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!: Thưa ông Đặng xuân Ngô, hôm nay Diễm hương xin được thay mặt anh chị em trong hội bảo tồn lịch 
sử người Mỹ gốc Việt xin được phỏng vấn ông về thời thơ ấu tới lúc trưởng thành hoàn cảnh gia đình, 
nhận định của ông về Việt Nam, kế đến là thời kỳ rất là quan trọng đó là chiến tranh Việt Nam đã ảnh 
hưởng đến cá nhân ông, gia đình ông như thế nào, đặc biệt là những mấu chốt lịch sử của đất nước như 
là tết mậu thân, 30/4 hay là hiệp định paris năm 72. xin ông cho biết chặng đường ông đến định cư tại 
Hoa kỳ rồi đời sống tại hoa kỳ  

Trước hết xin ông cho biết về tên tuổi ngày sinh tháng đẻ, sinh quán của ông. Xin mời ông 

01:08:@: Thưa cô Diễm Hương, tôi là Đặng Xuân Ngô Hôm nay đến đây là một điều rất vinh hạnh cho tôi 
để trả lời những gì chúng tôi biết và qua kinh nghiệm của chính tôi trong thời gian vừa qua, nhất là trong 
thời gian chiến tranh trên quê nhà. tôi được sinh ra trên vùng đất miền trung, vùng quê, cách thành phố 
Huế 45Km đường chim bay, quê hương tôi ở đó, thì tôi cũng xin có vài dòng qua cái làng kim môn, đây là 
một trong những cái nét đặc trưng trong cái ngành chuyên môn đó là ngành vàng. Hôm nay tôi đến đây 
cũng để có ý cho quý đồng hương biết thêm một vài cái lãnh vực đặc biệt trong kim hoàn đó là kim môn, 
nếu mà nói về ngành kim hoàn thì nó dài lắm, chúng tôi chỉ phớt qua để biết rằng cái định danh của cái 
làng, và cái địa danh ở đâu, hiện giờ ngành đó phát triển như thế nào ở trên đất Mỹ và cũng như các 
nước khác trên thế giới. Thưa cô diễm hương, thuở nhỏ tôi sinh ra ở trong vùng quê được cho đi học, 
trong bậc tiểu học trung học, sau khi đỗ tú tài thì dạy trường tư thục như trung tâm nguyễn văn yến dạy 
sinh ngữ, sau thời gian 1964 1965 tôi được động viên đi vào quân đội vào khóa 20 sỹ quan trường dự bị 
Thủ Đức, trong thời gian này tôi được may mắn trở lại phục vụ tại Cao nguyên, Phục vụ ở tại thành phố 
Pleyku là bộ tư lệnh quân đoàn 2, quân khu 2.  

!: xin được trở lại thời ấu thơ của ông, gia đình ông có bao nhiêu anh chị em ? 



03:49:@: Gia đình tôi thì có 6 anh chị em 

!: Ông là con thứ mấy   

04:00:@: Tôi là con thứ nhì, anh cả tôi đã mất, rồi đến em kế và em út và cô em gái cũng qua đời.  

!: Họ qua đời bình thường hay có gì dính líu đến chiến tranh ? 

04:17:@: Thực ra thì qua đời bình thường thôi, cũng bị ảnh hưởng tâm lý dao động của thời chiến tranh 
sau những cuộc bạo loạn, di tản, chiến tranh giặc đánh lên thôn làng, việt cộng về bắt những người 
trong làng.  

!: CHúng ta sẽ nói chút chi tiết thôi về tình trạng đó. Trong thời trung học ông có người bạn thân nào 
không, hay là thời trung học có những người bạn thân nào không, mà ông còn liên lạc cho tới giờ phút 
này  

05:04:@: Thực ra tiểu học thì hiện giờ tôi vẫn có người bạn tên bùi đức Minh, ông ấy ở Sacrabito rồi 
những người học trước tôi 1-2 lớp là tiến sỹ nguyễn thanh trang, đó là những người cùng quê và biết về 
tôi nhiều.  

!: Về anh chị em của ông, ông có thân với những người anh người chị nào nhất trong gia đình, và có kỷ 
niệm nào nhất với những người đó.  

05:44:@:  Vâng, trong gia đình thì anh tôi đã mất rồi, tôi rất quý mến anh vì anh đã nuôi tôi.  

!: Ông có thể nói thêm về người anh của mình ? 

05:58:@: 06:31:@: Cô biết vùng quê rồi, đi học thì rất khó,  ông anh tôi thì rất thương em, ông ấy làm 
ngành vàng nuôi tụi tôi ăn học,  

!: Chính anh là người nuôi các em đi học, ,cực khổ để nuôi thay bố mẹ, Ông cụ thân sinh cũng làm về 
ngành kim hoàn đúng không ạ  

07:35:@:  Thương mẹ tôi lắm, mình rất là vui mà rất đau buồn mà cũng là vui là vì tôi đã qua mặt được 
công an 1986 khi mẹ tôi đau nặng năm 1986 mẹ tôi đau nặng, tôi vượt ngục. Công an phường đụng bất 
ngờ, tôi cũng bình tĩnh tôi chấp nhận vấn đề tù tội không sao, tôi có cái quyền nói với công an thế này, 
tôi về để tôi trình diện công an thị công an này nó bỡ ngỡ lắm nó nói thôi anh khỏi trình diện công an thị 
anh vào anh thăm bà cụ rồi anh lên đồn anh gặp tôi. Tôi mừng quá, công an nó đang dẫn đứa con đi rồi 
đi chiếc xe đạp nó dựng một bên tôi nghĩ thằng này nó đạp xe đạp thì chắc là nó không chạy bằng mình 
đâu, tôi đi vào bệnh viện cái là tôi đi ra ngõ sau tôi đi xe thồ chạy thẳng vào cam ranh. 

!: Khi đó bà cụ của anh ra sao ? 

09:24:@: Chỉ nhìn qua mặt thôi, rất là mệt, coi như là điểm nữa khi bà cụ tôi mất tôi không thể đưa đám 
được,  

!: Thế thì còn thân phụ ? 



09:45:@: khi ba tôi mất thì là chỉ là một bệnh người già thôi, nhưng mà ba tôi là người mà bị cộng sản 
kêu án 25 năm khổ sai  trong vụ án phong quản lúc bấy giờ ? 

!: Ông có thể nói sơ về vụ án đó  

10:03:@: Đến bây giờ tôi nhỏ lắm bảy tám tuổi đi theo mẹ tôi đi tới dự buổi án nhân dân, tổ chức trên 
một đồi cát tôi chỉ nghe những người tiếng hô hào của mấy cán bộ cộng sản là đả đảo Việt Gian, thế 
thôi, rồi tư sản rồi bóc lột, chứ bấy giờ tôi chưa hiểu việt gian với tư sản hay thế nào. Thì ba tôi nằm 
trong danh sách những người đó. Trong vụ án đó có thân phụ của Trọng tín bây giờ cũng có nằm trong 
vụ án đó rồi gia đình của đồng chí có mấy người bà con như chú rồi như dượng rể vân vân tôi còn nhớ 
như vậy.  

!: Và khi đó kêu án? 

@ chung thân 25 năm khổ sai, tịch thu toàn bộ gia sản. Sau vụ án đó thì mẹ tôi dẫn tôi đi coi như không 
còn nhà nữa rồi đi ở một cái chòi tranh trên một cái đồng cát ấy. 

! : SAu đó ông cụ ra rồi mới mất hay sao ? 

11:36:@: Sau khi gọi là trao đổi tù binh năm 54 thì trao đổi ông cụ được trao đổi về. 

!: Ông cụ bị kêu án vào năm nào ? 

11:58:@: Hình như là 52 -53 gì đó,  

!: vụ án gọi là gì ? 

12:06:@: Vụ án phong quảng.  

!: Phong quản là sao ? 

12:15:@: Phong quản là phong điền và quản điền nó liên quận, là vụ án từ bắc đi vào, theo tôi suy diễn 
từ tôi hiểu là nó suy từ cái đấu tố miền bắc nó kéo vào Nam, và kéo lây đấu tố dần vào đó, ông cụ tôi 
cũng nằm trong cái vụ án đó.  

!: Ông là địa chủ hay sao ? 

12:40:@: Ông là trí thức thôi, nhưng mà có điều là ông cũng có làm cho thật tình là khi chiến tranh việt 
minh thì ông cũng tham gia đánh pháp thôi. Tôi nghĩ vậy theo lúc bấy giờ là tôi biết rồi, cộng sản là 
những cái gì mà theo chính sách đấu tố tư sản mại bản, trí thức rồi địa chủ nằm trong số phận đó. Tùy 
theo mỗi người mà nó buộc tội thôi. 

!: Khi ông đi học tiểu học hay trung học ông có bạn thân không ?Những  người bạn thân của ông thời đi 
học bây giờ ra sao  



13:44:@:Cũng lâu lắm rồi, những người bạn thân trung học thì thỉnh thoảng bây giờ cũng gặp nhau thôi 
bây giờ mấy người họp đã biết phục vụ quân đội họ là sỹ quan, tôi cũng đã gặp ở đây. Tất cả đã trải qua 
thời gian chiến tranh và tù tội. 

!: Ông có thể biết thời gian ông đi học ở cao nguyên năm 64 thì thế nào  

14:19:@: Thì lúc đó dạy giờ dạy mình đâu phải ra sư phạm thì dạy coi như là đê chuyển tiếp thôi chưa 
động viên thì mình sẽ đi học lại.  Nhưng mà rất là vui, trong cái thời gian về dạy sinh ngữ,, cho đồng bào, 
cho quân đội thì vui lắm, thì cho anh em 

!: công chức cái kỷ niệm gì ? 

14:52:@: thì mình muốn là để cho học sinh cũng như công chức, quân nhân mình mời Mỹ đi dạy, nhưng 
mà mời với tính cách không phải dụ dỗ, nhưng mà phải nói là qua đây dạy thì phải dạy tư tưởng Mỹ cho 
học sinh sinh viên nó biết  mà nó vui lắm, trong lớp có nhiều em viết thư khen, thì chương trình dạy rất 
là ok 

!: Trong hai năm ông có nhớ giai đoạn đó ? 

15:30:@: Vâng, thì trong thời gian ở Pleyku thì lúc bấy giờ tôi vẫn vừa ở quân đội vừa dạy thêm vậy thôi.  

!: sau đó thì ông không còn đi dạy nữa, hay ông vẫn tiếp tục đi vào quân đội rồi? 

@, vâng. Thì coi như phục vụ quân đội thôi, chuyện đó chỉ là mình làm thêm thôi.  

!: Năm đó tới năm 68 thì ông ở đâu ? 

16:05:@: Thì tôi đã ra trường rồi. Khi quân đội ra thì tôi ra trường năm 66  ở ban mê thuột mấy tháng thì 
về pleyku thì ở cái trận đánh khi mà Việt cộng đột kích vào Pleyku  

!: XIn ông có thể chút xíu nói về vấn đề đó trở về vấn đề năm 1963 mà ông Diệm bị ám sát thì ông ở đâu 
và ông có cảm nghĩ như thế nào ? 

16:46:@: sau khi thi xong tú tài tôi lên Pleyku tôi thăm ông anh, thì tôi nghe cụ Diệm bị ám sát tôi cũng 
bàng hoàng, một cái đất nước kỳ vậy, phế vua thì đày vua đi là được rồi quan niệm tôi vì ngày xưa là 
mình hiểu về lịch sử nhiều, có bao giờ trước đây mà vua chúa mình giết vua đâu, tôi nghĩ trong đầu vậy, 
một vị lãnh tụ dẫu sao cũng có công với đất nước chứ. Tôi nghĩ vậy chứ nếu có cái gì đó thì đưa ra khỏi 
nước thôi, theo tôi là vậy, giữ cái mạng sống của con người quý giá còn tội hay công để lịch sử sẽ luận 
bàn.  

!: Sau đó thì tới năm 1968 thì ông ở đâu  

17:45:@: nawm1968 thì tôi ở Pleyku luôn vâng 

!: Ông có thể chia sẻ về hoàn cảnh đất nước lúc đó thì tôi ở trong cái trại hàng đêm tôi vào ngủ ở đó ngủ 
ở trong cái bongke cái bộ chỉ huy của nó để mà liên lạc với các đơn vị n goài phối hợp với nhau trong vấn 
đề đi hành quân hoặc là phối hợp nhau trong vấn đề mà gọi là hỏa lực yểm trợ lẫn nhau, trong đêm đó 



thì tôi trong đội chỉ huy Mỹ thì biết Việt cộng nó chiếm thành phố nó đã tiến vào thành phố Pleyku thì 
tôi thấy Mỹ thì nó cũng đi ra bố trí quanh quanh đó, tôi cũng tỉnh queo vì tôi thấy từ đường tỉnh lộ 19 đi 
về thành phố thì nó gần lắm, thì nghe đâu văng vẳng xa xa. Thì trong chỗ phước an hay là đại đội lúc bấy 
giờ là Việt cộng đã chiếm vào đó rồi. nhưng mà bị cái đơn vị của tiểu khu đánh bật ra  

!: Khi đó ông ở chức vụ gì  

19:17:@: Sỹ quan liên lạc thôi, của tiểu khu thị trấn và tiểu đoàn 68 an ninh phi trường. 

!: Và ông đã chứng kiến quân đội VNCH đã đẩy lùi sự tấn công của quân cộng sản vào phi trường Pleyku. 
và sau đó từ năm 68 tới năm 75 thì ông vẫn phục vụ trong quân đội ? 

19:38:@ Vâng,  

!: Cho tới năm 75 cuối cùng luôn ? cấp bậc cuối cùng của ông là gì  

19:44:@: Vâng, đại úy  

!: Ông có thể chia sẻ về thời gian từ 68 tới 75, hoàn cảnh đất nước như thế nào với tư cách là một người 
lính ông nghĩ như thế nào ? 

20:00:@:  Thì theo tôi có biết là bên quân đội là phải phục vụ với cái chính nghĩa quốc gia, theo luật quân 
đội, là phải tuân lệnh trên, hầu như là theo nguyên tắc của người quân đội tôi suy nghĩ thì có những 
cuộc chỉnh lý do cựu tướng lãnh, rồi sau đó trở thành nhiều cái biến động. Đồng bào, sinh viên, báo chí 
xuống đường. làm cho tôi có cái suy nghĩ không phải bây giờ mình đã bị việt cộng chiếm rồi thì mình nói 
mấy cái chuyện đó, nhưng mà trước đó tôi đã suy nghĩ rồi, thế này thì sẽ làm cho cái tiềm lực chiến đấu 
nó sẽ bị giảm đi nhất là quân đội ngoài chiến trường mà hậu phương không được ổn định. Cái điều nữa 
là mỗi lần chỉnh lý vậy ấy, thì cuộc cách mạng là gì là một cái nhà tù đổi mới, phải thay nhà tù này thành 
nhà tù khác, thì một cuộc chỉnh lý dĩ nhiên thì phe này sẽ lật đổ phe kia, phe đó là ai, nếu là người quốc 
gia với nhau thì điều đó là điều rất là tệ hại.  Thì từ đó cuộc chiến càng ngày nó càng yếu đi. Không phải 
quân lực việt nam không mạnh, rất anh hùng, rất mạnh rất dũng cảm và có lý tưởng, nhưng mà bây 
giwof qua thời gian khá dài rồi, nhiều sách đã viết về chiến tranh việt nam, có nhiều nguyên nhân thì 
trong những cái nguyên nhân gần nhất với trách nhiệm nhất của người Việt mình thì mỗi người Việt 
mình đều có trách nhiệm cả, sau cuộc thất bại của toàn miền nam. Nói vậy không phải cộng sản giỏi gì, 
họ không có giỏi gì, vì nằm trong cái thế mình là nằm trong cái k khối nhiều tiền, mình nằm trong khối tư 
sản, bên kia nằm bên trong khối cộng sản nhưng mà không may, mình theo chủ nghĩa tư bản, thì vì 
quyền lợi thì ai lãnh đạo một cái quốc gia thì người ta bảo quốc gia mình có quyền lợi cả có những dân 
tộc kia chỉ là thứ yếu thôi, thì mình lại bị bỏ rơi mình bị bỏ rơi là mình cũng phải chịu trách nhiệm một 
phần,tại vì những người lãnh đạo của mình không có những cái tiên liệu, không có những cái nhìn trước 
để cho mình có cái đường cứu như là Nam hàn chẳng hạn như Nam hàn người ta vẫn tồn tại như vậy 
cho tới hôm nay  

!: Thưa từ thời gian 1968 tới 75 thì gia đình của ông như thế nào  



23:14:@: Từ sau khi tháng 4 năm 75 thì chúng tôi kể một cái chuyện cũng khá dài dài đi vào lịch sử đó là 
đau thương cho những người tị nạn, và di tản tôi là chứng nhân trên con đường đó. Sau tôi nhớ không 
rõ tôi nhớ tháng 3 năm 1974 thì tất cả toàn bộ pleyku kon tum đều có lệnh di tản về duyên hải về tuy 
hòa, nha trang và xa hơn nữa. cái đoàn xe này ngút ngàn, quân nhân, cán chính, ồ ạt kéo về trên đường 
tỉnh lộ 7 để thoát thân về miền duyên hải, tôi thấy trên đoạn đường đó rất nhiều gian truân với đồng 
bào mình, trên đoạn đường đó nhiều trẻ thơ nó không có sữa. ba bốn ngày mẹ đâu còn sữa nữa, khóc 
la, rồi đạn pháo cộng sản bắn vào đoàn xe, rồi chết rồi bị thương ngổn ngang ở hai bên lề đường, chúng 
tôi qua phà đó bấy giờ là con sông gọi là sông ba, thì trí nhớ như vậy, cả đoàn xe đó muốn mà đi ra 
duyên hải là phải vượt qua sông ba đó thì con sông ba đó phải để cho công binh làm việc, nhưng mà có 
lẽ công binh do di tản, chạy hay như thế nào đó họ làm rất là lâu làm được vừa xong thì lại bị pháo chiếc 
thì rớt trên phà, chiếc thì chìm phía sông, người qua bên bờ sông bị thương rồi nằm la liệt và trên đoàn 
xe còn lại chạy về tuy hòa thì bị việt cộng phục kích chặn trên các đồi, nút  chặn của mình, đồng bào rất 
khổ sở, có người bồng bế nhau đi trên đường rừng về tuy hòa.  

!: Ông có phải là một người trong cái đoàn người chạy đó không ? 

26:02:@:  Vâng, tôi là một trong những người đó. Tôi lái xe jeeb trắng của ông anh để lại.  

!: Gia đình cũng chạy theo ? 

26:16:@: Không. lúc bấy giờ tôi chỉ chở mấy cô em gái, và mấy người em một hai cô em gái một cô em 
dâu chở trên đoàn xe đó. 

!; Bà con họ hàng khác ? 

26:36:@: Trong 30/4 thì trước đó di tản một số về Nha Trang, đoạn đường này rất là đau lòng là khi 
cộng sản chiếm ở cao nguyên tức là tháng 3 sau mồng hai mồng ba tết thì vợ tôi về ban mê thăm bố mẹ 
như hàng năm , thì bà vợ tôi bồng 3 cháu về đó thăm, thì sau hai đêm mồng 3 4 thì kẹt ban mê thuột bị 
tràn ngập bởi cộng sản, mình là quân nhân lại phải sẵn sàng chiến đấu vậy thôithì khi nghe cái lệnh di tản 
thì mình nghĩ là chắc mất rồi, chăc skhoong còn gì nữa, vợ con có thương thì cũng đành thôi. Thành phố 
đó trở thành cộng sản rồi mặc dù tôi vẫn nghe tin có những đơn vị sẽ đến đánh để giải tỏa như vậy 
nhưng mà đâu có kết quả gì tốt đâu, mỗi ngày nó càng tang thương đen tối hơn. Lệnh di tản đã có từ 
trước đó hai ba ngày rồi, những người có chức vụ, hay công chức họ có tin đó họ đã đưa vợ con đi trước 
rồi bằng xe dân sự hoặc máy bay, tôi thì lại bị kẹt vậy. 

!: Sau này ông có gặp lại gia đình ? 

28:18:@: Vâng, sau khi tháng 4 khi mà việt nam coi như hoàn toàn bị Việt cộng chiếm rồi, tôi lại lên lại 
Ban Mê thăm bả, lúc bấy giờ cộng sản nó đang trong tranh tối tranh sáng nó chưa hỏi giấy ai mình mặc 
sơ vin lên thăm bả vậy thôi, thăm xong thì về là Việt cộng nó gọi là phải đi trình diện từ đó tôi đi . 

!: như vậy thì gia đình vợ con ông không có chạy trên đoàn người di tản trên quốc lộ 7 ? 



29:02:@: Vâng vâng, nhưng rất là tang thương cho gia đình vợ tôi là trên đường di tản từ ban mê đi về 
Nha Trang thì mất đi một ông bố, tôi kêu gọi là nhạc phụ và một bà chị, bị pháo kích trên đoạn đường đó 
trên đoàn xe mà trên đó có vợ con tôi đã chết trên đoạn đường di tản.  

!: Như vậy gia đình ông chạy từ ban mê về nha trang ? 

29:33:@: Mà không được 

!: Rồi lại trở lại ban mê thuột, thì mất ông cụ  

29:40:@: Dạ 

!: Rồi tất cả những bà con xa gần của ông thì sao  

29:50:@: Trong chiến tranh thì cũng không có ai chết vì chiến tranh nhưng mà chỉ cái biến động mà có 
ảnh hưởng đến kinh tế sau 75 thì rất là đau buồn thế thôi. 

!: Xin ông cho biết trong thể chế của tổng thống Ngô Đình Diệm, rồi tới đệ nhị cộng hòa của Nguyễn Văn 
Thiệu, ông đã sống trong hai thời kỳ đó ông thấy như thế nào ? 

30:32:@: Trong thời kỳ cụ diệm thì tôi còn đi học tuy nhiên lúc bấy giờ tôi học ở quốc học thì lúc bấy 
giwof năm 60 thì cụ Diệm chuẩn bị ra thăm kinh lý thì cụ về lúc 10 giờ thì sáu giờ sáng là đã tập trung rồi 
đói meo mặc áo trắng quần xanh đứng trước đường mà đợi hoài à thì trong cái suy nghĩ cũng có những 
cái một cái nhìn thoáng qua thôi chứ cũng không hẳn là ý thức nhiều trong chính trị, thì tôi nói ồ. làm 
vua cũng sướng ổng đi ổng biết mấy mấy giờ mà mình cứ đứng hoài thế này, sau thấy thời cụ rất là 
thanh bình, êm đềm không hiểu thế nào chứ năm 57 đến 62 cuộc sống rất là êm đềm, người dân buôn 
bán bình thường, học hành, làm việc nhất là thành phố Huế thì mình không có cảm thấy gì xô bồ hay thế 
này thế nọ, đó coi như là một thời thịnh trị rồi.  

! Thế còn thời kỳ của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu? 

32:04:@: Thời của Nguyễn Văn Thiệu thì tôi cũng đã là ột trong những người có trách nhiệm trong đó 
rồi, vì đã là quân nhân rồi, riêng cá nhân với tổng thống Thiệu thì tôi nghĩ ông là một tướng tài, giỏi và có 
lòng yêu nước, những gì ông tuyên bố theo lịch sử bây giờ vẫn phán xét là đúng, còn cái tội thì tôi nghĩ 
ông cũng chả có tội gì vì mình là một lãnh tụ của một đất nước nhỏ, khả năng quân sự hay kinh tế hay 
chính trị cũng bị ảnh hưởng bởi một thế lực lớn thành ra mình đâu có đủ toàn quyền đủ khả năng để giữ 
đất nước được, tổng thống thiệu có điều không nhanh hơn cụ Diệm biết cái thế không thể đứng nữa thì 
phải rút lui, thế thôi. Nhưng mà cái hình ảnh của tổng thống Thiệu đối với chúng tôi thì tôi thấy đó là 
một cấp chỉ huy xứng đáng, được tôn kính  

!: Ông nhận định gì về sự hiện diện của quân đội hoa kỳ tại Miền nam việt nam  

33:47:@: Vâng về quân đội hoa kỳ ở tại miền nam theo tôi á nếu mà trở lại thời gian lúc bấy giờ với 
chiến lược toàn cầu thì tôi nghĩ quân đội hoa kỳ tới Miền nam đó là đúng thôi điều nhất thiết phải đến 
để chặn đứng cái làn sóng đỏ từ trung cộng lan về đông nam á, xuyên qua các nước  
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miên, Lào, rồi Singapore, malai, Phillipine, Đại Hàn. Mà việt nam là một địa lý chiến lược rất quan trọng, 
thì Mỹ nó nhìn vậy là nó phải đổ quân vào thôi.  

!: Sau năm 1975 thì gia đình ông sống như thế nào ? 

00:39@: Tôi thì ở tù liên tục sau tháng 4 75 tới 85 là 10 năm đằng đẵng trong tù, vợ tôi phải nói là bây 
giờ cũng phải là mở dấu ngoặc khen cho những người phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh, vợ tôi cũng 
như những người con gái khác, xuất thân trong gia đình nho giáo, được đi học, khi lấy chồng đâu có biết 
gì về làm vườn làm ruộng đâu. Mà như chị biết rồi những người vợ của sỹ quan trước đây đâu có quen 
làm việc nặng, có nghĩa là họ không phải làm việc nặng nhưng mà vì hoàn cảnh chưa bắt buộc họ phải 
làm nhưng có điều sau 75 những người này rất là giỏi thích hợp với hoàn cảnh, xuống ao hồ trồng rau 
muống, rồi đi mua của người ta để mà làm lại những bó nhỏ ra chợ bán, cũng may cho vợ tôi về làm dâu 
trong gia đình mẹ tôi buôn bán thì bà đã chỉ cho cái cách để buôn bán thì cũng quen dần trong cái ngành 
thương mại, sau 75 thì cũng làm dễ dàng 

!: Xin nói chút về gia đình ông cụ là một người thầy giáo  còn bà cụ là buôn bán, ông lại ở trong một cái 
địa danh nơi đó là nổi tiếng về làm kim hoàn, thế thì tại sao gia đình ông khong có theo nghề kim hoàn ? 

02:42:@: Dạ thưa, gia đình tôi theo nghề kim hoàn, mẹ tôi cũng giỏi ngành kim hoàn, tiệm kim cương, 
anh tôi làm tiệm vàng vĩnh thịnh ở Pleyku từ 60-75 những người công chức mà sống ở Pleyku đều biết 

!: Tại sao ông không theo  nghề kim hoàn 

03:03:@: Tôi thì tôi thích học chữ vì tôi thấy còn nhỏ đó tôi theo học ở Huế tôi thường tới thăm ông Anh 
tôi thấy sao học ngành vàng nó khổ quá theo tôi có viết về ngành vàng rất nhiều trong tờ nhớ nguồn 
trên Net có nhiều người học ngành kim hoàn lúc bấy giờ khổ sở lắm chứ không như bây giờ về cái người 
học trò đàn anh sai người đàn em thậm chí dùng những hành động như đánh đập có cái đó luôn, nếu 
mà nói nhân phẩm thì không thể nói được lúc bấy igowf, có thể là sau cái khổ sở từ cái thời đại này nó 
qua thời đại kia rồi giống như là một cái tính tình không tốt chứ không phải là tập quán, là như vậy thì 
cái người học trò ngành kim hoàn rất là sung sướng và rất là được tôn trọng điển hình như có mấy cháu 
đây làm trong ngành thì những người đi vào làm thợ học nghề đánh bóng không thôi cũng được trả tiền 
theo quy định của pháp luật  

!: Như vậy ông không theo ngành kim hoàn nhưng các con của ông thì lại bắt đầu nối tiếp ngành của bà 
nội  

04:27:@: vâng, 

!: Ông ở với người anh ông, anh ông làm nghề kim hoàn lý do tại sao ông lại không  học nghề kịm hoàn  

04:35:@: Lúc bấy giờ cô biết là đã thích học chữ lúc bấy giwof cái tuổi mình chắc cũng năm mấy sáu 
mươi rồi mình không có thời gian học chữ, làm sao học ngành kim hoàn được, một trong những cái 
quan niệm con cái lớn lên cha mẹ phải cho học năm ba chữ học để sau này làm ông nọ ông kia, để sau 



này rút ra cái điều cho cộng đồng mình nữa, cho vấn đề giáo dục gia đình cho con cái nữa.quan niệm tại 
sao muốn cho con ra bác sỹ, luật sư, mà không phải đi các ngành thực dụng phát triển nhanh hay thích 
hợp cho xã hội,  

!: Ông nghĩ sao về quan niệm đó  

05:31:@: Cái quan niệm này theo tôi nghĩ là quan niệm tùy theo của mỗi người có một quan niệm riêng 
nhưng mà cái quan niệm này theo tôi không có đúng lắm đâu, là vì khi học đó là phải để cho con người 
đó tự nguyện học, vì giáo dục bên Việt Nam khác, khi học tiểu học là thầy giáo gõ trên đầu ngón tay mà 
đau quá nhớ mãi bây giờ bây giờ thấy đó là điều không có đúng, rồi lên trung học đó, thì diplomate .. 
vào degree… thì cái lối giáo dục đó rất là khổ sở,còn cái giáo dục bên Mỹ nó rất là hay, để cho học sinh 
nó tự nó học nó rớt cho nó thi lại, bên mình cho thật giỏi không may rớt là mất luôn, đó là cái điều nó 
không có hay, con mình nó thích là một bác học gia, nó muốn phát minh phát kiến gì đó, nhưng mà mình 
bảo không được, mình phải đi theo bác sỹ nếu mà bác sỹ là phải học vạn vật, ngồi nhìn mấy cuốn gạo 
cho nhớ rồi sau bảy tám năm theo cái ngành đó rất là khổ sở, có nhiều em có thể sợ máu chẳng hạn vậy 
nhưng mà bố mẹ nói phải ra bac sỹ cho nên tôi thấy không có đúng lắm,con có hiếu con phải đi nhưng 
mà con đi vậy thì như cái miễn cưỡng học về không có phát triển.  

!: Bây giờ ta nói đến 10 năm tù tội của ông.  

07:35:@: con đường cũng đau khổ nhưng cũng lý thú, khi mà Việt cộng nó bắt tù rồi thì anh em với nhau 
cứ liên tưởng đến cái tết mậu thân thì mình nghĩ rằng nó đưa ra ngoài đồi nó bắn rồi. mình nghĩ vậy thôi 
thì bây giờ vẫn hồn nhiên vẫn vui, cơm độn sắn rồi Mỳ không rồi phải đi vào rừng làm rất là vất vả vì 
không nghĩ gì đến tương lai nữa còn chi tương lai đâu mà phải nghĩ, bởi vậy quan niệm của chúng tôi khi 
vào tù rất là rõ ràng làm thế nào để coi như đã xác định tìm đường nào để mà sinh sống. Nhưng mà bên 
cạnh đó Việt cộng gọi là học tập bên mình khai sao khai, nhưng mà nó không, nó gọi là lý lịch trích ngang 
chị khai hoài khai năm bảy tháng mỗi lần lên khai muốn điên đầu, cái đó là cái mà tôi kinh nghiệm vui 
nhất với cộng sản, cái suy nghĩ của tôi là các ông lớn của mình không biết gì về cộng sản nhiều đâu,mình 
cứ nghĩ cho cộng sản nó thần thánh đâu có thần thánh gì đâu, vào cũng được ông thân sinh nói lại rồi 
cộng sản cái gì nói 1 vẫn là 1 không bao giờ 1 nói thành 2 nó sẽ khai thác hoài, khi khai lý lịch 10 dòng là 
10 dòng, 20 dòng là 20 dòng bữa đó có tên ông a, có bà b là phải có bà b lần sau khai không giống là nó 
hỏi liền hoặc đưa thêm ông C nào đó là nó sẽ khai thác mình, nói chung qua quá trình cộng sản không có 
gì thần thánh đâu còn cái ván đề trong thời gian tù thì tôi qua nhiều trại, ban đầu ở Lam Sơn, đó là 
những người quân đội nó quản lý đối xử tương đối tốt nó không có hành hung nó không chửi mắng gì, 
điều đó không có. Nhưng mà dĩ nhiên nói ngụy hay đế quốc mỹ hay ăn theo chân rồi bơ sữa thì nói như 
con vẹt nói gì nói thôi. Khi mà đi qua trại công an đó, là cái chuyện nó khác, tôi nói xong rồi, bọn quân 
đội mà giao cho công an thì chắc lâu lắm rồi chứ không phải tập trung cải tạo vài ba tháng như nó ban 
đầu đưa ra kêu gọi đâu. sau đó thì chúng tôi ở trong tù chả có nghĩ ngày về đâu nhưng mà phải luôn 
luôn tạo niềm vui sống ảo, sống trong mộng, có thể tìm về quá khứ những cái gì vui nhắc lại để mà sống, 
hoặc là tìm về mơ về tương lai nhưng mà cũng có cái mơ tưởng niềm hi vọng 

!: Trong thời gian 10 năm tù đó có người nào bên quân lực mình có người nào khiến cho người nào 
khiến ông phải nhớ mãi không ? 



11:48:@: Ở trong anh em chúng tôi thì trong thời gian đó tôi có những người bạn rất là thân trong tù là 
thân để tìm cách mà trốn trại đó. cái biến chuyển gì đó sẽ kết hợp với nhau cùng sống chết với nhau, 
chia sẻ với nhau từng bữa ăn dù là củ khoai củ sắn, phải nói là quân đội lúc bấy giờ những người quân 
đội họ coi chúng tôi họ cũng nể nang không dùng những cái điều vũ lực lắm đâu, họ ăn nói tương đối 
được họ xưng chúng tôi là các anh chúng tôi. Tôi theo họ gọi là cán bộ. Trong đối xử thì cũng có tình 
người trong đó, chắc vì lý do gì đó mà họ không thể nói ra nhưng mà mình có thể xuyên qua ánh mắt họ 
khi họ nhìn hoàn cảnh tù nhân mà bị chết hoặc là bị thương hoặc bị bắt buộc là họ chùng xuống. 

!: Ông có nói nhóm bạn thân là nằm trong cái tổ chức để mà trốn trại sau này ông có gặp họ không ? 

13:35:@: Vâng, sau này có, nhưng mà bây giờ không may là sau khi đi vượt biên cùng nhau đã hẹn đi 
được mấy chuyến sau này ông ta đi 1 mình ông ta chết, thiếu tá Trương Đình Ninh ông là vận động viên 
cho trung tâm hải quân 

!: Thưa ông, ông có thể kể chuyện ông vượt ngục chứ không phải được giấy trả về, xin ông cho biết về 
chuyến vượt ngục đó.  

14:10:@: Vâng thì năm 1980 khi ở Mê Van, trên ban mê thuột thì tôi đi lao động, tôi trốn ra gia đình đã 
có một sự móc nối đối với nha trang để tôi về nha trang chuẩn bị đi vượt biên, nhưng mà không may 
chuyến đó đi ra đến Ninh Hòa, đêm đó bị bại lộ bị bắt lại, họ tống tôi lại tra tấn ở đồn Ninh Hòa, tôi nhớ 
đồn 21 ninh hòa, nhưng mà rất may là cộng sản nó không có cái đường dây báo cáo với nhau liền trên 
trại Mê Van quản lý công an nó không báo cáo là ông này đã trốn trại không có cái đó. Thì khi bắt vào tôi 
khai là tội danh vượt biên chứ giả đò quên đi quá khứ không khai gì về quân đội cả chỉ tội vượt biên với 
gia đình thôi, may là nó cứ hỏi quanh quất về vàng và về tổ chức, thì tôi bảo tôi không biết, tôi có gia 
đình cô em cổ nghe ai đó thì cổ kêu tôi về tôi đi thôi, chứ tôi không biết tổ chức là ai. Tại sao người ta 
khai anh là hải đồ, hải bàn là anh rất quan trọng trong đó nói đúng rồi vì tôi biết khả năng đi biển chứ 
hông nói về sỹ quan. 

!: Xin ông nói thêm về chuyến vượt ngục chi tiết một chút xíu được không ? 

16:11:@: vâng thì trong đầu mình đã có cách nghĩ rồi, có hai cách nếu khi đi ra lao động thì thời gian nào 
mình có thể trốn trại, bao nhiêu phút, vì theo chị biết là theo cộng sản ở tù lâu đó thì ra lao động ngoài 
hiện trường ra cuốc đất hay vào rừng lấy cây thì nó sẽ cho mình mấy tiếng đồng hồ để mà đưa về chứ 
không như lúc đầu cán bộ cầm súng đi lè kè nữa thì cái khoảng thời gian đó là buổi trưa  

!: Ngày nào năm nào ? 

17:03:@: Tôi nhớ năm đó là năm 1980  

!: Xin ông kể tiếp  

17:08:@: Tôi đi vào rừng lấy cây đi vào rừng là tôi đi luôn ra đường xa lộ luôn xe nào đi ngang thì tôi 
nhảy lên xe. coi như là mình liều thôi, may trong rừng có xe cây họ đi làm cây họ về tôi ra tôi đón họ họ 
không biết mình là ai họ thấy ăn mặc bình thường họ đâu biết mình tù đâu cho quá giang rồi tôi xuống 
xe đợi xe khác chạy về ban mê thuột  



!: Trong chuyến vượt ngục có mình ông hay có bạn khác  

17:56:@: vâng trong đó có mimnhf tôi thôi, vì mình bất ngờ không thể cho bạn bè đi được.  

!: Người nhà đã thông báo cho ông là có chuyến đi vượt biên rồi phải không ạ  

18:09:@: vâng, thông báo thì nói sẵn sàng rồi lúc nào cũng nói vậy, về Nha Trang thì sẽ vượt biên.  

!: Sau chuyến đầu thì lại bị bắt lại rồi có ở tù lại không ? 

18:31:@: Vâng ở tù cho đến 85 thêm 5 năm nữa. 

!: ÔNg vượt biên trở laiại ? 

18:39:@: Vâng, vượt biên trở lại 

!: Đi một mình hay cả gia đình 

18:47:@: Vâng, có nhiều sau này có nhiều chuyện lý thú lắm, vượt biên, Vâng khi tôi về một cái thì bất 
cứ một chuyện nào có vượt biên là có cô em gái rất thương tôi cô em gái buôn ngoài chợ đồng quyết 
tâm tìm chuyến đi cho ông anh. Cổ nói hôm nay sẽ có chuyến đó đóng ở tại Vạn Gia, nói vâng em lo anh 
chỉ cần xách hải đồ đi, họ cho hai ghế  về vấn đề vượt biên đó, tôi xách 1 cháu đi, trên đường xuống ghe 
hôm đó, thì chưa ra bãi nữa. Bên cạnh tôi hoàng hôn đã xuống rồi, nghe tiếng súng nổ, nghe tiếng công 
an tất cả phải ngồi im nghe nó bắn qua thì tiếng đạn xuyên qua tai tôi thì bên cạnh tôi là có một tiếng la 
của một cô gái chết em rồi cổ gục bên vai tôi lúc bấy giờ cũng hoảng quá, chuyến này bị bắt rồi. Nghe 
tiếng nhảy xuống biển tôi cũng phóng xuống luôn đó là tiếng của những tài công nhảy. tôi cũng nhảy 
xuống chạy lên rừng vào rừng sâu gai không à, sáng tôi ra máu đầy chân hết. coi như nó đâm đầy chân, 
đêm đó tôi thoát được, nghe nói bắt lại rút kinh nghiệm cho chuyến bị bắt năm 80 thì tôi phải ẩn trốn 
khi nào nhìn ra ngoài đường không thấy bóng người nào nữa tôi mới bò xuống đường tìm xe đi về  

!: Thế thì cháu đi theo ông thì sao.  

21:04:@: Nó nhỏ quá thì có một người nào đó dẫn về lại thôi, vì nó còn quá nhỏ.  

!: ÔNg có nói người em thương ông nhất, lo cho ông đi đã bị mất trong hoàn cảnh nào ? 

21:19:@: Cổ bị sau này hình như cổ bị bệnh đó. ở lại Việt Nam. 

!: Chuyến thứ mấy thì ông đi lọt 

21:35:@: Chuyến thứ 5 thứ 6 tại bến Ninh kiều sau này tôi cũng có mấy bài thơ tả bến ninh kiều đêm 
trăng đó vượt biên đó. Thì trong chuyến đó thì tôi cũng có trung tá Khôi, tôi nhớ rõ như vậy, thì ghe vừa 
ra khỏi chưa ra khỏi dòng sông của bến Ninh Kiều nữa, khoảng 12 giờ đêm thì nghe loạt đạn bắn những 
ghe trước tất cả phải đứng yên coi như là công an thì cũng mấy tài công nhảy thì tôi cũng nhảy xuống, 
hồi nhỏ biết bơi cũng khá bơi vào trong gốc cây dừa, đi vào chuồng heo của một người đàn bà đồng bào, 
bà này rất là tốt. Đêm không nhớ mặt nữa, nhưng mà ánh đèn dầu thôi nhưng mà bà ra chuồng heo 
nghe heo nó la đó thì bà ra bà thấy tôi, bà nói cậu đi vào nhà, cậu vượt biên phải không, cậu đi vào trong 



phòng cậu đi vào trong phòng mà hình như có cô con gái nằm đó tôi vào cậu vào đây tôi sẽ đưa áo quần 
cho cậu thay đi, đưa ra ngoài bếp bảo ở đây để tôi quan sát tình hình thế nào. Tôi nhớ có du kích lục lọi, 
có mấy thằng nó chạy vào thì gõ cửa bà không mở, bà không biết gì cả, ba bốn giờ sáng thì bà cho con 
gái đi ra coi đường trước tôi nhớ khoảng 12 tuổi thôi, cô nói anh có thể đi được rồi, tôi lên xe được bộ 
áo quần sạch sẽ rồi, bà cho đôi dép nữa, tôi sau này muốn tìm mà rất là tiếc không nhớ được cái nhà 
nữa mà cũng không nhớ được cái dáng dấp của bà nữa,  

!: Ông có thể nói về chuyến đi cuối cùng mà thành công ? 

24:16:@: Chuyến đó là cũng là một chuyến ngẫu nhiên thôi, chúng tôi không có chuẩn bị khi nào cũng 
sẵn sàng nhưng không có chu đáo như là chuẩn bị đưa cho cả vợ con đi không, khi nào cũng sẵn sàng thì 
tôi được một người bạn, bây giờ thì lâu cũng quên tên rồi, nhưng mà anh nói anh xách hải bàn hải đồ đi 
vì bây giờ anh được hai chỗ ngồi hai chỗ thì tôi xách đi tôi nói lúc bấy giờ tôi có mấy cháu có cháu ở ban 
mê thuột về nữa tôi nói sao đi được họ nói maximum ba thôi, không có chỗ nữa.  

!: Lúc đó ông có bao nhiêu cháu rôi. 

25:08:@:Lúc bấy giờ tôi có 4 cháu rồi, nhưng mà ở Ban Mê hết, ở nha Trang chỉ có mình tôi với bà cụ ở 
đó để chuẩn bị vượt biên thôi, tôi lên xe theo tổ chức hướng dẫn mặc đồ như vậy hải bàn đưa người 
khác cầm, ra gọi là dốc đá bạc địa danh nào đó khoảng 10 giờ tối, tháng đen trời tối mù, họ đưa tôi vào 
ẩn nấp trong bụi rậm họ đưa tôi 1 thúng và 2 cháu một người con ông anh, tôi dẫn ba cháu đi chuyến 
này rất là kỳ thú chuyến ghe này qua đảo tôi mới biết là chuyến ghe lên cao ủy làm việc họ buộc tội là 
chuyến ghe ăn cướp nhưng mà lúc bấy giờ chúng tôi thông dịch, tôi lên tôi nói với phái đoàn bọn em 
không phải ăn cướp mà chuyến ghe này là của hợp tác xã cộng sản, mà những thanh niên này làm cho 
hợp tác xã đó, và hợp tác xã đó ông chủ ghe đó là Nguyễn Văn Thanh ông ấy xin cao ủy về Việt Nam, 
trình bày tại sao ghe như vậy ông này là chủ nhân, có trói ông này dưới ghe, khi lên đó, thì họ lúc bấy giờ 
họ trông chờ tôi lắm, trong chuyến ghe tôi là group 63 tôi vạch đường đi từ nha trang đi theo hướng bao 
nhiêu sẽ được đoạn nào độ dạt biển, sóng gió vân vân, sẽ có tiên liệu. Đi như vậy là 5 ngày 5 đêm, 

!: Và ông cập bến ? 

27:38:@: Cập bến qua luban Phillipine 

!: Khi ông lên đảo thì họ nói ăn cướp thì ông tranh cãi thế nào ? 

27:50:@: Chưa, khi mà lên đảo thì cao ủy chưa nói ăn cướp ghe mà khi lên nói quãng này tôi cám ơn dân 
tộc Phi thì lên chỉ thấy hoang vu với mấy cành dừa thôi, thì rất là vui mình đang say sóng, say đất nữa 
xuống thấy nó mờ ảo. Như kiểu đảo lộn, thấy dân nó vác dựa vác dao ra, sợ quá mà không phải họ ra họ 
chặt dừa để cho mình uống, người thì đem cháo ra, người đem khoai. Họ rất là tốt có người đem áo 
quần cho phụ nữ trẻ con mặc nữa rồi có cảnh sát, chính quyền tới, họ nói tiếng Anh sau này tôi nói 
chuyện họ lại làm việc ở lại ba bốn ngày chi đó, thì họ chuyển về palawan khi về Palawan thì khi đó mới 
làm rõ về lý lịch chiếc ghe, tôi đi trong chuyến ghe tôi cũng không biết ghe ăn cướp, nếu biết trước thì 
tôi cũng không đi. Vì sao,thứ nhất mình không chuẩn bị, nếu đi có ý định mình phải chuẩn bị. Khi mà lên 
như vậy tôi lên nằm ghế tài công chỉ họ đường đi, thì dưới gầm máy cái điều vui là ghe chạy hai ngày hai 



đêm thì đứng máy tôi tưởng chết rồi tôi hỏi ai là người biết sửa máy thì tôi nhớ có cái ông thanh chủ 
ghe, ổng biết sửa máy hỏi ông ấy đâu rồi, bảo bọn em đang trói ở dưới ấy. Tôi hỏi tại sao trói người ta, 
nó nói ghe này chúng em lấy ôổng hông chịu đi, bọn em phải trói lại tôi nói thôi được rồi xuống mời ổng 
lên, ổng lên thì tôi đưa lên trên buồng. Lái tôi hỏi ông ấy muốn đi mỹ hay không chứ không nghĩ ra nước 
nào nữa, ổng cũng không trả lời, rồi hỏi chiếc ghe đang đứng, ông có xuống sửa được không, tôi cũng 
thấy nan giải rồi. Trong tình huống này thì cũng khó, dùng biện pháp mạnh thì chết hết, mà yếu ấy thì 
cũng máy mà không chạy được thì cũng chết luôn. Tôi mới nói là thôi anh đừng buồn, vì mấy em này 
không biết nó trói anh dưới đó thật tình tôi không biết, nếu biết tôi bảo thả anh lâu rồi, chúng ta trên 
ghe này là cùng chung một xuồng rồi, nếu chết anh cũng không sống được, nếu sống thì mấy em làm 
việc gì đó thì anh quên đi, tôi biểu mấy em pha sữa cho ổng uống, taiij vì để ông ấy đói có khát sau ổng 
nghe xong ổng xuống sửa thì ghe nổ, thì tôi nói thôi anh thanh anh giúp chúng tôi đến bến tôi đi phi từ 
bây giwof ta đang ở đây, thì ra bờ biển mình còn mấy ngày nữa đến đây, anh cố gắng giúp chiếc ghe đi 
qua đến đây, đi trong mấy ngày may là có những cái bão sắp đến, ngày thứ 5 thì chúng tôi sau này không 
biết, khi đến gần bờ biển gặp ghe của Phi rất mừng tôi ngoắc được ghe, tôi nói trên nói trên ghe toàn trẻ 
em và người lớn sắp chết vì đói khát các ông nên cứu chúng tôi, thì nó nói với nhau sau đó cho ít nước 
và cho thức ăn và dầu và nói chúng tôi không đưa các anh đi vào được, tôi chỉ hướng cho anh đi, anh đi 
nửa ngày nữa thôi là đến quần đảo Luban Mineral thì nói thôi được rồi, anh cho tôi dầu, nước, thức ăn 
đầy đủ ngay cả áo quần cho phụ nữ họ cũng cho luôn, chỉ cho tôi thì tiếp tục đi trong mấy tiếng đồng hồ 
nữa thì tới Mineral Luban. 

!: Thế còn người chủ ghe 

33:21:@: Bây giờ nói đến người chủ ghe, khi lên làm lý lịch với cao ủy đó, thì cao ủy trại tị nạn người ta 
đều làm lý lịch cả, tại sao đi vượt biên, đii vượt biên thế nào thế nào ghe này sao, thì tôi nói tôi đi theo 
người kêu tôi đi, còn tổ chức thật tình tôi không biết, tôi nói thật những gì mình biết thôi. Những người 
trong tổ chức có kêu lên, ông thanh chủ ghe khi đó ổng ban đầu lên cao ủy ổng khiếu nại, ổng nói ghe 
này của ổng bị mấy thanh niên này cướp thì mấy thanh niên kia nói không  

<video 4> 

chiếc ghe này của ông được, ông nói là của ông nhưng mà thuộc hợp tác xã quản lý. Tôi nói thì như vậy 
là của cộng sản đâu phải của ông nữa, cái này là của nhà nước. Ghe này mà của cộng sản thì những 
thanh niên này có quyền lấy để thoát thân, vì nhà cửa ở Miền Nam cộng sản nó cũng lấy huống chi là 
chiếc ghe này thì phải vậy thôi, còn ông không may ông ở trên chiếc ghe  này thì ông không chịu theo thì 
phải bắt buộc phải gây áp lực với ông, còn qua đây ý ông thế nào thì với khả năng tôi sẽ nói chuyện lại 
với cao ủy quyết định cho hay không là quyết didnihj của cao ủy sau đó cho ổng về cho trở lại việt nam 
nhưng mà lý do cũng vui lắm, không có gì bằng tình nguyên nhân nào mà ông trở về Việt nam ông nhớ 
mẹ hay thương cha ổng nói không phải người con chỉ có người con có hiếu mới muốn quay về, thì ổng 
nói không, hỏi ông có vợ không, bảo không, thì mới ra là vì ổng có cô bồ sau tôi cười quá, tôi nói à như 
vậy là mãnh lực của tình yêu ha, ghê gớm ha, thì tôi mới dịch cho cao ủy thì mới nói sao cho ổng hiểu để 
ổng được về. 

!: Sau đó ông ở trong trại tị nạn bao lâu ? 



02:52:@: Tôi ở trong Palawan sáu tháng rồi sau lên bata 3 tháng rưỡi, cỡ chín mười tháng.  

!: Sau đó ông được phái đonà của hoa kỳ phỏng vấn ? 

02:09:@: Vâng, Hoa Kỳ phỏng vấn từ Palawan  

!: Và ông được đi định cư Hoa Kỳ, thì cái tiểu bang nào ông đã tới định cư.  

02:21:@: Texas ở đây tôi có cô em ở đây  

!: Ở đây từ lúc  

02:31:@: xuống đây mấy ngày rồi tôi về cali làm việc 

!: Thế là ông đến Mỹ năm nào ? 

02:38:@: Năm 1987 

!: Thế là ông đi trước khi có HO. 

02:47:@: Dạ 

!:Như vậy đến baog giờ thì ông bảo lãnh cả vợ con  

02:50:@: Dạ 9 năm sau năm 1996. Cho đoàn tụ 

!: Công việc đầu tiên tại Mỹ là làm gì  

03:03:@: Công việc đầu tiên là take care mấy đưa bé mental HEalth disability nó cũng hơi khùng khùng 
điên thì không đúng nhưng mà đãng trí ngày chở mấy đứa em đi chơi, rồi vườn cây rồi vào nhà sách 
công việc tại cali 

!: Làm thế nào ông có công việc đó 

03:35:@: Vâng, ngay từ đầu tiên nói tiếng anh tương đối vì ở Việt nam mình cũng đi dạy thì tự tin, đi vào 
tìm việc gì cũng apply cả, gặp một bà mỹ phỏng vấn nói về quá khứ cũng không sao cả, đúng đối với 
những người tị nạn thì nói anh có kinh nghiệm đó thì anh take care những bé này trong thời gian làm 
việc như vậy, công việc đó là hàng tuần họp nhau và tìm hiểu cách làm thế nào thích hợp với công việc 
không.  

!: Như vậy lý do vì sao ông trở lại Houston  

04:32:@: Còn dài sau trước khi về Houston tôi còn lên Minesota miền bắc nữa lên làm bưu điện. 

!: Lý do vì sao ông nghỉ nghề coi sóc các em disability  

04:48:@: Thật tình với cô thì công việc này làm cho mình cũng hoảng luôn, take care mấy em thì mình 
cũng thành như mấy em luôn, khùng khùng mát mát mà thấy thích hợp nhìn trời nhìn đất không cần biết 
gì cả. Tôi nghĩ trong đầu biết bao nhiêu năm gian lao và học hành thế này mà qua làm công việc này, 



mình phải vươn lên bất cứ việc gì phải vươn lên đi học và làm. Thế là mình tiến lên thôi, khi mà nghe 
minesota nói trên này bưu điện đang mở thì em lên thì lên thi thì trong thời gian đậu thì cũng có đi vào 
làm thời gian thì trong thời gian bưu điện thì nó dừng chân học hành có gì chứ qua mỹ mà, thì bưu điện 
thì hình như công chức tháng mấy nghìn bạc còn gì đâu, thì giúp cho gia đình mình luôn nghĩ trong đầu 
là phải vươn lên, cô em ở đây cô dọn ngành vàng ở đấy, cô cũng thương tôi lắm, thì làm ở đây thì ông 
anh thêm buồn thì thôi đưa về đây từ đó tôi về phụ giúp với cô ấy thì nói về một cái thì tính tự lập không 
muốn nhờ vả anh em nhiều làm gì mình nói mình ok việc gì cũng làm, đầu tiên đi bán cây xăng đi bán cây 
xăng trong lúc đi tìm, sau khi bán cây xăng rồi mình về chả có gì khổ sở nhưng mà chả có gì cả. Trả đâu 
sáu đồng rưỡi bảy đồng gì đó, đêm làm mình học hành cũng không được. Thì cái hên nó  đến với tôi bữa 
đó đi chơi ra market thì gặp người ấn độ với do thái dọn tiệm vàng tôi hỏi họ như vậy ai là thợ họ nói 
đây không có thợ vàng này ở đâu, họ nói vàng do hãng sản xuất ra chúng tôi là người lấy bán, thì tôi nói 
ồ vậy là thời cơ đã đến với mình đây là ngành của gia đình mình, từ đó tôi nảy ra ý là ra tiệm vàng ở 
market tôi đã thực hiện được việc đó. 

!: Ông là người làm vàng hay bán vàng 

07:47:@: Bán vàng, 

!: cũng giống như những người ấn độ do thái đó.  

07:50:@:  Thành công nhưng mà sau này nhờ các cháu qua mới thành công vì tôi cũng ba chìm bảy nổi 
lắm tôi đi theo buôn bán lúc bấy giờ thì nganh vàng như vậy thì phải có bàn tay người phụ nữ giúp mình 
cũng ham vui thích thơ phú rồi thế này thế kia, tương đối thôi nhưng mà thất bại chả có gì thất bại vì 
mình có vốn liếng gì lớn đâu bên việt nam qua và ở đấy mình đã tạo được số lớn đâu. Nhưng mà cho 
mình một cái nghiệp đó là thành công là làm kim hoàn ở hải ngoại. 

!: Sau khi bảo lãnh được bà xã với mấy cháu qua thì vợ ông có làm kim hoàn với các cháu không ? 

08:53:@: Không, thời gian mà bây giờ thì trước đây bà xã có làm nhưng bây giờ các cháu làm thôi, mình 
retire rồi.  

!: ÔNg cũng retire luôn ? Thì tức là từ trước ở trong làng vàng từ chối không chịu, sau cùng cũng là phải 
dính vào ? 

09:18:@: Không phải cũng không phải từ chối, nhưng mà thích học hơn.  

!: Nhưng mà ngành vàng nó bó vào chân 

09:30:@: Vâng, đây là một cái duyên nhờ ông anh đầu ổng có trường lớp đàng hoàng ổng học lâu, mình 
không có thời gian nữa. nhưng mà nhìn mẹ dọn hàng rồi trong nhà có người làm đi lui đi tới nhìn người 
ta làm thì cũng có khái niệm. 

!: Lý do tại sao các con của ông lại đi theo ngành kim hoàn. 

10:01:@: Đây cũng là một cái chuyện mà tôi đó là một cái nhìn mà tôi nhìn không phải nói để mà tự hào 
nhưng mà chắc không sai lắm, các cháu con tôi thì chịu khó học hành đã tốt nghiệp đại học khi tôi ở bên 



này thì bà xã đã cho các cháu bên Việt Nam theo học đại học rồi qua đây các cháu vào Đại học học về 
collectation thì ra thì các cháu đi làm kỹ sư nhưng mà tôi nghĩ học là tốt chuyên môn tốt, nhưng mà phát 
triển theo ngành nào thì phải suy nghĩ nữa, tôi nghĩ lãnh vực kim hoàn cũng có cái tương quan học vấn 
các cháu, thì các kiến thức đó sẽ phát triển ngành tốt hơn, tôi khuyến khích các cháu đi vào trong ngành 
kim hoàn, các cháu đi vào từ đó tôi thấy đúng là cái áp dụng đúng môi trường đúng lãnh vực, khả năng, 
vì bên Mỹ này kim hoàn nó rộng lớn, máy móc nó tối tân  chứ không phải kim hoàn xa xua bên mình Thủ 
công với hai bàn tay không, bên này trình độ để đọc và design món hàng phải qua máy móc, vì mỗi máy 
nó cũng rất nhiều từ chuyên môn, phải giỏi computer đòi hỏi một người ngành kim hoàn biết nhiều thì 
phát triển mạnh hơn  

!: Được biết ông cũng có xuất bản vài tác phẩm văn chương, ông xuất bản trong trường hợp nào   

11:59:@: Tôi viết truyện từ khi cồn đi học, cũng có tâm hồn mơ mộng, cũng có nếu phải nói đa cảm cũng 
không đúng nhưng mà có cái gì khó chịu thì cái lòng mình nó chùn lại, khi còn nhỏ thì hay đi về qua cái 
phá tam giang, thấy đò mà mấy cô gái quê đi nó khổ quá, nhất là đi qua mưa to gió lớn thân thì liễu yếu 
đào tơ lỡ mà sóng nước thì thế nào, nhưng mà họ phải sống như vậy. Có nhiều khi có nhiều người buôn 
từ quê tôi mà chèo thuuyeenf mà đi chèo thuyền vào Huế  mà chèo thuyền cả ngày chưa đến. Thì tôi 
viết cái truyện đầu tiên là qua Phá tam giang kể chuyện về một cô gái vì gia đình mà đi làm ăn vất vả như 
vậy, bữa đó chuyến ghe chìm mà cô ta bơi không được. coi như kết liễu cuộc đời cô ta . rồi kiếp phong 
trân tôi viết trước và sau bảy lắm, viết sau khi ra tù. Đó là đoạn đường mình đi thấy nó gian nan quá, vừa 
trốn trại, vừa vượt biên bị bắt rồi tù tội. Rồi mẹ đau không thăm được. Rồi quan tài của mẹ nhìn thì như 
vậy đó, nó tang thương, ồ con người thật phong trần, kiếp người như vậy. Rồi thơ thì tôi viết mấy tập. 
Bóng thời gian, gió núi, mưa sông, và ý sóng tình thơ tôi tặng cô 2CD cô nghe. 

!: Thưa ông vừa nhắc đến thân mẫu ông về thăm nhưng không được dự đám tang, không chứng kiến bà 
cụ qua đời. Xin ông cho biết cái bài thơ đó như thế nào ? 

14:36:@: Tôi viết cái bài thơ tiễn mẹ đó ý tôi là không nhớ lắm nhưng mà đứng trên cây nhìn bóng mẹ 
quan tài đi qua mà lòng nát tan.  

!: ÔNg có bài thơ hay truyện gì viết về người anh cả của ông không ? 

14:59:@: Có, cái bài người anh 

!: Ông có thể nói nội dung ? 

15:09:@: Coi như là hi sinh vui thú của mình để lo cho em ăn học  

!: Tinh thần của người anh  

15:20:@: Anh tôi quý ở chỗ này ở huế chị biết rồi học nhiều khi ba bốn giờ sáng mới thôi, thức khuya 
ổng đem từng ly chè cho mình. Động viên học Tôi nhớ cái năm thi Diplomacy treo bảng ở Hàm Nghi đó 
thi xong tôi đi Nha Trang chơi, coi bảng thì cũng đậu, mừng lắm mừng ghê lắm, cho chiếc xe veloxolet 
đó, để đi trong khi ổng khổ cực, chính điều đó tôi tìm cách để trả ơn bằng cách tôi bỏ con ở lại, tôi đưa 
đứa cháu đi,  



!: Cháu cũng thành công trong ngành kim hoàn chứ ? 

16:11:@: Vâng 

!: Ông anh thì vẫn ở Việt Nam ? trong tất cả những gì chúng tôi đã hỏi từ đầu có gì Diễm hương chưa có 
hỏi mà ông muốn nói không  Liên quan đến cái đại gia đình của ông có người nào nhân vật nào mà ông 
nghĩ thật là ông muốn nhắc đến  cũng như là thời gian chiến tranh hay trại tị nạn trong từng ấy thời gian 
khốc liệt như vậy, ông có điều gì muốn nói mà chưa  

17:02:@: Có cái điều tôi ngộ ra là tình cảm hai miền nam bắc con người dù như thế nào vẫn là người việt 
nam thôi giả dụ như là tôi có ông cậu bà con em của mẹ tập kết ra bắc trước kia ông ấy cũng thuộc ngụy 
buộc vào tội địa chủ đại thương gia, ra ngoài cũng chả làm được gì, ra ngành y, ra bác sỹ, sau khi đi tù thì 
ổng vào thăm ổng làm cái giấy bảo lãnh cho tôi suy nghĩ một điều đầu tiên tôi cũng nói ô việt cộng 
nhưng mà việt cộng là việt cộng nhưng mà tình người vẫn là tình người thôi. Chẳng qua là cái ý thức hệ 
thôi, họ đi theo cái cảm thấy là đúng, mình đi theo cái đúng thì mình đi thôi, còn cái đúng cái sai thì lịch 
sử phán xét thôi, còn vai em lớn tuổi hơn nhưng mà cùng kỹ sư ở ngoài đó, ở bên này học pháp đàng 
hoàng ra đó học tôi đi vào nhà tù thì cũng băng đồng lội suối băng rừng mà đi thăm, lên thăm thì nhìn 
qua nói chuyện cũng biết là cái đảng này thế nào sẽ tan làm hai ngã, tôi cũng không suy nghĩ gì không 
cầu cạnh gì nữa, tôi cũng nghĩ may nó không đưa bắn là may rồi, tôi nghĩ vậy đó chứ còn những người đi 
thăm chẳng qua là tình cảm thôi. Đã là con người Việt Nam thì tình cảm vẫn là bất di bất dịch, có đạo 
hiếu, có học.  

!: Trong cái tâm tình vậy thì ông nghĩ gì về văn hóa tâm tình của người Việt Nam trong thời gian chiến 
tranh vậy dù là hai miền nam bắc vẫn có tình người, khi tới hải ngoại rồi thì cái giá trị đó có còn được gìn 
giữ không, ông muốn đóng góp gì không  

20:02:@: Thưa cô về vấn đề giữ gìn văn hóa việt nam là vấn đề rất quý hóa mà phải nói truyền tiếp từ 
thế hệ nọ qua thế hệ kia, đòi hỏi những người đã qua và những người hiện tại tương lai phải luôn luôn 
gìn giữ nó, vì cái văn hóa là thể hiện tính tình của dân tộc, cái văn minh của một dân tộc quốc gia, nền 
văn hóa nó ảnh hưởng con người tốt, hay là xấu, đã là văn hóa thì không có cái xấu trong đó, sống thế 
nào văn hóa của người Việt mình nói chung hai miền mình phải bảo tồn, phát huy nó, nhất là đối với thế 
hệ thứ hai thứ, 3 ở hải ngoại, vì làm sao con cháu chúng ta không phải nói họ là mất gốc, không phải như 
vậy, nhưng mà hội nhập trong xã hội mới thì phải học cái nền văn minh, văn hóa của một dân tộc đó nếu 
mà chúng ta không biết giữ gìn, không biết truyền đạt cho con cháu thì nó sẽ mai một đi đơn cử như 
tiếng Việt nếu bây giwof con cháu mình ngày nào cũng đến trường Mỹ dĩ nhiên phải nói tiếng Mỹ đến 
trường pháp phải nói tiếng Pháp thôi, trong cộng đồng mình phải mở ra trường dạy việt ngữ cho các con 
em mai sau. Còn đã là văn hóa thì không thể phân biệt nam bắc trung, vì cả ba miền đều có nếp hay cả. 
Văn hóa thì có văn hóa nghệ thuật, bây giờ hải ngoại này đang bảo tồn, phát triển như tổ chức các cô, là 
rất quý. Để lại cho mai sau lịch sử là cái gì là ghi lại còn sống mãi theo thời gian, cái đó dù có đau buồn 
thịnh suy thì để lại cho con cháu học lại, và rút kinh nghiệm.  

!: Xin được thay mặt cho hội bảo tồn văn hóa lịch sử người Mỹ gốc Việt cám ơn ông nhận lời đến có cuộc 
phỏng vấn ngày hôm nay, đóng góp của ông rất là quý báu cho chương trình phỏng vấn 500 người trên 



toàn nước Mỹ,cho thế hệ sau biết nguồn gốc của họ là ở đâu, sự gian nan của họ, trong thời gian ở chiến 
tranh, đem qua tới bên này giao cho các em trẻ. 

23:26:@: có điều nữa tôi cám ơn cô đã đại diện cho tổ chức bảo tồn văn hóa Việt Nam này tôi cũng có 
điều muốn nhắn nhủ cho thế hệ thứ hai, thứ 3 nếu chưa biết cái gian nan của người cha mẹ mà đi vượt 
biên, hoặc là vượt biển có mặt trên nước thứ ba, hay trại tù cộng sản, các cháu phải biết lý do có như 
thế này, cám ơn tôi là người tị nạn một trong hàng triệu người tị nạn cám ơn các nước đã cưu mang 
mình, dù chỉ trong thời gian ngắn, như Phillipine, malaysia,Hongkong hay thailand, cám ơn đồng bào đã 
mở rộng tấm lòng và giúp đỡ mình trong thời gian khá dài để đi tìm qua đệ tam quốc gia. Và cuối cùng 
cám ơn dân tộc Mỹ, những người Mỹ đã giúp đỡ đồng bào, tạo cho con em mình cơ hội tốt để phát triển 
nhiều mặt, hi vọng nền văn minh của Mỹ sẽ đưa về xây dựng quốc gia khi một ngày quốc gia hoàn toàn 
thực sự có dân chủ, dân quyền, cám ơn 

!: Xin cám ơn ông Đặng Xuân Ngô.  

 

 


