sâu đậm, chuyến đi của tôi ấy thì rất là bình an, cái người tài 
công đã chở cái nhóm mà chúng tôi đi đã từng chở 1 cái nhóm khác mà có gia 
đình của bà () nhưng mà rồi gia đình của ông ta không đi được, ông ta lại đi về 
Việt Nam trở lại, cho nên chuyến này đi thì có gia đình của ông ta, ông ta chạy 
đến cái đảo mà () trước kia thì họ đã đưa người lên nhưng mà cái đảo không còn 
có người nữa thì mới đưa người lên cái đảo (). Thì chuyến đi của tôi rất là bình an, 
không có gì cả thưa chị. Chỉ có điều là cái cảm nhận của mình trong cái chuyến đi 
đó là 1 cái cảm nhận rất là khó nói là khi mình ra khỏi đất nước không biết khi 
nào mình mới quay trở lại đất nước của mình. 

!: Khi ông đi ra leo lên ghe lớn thì cái thời gian bao lâu thì ông cập bến? 

@: Nếu tôi nhớ không lầm thì khoảng 3 ngày 3 đêm gì đó thì tới Mã Lai. 

!: Tới Mã Lai, ông ở Mã Lai bao lâu? 

@: Dạ, thưa tôi ở lại đảo () là 5 tháng, sau đó tôi sang cái trại chuyển tiếp 1 tháng 
nữa thì tôi sang Hoa Kỳ. Tôi lúc đó tôi được biết mình là diện thứ 3 gì đó, là được 
sang Hilton, dù không có người bảo lãnh nhưng mà tôi được sang Hilton này, do 
hội thiện nguyện bảo lãnh là tôi sang đây. Sang đây thì mấy ngày sau là tôi đi làm 
đó chị. 

!: Cái công việc đầu tiên của ông là gì? 

@: Dạ, đó là 1 kỷ niệm rất là vui, lúc đó tại Hilton này, trên cái địa điểm () ở gần 
đây thì họ mướn 1 cái nhà khoảng mười mấy anh chị em mà mồ côi lúc đó tới ở 
chung đó, thì chúng tôi đến đó buổi tối, thì buổi sáng hôm sau mới mày mò dọc 
theo đường để mình xem cảnh trí nước Mỹ vì đó là lần đầu tiên mình đặt chân tới 
nước Mỹ. Chúng tôi trên cái đoạn đường đi chợ mua đồ ăn thì trên đường về 
chúng tôi ghé cái tiệm (), người thì vô mua thuốc lá, người thì mua bia, tôi thấy 1 
cái kệ sách nhỏ nhỏ, bán những cái cuốn truyện nhỏ nhỏ thì tôi mua, hi vọng 



mình có dịp để mình đọc thêm tại vì lúc đó tôi học anh văn trình độ 1, chỉ biết 
thôi, ở Việt Nam học trung học nhưng mà không nói được, chỉ đọc được thôi, viết 
được nhưng mà không nói được, nghĩ là thôi mình cứ mua mình đọc, biết đâu nó 
vào chữ nào hay chữ ấy. Thì khi tôi mua cái đó ra tôi trả tiền thì gặp 1 người Á 
châu đứng bán thì có lẽ cái người manager đó nghe tụi tôi nói chuyện xì xào với 
nhau thì biết mình là người Việt Nam thành ra chú ấy chỉ nói: các chú người Việt 
Nam hả? Thì tôi quá mừng, đây là lần đầu tiên tôi gặp người Việt Nam ở trên cái 
xứ Mỹ mà ở vị trí 1 người manager tôi thấy lớn lắm, tôi thấy tự nhiên mình nể 
nang lắm. Tôi nói: dạ, chúng cháu người Việt Nam, chú biết tiếng Mỹ hả, chúng 
cháu mới học Anh văn sinh ngữ 1 nhưng mà thực sự cũng không nói rành, thành 
ra mới mua về để học thêm. “chú có đi làm hay không, muốn đi làm hay không?”. 
Tôi mừng quá tôi không nghĩ rằng mình sẽ được đi làm như vậy, thành ra tôi mới 
nhận lời ngay, thì ông ấy nói rằng: ngày mai chú đến đây, tôi sẽ cho chú làm. 
Ngày hôm sau tôi đến nơi, ông ta lập hồ sơ, dẫn tôi đến cái văn phòng của () để 
mà huấn luyện này kia với giấy tờ, xong rồi làm ở tiệm () đó, làm ca đêm, buổi 
tối, đầu tiên là phụ việc, sau khi mình tương đối là đã rành 1 số công việc ở tiệm, 
đã nghe được tên những cái món hàng mà họ thường vào mua đó, và nói được 1 
số câu thông dụng thì tôi đứng bán hàng ở đó. Sau này thì mới chuyển sang các 
cái nghề khác, đó là nghề đầu tiên của tôi thưa chị. 

!: Rồi ông có, ông có nói là ở Việt Nam thì ông mới học đến lớp đệ nhị. Khi ông 
qua Hoa Kỳ, trong lúc làm việc ông có đi học lại không? 

@: Ở Việt Nam thì tôi học xong lớp đệ nhị, thì trong thời gian ở quân đội tôi có 
học thêm để tôi thi tú tài nhưng mà lúc đó, nói chung tôi học nhưng mà không kịp 
thi. Sang đây thì đầu tiên tôi học cái trường () nhưng mà tôi trở lại con đường 
hoạt động quá sớm sủa, và trong suốt cái thời gian hoạt động đó thì có trở lại 
trường ở đây, trường bên California, có vào colleage lại nhưng mà tôi nói theo 1 
dạng tiếng Mỹ là () nghĩa là không có xong. Thì tôi tiếp tục làm công việc thương 
mại và công việc đấu tranh. 

!: Công việc thương mại của ông là gì?  

@: Dạ thưa chị công việc của tôi là ở nhà in, tôi có 1 số cái nhà in bên Cali trước 
đây. 

!: Được biết là ông cũng là 1 cựu quân nhân của quân đội Việt Nam Cộng hòa, thì 
sau khi ông tù cải tạo ra thì ông cũng có lập cái lực lượng vũ trang để chống lại 
Cộng sản, thì khi ra hải ngoại ông vẫn tiếp tục đấu tranh, thì ông có thể nói về 
hoạt động của ông? 



@: Dạ vâng, thật sự ra nếu mà tôi biết trước những cái gì tôi sẽ gặp ở hải ngoại 
có lẽ tôi sẽ không đi ra hải ngoại. Ở Việt Nam lúc đó chúng tôi nhận 1 số thông 
tin là không thật, trong thời gian chúng tôi hoạt động, năm 76 đến năm 77 đó thì 
trong thời gian đó chúng tôi nghe rất nhiều tin đồn là 1 số vị tướng lãnh của Việt 
Nam Cộng hòa đang ở trong chiến khu. Trong đó thì tôi cứ nói ra, nếu mà cảm 
thấy không tiện thì chương trình cứ cắt bỏ phần đó, trong đó tướng thứ nhất là 
tướng Ngô Văn Trưởng, thứ 2 là tướng Bùi Thế Lân, đó là 2 người mà tôi nghe 
tên nhiều nhất mà trong cái giai đoạn kháng chiến ở Việt Nam, coi như đó 2 
người đó là thần tượng của cuộc chiến đó, thỉnh thoảng tôi mới nhắc đến ông 
Nguyễn Cảnh Kỳ. Phát xuất từ đâu thì không ai biết cả nhưng mà mọi người xem 
đó như là cái hi vọng. Thứ nhất là vẫn còn những người tướng lãnh đang tiếp tục 
làm công việc chiến đấu kháng chiến, thứ 2 nữa là theo cái luồng thông tin nhận 
được lúc đó thì cái lực lượng mà Việt Nam Cộng hòa ra ngoài này đã trở lại Việt 
Nam, có lúc nghe bằng tàu ngầm nữa, và có nhảy dù ở cái núi Ông Cấm nữa. 
Thành ra những cái tin như vậy làm cho mình rất là phấn chấn nhưng mà ở Việt 
Nam thì mình không có điều kiện mình liên lạc với những cái người đó. Khi mà 
tôi đi ra, trước khi tôi đi ra thì tôi có dịp tôi nói chuyện với 1 người bạn chiến đấu 
mà không có bị đi tù đó, thì tôi nói là: tôi hi vọng tôi ra ngoài này tôi tìm kiếm 
được những đầu mối đó để về tiếp tay cho anh em kháng chiến bên nhà, tại vì bên 
nhà thì hoàn toàn thiếu những cái đầu mối đó, rất là thiếu thốn. Nhưng mà khi tôi 
qua đây thì tôi mới nghe tin là những người mà tôi nói đến thì chưa bao giờ đặt 
chân trở lại Việt Nam, kể từ năm 1975 đó. Và khi qua đây rồi thì mới biết tất cả 
những lực lượng đấu tranh, tất cả những cái đường lối mà có lúc đó, thì có những 
đường lối hoàn toàn không phù hợp với cái bối cảnh của Việt Nam sau năm 1975. 
Mà cái đó nó dẫn đến 1 nỗi thất vọng rất lớn cho tôi, nhưng mà đến năm 1982, 
khi mà tôi nghe tin có 1 cái tổ chức đang hoạt động ở Campuchia, lãnh đạo là 1 
người Việt Nam Cộng hòa, gọi là Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam, không 
phải là Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam nha, đây là Mặt trận dân 
tộc Giải phóng miền Nam của 1 vị cựu đại tá Việt Nam Cộng hòa, tổ chức ở 
Campuchia. Thì tôi đã rời bỏ cái gia đình nhỏ của tôi lúc đó là có 2 cháu, thì cháu 
lớn nhất lúc đó thì mới có 3 tuổi, tôi mới gửi gia đình mình lại cho gia đình 1 
người bạn khác, và tôi mới sang California để chuẩn bị cái con đường ở lại 
Campuchia tiếp tục chiến đấu. 

!: Ông lập gia đình năm nào sau khi tới Mỹ? 

@: Tôi lập gia đình thì khoảng gần 1 năm sau khi tới Mỹ. Sau đó cũng khoảng 
gần năm sau đó thì tôi có cháu đầu tiên. Khi sang California thì bị thất bại, tôi ở 
lại California. Gia đình tôi tiếp tục di chuyển qua bên California, nhưng mà sau 1 



thời gian tiếp tục công việc này thì cái công việc đấu tranh đó nó tương đối là nó 
liên tục, nhưng mà nó gặp rất nhiều gian truân, thứ nhất là mình không xuất phát 
từ, mình không có uy tín, tên tuổi của 1 nhân vật lớn, mình không phải là 1 chính 
trị gia, mình cũng không phải 1 sĩ quan cao cấp, thì khi tôi qua đây tôi mới có 2 
mươi mấy tuổi mà cấp bậc Việt Nam thì mình chỉ là 1 người sĩ quan. Nhưng mà 
lúc đó thì tôi có được 1 cái nhìn để tôi cảm thấy rằng, 1 số tổ chức do 1 số người 
chỉ huy lớn thiết lập lúc đó nó có 1 cái gì đó nó không phù hợp với mình, cho nên 
tôi thay vì tham gia thì tôi lại không tham gia, mà tôi chọn cái con đường đó. Đến 
năm 1983, khi mà cái việc đi về Campuchia không được đó thì qua sự khích lệ 
của 1 người bạn khác, người bạn đó cũng khá lớn tuổi thì tôi mới lập 1 tờ báo, tờ 
báo có tên là Nguyệt san Hành trang. Tờ báo đó đưa ra chủ trương là tìm 1 công 
thức thích hợp để mà giải cứu Việt Nam, trên tinh thần dân tộc tự quyết. Tôi làm 
cái tờ báo đó coi như 1 cái cửa ngõ để bước vào môi trường sinh hoạt ở đây, thì 
qua cái tờ báo đó thì tôi có quen biết được 1 số người, và chúng tôi có tập hợp lại 
thành lập 1 tổ chức gọi là tổ chức Thanh niên Việt Nam, quy tụ 1 số anh em trẻ 
với nhau để mà giải cứu đất nước, lúc đó mình cũng chỉ gọi là giải cứu đất nước, 
chứ không gọi là Việt cứu hóa như bây giờ. Thì cái việc đó nó từ từ qua sinh hoạt 
nó dẫn tới (), thì tôi có dịp quen biết 1 số các anh có sinh hoạt với Liên minh thế 
giới chống Cộng, thì qua cái sinh thoạt đó tôi có tham dự đại hội của Liên minh 
thế giới chống Cộng, tại () này, nếu tôi nhớ không nhầm, chắc khoảng năm 85,86 
gì đó. Thì quen biết thêm 1 số người ở các quốc gia, trong đó có 1 số người ở cái 
vùng Á châu, thì sau 1 cái chuyến đi ở Liên minh thế giới chống Cộng ở bên Đài 
Loan thì tôi gặp 1 số người kháng chiến chống Cộng của Lào. Thì những người 
này cho biết là họ có gặp 1 số nhóm kháng chiến của Việt Nam trên lãnh thổ của 
Lào, đặc biệt là gần biên giới Lào-Việt. Thì tôi nghe vậy, tôi rất là vui, và tôi qua 
Đài Loan để tổ chức gặp những người Việt Nam đó, gặp từng người đại diện của 
1 nhóm nhỏ kháng chiến. Và lúc đó thì tôi quyết định tôi sẽ lập 1 đường dây 
kháng chiến, tiếp trợ cho cái cuộc chiến này, chỉ làm cái việc là tiếp trợ thôi, tiếp 
viện cho họ. Thì qua cái sự quen biết với lực lượng kháng chiến Lào mà đây là 
cái lực lượng rất là tương đối là lớn trong cái giai đoạn đó, đó là lực lượng kháng 
chiến của ông cựu thủ tướng (). Chị biết ông thủ tướng đó, lúc đó là ông ta sống 
lưu vong ở Lào, à ở Băng Cốc. Khi tôi gặp cái lực lượng này thì ông () vừa mất 
nhưng mà người con của ông ta là () đang là tư lệnh thì khi nói chuyện chúng tôi 
thấy rằng có thể hợp tác được với nhau và ông ấy đã giúp tôi điều kiện để có thể 
tiếp xúc với 1 số nhóm kháng chiến Việt Nam bây giờ đang sống ở trong cái vùng 
biên giới Lào-Việt đó. Thì tôi đã sinh hoạt như vậy là trong thời gian 3 năm ở bên 
đó, thì trong thời gian đó tôi đã có 1 khoảng thời gian tôi về bên Nam Lào thì tôi 
có đem theo 1 số hình ảnh ở đây thì tôi gửi chị xem. Thì trong cái giai đoạn đó thì 



xảy ra cái biến cố Đông Âu, khi xảy ra biến cố Đông Âu tôi đã suy nghĩ rất nhiều, 
tại vì cái việc của tôi làm lúc đó nó khác với cái việc của các tổ chức kháng chiến 
khác. Các tổ chức kháng chiến khác khi mà qua Thái Lan thì đa số họ liên lạc với 
1 lực lượng quân đội nào đó ở địa phương để mà có 1 vùng hoạt động riêng biệt. 
Nhưng mà cái kinh nghiệm tôi thu nhận được cũng như qua người bạn Lào đó thì 
họ cho biết rằng tất cả những cái việc làm của các lực lượng đó thì tình báo Thái 
Lan đều biết cả, và họ đều kiểm soát được. Khi họ biết như vậy thì cái xác suất 
thoát khỏi an ninh rất là kém, mà chúng ta không biết được là có bao nhiêu người 
sẽ chuyển cái tin tức đó cho Cộng sản Việt Nam, cho nên mà tôi không có nhìn 
thấy cái phương hướng mà tổ chức đem người từ ngoài về Việt Nam rồi chiến 
đấu là thích hợp, cái nhìn lúc đó của tôi là như vậy. Tôi làm cái việc tiếp trợ cho 
cái lực lượng kháng chiến đang có ở ít nhất là bên Lào, Việt Nam ở bên Lào, rồi 
từ đó sẽ tìm cách đi vào Việt Nam sau. Thì tôi đi qua sinh hoạt ở bên Nam Lào 
rất là thường cho đến khi xảy ra cái chuyện ở Đông Âu đó thì tôi thấy: À, không 
cần 1 cuộc kháng chiến vũ trang vẫn có thể thay đổi được chế độ. Thành ra tôi 
tạm ngưng lại cái chuyện đó, 1 phần là tránh cái việc phụ thuộc về tài chánh tại vì 
tôi không có mua chuộc các lãnh đạo Lào, nhưng mà do cái an ninh lộ trình đó thì 
tôi cũng phải đưa cho 1 số lực lượng kháng chiến của Lào để mà họ làm cái an 
ninh cho mình. Thì tất cả những chuyện lúc đó chúng tôi không có dính dáng đến 
ai ở hải ngoại cho nên cũng rất là nặng nề. Bây giờ thông qua Đông Âu như vậy 
thì hi vọng rằng Việt Nam chúng ta sẽ có 1 cách nhìn nhận khác về chiến tranh, 
và từ cái suy nghĩ đó tôi tạm ngưng cái việc kia và quyết định trở lại Việt Nam. 
Cái việc tôi làm lúc đó ở bên Lào rất là bí mật thành ra tôi vẫn nghĩ rằng, tin rằng 
Cộng sản Việt Nam không biết gì. Tôi đã từng chiến đấu ở Việt Nam, là 1 người 
lính và đồng thời đã từng hoạt động sau năm 1975 cho nên cái việc đối phó với 
nguy hiểm thì mình tương đối là bình tâm, mình nghĩ là bây giờ cái gì cần làm thì 
mình làm, tuy nó có nguy hiểm nhưng biết đâu nó có cái cơ hội, nếu nguy hiểm 
thì mình chấp nhận mà thôi. Và tôi quyết tâm trở lại Việt Nam, và trở lại Việt 
Nam thì tôi có cái dịp để mà sinh hoạt với 1 tổ chức khác. Thì khi trở lại Việt 
Nam thì tôi mang cái tâm trạng có thể nói là cũng rất là khó diễn tả (). Trước đó, 
tôi qua bên Thái Lan rất là nhiều lần thì giờ không nhớ hãng nào nhưng mà họ 
bay ngang qua Đà Nẵng, mình nhìn xuống thì cái người phi công cho biết là sắp 
tới Việt Nam, mình nhìn xuống đất nước của mình nhưng mà mình không biết 
được bao giờ mình mới trở lại cái đất nước của mình, cái cảm giác lúc đó rất là 
khó diễn tả. Cho đến khi tôi quyết định trở lại Việt Nam, tôi mua vé từ bên Băng 
Cốc tôi trở lại Việt Nam, thì cái chuyến đi đầu tiên tôi về Việt Nam lúc đó rất là 
bồi hồi, sau mười mấy năm, sau bao nhiêu cái nỗ lực để có 1 ngày trở lại Việt 
Nam thì giờ mình trở lại Việt Nam nhưng mình trở lại Việt Nam trong 1 cái tư 



thế 1 cái hoàn cảnh nó rất là khác, mình công khai. Thì hồi hộp thứ 2 là không 
biết mình về có bị bắt hay không thì kể chị nghe rất là vui là khi máy bay đáp 
xuống thì phi trường rất là sơ sài, lúc đó mọi người lấy hành lý đi xuống thì tôi 
ngồi phía sau, thì tôi cố tình tôi ngần ngừ để xem mà có động tĩnh gì hay không. 
Thì tôi thấy 2 người công an từ cửa trước máy bay họ đi về cửa sau, họ mặc đồ 
xanh đi xuống, trong lòng tôi lúc đó tôi bàng hoàng, không lẽ lẹ dữ vậy, không 
đợi mình xuống tới đất mày lên mà bắt, không lẽ lẹ dữ vậy. Thì rồi mình cũng 
làm tỉnh, họ lên họ nhìn tôi rồi họ chào, họ nói sao không xuống. Thì tôi nói; à, 
đang lấy đồ, tôi xuống nhưng mà tôi nghi ngờ là họ không bắt hay là họ chưa bắt 
nhưng mà xuống rất là hồi hộp. Thì khi tôi xuống như vậy thì tôi không có bị bắt 
lúc đó, thì tôi xuống, tôi ra ngoài thì khi mà bước chân xuống đất đó thì đó là 1 
niềm vui rất là lớn. Cái mơ ước mình được trở lại đất nước nó thật sự có thật dù 
nó không phải là 1 cái điều kiện như mình mong đợi là trở về trong tự do nhưng 
khi mình đặt chân trên đất nước của mình, 1 cái điều mong đợi mà khi bước lên 
trên cái chiếc xuồng vượt biên mình bàng hoàng không biết bao giờ mình mới trở 
lại được. Thì khi mình trở lại đất nước của mình thì tâm trạng lúc đó rất là vui. 
Nhưng mà những gì nó xảy ra tiếp tục đó nó làm cho mình rất là buồn. Lúc đó tôi 
đã cảm nhận ngay là, tuy mình là 1 người Việt Nam, mình trở về đất nước của 
mình nhưng mình không được đón nhận như là 1 người công dân trở về đất nước 
của mình. Và các nhà cầm quyền đó họ không coi mình là người Việt Nam, và 
cũng cùng lúc đó thì tôi cũng cảm nhận là họ không coi mình như 1 người ngoại 
quốc, mình là 1 cái gì đó rất là lưng chừng, không phải là Việt Nam mà cũng 
không phải là ngoại quốc, với 1 cái nhìn lúc nào cũng đầy dò xét của những 
người đang theo dõi mình. Thì tôi về thì lúc đó họ bắt tôi ở tại 1 khách sạn 3 ngày 
rồi họ mới xin giấy về tỉnh được thì sau đó tôi về, tôi không thông báo trước gia 
đình mà lúc đó thực sự cũng chẳng có điện thoại để thông báo, gia đình tôi bàng 
hoàng khi đó. Vâng có lẽ là giống như 1 người chết mà trở về đó, tôi vẫn nhớ cái 
gương mặt của ba tôi là, ba tôi nói: “con về...”, ba tôi nói không hết câu, nước 
mắt ba tôi trào ra, mẹ tôi cũng vậy, mọi người quây lại tôi và cái đứa em nhỏ nhất 
mà lúc tôi chia tay tôi đi đó nó mới có 4 tuổi thì bây giờ nó đã thành 1 cậu thanh 
niên 15,16 tuổi, 1 số đứa em nó đã có gia đình, có con, có cháu nữa kia, cảm thấy 
rất là bàng hoàng. Tôi về lúc đó thật sự thì gặp gia đình thì mừng nhưng mà tôi 
vẫn thấy cái tâm trạng lúc đó thì mình chưa chấp nhận 1 sự trở về như vậy. Và 
sau thăm viếng gia đình xong thì tôi vận dụng tất cả mọi điều kiện có thể có được 
để tôi hiểu về cái tình hình đất nước hơn và xem mình có thể làm được cái gì 
khác hay không. Và trong giai đoạn đó thì tình cờ tôi có quen 1 cái nhóm làm 
công tác thiện nguyện ở trường Y dược thì tôi có tham gia vào cái chuyến công 
tác đó thì tôi mới tìm hiểu xem việc làm 1 công tác thiện nguyện nó như thế nào 



thì qua cái việc đó thì tôi nghĩ, bây giờ nếu cái chuyện giúp nước mà chưa thực 
hiện được thì hi vọng mình sẽ làm được cái việc giúp dân. Về đối với tôi thì cái 
quan điểm của tôi ngay cả cái chuyện đấu tranh chính trị cũng là để giúp nước và 
giúp dân mà thôi. Thì sau đó tôi thành lập cái hội thiện nguyện gọi là hội thiện 
nguyện (), gọi vắn tắt là Hội chữ thập xanh (). Thì từ tháng 6 năm 92, thì trước 
khi lập hội đó thì tôi tham dự 1 số chuyến công tác ở trong nước thì khi tôi về tôi 
mới nói chuyện với 1 số chị em trẻ ngoài này và đưa ra 1 số bài viết đăng trên 
báo người Việt đó là có nên làm công tác thiện nguyện hay không. Lúc đó thì đã 
có 1 số công việc thiện nguyện đã được thực hiện bởi những chùa và nhà thờ Đa 
sở, đa số là cơ sở tôn giáo nhưng mà ngoài ra thì không có ai dám nói điều đó 1 
cách công khai. Thì trước khi mà tôi đưa vẫn đề này công khai thì tôi nhớ hình 
như có 1 trận bão làm chết 43 người nhưng mà đăng 1 tin rất nhỏ trên tờ báo, 
cũng cùng giai đoạn đó thì có 1 cái ad khá lớn của cái hội () làm cái công việc gì 
đó ở Việt Nam thì nhiều người vỗ tay cho công việc đó, đó là công việc nhân đạo. 
Thì tôi mới tự hỏi mình và nói chuyện với 1 số bạn bè là tại sao người ngoại quốc 
giúp người Việt Nam mình thì được vỗ tay còn người Việt Nam mình thì lại 
không được phép giúp người Việt Nam mình. Thì cái vấn đề còn lại là mình có 
giúp được trực tiếp hay không. Thì tôi viết 1 bài báo đưa tất cả mọi cái vấn đề đó 
lên thì báo Người Dân đăng, báo Người Việt đăng thì nhận được 1 số cái phản 
ảnh khác nhau, thì cuối cùng nhìn thấy cái số người ủng hộ nhiều nên đặt vấn đề 
là có đến được trực tiếp hay không. Thì tôi và 1 số anh chị em trẻ đi về Việt Nam 
và tổ chức phân phối trực tiếp rất là khó khăn nhưng mà thực hiện được, thì tôi 
quyết định thành lập cái hội thiện nguyện ở Việt Nam. Và cái hội đó thì đã có thể 
nói là đến thời điểm này vẫn tiếp tục vận động và đã giúp cho nhiều đứa trẻ 
khuyết tật chỉnh hình chân khoèo, chân cao chân thấp bị bệnh () thì hội rất là 
thành công, đến giờ phút này hoạt động rất tốt, nhưng mà do năm 1994 thì Cộng 
sản bắt tôi 53 ngày do họ thấy cái ảnh hưởng của hội lúc đó khá lớn đối với Việt 
Nam, và lúc đó tôi lại là nạn nhân giữa 2 làn đạn, 1 số người ở hải ngoại cho rằng 
về Việt Nam lúc bấy giờ là tiếp tay cho Cộng sản. Khi tôi về nước thì họ đặt vấn 
đề tôi về để mà mưu đồ lật đổ chế độ, và trong cái thế như vậy thì tôi phải nói 
rằng rất là khổ sở lúc đó nhưng mà cuối cùng cũng không tránh được và họ giữ 
tôi 53 ngày, khoảng tháng 7 năm 94, thì họ cũng không có hành hạ gì nhưng mà 
họ giữ tôi ở 1 cái địa điểm không cho gia đình tôi biết, để mà điều tra với cái lời 
tố cáo của ai đó dành cho tôi là tôi về, lời tố cáo từ hải ngoại là tôi về để âm mưu 
lật chính quyền. Thì tôi này tôi biết là có người muốn ngăn chặn cái việc tôi về 
Việt Nam thì tố cáo như vậy để cái việc về Việt Nam tôi không thực hiện được, 
có lẽ là chỉ như vậy thôi. Nhưng mà rồi họ không tìm được cái bằng chứng gì nên 
họ thả tôi ra nhưng mà những cái việc sau đó thì rất khó khăn với hội. Bù lại thì 



trong thời gian đó những khó khăn ở hải ngoại thì tôi đã thu xếp ổn thỏa, những 
cái khó khăn ở trong nước thì tôi đã thiết lập được cái hệ thống phân phối trực 
tiếp, tuy là khó khăn nhưng mà phân phối trực tiếp và hiệu quả thì tôi quyết định 
là năm kế tiếp tôi bàn giao hội lại cho những người trẻ hơn để mà những cái em 
đó có điều kiện tiếp tục chăm lo cho hội và tôi trở lại với công tác chính trị thưa 
chị. 

!: Khi ông nói đến đấu tranh chính trị, thì sau đó ông đương nhiên không trở lại 
Việt Nam không thì nó sẽ bắt. Ông có thể nói về cái đấu tranh chính trị, ông có 
gia nhập đảng phái nào không và cái sinh hoạt của cái đảng phái của ông cũng 
như cái đảng phái mà ông gia nhập nó như thế nào, ông có thể nói qua? 

@: Dạ, sau khi mà chấm dứt cái việc thiện nguyện đó, tôi tình cờ tôi được sự giới 
thiệu của 1 người bạn, để mà tìm hiểu 1 cái tổ chức có thể nói là khá là lớn lúc đó, 
cũng thu hút cái sự chú ý của báo chí, truyền thông lúc đó thì tổ chức đó lúc đó 
gọi là Liên đảng Việt Nam tự do và 1 cái tên khác của tổ chức là Chính phủ Việt 
Nam tự do, thì người lãnh đạo lúc đó là Nguyễn Hữu Chánh. Ông Nguyễn Hữu 
Chánh có đến cái cơ sở của tôi và mời tôi tham gia, thì lúc đó thật sự tôi cũng 
không biết nhiều về tổ chức đó nhưng tôi nhìn vào tổ chức đó tôi thấy có rất 
nhiều quý vị tướng lãnh sĩ quan cao cấp, cũng có nhiều vị học thức giả trong đó 
và đặc biệt là có cái người bạn rất là thân của mình, thì đó có lời giới thiệu rất là 
trân trọng. Và 1 phần cũng là nôn nóng, 1 phần cũng là muốn làm chuyện lớn thì 
phải có tổ chức, cá nhân mình chỉ có thể bày tỏ thái độ chính trị thôi, mình có thể 
đóng góp nhưng mà không thể làm được chuyện đại sự thành ra tôi cuối cùng 
nhận lời tham gia vào tổ chức đó. Thì tôi tham gia 1 thời gian thì tôi được anh em 
trong đó bầu là Tổng trưởng khu hải ngoại và phó chủ tịch của Liên đảng Việt 
Nam tự do. Nhưng mà khi sinh hoạt trong đó được 2,3 năm, chúng tôi có 1 số cái 
bất đồng quan điểm và nguyên tắc sinh hoạt, thì sau đó tôi không còn sinh hoạt ở 
tổ chức đó nữa. Thì khi không còn sinh hoạt ở tổ chức đó nữa thì tôi có ý định trở 
lại cái hội thiện nguyện, và trong cái liên lạc còn lại với tổ chức đó, tuy không 
sinh hoạt chính thức, không còn vai trò gì nữa nhưng mà tôi có nhận lời giúp cho 
tổ chức đó thực hiện 1 số chuyến thăm sang Campuchia. Và lúc đó tôi cũng lập 1 
hội thiện nguyện định hoạt động tại Campuchia, tại vì ở Campuchia đó có nghe 
nói là có ít nhất 500 đến 700 ngàn người Việt Nam đang sống tại Campuchia 
nhưng đó là những người Việt kiều khổ sở nhất. Người Việt kiều họ không có 
sống trên đât nước nhưng mà họ không có quy chế của 1 người tị nạn, họ cũng 
không có cái quy chế của 1 người di dân, họ là những người di dân bất hợp pháp 
trên lãnh thổ Campuchia và những đứa trẻ lớn lên không được đi học, ngay cả 
học chữ Campuchia cũng không có, và đối với cái tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam 



trên đất nước Campuchia nghĩ họ chỉ là 1 gánh nặng, những người mà chỉ gây 
phiền hà nên họ cũng không được chăm sóc gì cả. Tôi qua đó thì dự định là gì, là 
với cái sự quen biết của 1 người tôi quen, quen với cái tòa đại sứ Mỹ ở 
Campuchia thì dự định thành lập, đúng ra là lập rồi 1 tổ chức đứng ra hoạt động 
sẽ giúp cho những người Việt Nam trên đất Campuchia. Nhưng mà cái điều 
không may là Cộng sản Việt Nam họ biết tôi qua đó, và họ qua đó trục xuất tôi, 
không cho tôi ở Campuchia, thì cái việc đó cuối cùng là phải bỏ dở. Và khi trở lại 
Hoa Kỳ này, thì sau 1 thời gian trăn trở đối với đất nước thì tôi mới viết lại tất cả 
những cái suy nghĩ của mình, những trăn trở của mình về lịch sử cận đại, về cuộc 
chiến Việt Nam, về tình hình đất nước như là 1 phương hướng để giải quyết cho 
vấn đề Việt Nam thì tôi gom tất cả cái đó lại mà tôi gọi là Đề cương Việt Nam 
mới, tập hợp tất cả những thứ tôi có trong đó, thì tôi gởi lên trên internet. Thì khi 
viết vậy tôi cũng có 1 số... 

!: Năm đó là năm nào ạ? 

@: Năm đó là đầu năm 2005. Thì khi viết như vậy thì 1 số chị em mới đặt cái 
danh xưng là Câu lạc bộ Hoa mai, thì để có 1 danh xưng. Nhưng mà điều may 
mắn là khi đưa cái đó ra thì đặc biệt là trong nước thì rất là thích, và rất nhiều 
người liên lạc, tạo thành 1 cái động lực thúc đẩy thì cuối cùng, cùng 1 với số anh 
em trong nước thành lập đảng Vì Dân. Đảng Vì Dân Việt Nam từ tháng giêng 
năm 2006 đến giờ phút này. Cái chủ trương của Đảng Vì Dân nói chung như 
những người khác là mình muốn đất nước mình có cái dân chủ, có cái tự do 
nhưng mà giải pháp mà Đảng Vì Dân đưa ra đó thì là chúng tôi đưa ra 1 cách 
nôm na là: Việt Nam phải có dân chủ, người Việt phải có tự do, nhưng chúng ta 
phải giải quyết vấn đề đất nước như thế nào tránh tối đa để dẫn đến đổ máu, tại vì 
cuộc chiến tranh Việt Nam đã kết thúc 35 năm, đến giờ phút này, cái hận thù, cái 
hậu quả nó vẫn còn sót lại vào cái sinh hoạt của đồng bào trong nước và ngoài 
nước. Nếu như chúng ta nhân danh dân chủ tự do để có 1 cuộc chiến khác thì 
chắc gì chúng ta đã có thể đạt được cái dân chủ tự do như chúng ta mong muốn, 
mà trên con đường đó là đầy những máu xương, điều đó chúng tôi nghĩ rằng cái 
điều đó là cái điều không thể chấp nhận được. Những nước khác họ có thể giải 
quyết vấn đề trong nước của họ mà không trải qua bom đạn thì tại sao mình 
không tìm kiếm con đường nào đó, mà nói cho cùng thì tất cả những cái xung đột 
ngay cả xung đột về quân sự với các phe phái ở 1 số nước như là các nước có nội 
chiến như 1 số nước () như 1 số nước trước đây đã giành quyền dân chủ thì cuối 
cùng cũng đều đến 1 cái cuộc đối thoại. Thì chúng tôi mong mỏi là Việt Nam với 
cái áp lực của nhiều cái tổ chức khác nhau trong ngoài nước sẽ ép Đảng Cộng sản 
Việt Nam đến con đường chấp nhận nhượng bộ để có 1 cuộc tổng tuyển cử tự do. 



Tại vì chỉ có 1 cuộc tổng tuyển cử tự do thì mới có thể xây dựng 1 cái chính phủ 
đa đảng được còn nếu như họ vẫn ngoan cố, họ không chấp nhận điều đó thì cái 
xu hướng chung cách mạng của quần chúng, cái nhu cầu của người dân sẽ đẩy 
Đảng Cộng sản Việt Nam đến chỗ họ bị giải thể thôi, thì đó là quyết định của họ, 
nhưng trong phần chúng ta thì chúng ta cố gắng làm sao quyết liệt hơn trong vấn 
đề giải quyết miền Nam. Giải quyết như thế nào để mà Việt Nam sau này, tất cả 
người Việt Nam, dù ở trong nước hay ngoài nước, dù là học thức hay không học 
thức, dù ở miền Băc hay ở miền Nam, cũng đều có thể nói đến đất nước mình với 
cái niềm thân thương tự hào. Và giải quyết như thế nào để đất nước mình không 
có 1 thành phần nào sẽ trở thành nạn nhân của chế độ này. Chúng ta phải đối xử, 
Đảng Cộng sản Việt Nam nó có ác, nó có tội gì đi nữa chúng ta cũng không thể 
nào đối xử với Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như là những Đảng viên Cộng sản 
giống như là họ đã đối xử với Việt Nam Cộng hòa năm 1975. Chúng ta đã chê 
trách và lên án họ rồi mà nếu chúng ta làm như vậy thì chúng ta còn tệ hơn họ hồi 
đó, nhất là khi mà chúng ta đã học hỏi rất nhiều thế này. Thành ra là đường lối 
của tổ chức và anh em trong nước đưa ra là đấu tranh ôn hòa nhưng mà rất là 
quyết liệt, và không chấp nhận 1 sự thỏa hiệp nào với Đảng Cộng sản Việt Nam, 
và cố gắng tìm 1 giải pháp chính trị cho đất nước Việt Nam bằng tất cả những cái 
gì có được, sẽ giải quyết tình trạng đất nước mà không giống như là Việt Nam 
Cộng hòa đã phải chịu đựng sau năm 1975. Cái vấn đề còn lại là cái vấn đề của 
chính phủ mới, là 1 chính đảng thì chúng ta chỉ có thể tác động vào khu vực vũ 
trang này để thúc đẩy, để tiến hành 1 cách tốt đẹp để mà cái mục tiêu chúng tôi 
đưa ra thì lại, nói thì nó rất là đơn giản thưa chị, chúng tôi không đưa ra những 
mục tiêu to lớn vì tôi nghĩ những mục tiêu to lớn nó cần rất nhiều cái yếu tố để 
thực hiện. Mục tiêu mà anh em Đảng Vì Dân Việt Nam đưa ra chỉ là đấu tranh 
như thế nào đó để 1 ngày không xa ở đất nước mình cơm no áo ấm bảo đảm, 
công bằng xã hội được nâng cao và nhân phẩm con người được tôn trọng. Khi 
nào có cơm no áo ấm thì mới nói đến ăn ngon mặc đẹp, có công bằng xã hội rồi 
mới nói tới phát triển cái này cái kia. Thì mình đi từ cái điều căn bản nhất là đến 
giờ phút này thì cũng rất là vui là sau 6 năm làm việc thì Đảng Vì Dân đã có được 
những cái vị trí tương đối là tương xứng với công lao anh em bỏ ra, được người 
trong nước, ngoài nước quý mến. Chỉ có 1 điều không may là trong cái quá trình 
đó là có 8 anh chị em bị bắt giam và tuyên án, hiện tại thì có 6 người đang ở tù 
đó. 

!: Thưa ông thì sau khi Đảng Vì Dân đi vào hoạt động thì Câu lạc bộ Hoa mai có 
còn hay không? 



@: Dạ thưa, Câu lạc bộ Hoa mai sau khi kết hợp với 1 số cái nhóm trong nước để 
hình thành Đảng Vì Dân đó thì Câu lạc bộ Hoa mai sau này chúng tôi giữ như là 
1 cái danh xưng để sau này làm 1 số công việc thiện nguyện tại Việt Nam. Chúng 
tôi vẫn tiếp tục làm 1 số công việc thiện nguyện tại Việt Nam, nhưng mà phải làm 
rất là kín đáo, phải làm rất là khéo léo tại vì danh xưng thiện nguyện thì mình 
không muốn dùng tên Đảng để người ta sợ, cái thứ 2 nữa là gây phiền hà cho 
đồng bào thành ra có đến giúp cho đồng bào, giúp xong thì đồng bào có hỏi thì 
nói là Câu lạc bộ Hoa mai, như vậy thôi. Thì cái đó bây giờ coi như 1 bộ phận 
thiện nguyện của đảng Vì Dân và Câu lạc bộ Hoa mai thì đang công khai phối 
hợp với hòa thượng Thích Công Tánh của hội phật giáo Việt Nam trong nước để 
làm cái công việc thiện nguyện ở Việt Nam đó chị. 

!: Thưa ông ông có thể cho biết là Đảng Vì Dân vừa rồi ông có cho biết là có 6 
đảng viên bị cầm tù, bị Đảng Cộng sản Việt Nam cầm tù. Như vậy thì ở trong 
ngay bây giờ mình cũng muốn biết là bây giờ cũng có nhiều đảng phái quốc gia, 
hải ngoại cũng như là trong nước thì Đảng Vì Dân có bao giờ phối hợp với các 
đảng đó để làm 1 việc gì đó ở trong nước chưa? 

@: Dạ thưa có. Thứ nhất thì chúng tôi quan niệm rằng cái việc đấu tranh để giải 
phóng đất nước, chúng tôi nói thẳng là giải phóng đất nước đó thì cái sức của 1 tổ 
chức, 1 cá nhân tất nhiên là không đủ dù người đó có giỏi cách mấy cũng không 
đủ và 1 tổ chức cũng không đủ. Cái tương quan lực lượng giữa phong trào dân 
chủ so với Cộng sản nó cách nhau rất là xa, Cộng sản họ nắm cả 1 bộ máy chính 
quyền, quân đội, công an, tiền bạc, nhân sự, cái gì họ cũng đủ cả, còn cái tổ chức 
quốc gia mình ấy thì cái hoàn cảnh nó cũng rất là khắc nghiệt. Ở ngoài này chúng 
ta cũng có cái tự do thôi, nhưng mà ngược lại chúng ta phải chịu rất nhiều những 
cái sự khắc nghiệt khác. Ở trong nước cái sự hoạt động dễ hơn thưa chị, cái điều 
đó nói ra thì nó kỳ, nhưng trong nước thì chúng tôi phát triển rất là dễ trong khi 
cái điều kiện rất là hiểm nghèo, sơ sảy là vào trong tù, sơ sảy là cả gia đình có thể 
bị sụp đổ, khó khăn, nhưng mà trong nước tìm người hoạt động dễ hơn ngoài này, 
hải ngoại thứ nhất là xa ba mươi mấy năm, có thể nói Đảng Vì Dân sinh sau đẻ 
muộn, ra đời trong cái lúc mà nó, cái thoái trào đấu tranh ở hải ngoại. Sau nhiều 
năm như vậy thì với nhiều sự hụt hẫng khác nhau, nhiều sự việc làm cho đồng 
bào mất niềm tin, bây giờ mình ra thì đồng bào cũng nhìn: à, lại thêm 1 tổ chức 
nữa, không biết có làm được gì hay không hay là lại lừa gạt thế này thế nọ thế 
kia... Thành ra phải mất thời gian rất dài để mà chinh phục cái niềm tin của đồng 
bào cần mất thời gian rất dài, chúng tôi đã làm được điều đó trong 5 năm qua 
bằng 1 cách thức rất đàng hoàng, chúng tôi không có kêu gọi sự đóng góp của 
đồng bào. Nhưng mà để mà làm được cái công việc này thì nó rất là nhiêu khê, 



vậy cần phải có cái sự hợp sức với nhau trong đó. Có thể nói, chị có thể đồng ý 
với tôi là bất cứ tổ chức nào mà thành công, có nghĩa là họ là cái mũi nhọn mà 
thành công trong cái việc giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam đó thì cả đất nước 
này được nhờ và nếu tôi làm được điều đó thì tôi nghĩ tất cả đảng phái của nhóm 
bạn trong và ngoài nước cũng đều sẽ có vị trí bình đẳng với nhau, sẽ đều được 
hoạt động công khai, đều có cái điều kiện để hoạt động theo cái mong muốn, 
mong đợi của mình, chứ bây giờ không phải cái thời buổi mà đảng nào lật đổ 
được Đảng Cộng sản Việt Nam thì đảng đó sẽ thay Đảng Cộng sản Việt Nam 
nắm quyền, cái chuyện đó sẽ không còn xảy ra nữa, chắc chắn đó sẽ là chính thể 
tự do. Thì đảng nào thành công cũng đều có lợi cả thì tại sao mình không phối 
hợp với nhau tạo thành 1 sức mạnh chung. Thứ nhất là trong chính trị nếu như 
mình không liên minh thì không có đủ sức mạnh, không có đủ sức mạnh để mà 
thuyết phục đồng bào mình ở ngoài này, không có đủ sức mạnh, uy tín để thuyết 
phục đồng bào ở trong nước và tất nhiên là nếu mà mình không phải là 1 thực thể 
chính trị lớn mạnh thì mình phải đi vận động quốc tế, người ta chỉ thương hại 
mình thôi, chẳng ai giúp cho mình, người ta cũng trông vào bồ thóc thôi, người ta 
cũng chẳng giúp cho mình nếu mình không có thực lực, cùng lắm là họ lên tiếng 
can thiệp trong 1 số trường hợp vi phạm nhân quyền trầm trọng thôi, thế còn giúp 
cho mình đấu tranh đến giờ phút này chưa có 1 nước nào giúp cả. Công cuộc đấu 
tranh của người Việt Nam chúng ta rất là cô đơn, thì tôi sẽ chia sẻ với chị sau về 
phần đó. Cho nên chúng tôi nhìn thấy cái nhu cầu cần có sự liên kết, cho nên 
chúng tôi đã liên kết ở trong nước. Tết năm 2007 thì đảng Vì Dân và đảng Thăng 
Tiến do linh mục Nguyễn Văn Lý mà cố vấn đó đã ký kết để cùng hình thành 
Liên đảng Lạc Hồng ở Việt Nam. Sau khi ký kết xong thì những người của Đảng 
Cộng sản Việt Nam đã bắt ngay những người lãnh đạo của đảng Vì Dân ở trong 
nước, những người lãnh đạo của đảng Thăng Tiến, ngay cả linh mục Nguyễn Văn 
Lý, nhưng mà điều này nói lên là chúng tôi chủ trương là có cái sự liên kết và tạo 
được cái thế liên minh lớn mạnh nhất thiết phải có. Sau cái sự việc đó thì chúng 
tôi vẫn tiếp tục tìm hiểu, gặp gỡ, trao đổi với những tổ chức mà có đường hướng 
gần gũi với mình nhất để đi đến 1 cái liên minh lớn hơn. Vì nếu chúng ta không 
có liên minh thì như tôi đã nói lúc nãy 1 cái liên minh sẽ vận động được cái sự 
ủng hộ của đồng bào, sự ủng hộ quốc tế. Nói cho cùng ấy, nếu như Đảng Cộng 
sản Việt Nam đến 1 lúc nào đó họ nhìn thấy họ không thể ngông nghênh như thế 
này nữa, họ phải đối thoại, nếu mình không là gì cả họ không thèm đối thoại với 
mình, mà nếu mà không có sức mạnh thì mình đối thoạicũng chẳng có 1 cái áp 
lực gì để mình đạt được cái điều mà mình muốn cả, cho nên dù là đấu tranh kiểu 
gì đi nữa thì cũng phải có sức mạnh, đó mục tiêu đầu tiên mà chúng tôi hướng tới 
trong Liên minh. Và trong giai đoạn sắp tới thì có thể sẽ có 1 cái sự công khai 



trong liên minh đảng Vì Dân và 1 số tổ chức bạn, đối với những tổ chức mà chưa 
có sự liên minh chính thức thì chúng tôi vẫn yểm trợ được, chẳng hạn như là 
chúng tôi có 1 cái đài phát thanh phát ở trong nước là cái đài radio Hoa mai, phát 
từ năm 2005, thì đài phát thanh đó chắc chị cũng rõ thì cũng giống như đài BBC, 
đài VOA nhưng mà chỉ có cái điều khác là chúng tôi nghèo hơn, các đài quốc tế 
thì có danh sách phát là thứ nhất là phát hàng ngày và mỗi ngày phát 2,3 lần, mỗi 
lần là 5 làn sóng, còn đài Hoa mai thì do chi phí tự chúng tôi bỏ ra nên có lúc thì 
phát được 3 ngày, nhưng hiện tại thì được 2 ngày, ngày thứ 3 và ngày thứ 5, 
nhưng mà phát được nửa tiếng thôi chỉ có 1 làn sóng thôi. Cho nên là nếu mà 
Cộng sản họ phát sóng thì coi như là khu vực đó không nghe được, thì đài Hoa 
mai tuy là cái tiếng nói của đảng Vì Dân nhưng mà chúng tôi phổ biến tất cả 
những thông tin của tổ chức bạn khác, để chúng tôi yểm trợ những tổ chức của 
Việt Nam. Và từ ngày thành lập đài phát thanh thì có lẽ là tôi nói chuyện trên đài 
chưa được 10 lần, đài của mình mà nói chuyện chưa 10 lần, trong khi phần lớn 
thời gian còn lại là để phổ biến những cái bài thảo luận những bài viết của anh em 
trong nước những cái sinh hoạt của tổ chức bạn và dùng nó như là 1 phương tiện 
chung để mà thể hiện những tinh thần cộng tác chính trị. 

!: Câu hỏi rất là nhỏ thôi là đài Hoa mai nghe rõ ở Việt Nam ở vùng nào, miền 
Trung, miền Nam hay miền Bắc? 

@: Thưa chị trước đây thì khá nhiều người ở miền Bắc nghe được, miền Trung 
nghe được và 1 số tỉnh ở phía miền Tây mình nghe được nhưng mà hiện thời 
khoảng 1 tháng nay không rõ lý do gì thì hoàn toàn không nghe được, chúng tôi 
đang chờ xem mọi chuyện như thế nào vì tới cái giờ phát thanh là nó có những 
cái tiếng re re lên, mà hết giờ của mình thì nó trở lại bình thường, chứng tỏ cái 
đài đó nó bị pha sóng. Thì chúng tôi chỉ có thể suy luận là trong thời gian vừa qua 
sau khi mà diễn ra những cái cuộc cách mạng ở bên Bắc Phi và Trung Đông thì 
chúng tôi có đưa ra 1 số lời kêu gọi thì có lẽ những cái lời kêu gọi đó có cái tác 
động gì đó đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, họ cảm thấy họ không 
muốn cho những cái nội dung của chương trình đài phát thanh Hoa mai phát ra 
nên họ chặn lại. Và nếu tình trạng này kéo dài thì có lẽ chúng tôi phải tìm cách 
chuyển qua cái làn sóng của mình dù rằng nó tốn kém hơn rất nhiều. 

!: Thưa ông trong lúc mà ông bôn ba, có thể nói chữ đó, ông bôn ba tìm con 
đường làm sao đó để cho Việt Nam chúng ta có được tự do dân chủ thì vợ của 
ông ở tại Hilton và 2 cháu sinh sống thế nào? 



@: Thưa chị, khi mà tôi lần đầu tiên bước ra khỏi cái gia đình nhỏ tôi đi, thì tôi 
gởi gia đình lại cho gia đình 1 người bạn, thì thật sự lúc đó mà nói thì mình đặt 
cái chuyện nước lên trước chuyện nhà, nhưng nếu về cái tình cảm gia đình thì đó 
là 1 thiếu sót rất lớn trong lúc mà 2 đứa con của tôi còn rất nhỏ, 1 đứa 3 tuổi, 1 
đứa 2 tuổi. Nhưng mà nếu ai cũng đặt hạnh phúc của gia đình lên trên thì ai sẽ đi 
cứu nước đây. Lúc đó mình nghĩ rằng đất nước cần rất nhiều người đi cứu nước 
mà trong số những anh em đồng đội của tôi trong nước thì có những người còn 
đang ở tù, có người đã chết, có người vẫn tiếp tục tranh đấu thì ngoài này ngay cả 
mình ăn ngon mặc đẹp tôi vẫn có 1 cái mặc cảm ở trong mình. Trong khi nhiều 
người ở trong nước đang làm cái công việc cao cả lý tưởng, mình ở ngoài này 
mình được an toàn, mình không có đóng góp điều gì thì tôi cảm thấy điều này là 
không đúng. Cho nên khi tham gia việc đấu tranh này đó thì đó là 1 chuyện thiếu 
trách nhiệm với gia đình nhưng mà sau đó như tôi nói lúc đầu thì cái việc trở về 
Campuchia không thành thì tôi mới đưa gia đình sang bên California, và tôi và 
mở 1 tờ báo sinh hoạt ở tòa báo và mở cái nhà in và chăm lo cho các cháu. Thì tôi 
đi lại rất là thường, lúc đó cũng may là vợ tôi là 1 người rất là chịu đựng, không 
vui lắm trong cái hoàn cảnh gia đình như vậy nhưng mà cũng không có trách tôi 
tại vì tôi không có chơi bời lêu lổng mà tôi vẫn tạo 1 cái điều kiện tối thiểu để gia 
đình không có bị khủng hoảng về tài chánh 1 phần còn lại dồn hết những gì còn 
lại cho công việc chung. Thì có lẽ cũng 1 phần nhờ cái may mắn nên gia đình 
cũng không có những cái sự khủng hoảng về kinh tế lúc đó và các con tôi vẫn đi 
học bình thường, các cháu cũng tốt nghiệp được. Nhưng 1 cái điều không vui là 
sau 1 thời gian dài, cuối cùng là cũng đến lúc tôi với người vợ trước của tôi phải 
li dị, cái sự li dị này thì thật sự không phải lỗi của ai, nó chỉ do hoàn cảnh, tôi biết 
rằng tôi chưa trở lại được và người vợ của tôi lúc đó là hi sinh quá nhiều, với 1 
cái nhìn nào đó tôi cảm thấy unfare cho người vợ của mình. Thứ 2 là lúc đó gia 
đình của người vợ tôi đều sang Hoa Kỳ hết rồi mà lại không có ý định trở lại Việt 
Nam sinh sống, mà tôi vẫn muốn là bất cứ lúc nào đó khi có điều kiện là tôi trở 
lại Việt Nam, và sẽ sống, sẽ chết ở Việt Nam. Cho nên đến 1 cái lúc mà nhận ra 1 
thực tế rằng đối với người vợ trước của tôi thì Việt Nam là 1 cố hương còn đối 
với tôi thì Việt Nam vẫn là 1 quê hương, cái sự cách biệt nó quá lớn và biết là 
trước sau gì cũng đến 1 lúc mà không thể sống chung được với nhau, cho nên 
chúng tôi đồng ý với nhau là chia tay, và chia tay vẫn rất là vui vẻ, tôi vẫn tiếp 
tục lo cho các cháu, chu toàn trách nhiệm của 1 người cha, lo cho các cháu học 
hành đàng hoàng nữa. Sau này, trong cái giai đoạn tôi đi hoạt động ở Campuchia 
thì tôi gặp 1 người phụ nữ khác đã từng tranh đấu ở Việt Nam nhiều năm bước ra 
nước ngoài và trở lại Campuchia cũng cùng 1 cái chí hướng trở lại cứu nước 
giống như tôi. Và trong cái duyên chúng tôi gặp nhau và sau này chúng tôi sau 1 



thời gian dài sinh hoạt chung với nhau thì chúng tôi chính thức trở thành vợ 
chồng, người đó hiện thời là vợ của tôi thưa chị. Người đó bây giờ là giám đốc 
của đài tiếng nói Hoa mai đó.  

!: Vậy là cũng rất may mắn là có người phối hợp cùng chung 1 lý tưởng với 
mình. 

@: Dạ, nói chung là nó có rất nhiều cái lợi điểm trong cái việc sinh hoạt thì mình 
có thể chia sẻ với nhau, mình có thể yểm trợ tinh thần cho nhau và cả 2 đều biết 
rằng mình đang đi cùng 1 con đường thì đó là cái lý tưởng, cái niềm vui nhưng bù 
lại thì có những cái hi sinh. Cái hi sinh là gì, hi sinh là mình không có cái đời 
sống của 1 gia đình bình thường, không có hạnh phúc bình thường và cũng không 
thể có 1 cái điều kiện sinh sống bình thường như người khác. Hiện thời thì cả 2 
chúng tôi hoạt động toàn thời gian và tôi cũng hoạt động toàn thời gian là mười 
mấy năm nay, tôi đã đóng cửa nhà in của tôi thì 1 phần tài sản tích lũy lại được 
giúp cho tôi sinh hoạt thêm việc cá nhân của mình, các con tôi nó cũng ra trường, 
nó cũng giúp cho tôi 1 phần nào cải thiện cái cuộc sống của bản thân, không có bị 
quá khó khăn, còn cái việc chung thì đã có tổ chức lo, nhưng mà phải chấp nhận 
đời sống rất là giản dị. 

!: Ông có nói tới cái việc ông có mang gia đình nhỏ của ông từ Huston qua 
California và hướng dẫn các cháu. Thì ông có thể chia sẻ thêm là ở tại đây ông đã 
dạy dỗ các con như thế nào, giữ gìn văn hóa Việt hay là cắt bỏ bớt những cái 
phong tục mà ông nghĩ là không thích hợp để có thể hòa đồng 2 nền văn hóa để 
các cháu ở nhà có thể có nền văn hóa Mỹ-Việt, nó sống thoải mái? 

@: Dạ, thứ nhất là tôi rất là tôn trọng văn hóa Hoa Kỳ, mọi thứ của đất nước này, 
những cái điều mà các cháu học được ở trường thì tôi rất là tôn trọng và không có 
gây khó khăn cho nó để nó khỏi shock. Đối với văn hóa Việt Nam thì tôi cố gắng 
dạy các cháu là biết kính trên nhường dưới trong cái sinh hoạt gia đình, vị trí của 
người cha mẹ, ông bà, cô bác này kia, như là biết đàng hoàng, biết nói tiếng Việt. 
Các cháu thì viết không giỏi, không có khéo, nhưng mà nói thì rất là rành. Trong 
sinh hoạt gia đình chúng tôi chủ trương là nói tiếng Việt, trong giờ học thì các 
cháu nói tiếng Anh nhưng ở nhà thì nói tiếng Việt, tại vì cái điều đó nó chỉ làm 
tốt hơn, không làm xấu đi cho nên nói tiếng Việt có thêm ngôn ngữ là cái điều tốt. 
Vả lại tôi cũng nói với các cháu là, dù rằng các con sinh ở đây nhưng mà dưới cái 
nhìn của người bản xứ thì các con vẫn là người Việt Nam, nên nếu mà hỏi đến đất 
nước Việt Nam mà ngôn ngữ hay văn hóa nếu không biết thì điều đó là 1 cái điều 
người ta sẽ rất coi thường mình vì mình bị mất gốc. Đây là 1 việc rất mất mặt cho 



nên mình là gốc của nước nào đó không thành vấn đề nhưng quan trọng là mình 
vẫn giữ được nền tảng văn hóa của đất nước mình. Nên tôi vẫn dạy các cháu 1 số 
nền tảng văn hóa tôi nghĩ rằng vẫn thích hợp với các cháu trong cách cư xử ăn 
uống văn hóa, đồng thời khi các cháu đến tuổi mà tự nó lớn ấy thì tôi mới nói cho 
các cháu nghe là cái cuộc đời của tôi nó như thế nào và tại sao tôi nghĩ như vậy 
bao gồm cả việc tại sao tôi đã bỏ các cháu lại trong lúc các cháu 2,3 tuổi. Nên các 
con tôi khi lớn lên thì có những lúc nó cũng cảm thấy xót xa cho tôi là mình 
không có đời sống bình thường như những người khác, nhưng mà nó rất là thông 
cảm và rất ủng hộ cho cái việc làm của mình và tôi có cái dịp để mà chia sẻ là nó 
rất là hãnh diện mà nó có 1 người cha khác hơn người cha của những đứa bạn nó, 
1 người cha biết nghĩ đến những cái chuyện dân vận, xã hội. Nó cảm thấy rất là 
hãnh diện. Thì tôi nghĩ giáo dục ở đây cho trẻ thì phải phối hợp cả 2, chúng ta 
đừng có bắt nó phải giống như Việt Nam mà chúng ta cũng không thể cho nó 
hoàn toàn là Mỹ. Một trong những cái cần thiết tôi nghĩ rằng người cha mẹ Việt 
Nam nên để ý là mình đừng dùng cái quyền làm cha mẹ 1 cách quá đáng, đừng 
nói cha mẹ là phải đúng mà bắt nó nghe, và hoặc là mình đánh đập mình mắng 
chửi, dùng cái hình thức kỉ luật mà gọi là gia trưởng như Việt Nam mình bắt các 
cháu nó phải nghe, thì điều đó nó sẽ bị phản tác dụng, mà mình cho nó thấy cái 
đúng cái sai kèm theo cái tình cảm thương yêu chăm lo của mình đó thì các cháu 
nó sẽ nghe và làm sao để nó nghe được thì mỗi gia đình có 1 cách khác nhau 
nhưng phải để các cháu nghe trong cái lòng tự nguyện thì tốt hơn thưa chị.  

!: Ông nghĩ sao về cái cách giữ gìn văn hóa, tiếng Việt của cộng đồng người Việt 
ở Hoa Kỳ nói chung và tại Huston nói riêng? 

@: Theo tôi thì đúng ra mỗi cộng đồng phải có 1 trung tâm Việt ngữ do chính 
cộng đồng đó thực hiện chứ không phải những hội mà tư nhân bên ngoài làm 
thiện nguyện, có được là tốt nhưng đúng ra phải có chuyện đó. Nếu như cộng 
đồng không làm được thì cộng đồng có trách nhiệm phải yểm trợ cho những việc 
của nó. Thứ nhất là cho những đứa trẻ Việt Nam sang đây từ lúc nhỏ còn nhỏ 
hoặc những đứa trẻ sinh ra ở đây nó biết được cái ngôn ngữ văn hóa của mình thì 
cái điều đó rất là có lợi cho cái việc mà mình gắn bó với đất nước mình sau này. 
Ngay cả việc mình có thể vận động những đứa nước khác mà nó học cái tiếng 
Việt Nam thì biết được thêm văn hóa Việt Nam càng tốt nó tạo thêm cái sự cảm 
thông và gắn bó và yểm trợ lẫn nhau thì tôi nghĩ cái điều đó là rất là cần thiết để 
cộng đồng bên đây có những cái việc như vậy nhưng rất tiếc thì cái việc đó nó 
phụ thuộc và các hội thiện nguyện hơi nhiều và cộng đồng thì mỗi nơi có 1 cách 
sinh hoạt khác nhau và không có những cái chương trình lâu dài cho vấn đề văn 
hóa của Việt Nam mình. Khi nói đến văn hóa là lĩnh vực lớn để mình nói, tuy 



nhiên tôi nghĩ 1 trong những cái nét văn hóa là cái gì, là cách sống, chúng ta phải 
cho người ngoại quốc thấy chúng ta có 1 cách sống, 1 cách xử thế như thế nào để 
biểu hiện được cái văn hóa của mình. Chứ văn hóa không phải chỉ là cái áo dài 
với cái nón lá, 1 cái nét đặc trưng, cũng không hẳn là cái món ăn không. Tôi nghĩ 
quan trọng nhất là cái phần tinh thần và cách sống, cái cách cư xử của người Việt 
mình với nhau ở ngoài này đó nó chưa thể hiện được hết văn hóa của người Việt 
Nam mình. Nhưng có cái điểm này chia sẻ với chị, cái điểm này là tôi mới, không 
phải tôi mới mà là tôi nghiệm chứng ra được và tôi rất là vui, trước đây khi mà 
nhìn thấy người Việt Nam mình gấu ó với nhau trong cái cuộc chiến, sau cuộc 
chiến có những lúc mà tôi hoang mang, tôi không rõ bản chất công việc mình làm, 
hoang mang, đôi khi chụp mũ nhau, nói xấu nhau, đối xử với nhau 1 cách rất là 
tàn tệ, có nhiều người nói rằng: ôi bản chất Việt Nam là như vậy đó chị, coi đó là 
bình thường. Tôi nghĩ nếu đó là bản chất thì đó quả thật là 1 điều bất hạnh, tôi 
không biết là có chuyện này hay không, cho khi các con lớn lên. Khi con của 
mình lớn lên tôi thấy nó và cái đám bạn của nó, những đứa sinh ra trên đất Mỹ, 
nói về cái di truyền thì chúng nó đều 100% Việt Nam, cha mẹ đều Việt Nam, vậy 
thì đây không thể là gấu ó những cái tật xấu của người Việt Nam thì lúc đó cũng 
chỉ 1 số thế hệ người Việt Nam nào đó thôi, không phải là cái truyền thống dòng 
giống của người Việt Nam mình. Mà những đứa trẻ sinh ra ở đây tôi thấy là tính 
khí nó rất là tốt, nó biết làm điều thiện, biết tránh điều ác, nó biết tránh điều nói 
dối, nó biết chuyện giúp người mà nó biết chuyện tôn trọng người khác, nó biết 
lịch sự tối thiểu với nhau, nó hành xử với nhau trên tinh thần rất là nhân bản. Như 
vậy thì rõ ràng là không phải do di truyền, mà nó do ảnh hưởng của xã hội, cho 
nên lúc sau này tôi vui hơn. Tôi nghĩ là về Việt Nam mình bây giờ thì phải nói là 
đặc biệt trong nước thì cái xã hội Cộng sản nó làm cho những cái giá trị xã hội nó 
suy đồi đi, đến mức mà người ta làm cái điều ác mà không cảm thấy sợ. Cái điều 
xấu không còn bị coi là xấu và cái điều tốt thì bị coi thường. Tôi nghĩ đó là 1 cái 
điều đáng sợ, tôi nghĩ mình làm sao sau này để mà có 1 xã hội mà những cái điều 
thiện, những cái điều lành, những cái điều tốt được coi trọng mà người ta biết sợ, 
khinh  những cái điều ác, những cái điều xấu, thì tôi nghĩ đó là những điều 
chúng ta cần chấn chỉnh trong tương lai. Nói chung trở lại với cái cộng đồng ở 
đây tôi thấy là đám trẻ Việt Nam ở đây đáng cho chúng ta hãnh diện và 1 mặt nào 
đó nếu nói không biết đúng hay không, nó đáng để cho chúng ta học hỏi, nó cho 
chúng ta 1 bài học rất lớn về tinh thần nhân bản, về cái cách cư xử với nhau về 
cái văn hóa cần có cho con người trong hôm nay và mai sau thưa chị. 

!: Một câu hỏi cuối, từ đầu buổi phỏng vấn tới giờ có điều gì Diễm Hương chưa 
có hỏi mà ông muốn nói, muốn chia sẻ? 



@: Dạ, nếu nói đến chia sẻ thì có rất nhiều điều để chia sẻ, tuy nhiên về cái 
chương trình này thì chương trình đã đưa ra 1 ý tưởng rất là tốt, vì có những điều 
ngày hôm nay chúng ta không ghi nhận mai mốt đây chúng ta sẽ không còn cơ 
hội để ghi nhận nữa, đây là cái điều rất tốt. Cũng giống như là 1 chương trình 
hoạt động của chúng tôi, chúng tôi đang có chương trình là phân phối tù nhân 
chính trị Việt Nam, là ghi lại tất cả những vụ án đã có từ năm 1975 đến giây phút 
này, thì tuy rất khó khăn nhưng chúng tôi muốn ghi lại trước khi những nhân 
chứng sống đó họ qua đi, và có rất nhiều những hi sinh rất lớn trong thời gian qua 
mà không ai biết cả. Chúng ta chỉ biết đến những nhà dân chủ nổi tiếng sau này 
thôi, nhưng mà trước đó có những người bị tù 15,20 năm, có những người đã bị 
xử tử, có những người họ chịu đựng sống đau khổ trong nhà tù, thậm chí không 
ăn gì cả, thì tôi nghĩ cái việc này là việc rất là cần thiết rất là có ý nghĩa để thứ 
nhất là ghi lại tất cả những kinh nghiệm của giai đoạn lịch sử vừa qua, từ kinh 
nghiệm chiến đấu với Cộng sản tới kinh nghiệm hội nhập vào thế giới này, trước 
khi mà nó quá muộn. Cái kinh nghiệm mà chúng ta ghi nhận được ở đây thì nó 
chỉ là 1 phần nào đó thôi và tôi hi vọng đến 1 lúc nào đó thì hội sẽ có cơ hội ghi 
lại cái kinh nghiệm của những người đang sống ở Việt Nam. Cuộc chiến Việt 
Nam đến với họ có những tác hại như thế nào và ảnh hưởng thế nào đối với 
những người dân ở Việt Nam. Tôi nghĩ là cái chuyện đó còn nhiều lắm và rất là 
lớn và không có 1 điều kiện nào có thể ghi lại hết được đâu nhưng mà chúng ta cố 
gắng hết sức giống như hải ngoại này trước khi những nhân chứng này không còn 
nữa là tại vì những người tương đối mà còn nhớ giai đoạn trước 1975 hay biến cố 
năm 75 thì bây giờ cũng đều trên 50 hết rồi, nếu như mình có điều kiện ghi lại 
được ngay cả những người đang sống ở Việt Nam thì tôi nghĩ là cái điều rất là 
đáng làm. Và cái việc làm ngày hôm nay của anh chị tôi nghĩ rằng đó là 1 việc rất 
là có ý nghĩa, rất là cần thiết và cũng rất hân hạnh được chia sẻ 1 phần nào những 
kinh nghiệm của bản thân mình cho cái chương trình này thưa chị. 

!: Dạ, Diễm Hương xin được thay mặt quý anh chị ở trong hội bảo tồn văn hóa 
người Mỹ gốc Việt xin cảm ơn ông Nguyễn Công Bằng đã đến chia sẻ từ cái thời 
ấu thơ, tất cả những cái gì liên quan đến gia đình cũng như là cá nhân, và những 
kinh nghiệm của 1 người quân nhân ở trong quân lực Việt Nam Cộng hòa sau khi 
mà đất nước đã coi như là bị Cộng sản thống trị nhưng mà vẫn cứ tiếp tục tìm cái 
cách nào đó để đem lại tự do dân chủ thì là 1 cái điều rất là hiếm rất là khó làm, 
tuy nhiên ông đã đứng ra làm chủ lực lượng vũ trang ở trong nước rồi ở tù rồi 
vượt biên rồi tìm tới tất cả những đảng phái khác, rồi bây giờ thành lập được 1 cái 
đài phát thanh, rồi 1 cái đảng. Thì Diễm Hương xin kính chúc ông cũng như đảng 



Vì Dân đạt được nhiều thành công trong tương lai để đóng góp vào trong cái việc 
cứu nước để cho nước mình có được tự do dân chủ. 

@: Dạ xin cám ơn chị Diễm Hương rất nhiều và cũng xin cám ơn tất cả quý anh 
chị đã thực hiện cái chương trình này. Tôi cũng rất hân hạnh đã được góp ý và 
qua cái dịp nói chuyện này thì tôi hình dung và tôi rất tự tin là chị Diễm Hương là 
1 người rất là có tâm hồn với cái công việc chung và cũng rất mong trong thời 
gian tới có cái dịp làm quen thêm và trao đổi thêm với chị. Bây giờ thì coi như là 
xong cái phần này, bây giờ thì tôi muốn nói 1 phần tôi quên. 

!: Dạ, xin mời ông. 

@: Tôi nghĩ thì cái biến cố ngày 30 tháng tư là 1 niềm rất là đau buồn đối với dân 
tộc mình nhưng mà bù lại thì, đó cũng là 1 cơ hội rất là lớn cho dân tộc Việt Nam, 
nó sẽ tạo ra cái 1 cái di sản thì không đúng, tôi không biết nói cái tiếng gì cho 
chính xác đây nhưng mà sẽ tạo ra 1 cái điều kiện để cho đất nước Việt Nam 
chúng ta trong cái thời gian tới phát triển rất nhiều. Nếu mà không có cái việc ra 
đi lớn thế này thì chúng ta không có cái lực lượng lớn ở ngoài này, cho nên có 
được 1 cộng đồng lớn ở ngoài này thì chúng ta có thể nói là có hàng trăm hàng 
ngàn cái hình thức đại sứ của nước Việt Nam trong thời gian tới. Một tòa đại sứ 
mở ra đại diện cho đất nước Việt Nam để nói lên cái chính sách hay văn hóa hay 
là những cái nét riêng trên đất nước mình, giới thiệu ra bên ngoài và tìm kiếm 
những điều kiện để yểm trợ trong nước. Thì bây giờ cộng đồng của mình ở các 
nơi nó quá nhiều và tôi nghĩ những cộng đồng này có thể làm được những việc 
mà còn hay hơn cả những tòa đại sứ, những tòa lãnh sự nữa, cho nên nó là 1 cái 
điểm rất là tốt. Nếu như không có cái cuộc di tản lớn này thì sẽ không có được cái 
lớp trí thức được đào tào bên ngoài 1 cách to lớn như ngày hôm nay. Nếu như tôi 
không ra được nước ngoài thì nói riêng bản thân mình thôi thì chắc chắn tôi cũng 
sẽ phải có vợ có con ở Việt Nam nhưng chắc chắn là con của tôi sẽ không có điều 
kiện giáo dục như bên đây, tốt nghiệp đại học trở thành 1 người nha sỹ như bên 
đây. Và cũng như con của chị Diễm Hương hay là con của rất nhiều những người 
qua đây thì cũng nhìn thấy là cái điều kiện cho các cháu đi học, và không chỉ 
riêng cho nó mà còn cho các thế hệ kế tiếp nữa, tại vì nó sẽ luân chuyển như vậy 
mà. Trước đây trong 1 chuyến đi về Việt Nam giúp cho 1 công việc giáo dục thì 
tôi được đưa đến 1 ngôi làng rất là xa, thì người thầy giáo ở đó mới vận động tôi 
đến nhà 1 người phụ nữ có 3 đứa con đến tuổi đi học mà không cho nó đi học, thì 
khi đến đó tôi mới nói “chào chị” rồi tôi mới hỏi thăm giả lả tại sao chị có các 
cháu mà chị không cho đi học, thì chị nhìn tôi rồi chị ấy mới nói: “thầy ơi, tôi 
nghĩ đói chết chứ dốt đâu có chết thầy?”. Cái câu nói đói chết chứ dốt không chết 



nó cho thấy 1 cái thực trạng của Việt Nam, đến nỗi mà cái miếng ăn nó chi phối 
mọi thứ và cái ý thức giáo dục ở vùng nông thôn Việt Nam mình còn quá là thấp. 
Chị này chị ấy nói bây giờ nó giúp tôi cái việc trồng lá này kia, làm mấy công 
việc lặt vặt vườn rẫy, khi lớn lên tôi cho nó qua Rạch Giá nó học xe xe, 1 tháng 
chắc là nó có thể kiếm được 2,3 trăm ngàn, à 2,3 triệu, xin lỗi. Còn tôi nghe nói 
thầy học mười mấy năm mà thầy làm có 1 triệu hơn, thì làm sao tôi có khả năng 
nuôi nó mười mấy năm. Thì tất cả những điều đó nó cho thấy gì, cho thấy là ở 
Việt Nam giáo dục không còn được tôn trọng, nó quá suy đồi, nó không còn vị trí 
nữa. Mà những đứa trẻ bên đây lại có cái điều kiện rất là nhiều, thì tôi nghĩ cái 
điều đó là 1 cái vốn rất là lớn. Và khi chúng ta ra đây thì chúng ta có những điều 
kiện mà người trong nước không có đó. Thì tôi tin rằng khi chúng ta có tự do, có 
dân chủ, có 1 chính phủ tốt thì cái việc mà giải quyết những vấn đề tồn đọng của 
đất nước, phát triển đất nước, xây dựng đất nước trong thời gian sắp tới sẽ được 
tốt đẹp thưa chị. 

!: Dạ, xin cám ơn ông Nguyễn Công Bằng nhiều. Buổi nói chuyện rất là lý thú.  

@: Dạ, tôi cám ơn chị. Biết thời gian nó ngắn gọn thành ra tôi cũng cố gắng tôi 
thu vén. Xin gởi chị cái danh thiếp thì có gì để liên lạc. 

!: Dạ, Diễm Hương cũng hi vọng là cũng cover đủ những cái mà... 

@: Dạ, chị làm cũng chi tiết lắm ạ... 

!: Đây có cái email để liên lạc. Có gì thì Diễm Hương sẽ liên lạc với ông. 

@: Tôi thì thực sự là tôi cũng cứ lo việc, tôi cũng không có cái thói quen lưu giữ 
lại những cái việc mình làm tại vì tôi nghĩ là mình cứ đóng góp rồi nó qua đi thôi. 
Thật ra tôi được dặn là có đem đến 1 số bài báo hay là cái gì đó thì tôi có đem đến 
đây, không có nhiều tại vì tôi không có lưu giữ, nhất là tôi.. 

!: Những cái này thì ông sẽ cho hội hay là để photocopy? 

@: Những cái này thì chỉ có 1 bản duy nhất thôi, hội có thể giữ, chụp lại rồi gởi 
cho tôi sau cũng được, không cần phải đưa ngày hôm nay, thì đưa lại tôi sau cũng 
được. Cái bản tin.. 

!: Cái tuyên ngôn phải không ạ? 

@: Cái này là cái bản tin của hội thiện nguyện tôi nói vừa nãy đó chị. 

!: À, trời. Ông còn giữ được cũng hay ghê. 



@: Còn đây là cái hội thiện nguyện tôi đã làm trong thời gian qua. Đây là cái 
công việc thiện nguyện sau cùng tôi hướng đến đồng bào bão lụt. Còn đây là 1 số 
bài báo tôi còn lưu giữ được của tôi ở () họ đăng về công việc thiện nguyện của () 
lúc đó đó. Tôi còn lưu giữ được cái này lúc đó thì rất là căng thẳng. 

!: Dạ, dạ. 

@: Một số thôi còn lại thì nó mất hết rồi. 

!: Thì có gì tôi sẽ đưa cho chị Thái photocopy cái này.  

@: Dạ, thì cái này có thể chụp hay là photocopy mà nếu cần giữ thì tôi sẽ gửi lại 
đây. 

!: Dạ, để Diễm Hương hỏi chị Thái coi bây giờ chị ấy có rảnh không, chị ấy làm 
liền bây giờ được, nếu mà không thì phải xin giữ lại rồi gửi ông lại ngày mai. 

@: Thì gửi lại hôm sau. Thì tôi còn 1 số hình ảnh, mấy hình này là lúc tôi về tôi 
cứu trợ đó chị, hình này là đi thăm cái ngôi trường có trẻ () trong đó, đi thăm 1 số 
người nghèo trong bệnh viện đó, 1 vài sư đoàn trong đó. Đây là 1 vài cái hình lúc 
giai đoạn kháng chiến bên kia, nhìn tôi già mà tôi ốm, ở trong rừng. Đây là đi 
Liên minh thế giới chống Cộng. Đây là hình cái văn phòng của tôi lúc ở Băng 
Cốc, đây là vàn năm 87. Trong này thì còn sót lại mấy tờ báo về Đảng Cộng sản 
Việt Nam lên án tôi trong cái việc gần đây, cái này thì nhiều lắm, lên mạng tôi 
nghĩ là mấy chục bài, nhưng ở đây thì có 1,2 bài... Bây giờ lại đang chờ đón 1 
ngày nào đó được trở về đất nước thì tôi nghĩ là cảm giác nó sẽ khác cảm giác lần 
trước... 

@: Dạ, cảm ơn chị Diễm Hương rất nhiều nha. 

!: Dạ, Diễm Hương xin cảm ơn ông nhiều lắm ạ, bữa nay rất hân hạnh được nói 
chuyện với ông, vì thường 1 số người cũng có, 1 số người mà Diễm Hương biết 
hoặc nghe tên, 1 số người nghe tên nhưng mà không có biết. Tôi cũng từ 
California qua đây đó. 

@: Dạ thưa chị đang ở thành phố nào? 

!: () 

@: Tôi có gặp chị đâu đó 1 lần rồi nhưng mà tôi không nhớ là ở đâu, trong 1 buổi 
sinh hoạt mà tôi ................. 

 


