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!: Thưa xin ông cho biết quý danh, ông hiện thời ở đâu, ông sinh trưởng tại đâu ? 

00:14:@: Vâng, thưa chị quỳnh hoak, tôi là Nguyễn Văn Thắng, bút hiệu là Thiện Ý, thường gọi là Thiện Ý 
Nguyễn Văn THắng, Tôi sinh ở làng quê miền Bắc Việt Nam, làng Bút Sơn, Kim Bảng Hà Nam, sau này bố 
tôi lấy lại sinh quê nội, làng Trung Lương, Tỉnh Hà Nam. 

!: Tức là ông lớn lên ở miền quê, hay là lớn lên khi di chuyển đi nơi khác.  

00:48:@: tôi thì từ năm sinh ra ở quê ngoại, lớn lên đến 6 tuổi thì rời quê theo ông già tôi đến thành phố 
Nam Ninh, sau đó ông già tôi đổi về Phủ Lý, rồi lại trở lại cái vùng gần làng bà ngoại tôi, rồi đi vào Miền 
Nam, trong cái đồn điền cao su, đất đỏ đó,ở Quảng lợi sau này năm 54 ông già đã vào trước , mẹ con tôi 
đi theo em ông già tôi làm quân đội, di cư vào nam, đi từ sân bay gia lâm, vào Phú Bài huế, từ đó đi theo 
tàu của hoa kỳ để vào miền nam, đoàn tụ với ông già trên đồn điền cao su đất đỏ,  

!: Gia đình ông vẫn đi vào theo chương trình di cư năm 54 trừ thân phụ ông đã vào làm việc tại đồn điền 
đất đỏ trước đó. Xin ông nói rõ thời niên thiếu lúc ông rời bắc việt vào trong nam. Ông nhớ những gì 
trong những ngày tháng đó. 

02:47:@: Thì phải nói cho nó rõ thêm tức là trước khi di cư vào nam, thì tôi đã sống ở Hà Nội, trước khi 
ông già đi, thì có gửi tôi cho một người bà con ở phố Lò Đúc , Hà Nội đó trường Bình Minh, mẹ tôi đem 
tôi lên hà nội, đến học ở trường đó, cho đến khi di cư, là 9 tuổi, giấy tờ là 47 nhưng thực tế tôi sinh năm 
45 cho nên khi di cư vào Nam, thì chúng tôi đã theo ông chú vào miền nam như tôi vừa trình bày, tôi vẫn 
nhớ hình ảnh hà nội lúc đó. Bây giwof thì chắc chắn là có nhiều đổi thay rồi, nhưng mà lúc đó thì tôi thì ở 
phố Lò Đúc học ở trường Bình Minh với ông chú, mẹ tôi ở thái hà ấp gần ô chợ dừa tôi nhớ hồi đó tôi đi 
bộ không à, có những lần tôi bỏ trên trường, tôi đi bộ từ lò đúc về làng đó thăm mẹ tôi, đó là những kỷ 
niệm tôi nhớ về Hà Nội.  



!:Ngoài thân phụ đã vào đồn điền làm việc thì trong gia đình ông, bác gái có làm việc gì thêm để sinh 
sống không,  

04:25:@: Lúc bấy giờ mẹ tôi thì phải nói là người đàn bà gốc nông dân, cho nên ngài rất chịu khó bà bán 
bánh tráng ở ô chợ dừa làm phương tiện sinh nhai cho tôi, thành ra cái nghề mẹ tôi thật sự là nghề nông 
nhưng mà khi vào thành phố thì cũng rất bươn chải. Nhưng mà có thể kiếm sống  

!: Gia đình ông có bao nhiêu anh chị em? 

05:02:@: gia đình tôi chỉ có tôi là con trai độc nhất của mẹ tôi. Ba mẹ tôi thì nói thật mà nói sinh ra tôi 
cũng không biết mặt bố nữa, vì bố tôi là bỏ đi hoạt động gì đó, nhưng mà đại khái 5 tuổi mới về đón mẹ 
con tôi xuống Nam định cho nên là cái vấn đề mà chị hỏi thì tôi cũng chịu thôi.  

!: tức là ông chỉ là một người con độc nhất trong gia đình,  

05:35:@: Dạ không,  còn em, vì vậy sau này tôi được hoãn dịch vì lý do gia cảnh, không phải tham gia 
trực tiếp kháng chiến, trong cuộc chiến tranh. 

!: Tức là hình ảnh kỷ niệm hình ảnh trên miền bắc rất ít vì lúc bấy giờ ông mới 9 tuổi 

05:59:@:  Chín tuổi nhưng mà tôi nhớ rất rõ, tức là có trí khôn rất là sớm, lúc 2 tuổi ở quê tôi đã bắt đầu 
có hình ảnh từ cái chết của bà ngoại tôi.Hiện nay tôi còn nhớ rõ cái quang cảnh cái chết đó, có lẽ do cái 
trí nhớ mà trời cho do đó mà có những cái rất đặc biệt cho nên người làng người ta đặt cho tôi một cái 
tên là Sáng tức là ý nói tôi rất là sáng dạ, cho nên sau này tôi không biết thật là tên gì nữa, sau này mẹ 
tôi mới nói tên trong giấy khai sinh của tôi là Nguyễn văn Tiên, ông già tôi là nguyễn văn Tiến, nhưng mà 
không ai sử dụng cái tên ấy cả, sau này người làng chỉ dùng tên SÁng thôi. Sau đó là khi ông cụ tôi vào 
Nam thì làm lại giấy khai sinh thì ông cụ tôi rút tuổi tôi xuống còn năm 1947 và đổi tên thành nguyễn văn 
Thắng, thành ra nó có những cái rích rắc như vậy. Cho nên tên bây giờ sử dụng là Nguyễn văn Thắng. 

!: Khi mà ông vào tới miền Nam ông ở với ông bà cụ ở trên cao nguyên đất đỏ hay là thời kỳ gọi là thanh 
niên của ông thì ông sống tại đâu  

07:26:@: Tức là khi đi từ đà nẵng vào để mà tìm ông già tôi trên đồn điền đất đỏ thì mẹ tôi mới lôi ông 
già tôi đi xuống các trại di cư, chứ không cho ông ấy ở trên đó nữa, thì ở trên đó ở cái trại bào trai của 
tỉnh Long an, chỉ khoảng trong khoảng 1 năm thôi. thì ông già tôi trước là gốc đi tu, sau đó xuất gia mới 
gặp mẹ tôi mới ra khỏi tu kiếp. lúc bấy giờ mới có ông cha bạn ở xứ đạo đó mới đề nghị cho làm chức 
thư ký của ủy ban hành chính gì đó. Nhưng mà chỉ một năm sau thì ông già tôi tìm đường lên Ban Mê 
Thuột, trên đó có những vùng đất mới, có thể lên đó lập nghiệp, ông già sau đó tìm hiểu rồi lên đó sống 
từ 1956 cho đến suốt cuộc đời trung học là tôi học ở thành phố đó. Cao Nguyên trung phần việt nam, tôi 
cũng tốt nghiệp tú tài trung học cũng ở đó.Rồi còn tú tài xuống nha trang, vì lúc đó chỉ có một trung tâm 
khảo thí ở nha trang thôi. Tú tài một tú tài hai ở tại Trường trung học ban mê thuột theo học từ đệ thất 
đến đệ nhất. 

!: Ròi sau đó.  



09:00:@: Sau đó tôi đậu tú tài xong rồi thì tôi đi về SÀi Gòn, mẹ tôi vẫn là người ở trại di cư tên là trại chi 
lăng, cách thành phố ban mê thuột chừng 7-8 cây số, nơi đó là nơi mà gia đình chúng tôi đã làm ruộng 
làm rẫy nghĩa là nói chung là làm tất cả các cái nghề cực khổ nhất, lao động trên cái thành phố đó. Làm 
ruộng làm rẫy, trồng ngô khoai sắn, mía nói chung các ngũ cốc để làm ra tiền sinh nhai. Cho đến năm 60 
lúc đó là bị lao lực qua đời ở tuổi 53, mẹ con tiếp tục sống ở trại đó, vừa lao động vừa đi học hàng ngày 
phải đạp xe cách thành phố 7-8 cây số để mà lên trường trung học ở trên thành phố Ban Mê Thuột là cái 
trường công lập duy nhất ở cái thành phố đó, và tôi cũng có cái may mắn là đã đậu được vào trường 
công, lúc bấy giờ phải nói rằng là khó khăn lắm, vì ông già đã nản chí rằng là nếu tôi không đậu vào 
tường công ấy thì chắc là cho tôi ở nhà đi làm ruộng luôn nhưng may mắn là sau đó tôi đã đậu vì sau hết 
một cái thời kỳ khổ cực vậy sau khi ông già tôi chết thì tôi có những kỷ niệm không thể nào tôi quên đó 
là hai mẹ con đã phải làm mọi nghề kể cả cái chuyện gói bánh để bán các vị cũng biết là nghề gói bánh 
chưng bánh giầy hay là cứ ngày chủ nhật thì đi lên cái nhà thờ lễ thì mẹ tôi ngồi bán ở đó, mẹ con vừa 
làm nghề đó, làm ruộng, chính tôi phải đem bánh đi bán rong, nghĩa là làm tất cả các cái nghề mà tôi 
không nghĩ là ai tưởng tượng rằng có thể làm được vừa như vậy mà hai mẹ con nuôi nhau cho tới khi tôi 
thành đạt là khi tôi đậu được tú tài, thì lúc đó về sài gòn ghi danh thì vào đại học, ước mơ của tôi là trở 
thành một luật sư, thế nhưng mà trước khi tôi đi thì có mấy người bạn nói với tôi rằng, làm sao mày có 
thể vào được cái ngành luật sư khi mà mày không quen biết ai ở sài gòn hết, mày phải biết khi đậu được 
cái cử nhân luật là phải 4 năm, sau đó phải có người chấp nhận cho tập sự thì tôi thấy nản quá thật sự 
không biết sao để có thể đi vào con đường ấy được. Thành ra về tôi bảo tôi chọn con đường khác, ghi 
văn khoa. Tôi mới vào văn khoa vào đại học sư phạm làm thầy giáo thôi, nhưng mà tôi vẫn tiếc cái mộng 
của tôi cho nên tôi vẫn ghi ở bên luật, thưa với chị là tôi học ở cả hai bên. Mới được có 3 tháng thì học 
được 3 tháng thì tôi được điện tín trên Ban Mê Thuột là mẹ tôi đau nặng, gần chết, tôi phải quay trở về 
Ban Mê Thuột, khi trở về thì ngay lúc đó, mẹ tôi cũng yếu quá. Thì tôi bảo thôi tôi ở lại Ban Mê Thuột tôi 
dạy học tôi chỉ ghi danh luật học hàm thụ thôi, may cũng có một số anh em họ đi thủ đức, thì trường đó 
là trường tiểu học tư thục Hưng Đức, nó thiếu giáo sư. Thế là tôi lúc bấy giờ tôi 19 tuổi tôi tới tôi xin thì 
họ lập tức xếp tôi tối đa đâu hai mấy giờ một tuần, ở đó tôi dạy từ đệ tam tới đệ tứ đệ thất, cứ chỗ nào 
trống giờ là tôi trám hết, dạy ở đó 1 năm. Thế rồi 1 năm sau rồi thì mẹ con sống trong một điều kiện khá 
hơn trước, rồi hè tôi về Sài Gòn tôi thăm bạn bè anh em thì gặp ngay một ông bạn cùng làng ông ấy thực 
ra là anh của người bạn ở Thủ Đức, ông ấy đang dạy ở một trường tư thục công giáo. Ông ấy bảo có 
muốn về Sài Gòn không, tôi bảo tôi muốn về lắm nhưng mà không biết làm sao có phương tiện sống thì 
ông ấy mới bảo giới thiệu để tôi vào dạy trường ở Thủ Đức, tôi gặp ông cha người Pháp ông ấy xếp cho 
tôi giờ ngay. Ông ấy đang thiếu mà thế là tôi có job rồi, thì tôi tính đường đưa mẹ tôi về. Thế thì tôi 
chuẩn bị ở Sài Gòn xong, có việc làm rồi thì tôi ghi danh ở trường Luật, bắt đầu tôi đi học, vừa đi dạy học 
vừa học bên Luật, rồi tôi bỏ hẳn bên văn khoa. Thưa chị, đó là giai đoạn chuyển tiếp. 

!: Ông nhớ các kỷ niệm nào về phong tục tập quán của Việt Nam, cái phong tục tập quán nào trong đất 
nước nào hồi xưa còn bé làm ông nhớ nhất. 

13:46:@: Cái phong tục tập quán thì thật sự mà nói nếu mà nhớ cái thời thơ ấu năm sáu tuổi thì tôi vẫn 
còn nhớ những cái gọi là tập quán ngày tế ăn đụng, thực tế quý vị biết là dân mình nghèo lắm, hàng năm 
chắc chỉ có vài lần được ăn thịt lợn, thịt heo thôi. Cho nên mỗi một lần có đánh đụng như vậy thì có cái 
hình ảnh là người ta ngồi người ta chia phần với nhau, ví dụ nửa đùi hay một đùi hay tiết canh thì chia 



làm sao hay cái bong bóng lợn thì tranh nhau cho con làm cái trái bóng mà đá chẳng hạn. Đó là phong 
tục mà tôi nhớ rất là rõ về một cái phong tục thì đó là cái phong tục mà tôi nhớ nhiều.  

!: Và tiếp tục trong cái cuộc sống tại Sài gòn ông không phải vào lính thì ông hành nghề giáo sư, sau đó 
ông có nghề gì khác nữa không, hay là ? 

14:47:@:  Vâng, thưa chị, đúng là lúc bấy giờ mà nói tôi là một con người hoạt động, mặc dù một tuần 
cũng dạy hăm mấy ba chục giờ, nhưng mà tôi vẫn có sinh hoạt trên đại học, ví dụ vài hoạt động ở trường 
luật về vấn đề tranh cử, ứng cử vân vân, nói chung thì là nhưng mà cái nghề chính vẫn là cái nghề dạy 
học cho đến năm 1970 thì cảm thấy chán nghề dạy học quá rồi, khi đó tôi dạy rất nhiều trường, như là 
trường Thủ Đức, trường Đức Minh, Văn Hóa Quân đội quang trung, trường LAsam hiền vương. Đại khái 
tôi dạy rất nhiều trường vậy nhưng tôi vẫn hoạt động trong công tác xã hội, tôi có một cái nhóm sinh 
viên liên trường là những anh em liên đại học gốc Ban Mê Thuột với tôi, chúng tôi tổ chức thành một 
nhóm anh em sinh hoạt để tương trợ nhau. Thì đi sinh hoạt xã hội, cứu trợ, làm rất nhiều thời đó cứu 
trợ cho nạn nhân cộng sản, nạn nhân chiến tranh rồi vân vân. Cho đến năm 70 chán nghề dạy học thì 
trên đài phát thanh Quân Đội có phát ra cái thông cáo gọi là tuyển dụng biên tập viên bình luận thời sự 
lương tháng 12 ngàn. Tôi thấy đó là lớn lắm, đi dạy học  thi xong thì hôm đó thi cái trường bên thị nghè 
thì có đâu khoảng tám chín chục người thi rồi sau tôi thấy tôi được gọi. Sau tôi mới thấy rằng có tôi với 
một anh nữa gốc là quốc gia hành chính đang học, sinh viên cao học hành chính thì anh ấy với tôi là hai 
người được chọn trong số những người đó. Thì sau khi tập sự khoảng 1-2 tuần thì anh kia anh ấy bỏ cuối 
cùng có mình tôi thì tôi lại vào làm cho một chương trình phát thanh đặc biệt của cục tâm lý chiến. Nó là 
chương trình phát thanh đen, đầu tiên là nêu gương ái quốc sau đó một số đài mẹ việt nam, tôi đã rơi 
vào đó mà tôi không biết mà sau này tôi mới biết đó là một chương trình phát thanh rất đặc biệt. Thì cái 
quản trị thì thuộc về cục tình báo tâm lý chiến ngân sách thì do tòa đại sứ Hoa Kỳ tài trợ, cho nên lương 
rất là lớn, cho đến năm 72 hay 73 gì đó khi đó tôi đi tập sự luật sư thì tôi xin nghỉ bên này bởi vì đi tập sự 
luật sư  thì không có quyền kiêm nhiệm một việc gì khác. thì tôi nhớ rằng là lúc đó tôi bỏ ngành luật rồi 
sau khi tập sự gần bán hạn thì cộng sản chiếm Miền Nam cho nên bây giờ tôi vẫn chỉ là luật sư tập sự.  

!: Ông có tham gia các cái phái đoàn hoặc tổ chức chính trị nào ngoài vấn đề chỉ làm việc với đài phát 
thanh  

18:00:@:lúc đó tôi chỉ là một người sinh viên hoạt động sinh viên, nào là ứng cử vào ban đại diện của 
luật khoa, rồi vân vân, nói chung là hoạt động cứu trợ, đi những nơi như là Bình Dương, đi các nơi, cho 
đến ngày 30/4 thì cái ủy ban cứu trợ tôi thành lập trước đó khi mà ban mê thuột thất thủ đó chị tôi đã 
làm công tác cứu trợ cho đến phút chót. Tức là khi cộng sản vào rồi tôi mới vào thu dọn giấy tờ tôi đem 
về. Tức là hoàn toàn  là hoạt động xã hội, không tham gia một chính đảng nào trong cái thời gian mà gần 
30/4 cho đến 30/4 tôi không tham gia chính trị, chỉ thuần túy về vấn đề xã hội. sinh hoạt của thanh niên 
sinh viên chúng tôi lúc đó, cũng nói thêm rằng là những cuộc biểu tình lúc bấy giờ thực sự là tôi đi quan 
sát nhiều hơn là tham già vì lúc đó tôi nghĩ đó là cuộc biểu tình hoàn toàn có sự lèo lái của cộng sản,cho 
nên chúng tôi rất dè dặt trong chuyện tham gia nhưng mà chúng tôi có tham gia như là một sự quan sát 
chứ không phải tham gia chống Mỹ chống thiệu như là khẩu hiệu của mặt trận giải phóng của cộng sản 
lúc bấy giờ. Chúng tôi là sinh viên quốc gia, và luôn dè dặt trong các phong trào đấu tranh lúc bấy giờ.  



!: Ông lập gia đình năm nào ? 

19:29:@: Tôi lập gia đình năm tôi 24 tuổi 1973, 

!: Gia đình ông được mấy cháu? 

19:37:@: Chúng tôi thì có được 4 cháu, ba gái 1 trai, cháu lớn của tôi năm nay tức là ba mươi sáu tuổi, 
cháu nhỏ tôi năm nay 21 tuổi,  

!: Các cháu làm gì, 

19:57:@: Các cháu tôi khi mà cháu sang đây thì mới đang học lớp 10, sang đây thì cháu đã tốt nghiệp 
trung học, rồi cháu bị trễ một năm vì vấn đề gia đình khó khăn, năm sau thì cháu đậu vào trường dược 
của đại học Houston, cháu học 4-5 năm thì cháu ra cháu đậu được tiến sỹ dược khoa, cháu là loại đậu 
danh dự, dưới người thủ khoa thôi. Hiện nay thì cháu đang làm ở một cái clinic của chính phủ, phục vụ 
cho những người có thẻ vàng. Cháu thứ hai thì đang làm y tá, cháu làm được mấy năm nay ở một vài cái 
bệnh viện ở thành phố này. Tiếp theo nữa là cháu thứ 3 là cháu con trai thì cháu học tốt nghiệp trung 
học xong thì cháu có học programmer thì cháu hiện nay gia đình cháu cũng đã có một cháu trai, tức là 
cháu nội tôi, hai vợ chồng cháu thì hiện nay vợ thì làm về nail hair đó còn cháu thứ 4 là đang học 4 năm 
đầu dự bị y khoa, năm tới đây thì sẽ vào ngành chuyên khoa y khoa. 

!: Nếu mà so sánh giữa hai cuộc sống ở việt nam và Mỹ thì ông thấy phong tục tập quán nào của những 
gia đình Việt Nam nên giữ, và những phong tục tập quán nào mà mình nên bỏ.  

22:04:@: Nói về phong tục tập quán thì nó rất là bao la thưa chị, thế nhưng mà mình nói một cách 
chung thì có những phong tục tập quán thì mình nên giữ lại, tức là có những luân lý của những gia đình 
Việt Nam đó, là có cái vấn đề trên dưới, nó phải thế thứ phải giữ sự tôn kính, cũng như là sự tôn trọng 
lẫn nhau nhưng mà không mang tính chất gia trưởng nặng nề như trước đây, tức là nó cần phải update 
lại, có cái nhìn thoáng hơn, con cái nhìn cha mẹ, cha mẹ nhìn con cái nó phải có cái nhìn thoáng hơn. Để 
cho nó dung hòa được giữa quan niệm về gia đình, trong quan niệm gia đình của Việt Nam và quan niệm 
gia đình của Hoa Kỳ để tránh cái hiện tượng xung đột vì nếu cha mẹ và con cái không có sự dung hòa thì 
mới đưa đến sự xung đột, không thể cứ bảo vệ cái nhìn về quyền của cha mẹ đối với con cái như ở Việt 
Nam, trong các vấn đề kể cả vấn đề giáo dục hay là vấn đề ý kiến trao đổi hay công ăn việc làm vấn đề 
nghề nghiệp, chúng ta phải biết tôn trọng quyền tự do con cái, cũng như con cái phải luôn luôn tôn kính, 
trân trọng ý kiến của cha mẹ dù là có chấp nhận hay không cũng không có thái độ dẫn đến tình trạng 
xung đột.  

!: tức là ông cho rằng các cháu có quyền phát biểu ý kiến của nó trong những buổi họp gia đình.  

23:25:@: Vâng, cái đó thì tôi hoàn toàn tôn trọng, hiện nay tôi chỉ hướng dẫn thôi, ví dụ các con chúng 
tôi cũng chỉ nói là các con thích gì thì học đó, nhưng mà cố gắng học để có tương lai cho chính bản thân 
mình mà thôi. Và mọi ý kiến cả vấn đề lập gia đình con gái lớn của chúng tôi, nó thương yêu một cái sinh 
viên bạn của nó người Việt gốc Hoa, khác tôn giáo, tôi bảo không thành vấn đề. Các con yêu nhau thì lấy 
nhau, tôn giáo tự giải quyết, không bắt buộc. Con thứ hai cũng vậy, yêu nhau rồi lấy nhau, sau đó chúng 
nó không hợp nhau thì chúng nó dirvoce cái đó đối với công giáo thì là điều không nên, nhưng mà cái hồ 



sơ đó đã được đưa ra trước tòa án hôn nhân của giáo hội để mà giải thì đã được giải trừ liên hệ về vấn 
đề tôn giáo đó, nghĩa là hai bên bây giờ tự do để lập gia đình khác đối với tôn giáo cũng như đối với xã 
hội thì đã li dị theo luật, thằng thứ 3 lấy một em đó là một du học sinh cũng không cùng tôn giáo, con gái 
út tôi giờ đang theo nghề nó thích chứ tôi không ép nó. Tôi chỉ thích thôi, tôi chỉ khuyên con là các con 
nên đến một muuưcức nào   đó hãy đi sâu, còn không thì đừng để đến cuối cùng nó ảnh hưởng đến việc 
học, còn nó hoàn toàn chủ động hoàn toàn, tôi không can thiệp vào đời tư chúng nó. 

!: Gia đình ông bà theo tôn giáo nào, và các cái ngày lễ hội truyền thống ông bà ăn mừng ra làm sao. 

25:11:@: như tôi vừa thưa với chị đó, gia đình tôi theo đạo công giáo, vợ tôi cũng theo công giáo, những 
ngày lễ như phục sinh, giáng sinh thì gia đình tôi đều có những tập tục họp mặt nhau, rồi để mà chung 
vui trong những dịp như vậy thì cũng giống như bao gia đình Việt Nam khác khi mà đến Hoa Kỳ và sinh 
sống tại đây thưa chị . 

!: trong gia đình ông, ông là người con trai độc nhất ông có gia đình họ hàng nào mà anh em họ của ông 
mà ông có được không, hay chỉ có 1 mẹ một con sinh sống thôi.  

26:05:@:Thưa chị thì tất nhiên là con thì chỉ 1 mẹ một con, nhưng mà con cô con dì, cô cậu ruột thì cũng 
có chứ ạ. Chú bác ruột cũng có, nhưng mà hầu hết nó ở Việt Nam nhiều hơn. Các cái dòng nội thì con 
ông chú ông già tôi là con trưởng mà, con ông chú thì ở Việt Nam hết, còn bà cô ruột thì ở trên 
Washington State, Seatle thì có con gái duy nhất là cô tôi cũng số phận cũng không được tốt, 23 tuổi thì 
góa chồng, ở vậy nuôi con cho đến ngày hôm nay. cụ đã 80 ngoài rồi, đó là cô tôi ở trên Seatle thì tôi 
mới đến thăm năm trước, Còn về cái họ hàng thì đôi ba lúc con dì tôi ở Việt nam hết, tôi sang đây là bên 
vợ bảo lãnh thành ra họ hàng bên vợ tôi là chính yếu ở đây.  

!: Gia đình ông có chép lại các gia phả hoặc giữ lại hình ảnh cổ xưa của dòng họ không.  

27:11:@: Tôi thì cũng đã soạn ra một cái gia phả để con cháu đọc, chứ không phải cho cả một cái tộc. Tôi 
chỉ cho các con tôi biết từ ông nội cho đến bây giờ thôi. có cái gia phả chung nhưng mà của người khác. 
soạn đưa tôi thôi, còn tôi chỉ làm cái dòng tôi thôi. Thứ hai là hình ảnh tôi cũng có đem sang  đây tức là 
trước khi đi sang đây thì chúng tôi cũng có một số hình ảnh để mà làm thành cái trình tự cho các con tôi 
nó thấy cái sự diễn tiến cuộc sống của bố mẹ như thế nào và cũng có ý định viết cái cuốn hồi ký của cá 
nhân tôi cũng như bà vợ tôi cũng viết bút ký nhưng mà chưa đầy đủ và dự kiến là khi đủ thì làm sách cho 
con cháu cũng như, vì nó dính dáng đến vấn đề thời cuộc cho nên những cuốn sách của chúng tôi về hồi 
ký sẽ vừa có dáng dấp gia đình và vừa về xã hội nữa. vì thế nên chúng tôi đang có ý định đó, còn riêng về 
cái mà chúng tôi đã làm đó thì thưa với chị cái cuốn sách tôi sang đây năm 92 thì năm 93 tôi đã có 
những bài viết trên một số báo ở Houston và một số nơi khác như là tôi một tuần lễ tôi đến đây 1 tuần 
lễ thì một tuần lễ sau tôi viết cuốn sách khởi thảo trong nước đó là cuốn Việt Nam trong thế giới đổi mới 
đã khởi thảo bí mật rồi, sang đây tôi sợ thời gian làm tôi nản chí nên tôi cắm đầu viết liền thế thì cũng 
nhờ cái đó mà tôi mới biết đến computer vì cô em út ở nhà với tôi ở nhờ đó, tôi mới học đánh computer 
đánh bản thảo, ở đây chừng 1 tháng thì gia đình tôi lại phải chuyển sang Cali, vì ở bên đó có ông anh có 
phòng nha sỹ làm răng, ở bên đó sẽ thuận lợi hơn. nói là làm liền, đi học lại vân vân, nhưng mà sang đó 
1 tháng rồi con gái nó bảo cho con trở về Houston vì bên này đông Việt Nam quá con học không được, 
thế là tôi lại phải quay trở lại Houston thế là tôi lại phải đóng ở Houston từ đó là năm 93 tức là tôi sang 



đây thì đi vào hoạt động ở đây, thì rất nhiều người biết đầu tiên tôi vào hội cựu chiến tranh chính trị, 
gặp ngay một ông bạn ở trong tù gặp nhau ở Z30D, thế là anh ấy kéo tôi vào hoạt động với anh ý, đến 
năm 2000 chúng tôi tổ chức gặp mặt hội cựu sinh viên Luật khoa Sài Gòn đầu tiên ở đây, ở nhà hàng Kim 
sơn, rồi tôi lập ra hội luật gia sài gòn, hoạt động năm nay là năm thứ 11, trong đó có một số hoạt động 
như là đặc san, năm 2003 chúng tôi có thêm luật pháp và đời sống, và sống được 5 năm, làm tờ đó được 
5 năm, đây là số cuối cùng năm thứ năm chúng tôi đã làm cái đó, lúc nào có thời giờ tôi đều hoạt động 
ngoài vấn đề kiếm sống. Vấn đề kiếm sống thì ai cũng biết là mới đầu ai cũng khổ lắm, thế nhưng mà 
cảm thấy là chúng tôi chấp nhận ra đi thì tôi nghĩ rằng là đây là không phải đất của mình, mà là đất cho 
con cháu mình mai sau tức là cái điều kiện sống, sống tự do mà còn được phát huy năng lực mỗi người 
để có thể thăng tiến trong một cái xã hội mới cho nên chúng tôi chấp nhận hi sinh gian khổ để cho con 
cái mình mai này có tương lai tốt đẹp, các vị không thể tưởng tượng được. Mùa đông giá lạnh mà chúng 
tôi phải đi đứng ở trên những cái giá để làm cho một cái người làm sai mà cạo những cái bảng xuống để 
vẽ cái khác, nhận lương tối thiểu lúc bấy giờ chỉ có $5 -$6 để vượt qua thời gian đầu, rồi vượt qua những 
hãng sửa để làm trong các cái nơi mà các vị có thể nghĩ là tôi đã từng làm cho một cái hãng làm hoa rồi 
làm trong một Shoping bán quần áo, rồi xưởng làm về dụng cụ cho máy bay chẳng hạn, vân vân.n Tất cả 
mọi nghề.  

!: Ông vừa nói tới từ Trại tù, ông có bị giam ở đâu không ? 

32:22:@: Nói tới trại tù thì sự thực đây không phải là vấn đề tôi không phải bị tập trung cải tạo như là 
các sỹ quan viên chức hành chính quân đội dân sự Việt Nam trước đây, vì khi đó tôi trong đoàn luật sư 
cho nên tôi thay vì phải tập trung thì tôi không đụng chạm gì thì tôi mới đăng ký ở một số nơi tôi có một 
số giờ dạy ở Hiền Vương, tôi đến đăng ký ở đó  thì lại chuyển nghề đi dạy học năm 75, nhưng mà đứng 
trước một cái hoàn cảnh đất nước mà chúng tôi thấy là không thể chấp nhận với cá nhân chúng tôi và 
một số anh em khác, thì vẫn âm thầm thực sự mà nói không chấp nhận một cái chế độ mà chúng tôi  cho 
rằng nó vi phạm đến cái tự do nhân quyền con người, cho nên chúng tôi còn có ý định vào bưng, để tiếp 
tục cuộc chiến đấu dù biết vô bờ, nhưng mà sau đó tôi biết rằng là cái chiều hướng thế giới nó không 
còn như vậy nữa, không còn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, thì tôi nghĩ cái phương thức đó là vấn đề 
nhân quyền, vì chế độ độc tài cộng sản nó sẽ vi phạm nhân quyền, cho nên chúng tôi cùng một số anh 
em khác mới âm thầm thành lập một cái mặt trận nhân quyền, để mà đấu tranh trường ký cho dân chủ 
đất nước, khi mà thành lập mặt trận nhân quyền thì cộng sản nó gài người vào tổ chức của chúng tôi và 
sau đó thì bị bại lộ, rồi tôi biết là vậy nên tôi trốn, tôi rủ một anh học trò đang lái một cái tàu kéo thì tàu 
sắt dài lắm, tìm cách cướp tàu vượt biên, để cho anh học trò đó có một số tiền và một số người đồng ý 
cướp tàu đó thì sẽ có một số tiền thì tôi mới kêu gọi một số người để góp vàng cũng như một số anh em 
khác lấy vàng, thì chúng tôi vượt biên nhưng không may dính cồn và bị bắt cho nên vụ tổ chức mới bể 
tôi mới chạy đến cái ông chú là ổng là chủ tịch mặt trận ổng trước ở hà nội là hiệu trưởng trường bình 
minh thưa chị, thì ổng là ông chú họ, cho nên vợ ông chú tôi lại báo cho cái anh nó là nằm vùng trong tổ 
chức tức là nó cho người xuống bắt tôi từ Vĩnh long đem về, mở cái vụ án nhân quyền ra, kết thúc tôi bị 
biệt giam 17 tháng 20 ngày ở Phan Đăng Lưu, người xuống dẫn tôi về cũng là một đồng nghiệp của tôi là 
luật sư Đỗ Hữu CẢnh là nằm vùng của cộng sản ngay từ thời chiến tranh anh ta nằm vùng rồi sau này 
anh ta làm cho công an, anh ta trở thành 1 sỹ quan công an, và anh ta chính là người gài bắt rồi đưa tôi 
về Phan đĂng Lưu và sau một thời gian làm việc vậy rồi kết thúc hồ sơ rồi thì họ đưa tôi lên Z30D hàm 



tân để mà lao động cải tạo, trên đó tôi gặp một người bạn là ông Bùi ngọc Tuyền cũng ở đây đó, ông ấy 
ở đó gặp tôi, sau này anh em gặp lại ở đây thì lại tiếp tục hoạt động trong cái hội cựu chiến tranh chính 
trị,  

!: Ông nghĩ gì về chiến tranh Việt Nam 

36:01:@: Tôi đã có trình bày cả một cuốn sách có lẽ hôm nay quên không đem, chiến tranh Việt Nam thì 
trong đó là cả một cuộc nội chiến ý thức hệ, giữa cái người Việt theo quốc gia, ,và người Việt theo cộng 
sản, nó trong bối cảnh của một cuộc chiến tranh toàn cầu về ý thức hệ, Mà Việt nam sau chiến tranh sau 
thế chiến thứ hai sau khi giành độc lập thì đã bị rơi vào cái thế gọng kìm của một chiến lược quốc tế mới 
lúc bấy giờ, Việt nam đã trở thành nạn nhân, đất nước Việt nam đã trở thành cái bãi chiến trường để 
cho hai phía thực hiện một hình thức là chiến tranh nóng, chiến tranh ý thức hệ nó diễn ra theo hai hình 
thức chiến tranh nóng và chiến tranh lạnh,  thì nó là không may cho Việt Nam là đã xảy ra hình thái chiến 
tranh nóng, ở đó nó đã dùng một dân tộc để mà đánh nhau, giết nhau bằng vũ khí của ngoại bang nó 
đưa tới, tất nhiên trong cái hoàn cảnh như vậy thì ta không thể nào mà thoát được một cái chiến lược 
của quốc tế, cái điều mà không may cho chúng ta là vì miền bắc nó đã rơi vào tay một cái đảng cộng sản 
mà nó lại là công cụ của cộng sản quốc tế cho nên nó mới phát động một cuộc chiến tranh để mà thôn 
tính Việt Nam, chứ nếu như nam hàn cũng là chiến tranh nóng, nhưng mà dân tộc hàn họ khôn ngoan 
hơn cho nên sau năm 1953 họ đã đẩy lui được quân bắc hàn về phía miền Bắc rồi hai bên ngưng chiến 
và tiếp tục thi đua phát triển lên, Việt Nam mình không may là có cái đảng hiếu chiến, là đảng cộng sản, 
cho nên tạo thành một cái thảm trạng cho đất nước chúng ta là anh em trong nhà giết nhau,dân tộc giết 
nhau, tan hoang đất nước. để lại một cái hậu quả tai hại lâu dài mà cho đến hôm nay vẫn chưa giải 
quyết được thì chị thấy rõ rằng là tôi đã trình bày rất là hệ thống trong một cuốn sách, nếu cần thì tôi sẽ 
đưa lại chị sau để mà chị làm tài liệu. 

!: Khi quân Mỹ ồ ạt vào việt nam, ông có ý nghĩ gì,  

38:44:@: Tôi hoàn toàn chống lại cái sự việc đó, vì tôi biết rằng là đây là điều làm cho Miền nam mất 
chính nghĩa là vì trước đến nay chúng ta vẫn nhân danh là một chính quyền chính thống, một chính 
quyền kế thừa chính quyền quốc gia việt nam, bảo vệ quyền người Việt Nam,chiến đấu chống cộng sản, 
vì cái quyền lợi của dân Việt Nam, cho nên nếu quân Hoa Kỳ kéo vào làm mất đi cái chính nghĩa đó, và 
đúng thực tế đã làm mất chính nghĩa vì đối phương là Việt Cộng đã nhân cái chuyện đó nói rằng chúng 
ta là công cụ, là quân đội đánh thuê, chính quyền là tay sai, vân vân và vân vân, thì đấy là cái điều tai hại, 
và cái điều đó là điều mà cái nên đệ nhất cộng hòa của tổng thống Ngô Đình Diệm đã cố gắng ngăn chặn 
chuyện đó nhưng mà không được. Người Hoa Kỳ muốn giải quyết chiến tranh theo cách của họ, còn 
người quốc gia Việt Nam chân chính giải quyết theo cách của chúng ta. Là gì, ngăn chặn đẩy lùi bằng 
chính sức của chúng ta bằng sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, và các nước đồng minh nếu có, hoàn toàn không 
chấp nhận một sự hiện diện quân sự nào, ở trên đất nước ta để mất chính nghĩa, mất chính nghĩa thực 
sự và chúng ta thua vaà ngày nay chúng ta thấy là tại sao chúng ta vẫn tiếp tục phải chiến đấu, vì chính 
nghĩa tất thắng chính nghĩa tất thắng, mặc dù chúng ta đang không hơn cộng sản đang nắm chính quyền 
nhưng mà cuối cùng chúng ta phải tin vào chiến thắng, vì chúng ta không sai, họ sai họ đang sửa, họ 
đang sửa, họ đã sửa, nhưng họ có sửa đến nơi đến chốn hay không lại là vấn đề khác. Họ có trả lại 
quyền tự do, nhân quyền cho người dân hay không, hay họ chấp nhận một sự kết thúc bi thảm của Ai 



cập mới đây, hoặc họ chọn con đường tốt nhất là từ bỏ một cách tự giác, thì đấy là do họ chọn lựa mà 
thôi.   

!: XIn ông cho một cái nhận xét rõ hơn về gia đình cố tổng thống Ngô Đình Diệm 

40:42:@: Về gia đình tôi nhận xét tôi không nhận xét về gia đình có thể nhận xét dưới góc độ Việt nam 
đó là một gia đình nề nếp, nhưng mà tôi nhìn về con người chính trị của ông Diệm, thì tôi thấy ông Diệm 
là một người có lập trường yêu nước, quốc gia dân tộc, có nghĩa là đấu tranh chống cộng sản có sách 
lược, nhờ có bên cạnh có một người em là ông Ngô Đình nhu là người mưu sỹ rất giỏi, nhờ đó có sách 
lược tương đối gần với đa số dân chúng Miền Nam lúc bấy giờ, thì tôi nghĩ rằng là nếu tôi vẫn có nhiều 
bài phân tích nếu mà Việt Nam không có cuộc đảo chính 11/1/1963 mà chỉ cần sửa chữa vấn đề của 
chính quyền Ngô Đình Diệm chẳng hạn vấn đề độc tài, cần hạn chế đến mức nào, đẩy lùi đến mức nào 
trong điều kiện một đất nước đang có chiến tranh cái sự dân chủ mà đòi hỏi như Hoa Kỳ không được, 
hay là cái sự dân chủ một cách rộng rãi hơn không được, bởi vì trong chiến tranh đối phương cộng sản 
luôn luôn khai thác, cái tính dân chủ để làm lợi cho họ, nếu mà đấu tranh trong điều kiện như chị thấy 
nó gài biết bao nhiêu người vào nào là trong chính trị, trong tôn giáo, trong cả tầng lớp chính quyền, 
thượng tầng, hạ tầng. Nó gài được là bởi vì nó có kẽ hở của dân chủ, nếu mà đòi hỏi chế độ phải dân chủ 
trong điều kiện chiến tranh là quá đáng. Và vì cái lập luận để diệt chế độ ngô đình diệm, nào là gia đình 
trị, nào là độc tài này, đàn áp tôn giáo, thì vấn đề sau này càng ngày càng thấy là tất cả chỉ là lý do giả tạo 
thôi để mà quật ngã một cái chính quyền muốn giữ cái độc lập chủ quyền của dân tộc. và muốn chiến 
đấu thắng cộng sản bằng chính sức mình, nhưng mà chính cái lịch sử ngày này vẫn còn có người này 
người kia, chưa đồng nhất, nhưng mà mai này sẽ phân tích và định giá trị của cố tổng thống Ngô Đình 
Diệm cũng như gia đình đó như thế nào trong việc lãnh đạo đất nước, một giai đoạn 9 năm đó. Nếu như 
trong một thời gian ngắn thế này để nhận xét về một gia đình thì không được đầy đủ. 

!: Ông nghĩ gì về người Mỹ? 

43:30:@: Nghĩ về người Mỹ đứng trên quan điểm của một người Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng là người Mỹ 
hành động theo quyền lợi của người Mỹ, họ làm cũng đặt trên quyền lợi của họ thôi, cho nên ngày nay 
tôi là công dân Hoa Kỳ đó thì tôi phải nghĩ rằng điều không thể tránh khỏi, cũng như là vấn đề ở Chiến 
tranh Việt nam, để mà nói thật sự họ can thiệp vào là vì quyền lợi của Mỹ trước hết, cho nên khi họ cần 
bỏ Việt Nam thì vì quyền lợi nước Mỹ họ phải bỏ thôi, từ chiến lược cũ là chiến tranh ý thức hệ, giờ họ 
thay đổi thì họ phải tìm cách rút ra.Tôi nghĩ lúc bấy giờ nếu  

<video 3> 

VNCH mà đủ sức tự tồn có lẽ người Mỹ sẽ không bỏ chúng ta, cũng giống như bắc hàn với nam hàn 
chẳng hạn, người Mỹ không bỏ vì chính quyền ở Miền Nam họ đã vững vàng, trong khi chính quyền 
Miền Nam việt nam lúc bấy giwof có sự thay đổi chiến lược quốc tế của người Hoa Kỳ thì chính quyền đó 
lại không vững vàng, thì họ lại không ôm được, họ phải tiếp tay cho cái chế độ đó sụp đổ nhanh hơn nữa 
kìa, để làm gì, họ không dính líu, họ bước vào chiến lược mới, thực sự ra như quý vị đọc tài liệu giải mật 
sau này đó, là hoa kỳ muốn trở lại Việt Nam sớm hơn kìa, nhưng mà cái anh cộng sản nó ngu quá khi mà 
nó đưa cơ hội lúc bấy giờ có cơ hội trở lại để anh kia có điều kiện nhưng mà anh kia đòi bồi thường 
chiến tranh, anh đòi nọ đòi kia, cái chiến thắng của họ nó chỉ là chiến thắng biểu kiến giả tạo thôi, bởi vì 



không có chiến thắng nào mà tiến độ tiến quân chậm hơn tiến độ rút quân cả chị thấy không, rút quân 
nhanh quá, họ ngã sấp mặt vào chiến thắng đó, mà họ không biết. Cho nên họ đã làm cao, cho nên kéo 
dài thêm đến năm 95 thì hoa kỳ mới trở lại để thực hiện một chiến lược mới,cho nên tôi nghĩ rằng đứng 
trên quan điểm của người Hoa Kỳ họ hoàn toàn có lý do còn đứng trên quan điểm của người Việt Nam 
lúc đó tôi cho rằng hoàn toàn chống lại vì đứng trên quyền lợi của dân tộc, Việt nam chúng tôi cho nên 
tôi chống lại sự can thiệp vào chủ quyền của Việt Nam, và vì quyền lợi dân tộc Việt Nam, và vì muốn 
thắng cộng sản chúng tôi phải bảo vệ quyền lợi đó, và hoa kỳ đã break cái quyền đó của chúng tôi. 
Chúng tôi thua một trong các lý do là vì người Hoa Kỳ đã làm cho chúng tôi mất chính nghĩa.  

!: Khi ông sang sinh sống ở đất Hoa Kỳ, cái gì àm cho ông sướng nhất, cái gì làm cho ông đau khổ nhất,  

02:01:@: Cái sung sướng nhất là cái sự tự do, cái sung sướng nhất là con cái tôi có điều kiện phát triển 
theo năng lực của nó, đó là cái sung sướng nhất của tôi, còn việc vất vả đau khổ kiếm sống, cho gia đình 
tồn tại và phát triển trong cái xã hội này là cái điều tôi rất tự hào, không có gì buồn cả tôi phải làm mọi 
nghề nhưng mà có những lúc phải nói là có những lúc tôi chán nản tôi bảo ở Việt Nam sướng hơn nhưng 
mà nghĩ tương lai con tôi tôi bảo không có sai lầm, chọn lựa của tôi là hoàn toàn không sai lầm, chọn lựa 
đi qua Hoa Kỳ theo diện đoàn tụ do một người chị vợ bảo lãnh bỏ tất cả những cơ hội, nếu tôi ở lại tôi 
vẫn có khả năng để tôi tiến thân trong cái xã hội đó, sau khi có sự đổi mới tôi vẫn hành nghề luật sư 
được nhưng mà sự phát triển của con tôi chắc chắn là không có, bởi vì lý lịch ba đời đeo thân phận, con 
cơ căm hận đến bạc đầu,đó là những bài thơ mà vợ tôi đã làm trong cuốn hồi ký mà tôi định xuất bản 
bài đó, lúc tôi đi tù là lúc quẫn bách nhất thì vợ tôi đã làm những cái trang hồi ký, có những bài thơ vô 
cùng sâu sắc, có dịp nào tôi sẽ phát hành cuốn sách đó,  

!: Ông rất hãnh diện về bà nhà, ông nghĩ gì về thân phận phụ nữ Việt nam trong thời kỳ chiến tranh ? 

03:36:@:  Đúng là sự đáng hãnh diện vì đối với cá nhân tôi, tôi đi tù, tôi dấn thân vào cuộc đấu tranh vợ 
tôi can ngăn không được, vợ tôi biết rằng đó là con đường rất nguy hiểm khi mà vợ tôi phát hiện ra tôi 
viết tài liệu, nhưng mà vợ tôi cuối cùng chiều tôi, vợ tôi đánh máy cho tôi sau khi thấy không thể cản tôi 
được thì lại trở thành trợ tá cho tôi, khi tôi đi tù đó thì tôi là con một, mà vợ tôi lại phải một nách nuôi 
lúc bấy giờ mới có hai đứa con thôi, xin lỗi là 2 đứa thooôi, 1 đứa đang mang thai , phải đi nuôi một mẹ 
chồng, với lại hai đứa con  ngoài đời, 1 đứa con trong bụng, làm mọi nghề đầu tiên là phải bán đồ trong 
nhà đi để ăn từ ti vi, tủ lạnh tới cái xe honda, đủ ngành nghề hết, rồi đi làm bán vé số lề đường, rồi đi 
bán quần áo cũ, bán thuốc tây chợ trời, làm đủ mọi nghề hết, cho nên đến lúc tôi xúc động tôi đã phải 
trong tù mà viết thư vào tôi đã làm những bài thơ ca ngợi sự hi sinh vô cùng lớn của vợ tôi trong cái 
chuyện đó, hoàn toàn trung thành trong khi đó lại còn viết những cái lời khích động tôi, sau này về tôi 
mới thấy là vợ tôi quá sức tuyệt vời bởi vì không những là làm tròn nhiệm vụ của một người con dâu, 
đến độ mà ở cái khu đó mà cái khu tôi ở người ta không biết vợ tôi là con dâu mà, ,tưởng tôi là con rể 
đó chị. một người vợ như vậy thì làm sao tôi không hãnh diện thành ra có những câu thơ mà tôi ca ngợi 
như là 

 từ những chuyến xuôi về miền tây trẩy gạo 

 đến những ngày bán áo buôn quần  



đó đây lăn lộn một thân  

bây giờ lại bán thuốc tây chợ trời  

trải bao ngày rộng tháng dài  

còn đâu vóc liễu thân mai ngày nào 

 suy đi càng thấy xuyến xao 

nghĩ lại dạt dào cảm xúc yêu thương  

Yêu thương càng thấy tơ vương,  

Như cảnh trời buồn vì áng mây che  

bao giờ gió cuốn mây đi 

Lúc anh được trở về bên em,  

đôi ta vui sống bình yên, 

nuôi con dưỡng mẹ một lòng thủy chung 

Đó là một bài mà tôi trong nhà tù, tôi tặng vợ tôi còn nhiều bài nữa, rất là đáy lòng của tôi cái đó không 
thể nào mà khác hơn được. 

!: Đúng là rất là cảm động, ông có một người vợ phải nói là hoàn toàn  

06:17:@: Thế thì xin nói thêm là cái số phận của vợ tôi cũng là tiêu biểu của hầu như tất cả những người 
phụ nũ, không phải chỉ mình vợ tôi biết hi sinh,mà rất nhiều vợ con sỹ quan của các cái người có gia đình 
tù tội, những người đó là những người đáng được vinh danh, đáng được ca ngợi vì họ phải hi sinh nhiều, 
tất nhiên một số người vợ hay người tình thì chuyện đó phải có thôi, nhưng mà hầu hết đã phải hi sinh 
to lớn trong thời kỳ chiến tranh thì đã hi sinh trong chuyện không được gần chồng, suốt ngày hi sinh, đi 
đánh nhau, hành quân về được gặp nhau, rồi chồng chết giữa tuổi thanh xuân, bao nhiêu đau khổ mà 
người đàn bà phải chịu, sau chiến tranh rồi lại phải nuôi chồng trong tù không phải một năm mà năm 
mười năm, hai mươi năm. không ai ngờ rằng là sự đày ải mà Việt cộng dành cho anh em nó tệ hại đến 
như vậy, nó lâu dài đến như vậy, lúc đầu ai cũng nghĩ rằng là nó dùng một cái xảo thuật nó cho hạ sỹ 
quan đi học tập 3 ngày sau đó nó cho anh em đến chính quyền học tập 10 ngày chứ không phải học tập 
10 ngày, rồi nó nhốt vô thời hạn, nó bảo tôi có bảo các anh đi học 10 ngày đâu, tôi bảo các anh đem 
lương 10 ngày mà chị thấy thủ đoạn rất nhỏ, nó lại mở ra một cái trang sử bi thảm khác cho những 
người đàn bà Việt Nam, trong đó có vợ tôi, tôi không phải trong cái diện đó nhưng mà tôi lại đi tìm lấy 
cái sự khổ ải đó để cho vợ tôi phải gánh, đúng ra thưa với chị vợ tôi cũng làm trong đài phát thanh như 
tôi vừa nói với chị thì chúng tôi gặp nhau, quen nhau, và lấy nhau, ở đó. Ở đài phát thanh, chương trình 
sau cùng là đài Mẹ Việt Nam đài đã thyết trình cho sẽ sụp đổ 1 tháng trước, cho tất cả thân nhân gia 
đình ra đảo phú quốc 1 tháng trước, sau đó đưa sang Guam, tôi lại là người chống Mỹ là vì vi phạm 
quyền lợi của Mỹ vì nói rằng sang đó ăn bơ thừa sữa cặn của Mỹ à, xin lỗi chị sau này vợ tôi vẫn nhắc 



hoài câu đó mà tôi nhất định không chịu đi. thế là vợ tôi phải đi lãnh tiền thâm niên của sứ quán được 
mấy trăm đồng đó, thế là chúng tôi bị kẹt lại, như vậy là người đàn bà đó quá sức, vì tôi mà phải kẹt lại, 
vì tôi mà đày ải mấy năm trời ba bốn năm phải lo cho con, đẻ con trong khi không có chồng. 

!: Sang đây với cuộc sống mới ông bà đã mua được nhà đầu tiên năm nào và sau bao lâu. 

08:52:@:  Dạ thưa chị tôi cũng phải nói là giỏi lắm vì sang đây đó, đi ở đầu tiên ở thuê cái nhà ở chỗ cô 
em, ở trên cãi chỗ beuler đây, tôi có cái job tôi xin được trên miền bắc, của Houston thì tôi mua nhà lên 
đó ở lên đó thuê một cái apartment khoảng 1000 nhưng mà thấy vẫn chật năm 92 tôi qua, năm 93 tôi 
nghĩ kế hoạch mua nhà,vì nhà đông con quá thuê j, mà chúng nó bắt đầu vừa đi học vừa đi làm, đứa thì 
làm mac donalt đứa thì làm cái nọ cái kia, nó lấy tiền nó góp lại tôi bảo thay vì 900-1000 thì tôi cũng trả 
nhưng tôi  mua được cái nhà tôi đang ở cho đến bây giờ đây thì cái tiền down, tôi có một số bạn bè, nó 
góp lại cho tôi khoảng hơn chục ngàn tôi down cái nhà đó, sau đó tôi trả dần, giờ hết rồi, 93 sang đây 
đến giờ vẫn ở cái nhà đó, người ta mới bảo  tôi là người may mắn, mới có 3 năm thì sớm. 

!: RẤt may mắn  

10:16:@: Tôi có nhiều quý nhân phù trợ lắm,  

!; Ông có thường liên lạc với họ hàng còn lại bên Việt Nam không. 

10:27:@: Như ông anh con dì còn sống, còn bà chị dâu có công phụng dưỡng mẹ tôi đó thì mẹ tôi là năm 
đó tôi đi bảo lãnh bên vợ nên mẹ tôi không được đi theo, sau này tôi mới bảo lãnh cho cụ sang bên này 
cụ ở có 2 năm thì cụ cứ nhất định đòi về. thế thì bà chị là bà chị dâu ở lúc đó ông anh còn sống, cô cậu 
ruột, thế thì lúc bấy giờ ông anh còn sống, ông anh chết rồi vẫn ở với bà chị dâu đó. Săn sóc rất cẩn thận, 
thành ra bây giờ hàng năm tôi phải gửi tiền biếu mấy người có công với mẹ tôi,thì tôi vẫn liên lạc với 
những người ruột thịt thôi chứ còn các cháu họ hàng xa thì ít liên lạc.  

!: Cụ bà đã mất sau mấy năm ông ở bên này, 

11:23:@ Dạ thưa cụ sang bên đây ở đó là năm 1999 ở đến năm 2001 cụ đòi về, về sống đến 2003 thì cụ 
bệnh nặng tôi về 1 tuần lễ thì vào viện, thì cụ bình phục lại tôi lại đem trở ra, tôi trở lại houston được 2 
tháng thì mẹ tôi lại bệnh tôi lại phải trở về chăm sóc cụ 2 tuần, bệnh cụ 90 tuổi rồi cụ khỏe lắm nhưng 
mà nhức mỗi trên đầu. người ta bảo trong phổi có cái u gì đó rồi nó chạy lên đầu, sau đó tôi ở được 2 
tuần thì vì công việc tôi không thể bỏ được, tôi trở lại Hoa kỳ vài tuần sau thì mẹ tôi đi. Tôi không có đó, 
tôi mới mua vé máy bay cho cả nhà tôi về chịu tang, thì mẹ tôi chết trong điều kiện trong điều kiện rất 
sung sướng, vì mẹ tôi không muốn chết ở cái xứ sở này mà mẹ tôi muốn chết ở đất nước để có con cháu 
đông đảo đến đưa tiễn bà. Thế nên tôi nghĩ cụ tôi là người đàn bà tôi nghĩ rất ca  ngợi vì từ lúc nhỏ tôi 
sinh ra mẹ tôi nuôi, rồi tới lúc bố tôi đi phiêu bạt giang hồ, bố tôi là người hoạt động, bố tôi đi rất nhiều 
nơi cho đến khi tôi 5 tuổi mới đón như tôi vừa trình bày thì mẹ tôi là người hi sinh rất nhiều cho gia 
đình, cho nên khi tôi trong tù , không biết bây giờ tôi đọc cái bài thơ nói cuộc đời của mẹ tôi không, thì 
bài thơ đó tôi xin đọc như thế này để nói về cuộc đời của mẹ tôi, nó ngắn lắm,  

Chốn ngục tù canh khuya thao thức 



Nhớ mẹ hiền ngăn cách đôi nơi 

con thương mẹ lắm mẹ ơi 

Vì đợi mẹ đã ít vui, khổ nhiều 

Suốt cuộc đời cô liêu vất vả 

Dưỡng nuôi con từ thuở còn thơ 

Ngày đêm thức giấc canh chờ 

Đã làm cho mẹ bơ phờ tấm thân 

Mẹ ơi con còn nhớ đôi lần mẹ nhắc 

Chuyện cha con để mặc con thơ 

Và mình mẹ bơ vơ về quê ngoại 

Con đã sống những ngày thơ dại 

Và tình thương bên ngoại ban cho 

Con đã sống những ngày no đủ 

Bằng tình thương ấp ủ mẹ hiền, và ngày tháng triền miên  

trong lòng bà ngoại 

Thế rồi sau những năm dài chờ đợi 

mẹ đi tìm gặp lại cha con 

để được sống cảnh sớm hôm đoàn tụ 

từ những đêm mưa tuôn đồn điền đất đỏ 

Đến những ngày nắng gió đất đỏ cao nguyên 

Gia đình ta đang sống bình yên  

Cha vội bỏ về miền thiên cổ 

Khi luống đất trồng khoai còn bỏ dở 

Mẹ lại một mình đói khổ nuôi con 

Mẹ ơi mẹ có nhớ những chiều nắng hạ 



Ta vào rừng tìm hái lá dong 

Đem về ta gói bánh chưng  

Con đem đội bán khắp vùng chi lăng 

Con tủi phận nên càng gắng học, 

Mẹ thương con nào quản nhọc nhằn  

Mong sao con sớm thành nhân 

Để mẹ bớt phần nặng gánh lo toan 

Nhưng mẹ ơi gánh lo toan con chưa làm nhẹ  

Nay mẹ còn khổ lụy vào thân 

Ngày đêm vất vả trăm phần 

Vì đàn cháu nhỏ quấn quanh bên mình 

Một bài thơ mà tôi gói gém cả cuộc đời mẹ tôi và tôi đã kể với chị, một người mẹ như thế là một người 
mẹ vô cùng hiếm hoi, một người mẹ đặc biệt là tôi con trai độc nhất. Mà không bao giờ mẹ bảo phải lấy 
vợ, không bao giờ. Con cứ học đi, mẹ không có tài sản gì để lại cho con, mẹ để lại cho con chữ, con học 
được ngày nào, mẹ sẵn sàng nuôi con học. Một người đàn bà nông thôn mà có một đầu óc tôi cho là tiến 
bộ vô cùng. Không ép lấy vợ để có cháu lúc nào tôi muốn lấy vợ, cũng không ép tôi phải lấy ai. Ai con 
thương mẹ sẽ ưng. một người đàn bà như vậy tôi nói là trên đời này rất là hiếm. thành ra mẹ tôi sống 
đến năm 90 tuổi, không bệnh hoạn gì nhiều. bởi vì mẹ tôi là con người phải nói sống từ lao động. Nhờ có 
sự lao động đó, rồi cụ lại tập luyện để dưỡng sinh, cụ rất là lạc quan yêu đời, cho nên cụ đã sống được 
đến 90 nếu ở đây có lẽ các cháu cứ nói là tại sao để cho bà về, nếu bà ở đây có thể bà sống hơn bảo thôi. 
Con người cũng có cái định mệnh của nó thưa chị.  

!: Cụ đã chọn lựa cuộc sống của cụ, cụ không muốn ở bên này thì mình không nên cãi, với lại anh được 
sống trong một gia đình phải nói là hạnh phúc, không nói về vấn đề tiền tài hay cái gì nhưng mà được 
yêu thương của mẹ, được sự yêu thương của vợ,d dược thừa hưởng dòng máu cách mạng của ông cụ, 
thành ra đã tạo nên được. Từ hồi nãy đến giờ qua những câu chuyện anh có muốn nói thêm về gì mà tôi 
chưa hỏi tới không ? 

16:26:@: Tôi muốn nói về người cha tôi,  Người cha tôi là một nhà tu, đi tu từ bế. Vì cha mẹ thì mẹ chết 
sớm, bố thuộc về con người là người dì kế, cho nên được ở gần với ông cha trong xứ đạo nên gửi ổng đi 
tu, nên ổng đi tu, đầu óc con người ổng là con người cách mạng, ổng tu ở chùa Hòa Nguyên ở Hà Nội đó, 
một số ông cha bạn ổng, ổng thấy có sự phân biệt giữa chủng sinh người Việt với chủng sinh người Pháp 
giữa cha tây với cha ta, chế độ đối xử hoàn toàn khác biệt cho nên ông ấy cùng một nhóm anh em bãi 
khóa. Lãnh đạo cuộc bãi khóa, đòi đối xử bình đẳng, trong đó lịch sử giáo dục công giáo nói năm loạn 
tràng, thì ông ấy ở trong nhóm đó thì xách cổ ra hết. đuổi ra không cho tu, cho đi làm thầy giảng, đày 



ổng lên thượng du bắc việt, đày ổng lên đó để trừng phạt, ở đó  làm công việc giảng đạo cho người 
mường người mán, ông già tôi kể cho một người bạn nghe mà tôi nằm bên cạnh nghe ổng kể ổng không 
nói với tôi, ổng lên đó phải làm công tác truyền đạo bằng cách sống với người mường, người mán, ăn ở 
ngủ với người ta. Ăn cả những thứ mình không bao giờ thích mà vẫn phải ăn. Thành ra phải làm động tác 
làm bộ ăn nhưng mà thấy người ta quay đi thì bỏ vào cái áo bỏ trong đó về nhà vứt đi, đại khái rồi ông 
cụ tôi sau khi đày ải thì xuống miền xuôi đến xứ đạo mẹ tôi thì gặp mẹ tôi ở ngay gần cổng nhà thờ, hai 
ông bà gặp nhau rồi đii ra, thế thì ông già tôi là một cái người phải nói đúng là có hoạt động, ông ấy đầu 
tiên là ổng làm cho pháp dưới nam định, tôi nhớ còn nhỏ lắm, lúc 6 tuổi ở dưới phố Lò Đúc, ổng làm cho 
pháp giống như là đức cha LÊ Hữu Từ lấy tin tức thôi, sau khi về đem vợ con từ Nam Định, lên Phủ lý thì 
xin ra khỏi ngành đó, ổng đưa về quê mà mẹ tôi gặp ở đó lấy đó, thì về đó ở một thời gian sau thì đẻ 
thêm một đứa em của tôi nữa thì ổng lại cất bước ổng đi Em tôi tên là nguyễn Văn Lợi, ổng ký contract 
với đồn điền cao su vào trong này, mà ổng lại là một người học trò ổng học thì tôi đoán rằng ổng đi theo 
chống Pháp, tôi nghĩ là ổng vào hoạt động cho phong trào công nhân cho Việt minh, ,ông anh cô cậu 
ruột nói với tôi rằng, cô không vào đi tôi khổ với chú ý lắm, chú cứ hết đình công hết đòi tăng lương nọ 
kia. mỗi lần vậy là công nhân nó đến nó bảo vệ ông ấy Tức là ông ấy nằm trong phong trào đó, đòi tăng 
lương, cho nên khi mẹ tôi vào là mẹ tôi kéo ổng ra ngay lập tức kéo ra ổng là người tu suất, ổng không 
thể theo cộng sản được rồi, ổng theo mẹ tôi ra để di cư. Và tôi nhớ mãi lúc bấy giờ còn có một người cứ 
ra lôi kéo ông già tôi trở vào ổng tên là ông Lựu mà cái giọng nói đó tôi nghe rõ anh ta là một cơ sở của 
cộng sản ổng ra ổng nói là anh vào với tụi em, ông già tôi bảo không đi. Thì mới đưa gia đình  lên ban mê 
thuột thì tôi nghĩ rằng ông già tôi đúng là người có máu làm cách mạng có lẽ tôi cũng bị cái ảnh hưởng 
đó, cho nên khi mà cộng sản nắm quyền tôi cũng không chấp nhận và vì vậy tôi đi vào con đường rất là 
nguy hiểm, có thể chết lúc bấy giờ nó đang ở thế mạnh mà tôi húc đầu vào đá như vậy, nếu tôi không có 
một sự che chở nào của bề trên thì có lẽ, vì tôi làm những cái chuyện mà xin lỗi chị trong cái mặt trận đó 
tôi là người hình thành nên sách lược đấu tranh, tuyên ngôn nhân quyền mặt trận, tài liệu học tập tôi 
viết, tất cả những cái đó nó hình thành một cái tội mà đối với cộng sản là vô cùng lớn. nhưng mà tôi viết 
trong hồi ký của tôi tại sao tôi được cứu thoát rất là lạ lùng thành ra tôi nghĩ rằng cái điều mà tôi sinh ra 
những người cha người mẹ tôi là tôi rất tự hào rằng người mẹ người cha như thế tôi rất tự hào về các 
ngài. Tôi đã sống cho đến ngày hôm nay tôi thấy là sống tích cực theo đúng châm ngôn của tôi ngay từ 
thời trẻ là hãy sống tích cực với hiện tại để không bao giờ phải ân hận với quá khứ, luôn luôn lạc quan 
tin tưởng về tương lai. Nay tôi 66 tuổi vẫn tiếp tục, ngày nào tôi còn sức khỏe tôi còn hoạt động không 
có ngồi chờ chết, đó là cái cũng như không bao giờ tôi ân hận cái gì xảy ra rồi, giải quyết không xong, đó 
là chấp nhận không bao giờ tiếc nuối lại 

!: Cái gì mà ông thấy nhớ nhất về nước Mỹ 

21:55:@: Nước mỹ tôi chỉ thấy có một cái lợi tự do dân chủ tôi nhớ nhất, ở đây người ta có thể làm tất 
cả cái gì trong vòng luật pháp, khi mà tôi bước chân ra khỏi đất nước, tôi có cảm tưởng tôi đang bị chụp 
một cái gì trên đầu tôi đó, mà tôi cảm thấy nó mở cái đó ra. Bước ra khỏi máy bay, bước ra khỏi đất 
nước.Đặt chân đến Losangeles tôi đi cuối tháng 3 thì đến trạm dừng chân thái lan đâu có 2-3 ngày trong 
túi có 179 đô la thế tôi sang đến losangeles thì tôi mới sang đây bởi bà chị vợ tôi ở đây, tôi sang đây thì 
đó là khởi đầu một cuộc sống mới của tôi phải nói là lúc đầu rất là cam go nhưng mà tôi chấp nhận hết, 
vì với tôi cái gì cũng vậy trong tù với cái thời gian 17 tháng nhốt biệt giam nó chỉ có cái cửa gió đó thôi, 



trong 17 tháng tôi bảo tôi tổ chức một cuộc sống mới trong đó, giờ nào tôi làm gì tôi trám hết thời gian 
đó, tôi cố gắng không nghĩ đến gia đình, tôi cố gắng đánh lừa bằng cách cắt mọi suy nghĩ về vợ, về mẹ và 
về con tôi bởi vì tôi nghĩ rằng tôi không thể bay khỏi bốn bức tường để về được, thì tại sao tôi phải nghĩ 
tôi phải tập trung vào cái chuyện đối phó với cái vấn đề hỏi cung và vấn đề suy tư xem tôi sẽ làm gì trong 
tương lai vì vậy nên tôi giữ được sức khỏe, được phong độ, đến mức độ sau khi tôi biệt giam 17 tháng 
20 ngày đưa ra tôi phòng tập thể chị có biết là người ta ồ ra. Tất cả anh em phòng đó ồ ra hỏi mới bị bắt 
à. Tôi bảo 17 tháng 20 ngày biệt giam rồi, người ta bảo ô sao tươi vậy, tôi bảo ô thế không tươi thì héo 
à. Tôi nhớ mãi đó là cái mà tôi đã luyện được cái đó, và tôi luyện được vậy nhờ vậy mà hoàn cảnh nào 
tôi cũng chấp nhận hết. Hoàn cảnh nào tôi cũng vượt qua hoàn cảnh nào không vượt qua được, bỏ, 
không có gì phải hối tiếc hay ân hận cả phải dằn vặt mình cho nó khổ cả, chị thấy không.  

!: năm nay ông 66 tuổi rồi, ông muốn những gì ở tương lai ? 

24:05:@:  Về cuộc sống tôi ước mơ là có thời gian, tiếp tục con đường đấu tranh của tôi cho nền dân chủ 
của Việt Nam, bằng cái ngòi bút của tôi đói là khả năng tôi có thể làm được. Thứ 2 là tôi sẽ hoàn thành 
một số cuốn sách mà tôi đã thai nghén, nhiều mà tôi cứ dở dở dang dang, hoạt động này nó chi phối vừa 
phải lo vấn đề cuộc sống, tôi bây giờ làm về business tôi làm cái tiệm giặt, vợ chồng tôi cứ ngày ngày 
ngồi đó ngoài giờ trống là tôi viết, tôi viết bình luận, tôi viết những bài tham luận, tôi viết những cái 
đang tập trung để viết những cuốn sách đang dang dở, tôi muốn tập trung phân tích lại cuộc chiến tranh 
quốc cộng vừa qua bằng cuốn sách cuộc đấu tranh ý thức hệ cuối cùng tại Việt nam. Đó là một cái đề tài 
hay là một hồi ký của vợ tôi thì vợ tôi cũng đã viết một cái đại cương rồi. Tôi bảo đang khuyến khích viết 
chi tiết thêm vì bà ấy kể tôi nghe thì còn thiếu nhiều lắm. Muốn bà ấy cũng sẽ làm một cuốn như vậy, tôi 
thì cũng sẽ làm một cuốn hồi ký. Một vài tác phẩm mà tôi đang hình thành thì tôi phải hoàn tất, nay mai 
để mà không có đến lúc Não của mình có thể thoái hóa đó, thì mình sẽ không viết được nữa. Đó là cái 
sung sướng của tôi là ngồi trên bàn computer của tôi để Viết cho những cái điều mà mình ước mơ dù có 
thực hiện được hay không nhưng mà vẫn cố gắng để hiện thực nó  

!: Đấy là lời cuối cùng ông muốn nói với tất cả mọi người ? 

25:39:@:  Tôi muốn nói thêm rằng là sống phải có lý tưởng, có lý tưởng phải cố gắng thực hiện dù thành 
công hay không điều đó không quan trọng, sống thì phải có lúc hưng lúc suy, phải tìm cách giải quyết vấn 
đề, giải quyết không được thì không nên dằn vặt, không nên làm gì để hao tổn cái sức khỏe, ý chí của 
mình thì như vậy cuộc sống mất ý nghĩa, cho nên hiện nay tôi sống về mặt gia đình rất là hạnh phúc với 
vợ con các con các cháu đều thành công có gia đình 3 đứa, còn một đứa đang học, mà tương lai rất là 
sáng bởi vì cháu học rất giỏi cháu được học bổng, cháu có thể vào y khoa năm nay hoặc năm tơi thì theo 
cái điều cháu muốn, đó là cái điều hiện nay tôi rất thoải mái trong cuộc sống, và có lẽ tôi không ân hận gì 
trong cuộc đời tôi từ lúc tôi sinh ra cho đến bây giờ là 66 năm tôi có trí khôn sớm, từ năm 2 tuổi tôi đã 
có trí khôn cho nên tôi nhớ rất là nhiều kỷ niệm, kể cả ngôi làng mà tôi sinh ra là làng quê ngoại tôi, quê 
nội là chỉ trong giấy tờ chứ tôi chưa hề bước về quê nội tôi là làng trung lương tỉnh huyện bình lục tỉnh 
hà nam, nhưng mà cả chặng đường tôi luôn tự hào rằng hoàn cảnh nào tôi làm đúng, học sinh hoạt động 
học sinh, sinh viên hoạt động sinh viên hoàn cảnh đi tù sống kiểu đi tù, đấu tranh trong lòng địch ra 
ngoài hải ngoại tiếp tục bằng ngòi bút bằng hành động. Tức là song song chứ không lý luận suông, tôi 
phải thực hành, đối với tôi cuộc đời như thế, tôi chờ đợi ngày nào tôi còn sức tôi vẫn tiếp tục, cho đến 



ngày số phận ai cũng thế thôi phải rời trái đất, nhưng tôi có niềm tin sẽ có một cuộc sống khác tốt đẹp 
hơn trong niềm tin của tôi. 

!: Ông đã trở lại Việt Nam lần nào chưa ? 

27:58:@: Tôi vừa thưa với chị, mẹ tôi đau thì tôi về, mặc dù tôi đã viết rất nhiều bài chống cộng, nhiều 
anh em khuyên tôi đừng về, nhưng tôi bảo không, điều tôi viết là tôi đã nói với họ rồi, tất cả những điều 
đó tôi đã nói từ trong tù, từ trong nước, nói từ trước đến nay tất cả nói rồi, tôi có che dấu đâu, tôi vẫn  
chống họ vì họ sai, vì họ phản dân chủ, tôi vẫn chống họ cho nên là cái quan điểm của tôi trước nay là 
không hận thù, tôi muốn xây dựng, tôi đã đưa rất nhiều ý kiến xây dựng kể cả xin lỗi chị, nếu quý vị 
muốn chấp nhận đa nguyên đa đảng thì quý vị hãy chấp nhận nguyên tắc là nhất nguyên lưỡng đảng đi, 
tức là đảng macxit a nắm quyền macxit b đối lập xây dựng, như bên Mỹ có đảng dân chủ và đảng cộng 
hòa, thì lý luận là dân chủ và cộng hòa đều bảo vệ quyền lợi của giai cấp tư sản, thế bây giờ quyền lợi 
cộng sản macxit a macxit b cũng bảo vệ quyền lợi của giai cấp vô sản tại sao lại không làm được như vậy. 
Nó đã đưa trong cái phát biểu của hội luật gia trong thành phố Hồ Chí minh bây giờ đó, tôi lại còn làm 
cho cái bài thi mà hồi đó ở Hà Nội nó mở cái lớp cho những người tại chức để học, hợp thức hóa bằng 
cử nhân luật của chúng tôi thì nó mở cái lớp đó 16 tháng, đóng tiền học, thì chúng tôi học trong cái bài 
thu hoạch ra trường tôi cũng đưa cái bài đó vào, nó đánh rớt tôi liền cho nên nó bảo là các bài khác xuất 
sắc nhưng mà bài này tôi đánh rớt anh nhưng mà anh được thi lại, tôi phải viết khác đi, nghĩa là lúc nào 
người cộng sản với tôi trên vấn đề chính trị tôi không bao giờ hận thù, ta thua vì ta kém họ chứ nó hơn 
mình vì nó có xảo thuật nó đánh mình, mình chấp nhận mình là kẻ thua nhưng mà mình vẫn bảo vệ lý 
tưởng của mình, cho nên tôi về tôi có nói với tòa tổng lãnh sự tôi có nói hoàn cảnh của tôi để nếu có 
chuyện gì thì can thiệp cho tôi thôi nhưng tôi về tôi giữ lắm, tôi về tôi chỉ tới viện, về nhà đến viện về 
nhà nó theo dõi tôi biết, nhưng tôi không tiếp xúc với ai cả, tôi chỉ lo cho mẹ tôi thôi thành ra tôi về thì 
tôi thấy bề ngoài thì có nhiều thay đổi, nhưng thay đổi đó không phải vì cái chế độ cộng sản nó tốt, mà 
nó đã đổi mới theo tư bản chủ nghĩa, tức là cái con đường mà nó ngọng mãi nó nói là kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa là nó cưỡng ép, kinh tế thị trường theo định hướng tư bản chủ nghĩa tôi đã 
dám đấu tranh là tôi chấp nhận tất cả,tôi dám nói trong nhà tù, ngay trong khi làm việc chấp pháp tôi 
cũng nói rõ, thậm chí vợ tôi sang bên này viết trong hồi ký tôi nghe được cái điều ca ngợi tôi vợ tôi rất là 
hãnh diện trong cái bài tôi đọc chị nghe,tôi đến giờ này tôi rất tự hào rằng  tôi sống thẳng tôi không bao 
giờ luồn cúi, vì đối với tôi chết là cùng, đã chết ai chả phải chết tôi không sợ . Làm sao sống cho đáng con 
người thế thôi thưa chị, đấy là điều tôi muốn nói sau cùng thưa chị,  

!: Cám ơn anh đã có thiện ý Nguyễn Văn  Thắng đã cho tôi một buổi nói chuyện rất lý thú về cuộc đời 
anh anh có định về Việt Nam sống không 

31:34:@: Không bao giờ, tôi không bao giờ sống trong đất nước đó nữa, thưa chị con cái tôi ở đây hết 
rồi, tôi về làm gì nữa, hạnh phúc của tôi là con cháu tôi, còn bố mẹ tôi chôn ở Việt Nam tôi đang có ý 
định sẽ bốc các cụ đưa các cụ sang đây làm ngôi mộ bên này để làm sao con cháu tôi nó nhớ đến tổ tiên 
của nó, bây giờ nó không về nữa, cho nên mọi chuyện đấu tranh của thế hệ hiện tại cũng như tương lai 
ở đây không phải là để giành gì với người cộng sản mà để xác nhận là chân lý phải thắng thế thôi, vì tự 
do dân chủ cho một dân tộc chứ chẳng vì gì, con tôi nó không muốn về đâu,nó bảo mai mốt có gì nó chỉ 
về giúp đỡ vấn đề xã hội này kia chứ nó không về được, môi trường tự do, văn minh thế này tự nhiên trở 



về đất nước còn rất nhiều yếu kém, chính tôi cũng không bao giờ trở lại sống với cái nếp sống đó dĩ 
nhiên bần cùng phải sống được thôi,, nhưng mà để chọn thì tôi chọn đất nước này, ở đây có tất cả. tự 
do, dân chủ, mọi thứ có thể tạo ra hạnh phúc cho con người, trong môi trường đỉnh cao cuarvawn minh 
nhân loại là ở đây. 

!: Một lần nữa xin cảm ơn ông về buổi nói chuyện hôm nay. 

 


