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

Thưa chị tôi sinh ở Việt Nam và tên tôi là Phạm Thanh Tân. 

!: Thưa ông, ông sinh ở Việt Nam ở thành phố hay tỉnh nào ạ? 

Dạ thưa tôi sinh ra ở tỉnh Bình Định, thành phố Quy Nhơn. 

!: Vâng, thưa ở Quy Nhơn thì ông lớn lên ở đó và đi học hay sao ạ? 

Dạ thưa tôi lúc nhỏ, lúc nhỏ nữa thì tôi ở nhà quê nhưng mà khi đến trung học thì gia đình 
tôi dọn về Quy Nhơn và ở Quy Nhơn, học xong ở Quy Nhơn, rồi thì tôi đi vào Sài Gòn. 

!: Thưa ông thì cái làng nhỏ ở vùng quê miền Trung thì nó có gì đặc biệt mà ông còn nhớ 
không? 

Thưa chị nếu mà là các làng nhỏ ở Việt Nam mình thì hồi nhỏ có nhiều cái để nhớ lắm. 

!: Dạ, có điều gì đặc biệt mà ông không thể quên không? 

Cái hình ảnh mà tôi không quên lúc nhỏ, lúc tôi khoảng 7 đến 9 tuổi là trong khoảng 2 
năm đó thì tôi sinh năm 1944, trong khoảng thời gian 9 năm kháng chiến đó thì tôi đã biết 
chút ít rồi thì gia đình tôi rơi vào tình cảnh là bị đấu tố. Tôi nhớ hình ảnh nhất là ông già 
tôi bị đấu tố, và ở địa phương thì họ khuyến khích những người trước kia làm cho gia 
đình tôi đấu tố ông già nhưng có lẽ vì sự đối xử của ba má tôi, gia đình tôi không có tồi tệ, 
do đó họ không có đấu tố mà họ đi. Lúc bấy giờ họ đưa ông già tôi về ở 1 cái đình để mà 
nhốt ông già tôi để mà chuẩn bị đấu tố. Tôi nhớ những hình ảnh tuy nhỏ nhưng mà cứ 
mỗi buổi trưa hay là chiều tôi phải lén lút đưa cơm vào cho ông nhà tôi. Những hình ảnh 
đó gieo vào trong lòng tôi 1 ấn tượng sâu sắc, thì tôi rất nhớ những chuyện đó. 

!: Khi ông dùng chữ đấu tố thì ông có thể giải thích 1 chút cho rõ hơn được không? Tại 
sao họ đấu tố và đấu tố như thế nào? 



Dạ cái trường hợp mà tôi có thể nói rõ cái chữ đấu tố mà theo tôi hiểu qua từng cái mà tôi 
thấy tại chỗ. Thì đấu tố là hình thức bắt 1 người bần cố nông tố giác những tội ác người 
mà người ta gọi là địa chủ đó đã làm cái gì mà bóc lột xương máu, bóc lột công sức của 
người lao động đem lại lợi ích cho cá nhân, cho gia đình của mình, thì nó gọi là đấu tố. 
Mà đôi khi họ dùng hình thức đấu tố tập thể, có thể họ dùng bằng tay, gậy... 

!: Họ đánh ạ? 

Vâng, thì trong trường hợp mà sử liệu có nói là chiến tranh Việt Nam của mình trong 9 
năm kháng chiến đó là 1 sách lược sai lầm của Trường Chinh, của Đảng và Trường Chinh 
là tiêu biểu cho chương trình đấu tố ở Việt Nam của mình theo như Trung Quốc. Thì điều 
khủng khiếp nhất là không cần biết cha mẹ vợ con hay gì đều phải hi sinh những người 
đó, những nhân vật đó đều phải hi sinh những người đó ở địa phương để lấy khí thế của 
quần chúng nhân dân, đó là hình thức biệt của Cộng sản. 

!: Tức là họ muốn giết 1 số người có tiền của để mà tránh những ảnh hưởng họ có thế có 
với người dân do đó mà người ta lên án 1 số người trong làng xóm rồi họ lên án là địa 
chủ, địa chủ tức là người có nhiều ruộng, họ bóc lột và coi như là họ đánh đập tra tấn như 
ông nói là bằng gậy, cây. Vậy có chuyện gì xảy ra cho ông nhà không? 

Sau đó thì rất may mắn là ông già tôi không có bị tra tấn bằng gậy, cây nhưng mà cứ sáng 
ra ở nhà quê mà chị, thì sáng ra chợ đông, khoảng 6h sáng đến 8h sáng là hết thì rau quả 
người ta mang ra bán hay là mang gạo ra bán để mua thức ăn thì thời gian rất là ngắn thì 
ông già tôi cũng bị lôi ra ở chợ đó, để mà cho mọi người thấy là đây là thành phần ác ôn. 

!: Dạ vâng, bị trói ạ? Bác có bị trói không? 

Dạ thưa ba tôi thì bị trói 2 cái tay ở sau lưng, rồi tan chợ thì dẫn vô đình họ chưa có cơ sở 
để nhốt người tù hay tội phạm nhưng mà cái đình là nơi để giam giữ. Thì nói về cái đình 
ở thôn quê, nếu chị có ở thôn quê thì chị biết cái đình là nơi thờ cúng thổ thần ở địa 
phương, thì ở giữa là nơi thờ cúng thổ thần nhưng mà 2 bên hiên là nơi để nấu nướng hay 
dọn ăn hoặc là nhốt những phạm nhân mà phạm tội nhỏ, không có lớn lắm. 

!: Dạ thưa lúc đó ông bao nhiêu tuổi? 

Dạ 7,8 tuổi thôi, chưa có lớn lắm, dưới 10 tuổi. 

!: Thưa ông cảm tưởng của ông khi thấy cha mình bị trói rồi kéo, rồi diễu, đưa ra ngoài 
trước chợ rồi vào nhốt ở đình thì cảm tưởng của ông lúc đó như thế nào, ông sợ hãi hay 
ông như thế nào ạ? 

Dạ thưa tôi chỉ biết hình ảnh hồi đó, vấn đề đấu tố, tranh đấu và giai cấp nó không có 
nhưng tôi biết được rằng họ đối xử với ba tôi như vậy tôi rất là buồn, buồn thôi chứ chưa 
có cái hận thù nào. Cái buồn và đôi khi là đến giờ cơm thì làm sao mà mình đem cơm 
được cho cha mình thôi, sợ là mình đem cơm không được và sợ trong lúc mình đem cơm 
người ta bắt gặp thì có thể liên lụy đến mình nữa, đại khái chỉ sợ vậy thôi chứ chưa có 1 ý 
thức gì hết. 

!: Thưa ông thì lúc đó những người chung quanh họ cư xử với bản thân ông và những 
người còn lại trong gia đình, mẹ ông và các người khác trong gia đình ra sao? 

Dạ thưa chị, gia đình tôi còn lại lúc đó thì phần đông là không còn cơm, hoàn toàn là cơm 
gạo để ăn nhưng mà hồi đó bà ngoại tôi thấy hoàn cảnh gia đình tôi như vậy thì sau đó bà 



ngoại đã lên giúp đỡ mẹ tôi. Hồi đó thì có mình tôi lớn trong gia đình và đứa em gái thì 
còn nhỏ lắm nó chưa biết gì thì cần bà ngoại, thì mình nấu 2 nồi cơm nhỏ nhỏ để tôi với 
bà ngoại tôi ăn với đứa em và bà già chứ nồi cơm mình dọn ra công khai thì có củ lang 
khô, củ lang khô chị biết không, củ lang mình sắt ra và mình phơi khô, thì ăn để cho làng 
xóm biết là mình đã khổ rồi. 

!: Tức là mình ăn cơm mình cũng phải ăn giấu phải không ạ? 

Tức là cơm thì rất là hạn chế. 

!: Rồi cuối cùng thì họ làm gì cha của ông? 

Thưa chị sau đó thì có chiến dịch rong công, tức là tải gạo lên trên núi, chiến khu, nó gọi 
là chiến khu đó chị, thì ba tôi tham gia, nó bắt đi, nói gọi là lao công. 

!: Tải lương thực ạ? 

Dạ, tải lương thực lên núi ở trong chiến khu đó chị, từ đồng bằng đưa về đó tại vì 9 năm 
kháng chiến thì nó lộn xộn lắm. 

!: Tức là thay vì sau này người ta dùng xe cộ để chuyển lương thực thì những người lao 
công này chuyển lương thực lên cho quân đội ở trên đó. 

Chiến khu, quân đội ở trên đó, để trữ lương thực này sau này chiến đấu. Và quả tình là cái 
này họ đã chuẩn bị lâu dài về lâu về dài sau này rồi. 

!: Thưa ông thì sau đó ông về Quy Nhơn tức là ông về Quy Nhơn để ông đi học thì ở Quy 
Nhơn có gì lạ không, có gì ông còn nhớ không? 

Dạ thưa chị là như thế này, sau khi mà ba tôi về rồi thì bị 1 căn bệnh rất là nặng thì tưởng 
rằng là ông già tôi không qua nữa nhưng mà cũng xin mở ngoặc là gia đình tôi thuộc 
dạng hiếm hoi đó chị, tức là ông già tôi từ khi ông nội tôi sinh ra là đều chết hết, chỉ còn 
lại ông già tôi thôi, thì sau khi ông già tôi bị như vậy thì chỉ có 1 mình tôi thì tôi cũng sợ 
lắm cũng ảnh hưởng tới gia đình. Thành ra cũng xẻ ra thành nhiều phần, chia sẻ đó, chia 
1 phần con cháu xuống thành phố tránh xa bớt hình ảnh của nông thôn, sở dĩ như vậy nên 
tôi và đứa em gái nữa mới đi xuống Quy Nhơn. Hồi đó là chưa mua nhà nên thuê 1 căn 
phòng ở với 2 ông anh của bà dì nữa để mà trọ học, bắt đầu đi học ở dưới đó, trong thời 
gian đó thì có 1 ông cậu ruột cũng trọ học sư phạm Quy Nhơn ở đó thành ra từ đó là bắt 
đầu ở Quy Nhơn học. Thỉnh thoảng trong khoảng thời gian đó thì chắc là chị không có 
chứng kiến những cảnh là từ ấn tượng những năm 45, 46, 47,48, 49, 50, 54 do đó khi mà 
sau này đến năm 59, 60 khi mình đã lớn lên ở Quy Nhơn rồi thì mình còn quê mà tôi phải 
về quê, nhưng mà ở nông thôn lúc đó thì nó xôi đậu rồi. 

!: Xôi đậu nghĩa là gì ạ? 

Thưa chị, xôi đậu có nghĩa là ban ngày thì quốc gia, ban đêm thì các ông ấy ở trong núi 
ông ấy đi ra, cái chỗ mà họ bắt cha tôi phải chở lương thực đó, thì các ông ấy nằm trên đó 
nhưng mà tối thì các ông xuống hoạt động ở thôn xóm. Thì tôi có nhớ rằng là cuối tuần 
mình học thì mình cũng về thăm nhà, tôi có chứng kiến 1 lần họ đánh ông thôn trưởng 
mà ???họ ghi 1 bản án, tờ giấy mà hồi đó tôi không nhớ là có cung tên và tôi thấy có 1 
miếng giấy dán ở trên ngực những người mà bị tử hình vì tội ác ôn, đại khái là như vậy. 

!: Vâng, vẫn là nằm trong cái nhóm bị tố khổ đó ạ? 



Không, cái đó là khác rồi, sau này tôi đã về Quy Nhơn rồi và lớn rồi, giai đoạn khác rồi. 
Hồi đó mấy ông ở trong chiến khu mà dấu gạo ăn đó, ban ngày thì Quốc gia mình làm thì 
họ không dám nhưng tối họ xuống họ hoạt động. 

!: Tức là người nào không theo họ thì họ xử tử? 

Dạ, là đó đó, không những theo mà ví dụ như những người làm công an, làm chủ tịch xã, 
làm thông tin mà họ gọi là họ phải tử hình 1 vài người đó để mà khống chế tinh thần của 
nhân dân đó, bắt buộc phải theo. Ví dụ như họ xuống họ có nhu cầu là xin gạo hay là xin 
thực phẩm gì đó là mình phải cung cấp. Họ khống chế, trấn áp về tinh thần, thì chỉ có bấy 
nhiêu vậy thôi, chưa chắc những người đó có tội nhưng mà họ làm vậy để mà khống chế 
tinh thần, để mà họ nói gì thì mình phải nghe đó. Thỉnh thoảng thì tôi thấy có 2 anh, tôi 
còn nhớ những cái tên vô vị đó và nó có ấn tượng từ lúc còn ông già tôi và sau khi thấy 
những cảnh đó thì khi mà lớn lên thì tôi chỉ nghe tiếng còi của mấy ông ở trên núi xuống 
thôi thì xin lỗi chị tôi nói ở đây là tôi nói hơi thực tí, thì mấy ông xuống như vậy, khi tôi 
nghe tiếng còi như vậy và mấy ông đó về thì ở địa phương thì có 1 cái tổ mõ, không phải 
là cái tổ nhân dân tự vệ mà là bảo vệ thôn gì đó đại khái là họ gõ cốc, cốc, cốc báo cho 
dân biết là mấy ông đó xuống. Hồi đó thì chưa có súng đâu, AK hay là... 

!: Họ xuống ban đêm hay ban ngày ạ? 

Thông thường là ban đêm đó chị. 

!: Ông nói xôi đậu tức là ban ngày thì là Quốc gia, ban đêm thì Cộng sản, xôi đậu có 
nghĩa là như vậy, nửa này nửa kia. 

Dạ vâng, từ xôi đậu có nghĩa là như vậy. Thì biết mấy ông xuống rồi, thứ nhất là thành 
phần cán bộ là mấy ông đó phải trốn, phải về dưới xã vì tại đó có trụ sở xã, trụ sở xã như 
vậy thì chỉ mấy người có chức việc thì họ mới vô đó được thôi, ở xã có lô cốt, có lính tự 
vệ hoặc quân canh gác, không thì làm sao, đại để là phải đi trốn không mấy ông đó bắt 
được mấy ông đó nhốt. Thành ra là khi mà nghe mấy tiếng gõ cốc, cốc là mình biết, mình 
sợ rồi. Ngày xưa ở nhà quê nhà lá mái đó chị, nhà 2 lớp đó chị, chị có hình dung ra được 
cái nhà lá mái không? 

!: Dạ biết. 

Thì mình luồn luồn lên lá mái, mình nằm ở giữa cái mái tranh và giữa cái mái chóc. Khi 
mà mấy ông ấy vô trong sân, cứ đi trong sân nhà nào mà mình không nghe thấy tiếng còi 
thì thôi chứ giả dụ mà ông ấy đứng ở trong sân nhà mình thổi còi thì tôi xin lỗi chị chứ 
mình có gì thì cũng phải đi ra hết, trong người mình có gì thì mình cũng phải đi ra hết. Sợ 
đến khủng khiếp như vậy đó. Thì nó gieo cái hình ảnh đó nó khủng khiếp như vậy. 

!: Tức là họ vào mà ai không nghe lời thì họ bắn giết liền? 

Không, không phải, sợ nhưng mà mình thì không có tội gì hết tại vì còn nhỏ mà như tờ 
giấy trắng tinh thôi, nhưng mà sợ họ bắt lên núi và còn những cậu hoặc chú mình mà 
thuộc thành phần Quốc gia thì dĩ nhiên là họ làm chuyện này nọ. Những cái hình ảnh mà 
họ gieo lúc trước nó đã đi vào trong đầu mình lúc nào không biết, tức là mình thấy mình 
biết là nó gần mình thì tự nhiên mình phải ra vậy thôi. Tất cả mọi người sợ hãi, nó gieo 
vào đầu óc mình 1 sự khủng khiếp như vậy, thằng Cộng sản nó bảo sao là mình phải nghe 
vậy thôi, không có thể cãi được, rất khủng khiếp. Chứng kiến những lần như vậy thì sau 
này mình bắt đầu lớn lên, mình đi học thì mình thấy là mình phải có 1 thái độ, mình có 1 



định hướng cho cá nhân mình. 

!: Không chấp nhận những hình thức cai trị mà nó quá độc ác như vậy. 

Dạ vâng, đôi khi cái vấn đề mà cai trị thì sau này mình học hỏi thêm mình mới biết nhưng 
mà cái đường lối đối đãi giữa con người với con người như vậy, nó không có đạo đức mà 
nó không đúng với tôn chỉ của người Việt Nam mình. Thành ra mình lánh xa ra, và cũng 
mở ngoặc thêm 1 chút nữa là khi mà mình đi học, thôi để cái phần đi học tôi sẽ nói thêm 
sau. Chị có hỏi cái gì khác? 

!: Dạ vâng, ông nói tiếp phần đi học đi. 

Thưa chị, sau phần đi học thì tôi có vào Quy Nhơn tôi bắt đầu học trung học, tôi có tham 
gia sinh hoạt trong cái lớp thanh niên gọi là học sinh Phật tử. Mình sinh hoạt Phật tử thì 
cuối tuần mình tới chùa sinh hoạt rồi có lúc thì mình sinh hoạt hoạt động phật pháp rồi có 
lúc thì mình đi sinh hoạt dã ngoại, mình tìm cách mưu sinh, mình tìm cách thoát hiểm 
mình học những đạo lý của phật như vậy. Thì trong khoảng thời gian mà từ năm 58 đến 
63 thì thường thường thì mình sinh hoạt thuần túy là Quốc gia nhưng mà Cộng sản nó 
khắc nghiệt lắm, nó đã cho người len lỏi vào đó để mà nó hoạt động, nó có chân đứng 
trong chỗ đó kể cả vấn đề giáo hội và kể cả thượng tầng cơ sở của cái hội của mình đó, 
thì mình không biết. Thành ra sau đó có 1 vài ngộ nhận là Cộng sản là như thế nhưng mà 
không phải là vậy, nhưng mà quả tình là những sinh hoạt hồi đó mình không biết gì hết, 
mình còn nhỏ quá chỉ biết tới chùa để mà lễ Phật, tới chùa để mà học cách sống với thiên 
nhiên để sau này mình không có ngỡ ngàng khi mình thoát ra khỏi gia đình của mình, 
mình biết, mình học những điểu mà trường dạy cho mình những lẽ phải, những cư xử của 
người với người. Đôi khi trong khoảng thời gian những năm 60, chỉ có nhớ trong khoảng 
giai đoạn những năm 60, 62, 63, cao điểm là những năm 63, 64 phong trào Phật giáo bắt 
đầu thì mình cũng vô tình tham gia vào những việc đó thì mình chỉ nghĩ rằng mình đấu 
tranh cho Phật giáo. 

!: Và bây giờ mình trở lại cái lúc mà ông ở Quy Nhơn năm 1954 khi mà đất nước mình bị 
chia đôi đó thì khi ấy ông bao nhiêu tuổi và ông đang làm gì ông có nhớ không? 

Dạ thưa chị, thì tôi sinh năm 44, năm 54 là tôi 10 tuổi. Thì hồi đó mình 10 tuổi mà mình 
10 tuổi ở nhà quê nữa thì cái trình độ, kiến thức xã hội không có, mình chỉ biết bờ ruộng 
với đôi trâu với con bò thôi nhưng mà rất là may mắn là mình không có đi chăn trâu, chăn 
bò thường xuyên. Nhưng thỉnh thoảng những trận mà Pháp bắt đầu pháo kích vô thì tôi 
cũng phụ những người làm lùa bò, lùa trâu nhà tôi lên núi thôi. 

!: Thưa ông, ông nói gia đình ông theo đạo Phật giáo, thì trong gia đình ông có truyền 
thống gì đặc biệt mà ông nghĩ rằng ông vẫn còn tiếp nối truyền thống của gia đình mình 
không? 

Dạ thưa chị, nếu trường hợp mà nói gia đình tôi theo Phật giáo thì rất là đúng vì từ thời 
ông nội tôi, tôi nghe được cái truyền thống mà có lẽ sau này trong cái phần tiếp thì có 
trong đó nữa. Thì ông nội tôi mất thì lúc bấy giờ ông già tôi đâu chỉ có 2 tuổi thôi. Ông 
nội tôi cũng là Phật giáo là nhà giáo, hồi đó ông nội tôi là chánh tổng, đại khái như vậy, 
bà ngoại tôi cũng là Phật giáo nhưng mà thưa chị là dù thế nào đi nữa thì trong làng thì 
gia đình mình cũng đỡ hơn, do đó cái sự gần gũi của chùa, nương tựa nó cũng đầm ấm 
hơn. Do đó gia đình tôi rất là gần với chùa thành ra là thường thường là những ngày lễ lạc 
thôi chứ không phải thứ 7 hay chủ nhật như ở hiện tại mình hoặc là sau này tôi thường về 



chùa để mà giảng về chùa, và sinh sống cầu nguyện hay làm gì đó ở quê thì tôi quen với 
những cái đó rồi. Cái vấn đề Phật giáo nó đã ăn sâu trong tôi rất là nhiều và cả gia đình 
tôi có 4 anh em sau khi giải phóng xong thì 3 anh em, tôi với lại 2 đứa em gái nữa thì giờ 
cứ nghĩ đến vấn đề chùa, tôi ở đây thì cũng phụ trách về chùa, 2 đứa em gái tôi thì cũng 
miệt mài ở chùa thôi. Cái đó nó ăn sâu vào trong gia đình mình rồi và tôi giữ, giữ đến bây 
giờ, ví dụ như trong gia đình tôi cũng thờ cúng tổ tiên, rồi cũng cúng phật, thì đó là cái 
niềm tin mà khó mà cậy tôi ra khỏi đó được. 

!: Thưa ông thì ông có bao nhiêu người con ạ? 

Thưa chị, tôi có tất cả 4 người, trước năm 75 tôi sinh được 3 đứa, sau khi đi cải tạo về tôi 
sinh đứa thứ 4. 

!: Thưa ông vậy thì những người con trong gia đình thì ông nghĩ rằng những người con 
này sẽ theo truyền thống của ông, những phong tục gắn bó với chùa, với cộng đồng 
không? 

Dạ thưa chị, như thế này, đó là hoài bão của tôi khi mà tôi sinh hoạt trong cái đám lúc đầu 
mà đeo khăn quàng hồi nhỏ, tôi nghĩ sau này là mình, các con mình phải làm, mình phải 
hướng dẫn cho con mình đi con đường như mình. Tại vì sau này khi tôi ra đời tôi thích 
hợp với xã hội nhanh lắm, tôi vô quân đội tôi thích hợp rất là nhanh, tôi có cái bạo dạn để 
tôi gần gũi với đám đông, bạo dạn để hướng tới cách sống ngoài thiên nhiên rất là dễ 
dàng, đi hành quân hay là đi làm gì tôi rất là dễ dàng. Tôi nghĩ rằng khi mà tôi có con mà 
con tôi bắt đầu lớn thì tôi phải hướng nó đi cái đó hoặc là hướng đạo hoặc là đi sinh hoạt 
Phật tử để sau này nếu có gì không may, nếu có xa mình thì nó cũng thích hợp 1 cách dễ 
dàng. Nhưng mà rất tiếc, trong khoảng thời gian mà con tôi lớn, tôi sinh đứa đầu vào năm 
1970 thì chị biết là năm 75 tôi không còn gì nữa, bắt đầu xa gia đình. Thành ra nó cũng bị 
ảnh hưởng, nó không được vô theo con đường đó, khi nó vào trường, tôi nghe mẹ nó kể 
là mỗi lần mà vô Đoàn, vô Đảng gì đó thì nó tuy học rất giỏi nhưng không được tham gia, 
nó khóc, thì con tôi cũng buồn về cha nó dữ lắm. Thì để trở lại vấn đề chị hỏi là con tôi 
có theo truyền thống gia đình không, về vấn đề mà tôn giáo và sinh hoạt cộng đồng hay 
không, thì sau này, gần 10 năm sau tôi về thì với cái vị trí của mình thì nó không cho 
phép mình làm những cái gì mình muốn nữa, hoặc là nói 1 cách ngắn gọn là nó không 
cho mình ở thành phố nữa, nó bắt mình đi ra vùng kinh tế tự túc hoặc ra vùng kinh tế chỉ 
định, ra khỏi thành phố. Thì tôi lại tiếp tục có thì giờ để gần con mà hướng dẫn cho nó 
nhưng sau khi mà qua Mỹ này, đó là vấn đề tôn giáo, cộng đồng thôi, còn vấn đề truyền 
thống gia đình, cúng giỗ những ngày tết lễ lạt thì con tôi, ông nội bà nội còn đó thì nó vẫn 
còn giữ. Thành ra đó thì sau khi qua đây thì 3 đứa nó lớn hết rồi đó chị, chắc không còn 
sinh hoạt nữa nhưng mà còn 1 đứa nữa khi tôi về tôi sinh sau cùng thì nó còn nhỏ thì tôi 
cho nó đi vào gia đình Phật tử. Và bây giờ thì con tôi nó không còn sinh hoạt thường 
xuyên ở chùa nữa nhưng mà thường thường cuối tuần nó vẫn phụ tôi chút ít ở vấn đề xã 
hội. Còn vấn đề cộng đồng thì con tôi nó làm dở hơn tôi ngày xưa, không biết ngày xưa 
tôi làm như vậy có giỏi không nhưng mà ít nhất thì có cái sự hiện diện ở cộng đồng, 
nhưng mà con tôi bây giờ thì nó cũng ngại lắm, có lẽ là ở đây cái vấn đề giờ giấc công ăn 
việc làm đó chị. Nhiều lúc mình cũng tự hỏi là tại sao con mình nó không giống mình 
chút nào hết ta, nhưng mà cũng nghĩ lại là, ở đây nó làm việc, sáng nó đi nó lẳng lặng gửi 
con nó, buổi chiều nó về nó phải đem con nó về rồi phải nấu ăn lo cho bữa tối gia đình, 
thì tôi cũng không trách nhưng mà đôi khi mình xét lại mình cũng chỉ nhắc chừng nó thôi, 
dẫu gì đi nữa thì muốn có cái gia đình yên thì cũng phải có xã hội tương đối thì gia đình 



mới yên chứ xã hội mà rắc rối thì gia đình mình có giữ thì cũng không yên. 

!: Thưa ông thì những người con, người cháu của ông còn nói tiếng Việt được nhiều 
không? 

Dạ, con tôi thì 3 đứa lớn thì nó tốt nghiệp ở Việt Nam. 1 đứa nhỏ thì nó theo tôi qua đây 
năm nó học lớp 6, đến giờ nó vẫn tiếp tục học. Tiếng Việt của mấy đứa lớn tương đối 
vững vàng nhưng mà đứa nhỏ thì đôi khi bảo nói viết 1 bài gì đó thì nó viết cũng lộn xộn. 
Nó viết trên cái cuốn lại san tức là cái cuốn của trường ở Bình Định đó chị, mẹ nó biểu 
con viết 1 số bài mà nó viết phải sửa lại. 

!: Dạ, thưa ông, thế còn những người cháu của ông thì sao, chắc giờ ông có cháu rồi? 

Các cháu thì còn nhỏ. 

!: Cháu quá nhỏ à. Thưa ông thì giờ trở lại vấn đề tuổi thơ thì như thế, coi như là làng 
thôn thì như thế thì ông có thể cho biết là sau đó ông có học lên tới đâu, trình độ cao nhất 
trước khi ông đi lính là học tới đâu ạ? 

Dạ thưa, trình độ của tôi thì mình nói là đại học cũng được mà không đại học cũng được. 
Thứ nhất là mình học gần xong thì tôi bị động viên đi lính. 

!: Tú tài đó ạ? 

Dạ không, tôi qua tú tài tôi học tiếp. 

!: Đại học gì ạ? 

Đại học toán Sài Gòn. 

!: Ở bên khoa học đó ạ? 

Dạ, thì tôi bị động viên, tôi đi lính. Nói đại học cũng được mà không đại học cũng được 
vì tôi cũng gần học xong rồi, nhưng chưa xong vì tôi chưa có bằng cử nhân bên Việt Nam. 
Nhưng mà sau này ở bên quân đội thì tôi ra trường ở các trường đại học. 

!: Thưa ông như vậy năm ông đi động viên là ông bao nhiêu tuổi và cái thời gian động 
viên có dài lắm không, có gì khó khăn không? 

Dạ thưa cái vấn đề động viên thì cũng không dài lắm đâu chị, mình bị động viên thì mình 
biết ở tuổi trẻ mình như vậy thì mình đi thôi, không có gì cả. Tất nhiên là ở nhà cũng 
buồn nhưng mà mình hết né được rồi thì cũng phải đi thôi, chứ hồi đó chiến tranh thật ra 
thì ai cũng ngại chứ không phải là bầu nhiệt huyết của mình muốn được đi lính tham gia 
cái này, cái nọ, không có cái đó. 

!: Thưa ông lúc đó ông lập gia đình chưa? 

Thưa lúc đó tôi chưa lập gia đình, tôi ra trường thì tôi mới lập gia đình. 

!: Tức là ông ra nhận lãnh nhiệm vụ rồi ông mới lập gia đình, năm nào? 

Dạ thưa tôi lập gia đình năm 70. 

!: Tức là đi tù về vào năm 70 rồi... 

Dạ không, 70 là tôi lập gia đình, tôi đã đi lính trước đó. Còn 75 là tôi mới đi tù. 

!: Vâng, thưa ông, đi vào nhà binh làm sỹ quan, được gửi đi chiến trường rồi thì ông có 



nghĩ gì về cuộc chiến tranh đó là 1 và thứ 2 là ông có kỷ niệm gì trong thời chiến tranh, 
có những trận đánh khốc liệt, hay ông bị thương hay có gì ông nhớ không? 

Vâng, tôi nhớ, mẹ tôi dặn là con, sống ở đâu, bất cứ nơi nào con hãy sống cho nên người 
thì tôi rất là hãnh diện, tôi tự hãnh diện, tôi chưa dám nói với ai, ngày hôm nay tôi mới 
nói với chị thôi, ở những nơi nào tôi đã đi qua, tôi sống rất là nên người. Thứ nhất là ở 
trong quân đội, tôi làm được nhiều việc lắm. Lệnh của bộ tổng tham mưu đã ra lệnh cho 
tôi di chuyển, nhưng tôi nhất quyết không di tản, câu nói của tôi đầu tiên là nếu như họ 
muốn di tản đơn vị tôi thì phải bắt hết vợ, con tôi, lính đi trước đã, chứ bản thân tôi sỹ 
quan thì rất là dễ thôi, vợ con sỹ quan rất là dễ. Nói tới bây giờ thì tôi vẫn còn ngậm ngùi 
ở chỗ đó, và khi họ báo là không thể di tản vợ con của gia binh đi được tôi quyết định là 
tử thủ. 

!: Đó là những ngày nào? 

Đó là năm 1973 đó chị, tết năm 73. Và tôi đã tử thủ thành công cái vấn đề đó. 

!: Lúc đó là có trận gọi là Mùa hè đỏ lửa, kinh lắm phải không ạ? 

Dạ không, Mùa hè đỏ lửa cũng là 1 trận đánh khiếp đảm lắm nhưng mà tôi ở hải quân 
thành ra cũng đánh ít lắm nhưng mà sở dĩ tôi muốn nói ở đây 1 chút, tôi xin phép là nói 
được ra chứ ạ, tại đôi khi mình nói về mình nhiều quá. 

!: Dạ, không sao. Đây là cuộc phỏng vấn về ông thành ra ông cứ nói những chuyện về 
ông. 

Đó là năm 1973 mà vụ cắm cờ ở hiệp định Paris tháng giêng năm 1973 đó chị, mục đích 
họ lấy cái cửa khẩu ??mà tôi đóng ở đó để đối đầu cho cái cửa khẩu ở Quy Nhơn, cái hải 
cảng ở Quy Nhơn để sau này nói chuyện bàn về hiệp định Paris. Nhưng mà khi họ bắt 
đầu thì tôi lúc đó là có 124 thằng lính thôi, mười mấy thằng sỹ quan. Họ nghĩ là mình 
không có cách nào mình chịu nổi do đó bộ tổng tham mưu đánh giá họ đánh giác trung 
đoàn, 1 trung đoàn bộ binh, 2 trung đoàn pháo để mà bằng mọi giá lấy đơn vị của tôi làm 
căn cứ đối đầu để cũng có hải cảng, cũng có trên đất liền thì nó có chỗ nào, chỗ nào đó để 
mà công bằng với hiệp định Paris mà chị. Họ quyết định lấy thành ra đó chịu không nổi 
nhưng mà không di tản được đơn vị của tôi, lính của tôi thì tôi quyết định ở lại, đơn vị 
trưởng của tôi bỏ chạy, tôi không bỏ chạy. 

!: Đơn vị trưởng tức là? 

Chỉ huy trưởng đó. 

!: Chỉ huy trưởng ạ? Hồi đó là cấp bậc gì? 

Hồi đó ông ấy thiếu tá. Tại vì ông ấy rát quá, mà có khuyết điểm có 1 cái là anh Hùng hồi 
đó là anh ấy mới đổ về mới có tháng rưỡi mà bên hải quân thì ít nhất cũng phải xông xáo 
lên mà ông ấy thì rát quá, chịu không nổi, ông ấy bỏ đi. Thành ra sau này có người viết lại 
bài đó và yêu cầu tôi viết lại bài đó nhưng tôi không viết tại vì khi mà mình nói về mình 
mà mình để nói về người khác thì nó không tốt trong cuộc đời quân ngũ của người ta, 
thấy tội. Thành ra thì tôi đánh trận 72 cũng có ít nhưng mà đánh cái trận đó tôi được 
nhiều lắm. Sau cái trận đó tôi nổi lên là 1 trong những sỹ quan của quân đội Việt Nam 
Cộng hòa được tổng thống Thiệu gắn cho tôi 4 cái huy chương 1 lần trong phủ tổng thống 
2 cái, trong ?? 2 cái, và tôi được đi Đài Loan thuyết trình về những chiến lược, đại khái 
vậy, thì tôi chỉ nói với chị như vậy. Hình ảnh của tôi cũng có được lưu trong cái cuốn thép 



Mai Ngọc Khánh. Đó là trong thời gian lính còn chút nữa tôi sẽ nói trong thời gian cải tạo, 
hình ảnh của tôi đi qua thì rất là vô tình, họ làm cho tôi chứ tôi không làm nhưng mà xem 
lại thì cũng ấm lòng lắm. 

!: Thưa ông, ông có những trận đánh mà giờ ông vẫn nhớ nhưng mà trận đánh ông tử thủ 
tại Quảng Trị 

Đề Di. 

!: À Đề Di, đây là? 

Đề Di là cái khu địa đầu của vùng 2. 

!: Tức là vùng 2, Đề Di là vùng phi quân sự hay là? 

Không, Đề Di là cái tên, tức là ví dụ như là Cát Minh, Cát Khánh, Cát Tường, đại khái 
như vậy chị. Thì Đề Di là 1 cái thôn mà căn cứ của tôi đặt trên cái hộ cứ của cái nơi đó. 
Tôi xin phép nói về hải quân thêm 1 chút nữa. Tức là hải quân của tôi thường xuyên di 
động ở trên tàu chứ không có ở trên đất liền.  

!: Đây là di chuyển ở trên sông hay là trên biển? 

Biển. Mà mình phải có những cái hộ cứ ở trên đất liền để tiếp tế nào là xăng dầu hoặc là 
đi tỉnh thành cho nó gần gũi trong trường hợp mình có vận chuyển từ Cam Ranh hay 
mình có vận chuyển từ Quy Nhơn qua vùng 1, tức là Quảng Ngãi đó chị, Đà nẵng thì nó 
xa đi, do đó mình phải lọc những căn cứ ở những đoạn giữa trên đường đi để mà tìm việc 
làm hậu cần cho mình. Thì đó là căn cứ. 

!: Khi mà ông lấy coi như là vùng 1 của mình là từ Bến Hải cho tới vùng nào là hết vùng 
1? 

Quảng Ngãi. 

!: Dạ, rồi bắt đầu từ Quảng Ngãi vào đến Nha Trang là vùng 2? 

Dạ, à xin lỗi, tới Phan Thiết thưa chị. 

!: Tới Phan Thiết thôi. Vâng, và từ Phan Thiết tới Sài Gòn là vùng 3. Từ Sài Gòn là phần 
còn lại của Việt Nam. 

Vùng 4, Cần Thơ, Mỹ Tho...đó là vùng 4 chiến thuật đó chị. 

!: Tức là ông là tuyến đầu của vùng 2, tức là tới đầu tỉnh Quảng Ngãi đó? 

Dạ vâng, giáp ranh giữa Thừa Thiên và Quảng Ngãi, giữa Quảng Ngãi và Bình Định. 

!: Thưa ông trở lại với tất cả những năm chiến đấu thì ông nghĩ gì về cuộc chiến tranh 
miền Nam đặc biệt là mình có kết quả là miền Nam của mình bị thua trận thì ông nghĩ gì 
về cuộc chiến tranh đó không? 

Thưa chị, xin lỗi chị là mỗi sáng mà tôi tắm là tôi nhớ ngay vấn đề nhà binh, lý do là hiện 
tại đạn nó còn ở trong mình tôi mà tôi kỳ nó còn lung à, ví dụ như ở đây, đại khái như 
vậy. 

!: Vẫn còn cái miệng ạ? 

Vâng, cái miệng, khi mà mình đánh nhau đó chị thì những cái mà quan trọng thì Mỹ nó 
mổ ra còn không thì nó chích thuốc cho nó bao ra. Hồi xưa nó lớn lắm chị, còn có ở sau 



lưng nữa, lâu lâu mình kỳ vào nó lòi ra, nó bể ra 1 miếng. 

!: Bây giờ nó vẫn còn ạ? 

Vâng, nó vẫn còn, cả ở đằng sau nữa. 

!: Vâng, nó còn đau không ạ, có đau không? 

Không đau nhưng mình biết nó vẫn còn, do đó tôi rửa mặt, tắm tôi kỳ là tôi biết nó vẫn 
còn từ chiến tranh, còn trong người. Và khi mà mình đã bỏ súng ra đi, khi mình kỳ, mình 
tắm cọ vào nó thì mình nghĩ ngay vấn đề bất hạnh của Việt Nam. Chị hỏi lại câu hỏi? 

!: Ông nghĩ gì về cuộc chiến tranh đó và nhất là mình là nhân chứng và mình là người 
Việt Nam thua cuộc? 

Thưa chị là cái cuộc chiến tranh này rất là phi lý, lẽ ra là không có trên dân tộc của mình. 
Vì 1 sự sâu xé của các thế lực trên trường quốc tế mà dẫn đến cuộc chiến tranh ở Việt 
Nam và bắt dân tộc Việt Nam phải chịu đựng như vậy. Đó là 1 cái không may tại Việt 
Nam của mình. Thì tôi cũng chỉ nói được đó là 1 điều không may mắn cho dân tộc Việt 
Nam của mình thôi mà nếu mà cuộc chiến đó không xảy ra thì Việt Nam mình không phải 
như ngày hôm nay để mà 1 số người phải lưu lạc ở nước ngoài. 

!: Thưa ông thì như ông nói là không may mình là người thua cuộc khi mà mình chiến 
đấu cực khổ như vậy, và ông chắc chắn là 1 người đã chiến đấu anh dũng, như ông nói là 
ông đã tử thủ nhưng mà ông đã thua trận thì cảm tưởng của ông khi mà ông biết, cái ngày 
mà ông bị thua trận thì ông có cảm tưởng gì? 

Thưa chị, tôi muốn né chỗ đó nhưng mà chị hỏi lần thứ 2 thì tôi nói vậy. Thưa chị cái 
ngày mà tôi thua trận thực sự ấy thì khi mà tàu di tản ra ngoài Việt Nam thì tôi là hạm 
trưởng, thì trên đó là vợ con tôi, người ở nhà tôi, em tôi, mẹ tôi chỉ có ông già còn lại với 
đứa em trai, 2 thằng em trai. Thì ra tôi tới Côn Sơn thì có lệnh là tất cả ai di tản đội hình 
mà muốn đi Mỹ thì lên tàu lớn đi, còn những tàu nhỏ nhỏ thì có thể phá hủy. Thì mẹ tôi 
không đi, tôi mới hỏi mẹ già của tôi lúc đó tôi mời gia đình tôi trên đài chỉ huy, bấy giờ 
tôi hỏi mẹ tôi trước, câu hỏi đó thì vợ tôi sau này trách tôi suốt, tôi hỏi là “Thưa má, bây 
giờ bọn con quyết định là đi Mỹ, khi con về thì cũng có lẽ là 5, 10 năm đó má, 5, 10 năm 
chứ không đơn giản đâu má”. Thì má tôi mới nói là: “thôi con đi đi, má thì dứt quyết má 
về, còn ba, còn anh em ruột nữa”, thì tôi nghĩ ngay mình đã từng đi biển thì mình biết rồi, 
khi mà tàu nó chìm thì do những thanh sắt trên tàu thì chỉ có chìm thôi chứ không làm gì 
được, không như trên đường bộ, nếu xe nó lật thì vẫn còn ở đó, chết vẫn còn thấy xác, thì 
bà con hay ai đó lấy chôn dùm, sau này mình về mình vẫn có thể kiếm được, còn ở biển 
thì khác. Mình đã qua Mỹ thì mình không có biết được, nên mẹ tôi không đi. Thì tôi hỏi 
mẹ tôi, mẹ tôi không đi, tôi mới quay ra hỏi vợ tôi, bà ấy cũng im lặng luôn, không nói 
được nhưng sau này bà ấy cứ trách tôi là tại sao lúc đó anh không bàn trước mà trước mặt 
má, má đã nói là không đi, bây giờ em nói em đi sao được. Thì cuộc đời có những cái 
mình không lường trước được, chị thấy không, nhiều chuyện mình không lường trước 
được, đáng lẽ mình bàn trước với vợ con mình mà vợ con mình nó nói cho mình lẽ phải 
để mình đi, lúc bấy giờ cái chữ hiếu của mình nó bị che đi thì mình tìm cách mình thuyết 
phục mẹ mình, chị hiểu không, nhưng mà mình lại dở cái chỗ là mình hỏi mẹ mình trước, 
mình cứ nghĩ lớn là mình thưa trước, vợ mình thưa sau. Thì cái đó làm hỏng chuyện và 
tôi quay về. 



!: Tức là mẹ không đi, vợ không đi thì ông đưa cả gia đình quay về? 

Thì đó, bây giờ mẹ không đi, tôi thưa với chị hồi nãy là trong thời buổi chiến tranh mà 
nếu trường hợp ở ngoài khơi mà về, trong đất liền thì nó có thể là giao tranh tiếp hoặc nó 
sẽ ngộ nhận của mình, nó sẽ bắn cho tàu chìm mà tàu chìm thì không còn xác của mẹ 
mình luôn. Nhưng mà hồi đó tôi có thế đưa vợ con tôi lên tàu lớn đi được, tôi gửi mẹ tôi 
cho bạn tôi chở về được. 

!: Ông là hạm trưởng tức là chức vụ gì ạ? 

Thưa là coi như là coi 1 cái tàu nhỏ đó mà, nếu mà họ dùng cái chữ thuyền trưởng thì 
cũng được, tại vì tôi là ???của tôi thì có tất cả 2 mấy người nhân viên mà mình dùng cái 
từ hạm trưởng cũng được, thuyền trưởng cũng được. 

!: Dạ tức là thiếu tá thuyền trưởng? 

Dạ không, hồi đó cấp bậc của tôi thì, cấp bậc nhỏ nhất để lãnh cái đó là trung úy cho tới 
thiếu tá. Thì tôi lãnh chiếc đó trong khi mà trước năm 75 tôi làm trưởng phòng chính trị 
bộ tư lệnh hải quân rồi tôi phải đi học 1 lớp hải nghiệp ở Nha Trang rồi khi mà từ thiếu úy 
lên tới đại úy thì anh phải hoàn tất cái thời gian dưới biển. 

!: Là bao nhiêu giờ ạ? 

Dạ không, anh phải hoàn tất cái đó thì khi anh là hải quân thì anh phải có cái đó thì lúc 
bấy giờ anh muốn lên thiếu tá và con đường tương lai anh rộng mở thì phải có mấy năm, 
mấy năm dưới biển, thì tôi lại phải xuống dưới đó. Thành ra là tôi tạm thời xuống tôi nắm 
cái đó thì khi mà về trở lại thì thưa với chị là tôi có thể gọi bạn bè tôi về để mà mẹ tôi về, 
nhưng mà tôi sợ là bạn mình nó về nhưng mà lỡ có cái gì đó thì mình không có ở đó để lo 
cho gia đình, thì tôi quyết định là tôi trở về. Khi tôi trở về thì việc đầu tiên là tôi cập bến 
nhà bè thì tôi lệnh toàn bộ từ sỹ quan đến lính, tôi về là toàn bộ 2 mấy người, những 
người trên tàu đó và tàu khác cũng về. 

!: Ngày đó là ngày bao nhiêu ạ? 

@: Ngày 5 tháng 5 tại vì ngày đó tôi ra tới Hà Nội rồi chị. Thì cái việc đầu tiên là tôi lấy 
cái mũ ??của tôi, tôi bận đồ hải lính đàng hoàng, những người lính thì vẫn bận đồ, lon 
đàng hoàng, bình tĩnh lắm, không có sợ gì hết. Việc đầu tiên là tôi đến cái bàn chỉ huy của 
tôi, bàn chỉ huy thì có hệ thống để mà tôi ngồi đó vẽ bản đồ và có hệ thống chỉ huy và tàu 
nào cũng có hết. Tôi lấy cái mũ ??tôi để lên bàn, mấy ông cách mạng mấy ông ấy xuống 
thì việc của mấy ông ấy tiếp quản thì mấy ông ấy lấy mũ các ông liệng vào đó và biểu tôi 
cởi áo ra vì lon tôi mang trên vai, thì mấy ông ấy bắt tôi cởi áo ra, tôi cởi ra tôi vắt vào cái 
ghế, nó cũng có cái ghế giống như thế này, tôi mắc cái áo vào đó thì mấy ông đó bỏ cái áo 
xuống mà chà. 

!: Ở dưới đất hả? 

@: Vâng, nó chà xuống dưới đất. 

!: Tức là nó quét quét ở trên sàn tàu ạ? 

@: Dạ, tức là thế này này... Khi mà nó bắt cởi áo thì tôi cởi nhưng nó bào cởi lon thì tôi 
không cởi lon, mà tôi chỉ cởi cái áo ra tôi mắc ở trên thành ghế thôi, thì nó mới lấy cái áo 
của tôi nó liệng xuống dưới đất nó chà vậy, đại khái thế. Đó là 1 hình ảnh tôi ghét, tôi 
không muốn nói ra đó chị, là hình ảnh xấu. Khi mà mình là người thua trận thì mình bị sỉ 



nhục nhiều chuyện lắm, mà cái thua trận này thì không phải là chuyện cá nhân của mình. 
Nếu mà mình tự an ủi là mình không có thua thì mình có thể có đủ can đảm để mà sống 
thì đó là cái chuyện mình bịa dựng thôi nhưng mà rõ ràng là không chỉ cá nhân mình mà 
cả gia đình mình mà cả 1 dân tộc miền Nam của mình rất là buồn. Đó là hồi đó còn sau 
này thì tôi về Sài Gòn tôi thấy là rất là nhốn nháo, rồi sau đó tôi đi cải tạo thì tôi không 
biết xã hội bên ngoài thế nào nhưng mà chắc chắn rằng 1 điều là cả nước mình buồn, 
buồn lắm, buồn mỗi người hiểu theo mỗi cách và mỗi người suy nghĩ theo cái đụng chạm 
của thực tế. Buồn lắm chứ chị, bây giờ nói mà tôi còn ứa nước mắt mà. 

!: Thưa ông thì khi mà về đó thì họ bắt ông từ cái tàu của ông là đưa đi tàu luôn hay là? 

Dạ không chị, như chị là thế này, tức là sau khi mình vô thì nó ra lệnh cho toàn bộ người 
ở tàu mình đi lên khỏi tàu, thì trên tàu tôi hồi đó tôi còn nhớ là vô vùng 2 thì trên những 
đơn vị bạn tôi thì nó có nuôi bò đó chị, tôi còn bắt được mấy con bò tôi cột ở sau đó, ở đó 
gạo rất là nhiều vì mình biết cái hồi mà ở Cát Lái, Sa Đi thì gọi là di chuyển xuống vùng 
4 chiến thuật chứ không nghĩ rằng mình sẽ đi ra biển để mà ?? 

!: Tức là ông được lệnh là di tản xuống vùng 4? 

Xuống vùng 4 để tái phúc trí chứ không có nghĩ rằng là đi, nhưng mà khi ra khỏi cửa 
Vũng Tàu thì mình biết là có lệnh đi, đi Mỹ đó. Tức là ra tập hợp ở ngoài ở tháp Am Hội 
rồi tái bố trí bắt đầu đi Mỹ, thành ra là lương thực rất nhiều, lương khô, gạo cũng rất 
nhiều. Thì họ xuống họ đuổi mình hết lên. 

!: Lên thì họ cho mình mặc quần áo đàng hoàng không? 

Dạ không, tôi chỉ còn cái quần với cái áo lót bên trong thôi chứ họ không cho gì hết, toàn 
bộ để lại hết. 

!: Kể cả quần áo thường dân cũng không cho? 

@: Không quần áo thường dân thì bà già tôi với vợ tôi có mang đi được 1 ít.  

!: Nó có cho đi giày không? 

@: Dạ đôi giày thì còn, nó không để ý cái chuyện đó chị nhưng mà tôi kể thêm 1 chi tiết 
nữa nó cũng hơi vui vui. Tức là từ ở ngoài khơi vô thì tôi biết rằng tôi rất là khổ thành ra 
những huy chương hay là những kỷ niệm tổng thống tặng hay là thượng viện tặng khi tôi 
đi nước ngoài tôi liệng xuống dưới biển hết, chứ tôi cũng nhiều huy chương lắm chứ, 
nhưng với mỗi cái bằng đó tôi có thể bắn 1 người, cái huy chương đó tôi để trên ngực, 
chứ không phải đơn giản đâu. Tôi liệng những cái huy chương đó xuống dưới biển thì tôi 
buồn lắm, khi mà tôi giục nhiều quá thì bà già tôi, khi mà cái ống quẹt cuối cùng của hải 
quân tư lệnh hải quân tôi mới ký tên thì bà già tôi mới nói là thôi đưa cho mẹ giữ 
còn ???thì mẹ tôi mới lấy được cái ống quẹt đó. Cái ống quẹt đó khi mà tôi đi cải tạo thì 
mẹ tôi phải đem về trên quê cho tôi, sau khi tôi đi cải tạo về thì bây giờ tôi chỉ còn cái 
duy nhất là cái đó thôi, ngoài ra không còn gì vì mẹ tôi đốt hết toàn bộ đồ đạc và những 
kỷ niệm mà tôi có, đốt hết rồi thì bà chỉ đem về cái ống quẹt chôn cái hình ảnh. Nhiều 
hôm tôi cứ tính tìm đem vô cho chị coi cho vui. 

!: Dạ, để cho lên chụp ảnh thì rất là vui. Để hôm nào mà ông rảnh, chúng tôi còn ở đây tới 
ngày mùng 7, ông có thể đem đến cho tôi chụp hình. 

@: Dạ, chỉ có thể lái xe ngay Ngọc Khánh ra là tôi có. 



!: Có hình của cái hộp quẹt đó hả? 

@: Không, không có hình của cái hộp quẹt đó. Để tôi xem, tôi có những cái hình hay lắm, 
tôi bắt tay trần ông Thiệu, để tôi coi thử. Thì có những cái hình mà có nhiều kỷ niệm lắm 
chị mà bây giờ có thực tế là nhiều lúc mình nằm để mình ôn lại những kỷ niệm thôi, có gì 
đi nữa thì mình phải sống cho nên con người như lúc đầu tôi nói rồi. Do đó tôi qua đây, 
chùa Liên Hoa đó, nó chỉ có vậy thôi nhưng mà mọi người mình nỗ lực ra để mình làm 
giúp mọi người và cho bản thân mình. 

!: Thưa ông thì ông có nói là ông du học nước ngoài, ông đi đâu, ông đi Mỹ ạ? 

@: Dạ thưa tôi đi Đài Loan, cái kỳ đó thì là vấn đề chiến tranh chính trị của mình với Đài 
Loan đây, Đài bắc đó, 2 nước tương đối gần với nhau và hỗ trợ nhau thực tế. Do đó có 1 
thời gian tôi qua đó để mà nghiên cứu về những vấn đề chính trị, chiến tranh du kích, 
những vấn đề đại khái như thế, chiến tranh chính trị. Và khi tôi đến trận tử thủ đó thì tôi 
được đại diện cho binh chủng hải quân tôi, lúc đó là 42 ngàn người thì tôi đại diện trong 
phái đoàn xúc sắc về dự cái bữa về quân lực ngày 19 tháng 6 năm 1973 thì sau đó tôi 
được đi thăm Đài Loan để ???, chứ không có đi du học ở nước ngoài. 

!: Vâng, sau đó thì họ cho ông về nhà và ông cũng là 1 trong những người đi trình diện 
hay như thế nào ạ? 

@: Dạ, để nói tiếp chỗ đó, khi mà họ cho mình lên thì tất cả lên thì cái đầu tiên, tôi kể cho 
chị cái ấn tượng này, tôi lên thì trong túi tôi, hồi đó thằng Sanh nó là thủ quỹ của vùng 2, 
tiền nó nhiều lắm, ở ngoài kho mà tôi cũng lãnh mấy tháng lương mà, nhiều lắm, đi ngoài 
tàu trong khoảng thời gian mới bắt đầu thôi đánh từ Đà Nẵng, Huế đánh vô mà tiền lãnh 
lương còn để trong túi nhiều lắm, tôi nhiều tiền lắm mà thằng Sanh nó phát lương không 
được, nó biết tôi về nó quăng tôi mấy bao bạc luôn đó chị. Nhưng mà khi mà mình đi về, 
tôi lý luận là nếu nó thấy tiền bạc nhiều thì mình còn khổ nữa, tôi bỏ xuống dưới biển hết, 
tôi chỉ còn bỏ lại trong túi tôi 1 ít thôi. Cái việc đầu tiên khi mà tôi lên bờ là tôi hỏi mấy 
quán phở ở ngang chỗ nhà bè đó chị là cái tiền này còn ăn không, tôi nói như vậy là nhớ 
đến chiến tranh Đức chị hiểu không, người ta nói còn ăn. Nhưng mà họ ăn thì họ kêu mỗi 
người mỗi tô, còn tôi kêu thêm 1 tô nữa để chút nữa mình ăn dở chừng thì cái tô kia 
không có mà nữa là mình ???. Thành ra mọi thức ăn, ví dụ phở thì tôi cũng kêu 2 tô, 
không những bản thân tôi mà tôi còn kêu cho gia đình tôi nữa. 

!: Kêu cái rồi trả tiền ngay hả? 

@: Trả tiền ngay chứ nếu chút nữa họ không ăn thì tiền đâu mình trả, mà cái tiền đó thì 
cũng bỏ, sợ đến như vậy đó chị. Sợ như hồi bên Đức, nó đi đâu nó đổ bạc đến đó thì mình 
cũng biết lõm bõm thì cũng áp dụng nó trật lất hết trơn, rồi ăn hết luôn. Sau đó mình làm 
thủ tục lên tàu, về giao cho má tôi buổi chiều ra ???ở ngoài nhà dân thì khoảng 1h chiều, 
khi mà ăn uống xong thì khoảng nửa đêm rồi được dẫn ra lang thanh ở bên ngoài rồi tôi 
tấp vô mấy cái quán ngủ đêm. Rồi sáng hôm sau mới đi xe lam về lại Sài Gòn, thì về lại 
Sài Gòn, hồi tôi về lại quân 2 thì cái nhà ở Sài Gòn tôi đã bán rồi, thì tôi tới nhà thằng bạn 
ở nhưng thằng bạn tôi thì lúc đó đã đi rồi, tôi vô cái nhà đó tôi ở đường Ngọc Khánh, tôi 
ở đường Ngọc Khánh được khoảng 20 ngày, thì ở trong thời gian mình ở đó thì nó có ra 
thông cáo là quân binh chủng nào về trình diện ở quân binh chủng đó, ví dụ bên hải quân 
thì về trình diện ở đâu, không quân về trình diện ở đâu, bộ binh về trình diện ở đâu. Thì 
tôi ở hải quân thì tôi về bộ tư lệnh tôi trình diện. Nhưng mà khi mình về bộ tư lệnh hải 



quân tôi trình diện thì có nhiều cái ở đời mình không nghĩ tới chị, tôi vô trình diện với 
thằng bạn cùng khóa với tôi nó là sỹ quan hải quân nó bảo là: thôi bây giờ tao làm cho 
mày giấy tờ mày đi về nghe, mày đừng nói gì hết. 

!: Tức là những người đó theo bên kia từ hồi nào mà ông không hay? 

@: Không biết. Thì tôi nói “Sơn, chúng mày làm cái gì đây?”, nó bảo: “Mày đừng hỏi gì 
hết! Tao làm cho mày giấy tờ rồi mày đi về đi. Tới ngày thì mày làm thôi chứ mày đừng 
nói gì hết.”, chị hiểu không. Thì mình mới bật ngửa ra, trời ơi cái thằng này nó sỹ quan vũ 
trang chính trị nó cũng hô hào này nọ mà ma xui quỷ khiến gì đâu lạ kỳ vậy. Tôi thấy bất 
ngờ lắm chị, Cộng sản sao nó tinh tế, nó rất là hay, khi mà tôi bắt đầu đổi về tôi làm 
trưởng phòng chính trị bộ tư lệnh quận 2, khi mà đang rất là bình thường nhưng mà cái 
thằng thượng sỹ mà phụ tá chánh văn phòng để mà lo vấn đề văn thư đó chị 

!: Cũng là người của họ? 

@: Người của họ đã biết, khi mà ở phủ tổng thống gửi về cho tôi ???thì nó bắt đầu nó 
theo nó o bế tôi, nó bám mình với mọi hoạt động của mình. Sau này tôi thấy rằng với 
Cộng sản nó ghê gớm lắm, mình phải hiểu Cộng sản cho thật rõ thì mới nói chuyện với 
nó được chứ còn cứ đứng hô hào suông thì không tốt đâu. Vì đôi khi mà mình làm cái 
việc không tốt thì nó ảnh hưởng ngược lại chị à. Thành ra tôi nói với chị rằng là mình 
trình diện, rồi mình về nhà nằm chờ rồi tới ngày mình lại trình diện để mà bắt đầu đem 
lương thực 10 ngày vào trại.  

!: Tức là họ nói thế nào ạ? 

@: Họ ra quảng cáo trên radio đó chị. 

!: Thông cáo nói gì ạ? 

@: Thông cáo nói là các sỹ quan từ cấp bậc này, từ thiếu úy đến đại úy là khoảng thời 
gian từ ngày nào đến ngày nào, đại khái vậy. Từ đại úy đến trung tá đến thời gian nào, rồi 
từ đại tá đến tướng thì thời gian ngày nào. Còn trước đó thì họ thông báo với lính tráng và 
binh nhất, binh nhì tới thượng sỹ thì là mấy ngày ở địa phương, đại khái là như vậy. Thì 
cũng khoảng 3 ngày là họ cho về chứ họ không nói gì hết, thì sau này bọn tôi mới bị hối ở 
chỗ là cứ thấy là họ cho đi học rồi họ cho đi về đàng hoàng, sau này họ có thông báo là đi 
học 10 ngày mang lương thực 10 ngày mình cứ nghĩ là cứ rằng 10 ngày đó mình vô mình 
học mình làm việc nhưng mà không nghĩ rằng 10 ngày đó là bao nhiêu sau này, 5, 10 
ngày thậm chí là mấy năm đó chị. 

!: Còn riêng ông thì 5, 10 ngày đó trở thành bao nhiêu năm? 

@: Dạ thưa cái 10 ngày đó thì tôi đợt đầu của tôi là 6 năm 7 tháng, đó, cái 10 ngày của tôi 
là 6 năm 7 tháng, rồi được cho về, rồi tôi đi thêm 4 năm nữa. 

!: Vì sao ạ? 

@: Tôi về tôi vượt biên. 

!: Ồ vượt biên. 

@: Vâng, thì nó nắm đầu được. 

!: Thưa ông ông có thể kể những câu chuyện tù đày trong những 6 năm rưỡi đó như thế 
nào không? 



@: Ok, cái đó là cái phần 2 mà nãy tôi nói với chị, trong khoảng thời gian tù đày của tôi 
thì vẫn có 1 cái tâm niệm rằng là làm sao mình sống cho nên người. Ở trong tù thì ba tôi 
nói hoài, bạn bè tôi cũng nói hoài là ở trong tù khi mà 1 binh chủng với nhau họ thương 
họ quý nhau lắm, những thằng tù thì cứ thấy con gì nhúc nhích là nó ăn, đói tới cỡ đó, 
nhưng mà nó không có giành giựt với nhau đâu, không đạp lên nhau để giành lấy con ruồi 
hay con bọ tót, hay con ễnh ương mà nó xanh lè nó nhỏ như cọng tăm mà nó lọt dưới đáy, 
họ móc lên họ ăn, nó không giành ăn vậy đâu, ở đây người ta có giành, đồ ăn thừa mứa 
người ta giành trong tù không có đâu. 

!: Tức là những người tù của quân lực Việt Nam Cộng hòa thì dù có đói khổ nhưng mà họ 
cũng không có mất nhân phẩm, giành giật nhau? 

@: Vâng, ở trong tù rất là đáng quý, trân trọng lắm, quý mến nhau lắm, trân trọng nhau 
biết anh biết em chứ không phải là khi mà ra ngoài thừa thãi họ sẵn sàng giành miếng ăn 
họ quên hết những cái đó. Trong tù tôi nói với chị họ coi rạch ròi vấn đề những người cán 
bộ, tôi không muốn dùng cái chữ là nó hay là này nọ, tôi vẫn tôn trọng họ thì tôi dùng là 
cán bộ là cán bộ, tù là tù. Giữa cán bộ họ xử sự với nhau trên cương vị là mình làm tròn 
trách nhiệm vậy thôi, trong tù mình chia sẻ tất cả những gì mình có thể chia sẻ được, tù 
nó quý lắm. Nếu mà tôi qua đây tôi có thể nói hết với những ông bạn của tôi là bạn qua 
đây, bạn là triệu phú nhưng mà bạn không mua được những người bạn như bạn tôi đâu, 
không hiểu được tình cảnh của bọn tôi đâu, thấy được những chia sẻ ngọt bùi của những 
thằng tù với nhau, không hiểu được những đối xử của những người quản giáo đối với 
người tù như thế nào không. Tôi đã từng bị, cứ mỗi trưa về là nó bắt tôi ra ngoài trụ cờ 
quỳ, hồi đó tôi có râu nhiều lắm, nó không cho nhổ mà đâu có dao cạo ở ngoài đó nó chỉ 
phát cho 1 cái kéo, cho 1 thằng hớt tóc, mỗi tháng hớt được 1 lần là nhổ râu thôi. Tôi có 
cái tội chống đối, nó ??nó không mang, thà rằng là tôi đi phồng chân chứ tôi không muốn 
mang ???, nó gọi tôi là đầu đảng này nọ, đại khái nó ghét tôi, và nhiều chuyện lắm nhưng 
tôi vẫn lặng lẽ tôi sống, tôi sống đường hoàng.  

!: Thưa ông thì ông có thể kể 1 ngày của 1 tù nhân chính trị thời đó nó như thế nào không? 
Sáng ông làm gì, trưa ông làm gì, chiều ông làm gì không? 

@: Dạ vâng, thưa chị thì thế này nó cũng thú vị lắm. Ở mỗi cái trại thì nó khác, ở trại 
quân đội nó quản lý mình khác mà ở trại công an nó quản lý mình khác. Ở trại quân đội 
thì bắt đầu buổi sáng, chừng khoảng tôi không nhớ, bây giờ tôi không nhớ rõ lắm nhưng 
mà đại khái là khoảng 6h nó có quân kiểng, báo thức thì mọi người dậy súc miệng rửa 
mặt đàng hoàng rồi bắt đầu trong cái trại như vậy thì có thể là 5, 6 chục người ở đó. Thì 
cứ 5, 6 chục người thì cứ 1 mâm ăn là 10 người thưa chị, hoặc là 6 người thì có 1 cái thau 
nhỏ bằng nhôm để đi xuống nhà bếp để mà người ta chia củ lang hoặc người ta chia củ 
mỳ, cái giai đoạn đầu thì bột mỳ rồi nó nướng thành bánh mỳ, nó nhồi bột mỳ rồi nó hấp 
đó chị, thì cái bánh nó lớn, đại khái là mỗi người được 1 miếng như thế. Nếu mà hết bột 
mỳ thì cái mùa mà thu hoạch bắp thì có thể dùng bột bắp hoặc là mùa củ lang thì dùng củ 
lang, đại khái như vậy. Thì có ăn sáng, vẫn có ăn sáng, lãnh những cái đó về. Bây giờ tôi 
nói bên quân đội trước đi, bên quân đội nó quản lý trước đi, tức là ở trại 9, cái trại khủng 
khiếp nhất ở ngoài Phú Quốc. Bọn tôi ăn xong rồi thì bắt đầu đến 7 rưỡi là ra tập hợp, ra 
tập hợp rồi nó đặt điều lệnh gì, nó phân công đại khái như vậy thì để mà 8h đi, thì 8h mỗi 
người đại đội trưởng nó chia làm đại đội, chia thành ca, thì đại đội trưởng đi, nó đã lãnh 
nhiệm vụ trên cái khung đó rồi thì bên đây nhiệm vụ là mỗi người kiếm 5 chục ký lô củi 
khô hoặc là cuốc ra bao nhiêu thước vuông cho 1 người để mà trồng mỳ, trồng sắn hay 



trồng gì đó thì thường thường thỉnh thoảng cứ vài tuần là mình phải có công tác là đi lấy 
củi khô để về cung cấp cho nhà bếp để họ nấu cho mình ăn đó chị. Thì đi làm nhận công 
tác thì thằng đại đội trưởng nó mới đưa cho cái thằng gọi là đội trưởng của cái nhóm của 
mình nhận công tác thì thằng đội trưởng nó mới phân ra cho những ca trưởng thì có 
những chỉ tiêu, nó gọi là chỉ tiêu tức là những nhiệm vụ anh phải làm được trong ngày nó 
gọi là những chỉ tiêu thì mình làm tới 11 rưỡi thì nó bắt đầu đánh kẻng, thổi còi, ở ngoài 
đó thì nó thổi còi, gọi là thu quân, thì mình lại tiếp tục mình sắp hàng lại để về. Thì khi 
mình ra khỏi cổng thì có thằng cán bộ, đại đội trưởng, ông quản giáo ông ấy đứng ở đó 
với cái đám canh gác ở doanh trại đó chị thì mình đi ra nó kiểm soát nếu trong trường hợp 
nó nghi ngờ cái gì đó, nó kiểm soát ít hơn, nhưng mà đi về nó kiểm soát kỹ lắm nha. Khi 
đi về, khi mà đi hết vô trong trại rồi thì hành trang, hành lý những người đi làm nó bắt để 
đó, nó kiểm soát xem mình có đem vũ khí, dao hay vật nhọn gì để làm những chuyện bất 
hợp pháp có thể trong đêm đó chị, thì nó kiểm soát rất là kỹ. Khi vô trại về thì khoảng 
12h thì nó cho mình nghỉ khoảng 1 tiếng, nhưng mà 12h rồi thì bắt đầu mình về mình 
nhận cơm, ở đó tôi nói ví dụ như cái tổ là 10 người đi, thì bữa nay anh nhận cơm anh về 
anh chia cho 10 người này, thì chờ đến khi người nào nhận cơm của người đó, anh về anh 
không có làm vệ sinh cá nhân của anh được, không nghỉ được nhưng mà anh phải nhận 
còn mấy người kia thì không nhận công tác đó thì nghỉ ở đó, đôi khi cứ ??như vậy, thì 
chia ra người đó nhận cơm với canh hay thức ăn gì đó, thường thường là chỉ 2 món thôi, 
chia ra vào cái chén, cái chén cơm bình thường của mình thôi không lớn không nhỏ. Thì 
thường thường họ bới, xới xới rồi họ lấy cái chiếc đũa họ gạt ngang, thì bữa nào mà họ cứ 
gạt nó như vậy mà đến chén thứ 8 là hết cơm rồi thì họ phải múc lại, lấy cái muỗng nhỏ 
hay đôi đũa nhích trở lại, nhích trở lại thì họ chia 2 cái chén còn lại, thì có bữa thì có bữa 
cái chén của mình không bị khuyết cái lỗ còn có bữa bị khuyết 1 cái lỗ để mà chia cho 2 
chén còn lại đó chị, thì tiêu chuẩn bữa trưa là như vậy. Thường thường thức ăn thì, mà tôi 
nói với chị thì cũng như tôi nói với mấy người bạn của tôi, không hiểu được cũng như 
không nếm được cái mùi vị của những trại cải tạo, rất là phí, cuộc đời mà mình phải có 
những ngày như vậy mới đúng là con người của trời đất này. Cái nước mà họ làm cá ở 
Phú Quốc đó, họ vớt cá lên rồi, còn nước ở dưới ghe nó có mùi dầu rái đó, ???nó về nó 
nấu cho mình, nó bỏ nước, bỏ bột ngọt cho mình ăn cái đó, chị nghe cái mùi đó nói thật 
chị thấy 9 tầng địa ngục luôn! Nó làm sao mà không thể diễn tả được, nó tanh nó thối mà 
nó có gì đó lộm cộm, vì có cái mùi dầu dái trộn với nước cá, mà chỉ có nước chứ không 
có con cá nào hết. 

!: Dầu rái là cái dầu của máy hả? 

@: Dạ không phải, dầu rái là cái mà để ???mà mình ngày xưa ghe thì nó ???nhưng mà 
sau này thì những cái nó đóng lại với nhau là những cây keo đó thì cái mùi đó nó ghê 
gớm lắm.  

!: Vậy mà làm sao ông ăn được, ông cũng ăn luôn ạ? 

@: Nhưng bây giờ không ăn thì làm sao mà sống, nó chỉ cho mình 1 tiếng đồng hồ mà 
vừa chia cơm, vừa ăn mà đong đo đo đếm như vậy thì tôi thấy cứ nghĩ là mình thiếu mà 
chia đi chia lại thì cũng mất cũng mất 2 đến 3 chục phút rồi mình ăn thì khoảng 10 phút 
nữa thôi rồi chuẩn bị lại đi làm, chứ nếu mình không ăn mà ngồi đó tức là những ngày 
đầu ăn không được nhưng mà rồi những ngày sau thì mình đói quá. Tôi vô chừng 15 ngày 
sau là tôi xỉu, tôi bị phù thũng tôi xỉu, tôi đi không được nữa, giờ những người bạn cũng 
vẫn nhớ hoài thì tôi đi không được, thì thằng Long, Hứa Trịnh Long có 19 Nha Trang, tôi 



nhớ hoài, nó bị khùng, nó thấy mình đi không được nó cứ lại gần nó ghẹo hoài, nó uýnh 
hoài, mình biết vậy nhưng mà mình đi không được nữa thì bây giờ làm sao? Thành ra tôi 
thấy rằng là không ăn thì cũng phải ăn, không được rồi cũng phải được, tôi nghĩ là thấy 
con gì nhúc nhích, con ruồi bay ngang bắt lấy bỏ vào miệng thì chị thấy có tưởng tượng 
nổi không, cũng phải được vì những người này họ đói quá rồi, họ làm sao tôi không hiểu 
nhưng mà tôi thì tôi làm không được, nhưng rõ ràng có người làm được đó chị. Hồi đó thì 
sao mà tự nhiên tôi quên, nó nghe con ếch mà lúc chiều nó đi làm về mà ngồi trong 
phòng nó nghe con ếch, con ễnh ương mà nó xanh lè mà nó nằm ở trong cái giếng mà 
chúng tôi đào, nó nghe tiếng kêu thôi mà nó ra nó nhảy tủm xuống liền, bắt lên đút vô 
miệng. Còn thằn lằn là dinh dưỡng cao cấp. 

!: Ăn sống phải không ạ? 

@: Vâng, thằn lằn là dinh dưỡng lắm đó chị. Thành ra đó, mà tôi nghe đâu sau này những 
người người ta sống ở miền Bắc còn khổ hơn nữa mà tôi nghĩ cái trường hợp người ta 
khổ hơn nữa, những năm tôi đi qua đã là chín tầng địa ngục rồi còn sau này khi chế độ 
Cộng sản ra họ thêm 1 cái tầng địa ngục nào nữa thì không biết, chứ còn tôi đã chịu hết 
rồi. Tôi còn nhớ là nằm ở cái trại 9 thì ở bên kia họ có cái bệnh viên dã chiến thì khi họ 
bắt đầu thổi 1 tiếng còi, họ bắt khai hoang chỗ ngày xưa mình bẫy mìn để nhốt mấy ổng, 
chị hiểu không, bây giờ họ bắt mình vô đưoể dỡ ra mà trồng khoai trồng lang và đề nghị 
anh em để ra trồng vì thành phần nhóm bọn tôi đủ hết, thằng cầm quốc cũng có mà cái 
thằng gỡ mìn, lựu đạn cũng có, cái thằng lái máy bay cũng có mà cái thằng lặn dưới nước 
cũng có. Thì thành lập cái nhóm đó để ra gỡ bớt những quả mìn mà chăn thả đó chị để đỡ 
những thiệt hại nhưng mà nó không, chúng nó cứ đứng thổi cái còi thế là mọi người đi vô, 
và làm cái bùm, bùm, bùm là đến đây luôn, tới đầu gối luôn. 

!: Tức là đi vào đó để cho mìn nổ gẫy chân 1 nửa đó hả? 

@: Thì tôi không hiểu, không dám nói là họ có chủ trương hay không nhưng mà rõ ràng 
họ rất coi thường chuyện đó, họ rất là dã man, coi thường con người rất là tàn tệ, vì chúng 
tôi đã từng đề nghị là cho những tổ đó đi trước. Ví dụ thay vì mình làm khu đó thì mình 
làm khu khác đi để cho tổ đó nó đi gỡ hết trước đi chị, cái đó rất là dễ với những ông 
chuyên viên về chất nổ, ông ấy làm chuyện đó rất là dễ và nhanh, không có gì hết nhưng 
mà nó không cho. 

!: Thưa ông thì trong đó họ có đánh đập không? 

@: Trời ơi, còn nhiều lắm, cái chuyện đánh và đánh chết thì bình thường thôi. Để tôi nói 
tiếp cái chuyện đó tức là khi tôi nằm ở đó thì nó bị cái chân như vậy thì tôi thấy cái chân 
nó cứ lúc lắc, lúc lắc chứ nó không đứt ra ngay. Thì lúc về, tối lại thì ở cái trại 9 thì giữa 2 
cái hàng rào là ??tức là kẽm gai và những cái vòng vòng vòng vòng đó, nó gọi là ??, nó 
bó trên và những ô nó dựng lên nữa. Khi mà chị cứ nghĩ rằng là khi mà nửa đêm chị nghe 
tiếng 1 thằng nó thét lên đó thì là ghê gớm lắm. Nó lấy cái cưa thường đó, cái cưa sắt, cưa 
gỗ của mình nó cưa cái chân phần còn lại đó, thì cứ nghĩ là khi nó đau như vậy nó không 
có thuốc tê, thuốc mê gì hết trơn thì khi nó thoát ra được rồi, ở trên hàng rào, cứ hàng rào 
nó đi. Khủng khiếp tới cỡ đó. Thành ra tôi nói là nếu trường hợp mà ai đã ở trại 9. 

!: Ở đâu ạ? 

@: Ở Phú Quốc đó, thì biết được cái chuyện đó, từng ở trại 9. Nhưng mà phục cái ông ở 
trại 9, phục vì ông ấy trốn trại, thành ra phải là những ai ở trong đó thì mới thấu được cái 



khổ. 

!: Thưa ông tức là ở Phú Quốc nếu tôi nhớ không lầm thì họ có những cái trại tù để mà 
nhốt. 

@: Nhốt mấy ông ngày xưa. 

!: Dạ Cộng sản với lại tù nhân chính trị ngày xưa. Bây giờ họ nhốt chính các ông vào đó. 
Họ có sửa sang gì không? 

@: Không, mình sửa chứ. 

!: Mình sửa? 

@: Dạ, họ ra sau này thì mình rào thêm, rồi mình quốc đất, mình dỡ cái phần mà hồi 
mình tải kẽm gai, gài mìn để mình chống mấy ổng thì bây giờ nó bắt mình gỡ ra trồng củ 
mỳ, củ lang lấy cái ăn. Thì sở dĩ đầu tiên, vì đây là đường lối của mấy ông ấy thay đổi 
xoành xoạch mà mình cũng không phải là 1 chuyên viên ở trong đó, mình cũng không 
phải là cán bộ cao cấp nên mình không biết. Giai đoạn đầu thì người ta nói là sẽ lựa 
những thành phần mà ác ôn nhất đó sẽ ra ngoài đó và thiết lập 1 đội ngoài đó tức là 
những người dân vĩnh viễn ở ngoài đó luôn. Là vậy đó chứ không phải gì hết. Thì ra đó 
để mà thực hiện cái đó, nhưng mà trên đường ra thực hiện cái đó thì mới gặp chiến tranh 
Việt Nam và Campuchia năm 1979 xảy ra. Thì họ sợ là khi chiến tranh xảy ra thì sẽ có 1 
nhóm nào đó không biết là ai sẽ bắt đi cái nhóm mà bọn tôi thì bắt đi cái cơ hội ra ngoài 
khơi thì họ mới đưa chúng tôi vào trong Nam và đưa sâu vào trong núi là như vậy. Mình 
không hiểu là cái suy luận của mình ngày xưa có đúng không nhưng mà quả tình là 
những nơi mà mình nhốt mấy ngày xưa thì  

!: Giờ họ nhốt mình? 

@: Và giờ còn tệ hơn nữa. Hồi xưa là mình nhốt mấy ngày còn được ăn đầy đủ chứ chị. 

!: Thưa ông thì họ cho ông về, câu hỏi ban nãy là có nhiều người tù nhân phải chết ở trại 
9 và các trại khác không, ông đi qua có nhiều tù nhân bị chết không? 

@: Nhiều.  

!: Và chết vì sao ạ? 

@: Thứ nhất là họ nếu mà gọi là đói mà chết thì không có nhưng mà là do bệnh tật. 

!: Bệnh mà không có thuốc? 

@: Không có thuốc đầy đủ, 1 số là do trốn trại mà nếu chị có điều kiện thì tôi sẽ đưa cho 
chị 2 website ???là những vấn đề mà họ viết trong trại cải tạo mà tôi đã làm, tức là những 
người bạn tuy rằng không phải là bên chỗ của tôi, ở bên đó bọn tôi có 1 nhóm người lặn 
lội đi chôn, mà sau khi về thì họ viết lại cái đó. Thành ra tôi nói là trong trại cải tạo của 
tôi có tạo được, và thậm chí tôi đã liên kết được 1 số anh em trong trại cải tạo để chuẩn bị 
mà cướp trại đi qua Campuchia trong những giai đoạn đó. Thì giai đoạn đó cũng có nhiều 
kỷ niệm lắm chị. 

!: Ông có thể kể chuyện anh em dự tính trốn trại như thế nào không và về sau ông có 
thành công không? 

@: Dạ không phải là không thành công nhưng thưa chị là như thế này, tức là mình đã liên 



lạc được với những người, hồi đó bọn tôi trẻ và liều lắm, thành ra nếu mà, thì hồi đó ở 
Phúc Lâm, nó gần Campuchia lắm, thành ra nếu mà cướp trại, thủy quân lục chiến nó 
nhảy dù ra biệt đội quân với anh em chúng tôi cướp trại thì nhảy qua Campuchia rồi kéo 
đi luôn, nhưng mà không thực hiện được với lý do là nó cũng biết được lý do của mình, 
do đó cứ 3 tháng hay 6 tháng là di chuyển trại của mình, cứ ổn định được chuyện này, 
chuyện này chưa xong thì nó lại làm cho mình vỡ kế hoạch, tới nơi khác, mình làm, mình 
chuẩn bị thì nó lại khó khăn. Ví dụ như là như ở Mỹ bây giờ, hôm trước tôi lên Dalas thì 
mấy chị tổ chức cái ngày tù nhân thì tôi mới lên thấy mấy chị làm thì anh em có đề nghị 
tôi nên tổ chức 1 ngày toàn miền Nam cải tạo, tổ chức tại Houston này. Thì tôi có dự kiến 
ví dụ như là Chung Chính, Nghiêm Phú Phát này, mấy tên mà giờ nó làm văn nghệ đó chị, 
ngày xưa thì tôi làm trong cục thì tôi cũng hi vọng tôi làm được và mình sống trong đó thì 
tôi có nhiều bạn bè quý thì có lẽ trong tương lai tôi sẽ tổ chức được cái đó. 

!: Vâng, thưa ông khi họ trả ông về, ông đi 6 năm rưỡi thì khi về gia đình ông đón nhận 
ông thế nào? 

@: 6 năm rưỡi tôi về thì hồi đó khi mà, cái cảm giác đầu tiên tôi về...lẽ ra họ cấp giấy 
tháng 9 tôi về nhưng mà khi mà tôi về thì có 1 nhà báo người Quảng Bình, tôi còn nhớ 
ông đó là cố vấn, bác ấy đã già rồi, còn tôi hồi đó mới ba mấy thì tôi coi người đó, ông ấy 
cũng khoảng 7 mấy, rất là kinh nghiệm, gọi là nhà báo ??ngày xưa ở miền Nam thì có 
những chuyện gì mà cần kiến thức thì mới tiết lộ mỏng mỏng để hỏi ý kiến ông ấy thôi, 
thì ông ấy lại báo cáo chuyện của tôi với ban quản trại, do đó bọn nó câu tin tôi 21 ngày 
để mà làm giấy tự kiểm, tự kiểm giấy rồi ký rồi nhưng mà không có, nó câu 21 ngày nữa 
tôi cầm được cái giấy sau 21 ngày tại vì nó cho, tại vì mình ở với Cộng sản mình hiểu 
Cộng sản, nó dạy mình trước sau như 1 thì mình phải trước sau như 1, tức là mình đã nói 
láo từ đầu thì mình phải nói láo thôi, sau 21 ngày nó không khui gì được ở mình nữa thì 
nó phải cho tôi về. Khi tôi cầm được cái giấy ra trại tôi về thì nó theo chân mình qua cái 
cổng trại, chị thấy không, cứ như vậy thôi. Từ trong núi mà tôi chạy ra quốc lộ 19, nó đưa 
cho mình. 

Nó thả là thả như vậy thôi chứ không có tiền hay xe cộ gì ạ? 

@: Thưa chị là họ có cấp tiền cho mình đi xe nhưng mà từ trong núi ra chỗ đó đâu có xe 
đâu mà cấp, thành ra lúc đó mình phải đi bộ nhưng mà cái chuyện mình phải đi bộ trong 
mấy năm trời thì bọn tôi đi rất là thường, mình đi ngày đêm là thường. 

Họ cho bao nhiêu tiền ạ? 

@: Dạ thưa, tôi nhớ là nếu trường hợp mà hồi đó là nếu mà tôi ở Pleiku mà tôi về Quy 
Nhơn thì họ cấp tiền ít hơn là từ nơi đó mà về Sài Gòn. Cái đợt tôi về thì cứ 2, 3 chục 
người 1 đợt, nhưng mà khi họ nhốt tôi 21 ngày lại đằng sau thì có 1 mình tôi, do đó là nó 
bơ vơ và sợ lắm, cảm giác đầu tiên là tôi sợ lắm chị, khi mà tôi leo được lên xe từ đường 
Pleiku về đến Quy Nhơn rồi đó thì tôi quay lại thấy không ai theo và khi xe chạy rồi tôi 
mới mừng. Nhưng mà khi mình xuống xe rồi, xuống tới Quy Nhơn rồi, thì nhà tôi cũng 
gần bến xe, khi tôi về rồi, đêm rồi khoảng 8h đêm rồi thì tôi quay lại xem có ai theo mình 
hay không, vì cũng sợ, mình biết về vấn đề giấy tờ hay thủ tục hành chính thì mình biết, 
mình cứ sợ vì mình khai địa chỉ ở đó nên nó biết nó đến bắt hồi nào cũng được nhưng mà 
cái quán tính của mình là mình cứ sợ nó hoài, thậm chí mấy tháng sau mình nằm ngủ 
mình còn sợ mặc dù tôi đã vô trong rừng rồi đó. Cái lệnh của tôi là trục xuất ra khỏi tỉnh 
khi mà về trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì khi tôi về tôi có kế hoạch ngay nếu mà không 



có đi mà mình tự túc mình đi thì họ sẽ tập trung mình ra khỏi tỉnh, tại vì nó không ưa 
mình thì có 1 số ít, rất là ít thưa chị tức là khi cải tạo về địa phương rất là ít có trục xuất, 
đặc biệt lắm nó mới trục xuất ra khỏi tỉnh nhưng mà khi tôi về tôi vô trong Long Khánh 
đó tôi mới ký 1 mẩu đất ở trong ??chị biết không, tức là tôi vô trong rừng tôi sống luôn, ở 
trong đó không có ai hết nhưng mà ngủ nửa đêm rồi vẫn sợ như thường, sợ hãi hùng lắm. 

Vậy tổng số trại mà ông được đi qua là bao nhiêu? 

@: Nhiều lắm. 

6 năm rưỡi? 

@: Nhiều lắm chị ạ. 

Nhiều là bao nhiêu, 10, 20 hay 30? 

@: Nhiều lắm, cứ vòng vòng mỗi cái trại mỗi cái F như vậy, F3, F4, F5 rồi KBC, trại 500, 
nhiều lắm mà nó cứ lòng lòng khu đó.. Nhưng mà những trại chính mà tôi đã qua thứ nhất 
là Tây Ninh, thứ 2 là Phú Quốc, thứ 3 là Phước Long, thứ 4 là Gia Trung, tập trung trong 
những khoảng thời gian đó là những địa danh lâu nhất và nhớ nhất, còn trong những vùng 
đó mà nó đổi từ trại này qua trại kia là xoành xoạch. 

!: Thưa ông thì việc mà khi ông về tới khi ông được đi Mỹ là bao nhiêu lâu, ông có nói là 
sau đó ông bị bắt thêm 4 năm nữa là bởi vì đi vượt biên. Thì trong cái thời gian đó họ có 
dễ dàng cho ông đi làm ăn hay là có khó khăn gì không? 

@: Thưa, trong khoảng thời gian mà trước khi tôi đi vượt biên đó thì tôi thưa với chị là họ 
trục xuất tôi khỏi tỉnh nhưng mà tôi âm thầm liên lạc với gia đình, bạn bè tôi tổ chức vượt 
biên 1 lần nữa, thì tại vì vượt biên là như thế này, đi thì chắc chắn tôi đi và tôi đi thì 
không ai bắt tôi được vì cái nghề đó là nghề của tôi, do đó bạn bè nó mới tin tưởng 
chuyện đó và 1 số bạn bè nó mới yêu cầu, ngay trong thời gian tôi ở trong trại cải tạo ở 
tại Phước Long cái đám người Tàu ở tại Sài Gòn họ đã mua tôi ngay trong trại rồi mà. 

!: Dạ vâng, tức là ông ra thì coi như là ông là thuyền trưởng? 

@: Dạ, họ đặt điều kiện để mà mua tôi thì điều kiện để mua tôi rất là dễ dàng, làm sao đi 
mà bốc hết vợ con tôi đi thôi, tôi không có lấy vàng, lấy bạc gì hết, nhưng cái điều kiện 
đó họ không thực hiện được vì làm như vậy nó sẽ đổ bể, thành ra không thực hiện được. 
Khi tôi về tôi không ở Quy Nhơn nhưng bạn bè tôi biết tôi về thì ở ngoài này chúng nó tổ 
chức hết thì tôi về tôi đi. Nhưng mà khi đó thì với tình nghĩa anh em bạn bè thì mình 
không còn gì hết, họ đứng ra họ lo mọi việc thì mình chỉ có đi không, thì mình phải hứa 
với bạn bè trong trường hợp đi đầy đủ trọn vẹn hết thì đi không thì không đi, tức là mình 
phải trở lại. Thì bữa đó tôi bốc được 1 số, còn 1 số thì bốc không được, lý do là thằng nhỏ 
nó sơ ý 1 chút nên bị lộ, thành ra tôi ra ngoài khơi rồi tôi trở về, tôi trở về thì yên lành, 
không có gì hết, nếu trường hợp tôi trốn thì không được thôi, tôi trốn vào miền Nam có 
thể là cũng khó khăn lắm mới trốn được nhưng mà tôi trốn được. Nhưng tôi nghĩ là trước 
mắt mình về tôi nằm tôi nghĩ là nếu mình trốn đi thì có 1 số không đi cũng được, bị lộ ra 
thằng nhỏ, nó sẽ khai rồi đánh cha nó, nó sẽ khai tầm bậy. Thôi thì bây giờ mình phải ra, 
tôi nằm tôi chờ công an đến bắt, mình ra mình nhận, mình biết cách mình nói để mà 
không liên lụy đến mọi người, ai lỡ rồi thì thôi, ai chịu rồi thì thôi, còn không thì thôi, thế 
là tôi nằm đó, sau đó nó đến bắt tôi là 4h sáng, tôi về lại là 10h đêm, tới 4h sáng nó mới 
về nhà tôi nó bắt, nó bắt thì đưa giấy cho tôi, tôi viết thôi, không có gì nữa hết. Tôi đứng 



ra tôi nhận, tôi đỡ hết cho bạn bè, những ai mà đã đi qua tôi thấy mặt rồi thì tôi nói là 
người đó không, tôi nhất quyết là tôi không khai nữa và lúc đó thì chỉ có 4 người bị ở tù 
thôi, ở tù với tôi. Chúng nó kêu án tôi 4 năm nữa nhưng mà trong thời gian cải tạo đó thì 
họ giảm cho tôi được nửa năm, 6 tháng thì còn 3 năm rưỡi, với trước 6 năm rưỡi thì cũng 
là tròn 10 năm. 

!: Thưa ông thì ông qua Mỹ trong trường hợp nào ạ? 

@: Dạ thưa chị tôi qua Mỹ trong diện HO, nhưng mà tôi về thì đủ thứ chuyện trên đời khi 
mà tôi về tôi bắt đầu làm, thì HO của tôi nó tệ lắm rồi vì lúc đó nó lên đến 46 mà họ chỉ 
giải quyết được đến HO thứ 45 thôi, thành ra tôi không còn cái HO để mà tôi đi nữa. 
Nhưng mà sau này đó, lý do là tại sao có thể là họ bảo tôi bổ túc hồ sơ con tôi để họ đưa 
vào HO trước đó thì 3 đứa con tôi thưa với chị là 2 đứa con lớn của tôi chúng nó học đại 
học trong Sài Gòn, nó bắt bồi hoàn kinh phí đào tạo, mỗi đứa là 16 triệu đồng mà 1 triệu 
mình không có thì bồi hoàn 2 đứa là 32 triệu thì tôi lấy đâu tiền mà tôi bồi hoàn, tôi 
không hồi hoàn, tôi không có bổ túc hồ sơ, không có nộp hồ sơ đó. Do đó là lúc kết thúc 
hồ sơ, khi mà con tôi ra trường rồi thì 2 đứa có hộ khẩu tại Quy Nhơn, ở Sài Gòn 1 đứa 
còn 1 đứa về Quy Nhơn thì danh chính ngôn thuận là tôi có hộ khẩu rồi thì tôi mới đúc 
kết hồ sơ vô, đúc kết hồ sơ được thì nó mới hết cái HO rồi, nó đưa tôi HO cuối cùng là 
HO 46, thì tôi không đi được vì họ chỉ giải quyết đến giai đoạn HO 45 là hết rồi. Nhưng 
mà sau này cũng rất là may là họ xét trong những đơn còn lại đó, để giải quyết ưu tiên đó 
chị thì tôi chánh án ??đưa lên thì tôi là ELF 1 tức là ưu tiên 1, thành ra là tôi đi trong cái 
diện HO còn sót lại đó qua Mỹ vào ngày 19/6/1996. 

!: Thì cái lúc mà xuống máy bay, đặt chân vào nước Mỹ, cảm tưởng của ông là gì, ông 
nhìn thấy phố xá Mỹ xung quanh hay là nhìn những cái khác thì cảm nghĩ của ông là gì? 

@: Thưa chị như tôi đã nói là năm 73 tôi có đi Hồng Kông, Đài Loan, đi Philippin thì 
ngày đó mình chưa kịp có thời giờ để đứng trên phi cảng nhìn xuống xem xe cộ đường xá 
như thế nào ở những thành phố đó chỉ thấy lờ mờ thôi, chưa kịp rõ, nhưng mà năm 96 
này khi tôi đi Mỹ thì chuyến đi của tôi là bắt đầu qua tới Đài Loan hay sao đó thì tôi đứng 
trên phi cảng tôi thấy là, mấy tiếng đó chị, mấy tiếng đồng hồ chờ máy bay thì tôi thấy ôi 
xe cộ sao mà nhiều quá ta, xe cộ nhiều quá trời luôn. Tại vì mình ở Việt Nam mình ở 
trong rừng không có gì hết nhưng mà sao ở đây nó nhiều quá luôn, rồi cứ nghĩ rằng là khi 
mình chờ mình thấy xe cộ chạy tới chạy lui, chạy xuôi chạy ngược rồi làm sao mình qua 
đây đây. Nhưng rất may là trước 75 thì tôi có xe ??thì tôi cũng biết lái nhưng thấy họ chạy 
ghê quá, thấy thật nguy hiểm, thì cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Nhưng thực tế là khi tôi đến phi 
trường ??này thì em tôi nó ra đón, em con bà dì nó ra đón, bước chân ra khỏi cửa phi 
trường thấy ào, ào, ào xe chạy tới tấp mình nghĩ là giờ phải làm sao đây, nhưng mà cái gì 
nó tới thì sẽ tới thôi, rồi cứ thấy nó quá vĩ đại, quá thay đổi với mình thay đổi hoàn toàn, 
360 độ chứ không phải 180 độ nữa, 360 độ trong đầu óc mình cứ quay theo cái đó. Rồi 
qua đây tôi ở nhà cô, thì tôi thấy ngỡ ngàng hết, cô với dượng đi làm, tôi chỉ biết ở trong 
nhà vậy thôi, cái cuộc sống lúc đầu khi mới qua đây thì thời tiết cũng lạnh, trong người 
nó cũng lạnh mà ra ngoài thấy cũng vắng vẻ quá. Lúc đầu thì nhớ nhà cũng có nhưng mà 
mình phải nghĩ rằng 1 cái điều là làm sao mình tiếp tục sống ở đây, mình có cái suy nghĩ 
là sống ở đây. Vợ tôi sống với tôi trong nhà đó thì cô dượng rất là tốt, nhà không có ai 
nhưng mà sinh hoạt ở đây mãi thì không được nên mới nhờ cô dượng chở đi cuối tuần 
thăm những người bạn mình đó chị, rồi tìm tách ra. Thì quả tình như vậy, bữa đó tôi qua 
được 3 ngày thì tình cờ thôi, họ nói, “anh Ba, bữa nay cái hội hải quân có họp dã trại dưới 



kia”, nếu được gặp bạn bè thì tôi cũng mừng, nên tôi bảo họ chở tôi xuống đó, thì rồi nó 
chở tôi xuống đó. Thì bạn bè gặp nhau mừng rỡ, chúng nó góp được cho tôi 5 trăm mấy 
tại chỗ, đứa nào cũng móc túi góp cho tôi được 5 trăm mấy. Thì công việc đầu tiên bấy 
giờ là kiếm 1 cái apartment hay 1 cái nhà gì đó, căn nhà nhỏ nhỏ, hồi đó tôi qua thì chỉ có 
tôi với vợ tôi thôi, với đứa con gái út, tức là đứa dưới 21 tuổi đó chị, mấy đứa trên 21 tuổi 
nó không cho đi, và còn trở ngại đó nữa do đó mướn 1 cái apartment ở trên đường ??đầu 
tiên rồi ở đó thì vợ chồng tôi đi nhưng mà cô dượng không cho, nó nói là anh cứ ở đây 
khi nào anh có công việc làm ổn định thì mới đi chứ bây giờ anh đi chân ướt chân ráo thế 
đi sao được, xe cộ chưa có, này nọ chưa có. Tôi nói là không, phải đi ra xã hội, vợ tôi nói 
là thôi mình đừng nhờ cô nữa, nó cũng phiền, đại khái là như vậy. Thì tôi nghĩ mình cứ đi 
đi rồi hay, thì ra đó mấy ông bạn mướn cho tôi 1 cái phòng cũng có được số tiền bên 
chính phủ họ cho đó chị rồi thức ăn mình mua, phiếu thực phẩm và tiền đó cho 3 người 
tôi nhớ hình như là 1 trăm 8 cho 3 người thì phải, khi mình quyết định đi thì cô em mới 
nói là anh chị cứ lấy tiền ăn đi, còn tiền nhà thì có gì để em trả. Thì tôi ra riêng, cô em tôi 
nói là với điều kiện anh phải có cái bằng lái xe trước đã, ở trên ??nó toàn rừng thôi không 
có gì hết thì anh phải có bằng lái xe đi thì tôi cũng cố gắng hoàn tất trong vòng 3 ngày tôi 
có cái bằng lái xe. Khi mà có bằng lái xe rồi thì khi về dưới này tôi ở mới mua cái xe mà 
tôi nhớ hoài là cái xe đó 4 ngàn rưỡi mà trong túi tôi không có đồng nào hết, tôi có 500 
thôi à, tôi qua tới Mỹ thì tôi hết tiền rồi không còn đồng nào hết, thì trước đó tôi nhớ là 
tôi bỏ vào trong túi tôi được 1 trăm mấy mà tôi đi tiêu gì mà tới Mỹ thì tôi không còn 
đồng nào, tôi nói với chị là 5 trăm mấy mà bạn bè tôi nó cho đại khái vậy, lấy số đó trả nợ 
luôn. Còn 500 mấy thì bọn bạn tôi mới nói là mày phải mua 1 cái xe tương đối thôi chứ 
mà mày mới mày không biết là xe cũ nó hư thì mày khóc ngoài đường, mày không biết 
kêu ai, không biết làm cái gì rồi mày sửa mày còn chết nữa, thôi thì dẫu sao đi nữa thì 
mày cũng nên mua cái xe nó tương đối thì đỡ hơn để mà nó không có trở ngại, nó không 
quậy phá mày, thì tôi nói tao có tiền đâu? Rồi bọn nó mua cho tôi cái xe 4 ngàn rưỡi. Tôi 
nói là thôi được rồi, tao có được 500 thì chúng mày cho tao mượn với điều kiện khi nào 
tao làm được có lương thì tao trả chứ mày không đòi tao là tao không trả đó tại vì trong 
đó thì cũng có mấy người lính của tôi, thì đại khái nó cũng dễ chịu vậy, mình không phải 
lo chuyện đó, bọn lính nó mua xe, làm giấy tờ cho tôi hết toàn bộ. Thì khi ngày đầu tiên 
tôi đi làm chị biết làm sao không, ngày đó cũng là 1 kỷ niệm rất là vui, đi xin xung quanh 
toàn không có, phải đi xin xa ở tít 45 South, mà mình hồi bấy giờ chưa đi freeway mà thứ 
2 là phải đi, thì chủ nhật tôi mới kêu mấy ông bạn của tôi là giờ mày dẫn tao đi freeway 
qua những cái đường đó xem làm sao, làm sao. Ngày đầu tiên mà tôi đi lên freeway tôi 
chạy là chậm hơn, ngày đẩu tiên tôi đi xuống 45 South thì nó đúng, đúng giờ, nhưng mà 
ngày thứ 2 thì sao tôi lại đi lộn vô trong downtown đây, mình đi lộn vào đó chị, nhưng mà 
đầu óc mình còn tỉnh táo nên mình còn định được hướng, tôi ra lại thì tôi xuống trễ 
khoảng hơn 45 phút. Thì trong đời tôi làm ở đó thì tôi chỉ lộn có 1 lần thôi. 

!: Thưa công việc của ông lúc đó là gì ạ? 

@: Thưa công việc đầu tiên của tôi ở Mỹ đó chị? 

!: Vâng, công việc đầu tiên mà ông đang nói đến đó? 

@: Cái việc đầu tiên thì nó lại khác nữa, cái việc đầu tiên là ở hãng hộp chính thức, cái 
việc đầu tiên là tôi đi phụ làm ??là cho, cái đầu tiên thì tôi lúc đó không có xe thì thằng 
em rể của ông lính của tôi ở Việt Nam thì ông ấy mới nói là mày nhớ giúp đỡ ông Tân, 
ông ấy là thầy tao hồi xưa thì đại khái là vậy, thì nó tới nhà nó chở mình đi làm. Thì nó 



làm ??mà chị hiểu làm ??là mùa nóng, tôi làm ở đó có đúng 1 tháng à, mà tôi làm vào 
trúng mùa mưa mà khi đã đưa cái ??lên cao rồi thì dù có sấm có sét hay cái gì nó đổ thì 
cũng phải giữ chứ không được để cái ??nó rớt xuống mà nó hư ??thì phiền lắm, thành ra 
là khi tôi làm ở đó khi về bà xã tôi thấy tôi ướt như chuột lột, được đâu 3 ngày, bà ấy nói 
là dứt khoát ông nghỉ thôi, không cho làm nữa không thì bệnh mất, bà ấy không cho làm 
tại vì mưa nắng tôi đều phải chịu , nhưng mà ở đó 1 tuần họ cho tôi 90 đồng, 1 ngày làm 
trên 10 tiếng, nhưng mà cái đó là mình cam tâm mình chịu mà. Nhưng mà sau này tôi 
mới hiểu là cái đó người ta giúp mình nhưng mà mình cũng giúp người ta chứ đâu phải là 
người ta hoàn toàn giúp mình đâu, tại vì 9 tiếng đồng hồ mà có 80 đồng 1 giờ, chị nhân 
40 tiếng thì mấy đồng đây, nhưng mà thôi người ta giúp thì mình coi như đó là cái ơn 
nghĩa này thì mình cũng khỏi cần phải mang đi. Chị hiểu không? Thì tôi làm ở đó là công 
việc đầu tiên, tiếp theo là cái job đó, cái job mà tôi làm thì cái job đó là làm về dạng nhà 
Moving Home là cái nhà kéo đi đó chị. Cái nhiệm vụ của mình là cái xe nó cẩu đưa vô 
cái vách như thế này thì mình chỉ đóng đinh thôi, đại khái là như vậy, đóng đinh vào 4 
vách rồi các bộ nó đưa qua chỗ khác thì bắt điện, đại khái tôi làm ở đó đâu khoảng 3 
tháng thôi tại vì khuya về buồn ngủ quá đi. 

!: Làm ca nhì đó ạ? 

@: Làm ca nhì đó, từ 4 giờ đến 1, 2, 3 giờ sáng đó, có lúc làm tới 2, 3 giờ sáng thì về 
khuya quá, thiếu ngủ quá, rất mệt mà làm cật lực lắm. Mình ở Việt Nam nói khổ thì khổ 
nhưng không phải làm cật lực như bên đây, đứng đóng đinh là đóng đinh, rồi miết, miết 
xong rồi thì đưa qua bên đây, mình phải đóng đinh, đóng đinh, cứ vậy thôi. Thì trong cái 
thời hơn 10 tiếng đó thì mình phải làm hết sức, nói đúng ra hồi đó tôi còn trẻ, cũng không 
trẻ lắm nhưng mà còn được, sức cũng có, nhưng mà làm mệt lắm, ra về mà tôi về khuya, 
lái xe nói đúng ra tôi cũng rành ở Việt Nam rồi thì cũng vững, 1 tay tôi lái xe mà 1 tay tôi 
phải ??nếu không nó ngủ gục mất đó chị. Đại khái là nó đủ chuyện hết, xong rồi bà xã tôi 
mới nói là: thôi, ông phải tìm cách ông làm gần không thì nguy hiểm quá, đi khuya khoắt 
ở ngoài đường, mùa bình thường không nói nhưng mà mùa mưa bão rồi khổ nữa. Thì 
đùng 1 cái, ông bạn tôi ông ấy làm ở trong hãng tiện đó, bà xã tôi còn đi học thì tôi nói là 
bà đi học thì bà cứ đi học đi, bà ấy còn trẻ mà chịu khó, thì tôi nói là “thôi bà cứ đi học, 
để tôi gồng gánh được”. Hồi đó có 2 vợ chồng mà, tiền nhà con em nó trả rồi, mình làm 
có mấy chục đồng và vay cái tiền kia nữa. Khi mà tôi làm có rồi là tôi không lãnh nữa, trả 
lại cho nhà nước tôi không lãnh nữa, tôi lãnh đâu khoảng 3 tháng thì tôi không lãnh nữa, 
với tiền của bà xã tôi thì chúng tôi cũng sống được, thì chị có canh hết giờ không? 

!: Không, không sao, ông cứ nói đi ạ. 

@: Rồi ông bạn tôi mới hướng dẫn tôi xin vô cái hãng tiện đó chị. Thì việc đầu tiên mình 
đâu có biết tiện, tiếng Anh tiếng Tây cũng dốt nữa, thì nó nói là thôi bây giờ anh cứ làm 
labour tức là làm công việc đầu tiên là dọn dẹp hay là sửa lại những cái ghe nhỏ rồi bắt 
đầu đứng máy làm cũng được mấy năm. Khi mà tôi đứng máy riêng được thì nó có 1 cái 
chuyện xảy ra không được vui thì thôi tôi không muốn nhắc đến, không vui là do cái hãng 
đó chứ không phải là do mình hay là do thằng chủ nó đỗi đãi với mình không tốt. Thì 
hãng đó mới đóng cửa nó nghỉ thì tôi loằng ngoằng tôi đi xin hãng khác tôi làm. Lúc bấy 
giờ thì xe cộ mình cũng thoải mái rồi, tôi xin làm ở cái hãng mà tôi làm tới bây giờ là 
mười mấy năm đó thì tôi vô tôi làm. 

!: Làm cái gì ạ? 



@: Làm in, tôi thích công việc đó. Việc làm đó cũng tế nhị lắm, khi tôi vô tôi làm hãng 
điện tử thì thì tôi giữ phần hàn nhưng mà cái thằng Mỹ nó giữ bộ phận in đó nó lại xin 
được cái trường hợp là giáo viên, nó qua nó dạy luôn. Thì cái hãng đó mới đưa mấy 
người để mà training cho nghề in đó trong đó có 2 người Việt Nam của mình mà đưa 
training có 2, 3 tháng thôi rồi ra làm cũng được. Mình mới đứng mình xem thì cái phòng 
của tôi nó dài, dài lắm thì mình thấy là 2 thằng Mễ, 2 người Việt Nam, 1 người Mỹ mà 
sao làm không được mà chỉ có làm như vậy. Tôi chỉ vì hiếu kỳ tôi qua tôi đứng tôi coi, tôi 
đứng coi thì thằng manager nó mới bảo là ê mày đi chỗ khác đi, mày có làm được không 
mà mày đứng vô đây, nói đúng ra là hàn thì nóng, nếu mà in thì cũng đỡ hơn. Thì tôi mới 
nói là: mày cho tao 3 ngày đi, tao trả lời mày. Nó mới thấy là đến người thứ năm rồi mà 
không được mà tôi làm ở khâu bên kia đâu được 6 tháng thì nó thấy tôi làm tốt lắm, 
người cũng đàng hoàng thì nó “ok, được rồi, tao cho mày 1 tuần lễ”. Tôi vô tôi làm, ngày 
đầu thấy oải lắm, ngày thứ 2 tôi nói “mày để job này cho tao”, cái đó là tự ái dân tộc đó 
chị, tại vì 2 ông Việt Nam mình trước là 2 ông giáo sư cũng ngon lành lắm mà làm không 
được, nó nói này nọ, khi mà mình đã hứa là mình làm cái đó thì mình không được cũng 
phải được, tối ngày học làm cho được. Ngày thứ 2 tôi trả lời nó là tôi làm, tôi giữ job đó 
tới bây giờ luôn. 

!: Thưa ông căn nhà đầu tiên của ông mua được, sắm được là năm nào và nó như thế nào 
ạ? 

@: Dạ thưa chị tôi qua đây năm 96, đầu năm 99 tôi mua căn nhà đó thì thực ra cái tiền 
của mình thì, thực ra tôi đi tôi còn nợ Việt Nam, số tiền đó bà xã tôi không biết nhưng mà 
tôi biết chắc chắn là cũng phải trên 3 ngàn mấy đó, đại khái vậy thì sau này tôi làm, bà xã 
đi học rồi về làm thì cũng dư được và trả hết số nợ đó rồi thì tôi dư đâu được chừng 
khoảng chưa tới 5 ngàn. Thì mình muốn mình ở đó cứ trả tiền 1 tháng hồi đó cũng dễ chị, 
chứ như bây giờ là chết luôn đó, hồi đó tôi trả mỗi tháng là 300, điện mình trả nhưng mà 
nước thì nó cho, con tôi lúc bấy giờ thì 3 đứa nó cũng gần qua rồi chứ chưa qua. Tại lúc 
đó thì cái thằng mà phó bộ trưởng ngoại giao của Mỹ, ông ???là phó bộ trưởng của ông... 

!: Clinton ạ? 

@: Không, ông Bus, à không ông Mỹ đen đầu tiên là ông gì nhỉ, ông bộ trưởng bộ ngoại 
giao đó. 

!: Ông Obama ạ? 

@: Vâng, thằng ???nó là phó bộ trưởng ngoại giao nó là cố vấn tôi thì qua đây việc đầu 
tiên là tôi gọi nó, thì nó mới chửi mấy thằng bạn tôi là tao tưởng mày chết rồi, mày còn 
sống mà mấy thằng bạn mày không có nói thì nó mới nói chuyện với tôi như vậy qua điện 
thoại. Tôi nói là bây giờ tao còn kẹt mấy đứa con tao, thì nó nói là mày quăng hết hồ sơ 
qua tao, thì tôi nhờ em tôi quăng hồ sơ qua để nó bảo lãnh cho thì mới nhanh đó, lúc đó 3 
đứa con tôi mới qua, ở nhà đó 1 phòng thì nó chật thì tôi mới muốn mua 1 cái nhà, tôi có 
kế hoạch mua nhà thì có cùng lắm chưa tới 5 ngàn mà lại còn tiền ăn uống nữa, thì tiền 
nhà ít nhất cũng phải lớn lớn 1 chút cho cái tiền lãi nó thấp 1 chút, tôi nói với con em là 
“em cho anh mượn 1 ít”, tôi mượn tiền của em tôi, không muốn mượn của bạn bè nữa và 
con tôi chúng nó tổng cộng cho tôi được 10 ngàn. Thì tôi ??để mà mua cái nhà đó, mua 
cái nhà đó thì hình như là 74 ngàn mấy trăm đó, tôi ở cái nhà đó đến bây giờ. Sau đó con 
tôi qua đó, thì chưa mua được nhà thì chúng nó ở với tôi khoảng 1 tháng thì quyết định 
mua cái nhà đó, ở cái nhà đó đến bây giờ luôn. Sau đó con tôi ở đó được 1 thời gian thì 



chúng nó lại đi hết rồi thì lại trở lại 2 vị trí là tôi và bà xã tôi, đó cũng là cái việc của mình 
làm, tích lũy lại 1 ít và cũng là sự giúp đỡ của bạn bè. Giờ thì mọi vấn đề nó đã tạm ổn rồi, 
nợ tôi đã trả hết. 

!: Thưa ông sống 1 cuộc đời dài , trải qua bao nhiêu thăng trầm, chiến tranh hoàn cảnh 
mất nước, bây giờ sang bên này tuổi ông cũng sắp về hưu, gia đình cũng tương đối ổn, thì 
ông nghĩ gì về cuộc đời của mình và ông có thể cho giới trẻ 1 lời khuyên gì qua kinh 
nghiệm của cuộc đời ông không? 

@: Dạ thưa chị, tôi vẫn giữ trong đầu tôi rằng là, tôi khuyên con mình hay tôi nói với bạn 
bè mình với trường hợp những người chấp nhận và nghe mình, tôi khuyên mọi người 
sống cho nên người, sống cho có đạo đức, tôn trọng lẽ phải, chỉ có bấy nhiêu thôi, tôi có 
tâm niệm như vậy, mình làm những chuyện gì không phải là tôi phải suy nghĩ lại liền, cố 
lại liền và mình phải biết cách trả lại những cái lỗi mà mình mắc phải, nếu không trả được 
hết lỗi lầm thì ít nhất mình cũng phải có 1 cái thái độ rằng mình sẽ trả nó, và khi về tối 
ngủ thì mình không còn cái gì phải rưng rức. Tức là mình dù có ở đâu, cho dù hoàn cảnh 
nó nghiệt ngã cho dù rơi vào cái trường hợp như thế nào thì mình vẫn sống và giữ cái tư 
cách của mình và sống cho nên người. Thì đó là câu mà tôi vẫn khuyên cho gia đình tôi. 

!: Vâng, thưa ông, thay mặt cho hội bảo tồn lịch sử, văn hóa và người Mỹ gốc Việt và giới 
trẻ xin chân thành cám ơn ông đã dành 2 tiếng đồng hồ đến đây để chia sẻ về cuộc đời và 
những bài học kinh nghiệm của đời ông cho giới trẻ sau này. 

@: Dạ vâng, tôi cũng xin nói lời cảm ơn thay cho gia đình cũng như là những anh em 
trong hội đoàn về việc làm của chị cũng như hội đoàn của chị, rất đáng tôn trọng và chân 
trọng việc làm này. Tính của tôi thì nhút nhát và khiêm nhường lắm chị nhưng mà khi tôi 
nhận được cái giấy này thì tôi cũng nghĩ hoài, người ta làm được cái việc mà mình nghĩ là 
rất là hay, khi người ta yêu cầu thì mình không nên từ chối. Tôi cũng xin hứa với chị là 
nếu sau này chị thấy những việc gì mà cần, trong khả năng tôi làm được, tôi có cái email, 
số điện thoại thì ở trong cái địa phương này, đi xa thì tôi chưa vì tôi còn làm, lẽ ra là tôi 
hưu rồi chị nhưng vì tôi còn khai tuổi nhỏ lại đó chị, trong thời gian chiến tranh tôi còn 
nhiều cái tranh đấu mà tôi kể được với chị thành ra tôi còn 1 số. Thành ra những cái gì 
mà hội cần trong khả năng tôi làm được tôi sẽ làm. Thành thực đại diện cho tôi và gia 
đình trân trọng cảm ơn chị và hội đoàn của chị đã làm được 1 việc rất là lớn, ít ra cũng 
ghi lại được vài nét, tổng hợp được để mà nói cho thế hệ sau này biết được về đất nước 
Việt Nam của mình, dân tộc Việt Nam mình. Xin chân trọng cảm ơn chị. 


