
Interviewee: Le Huu Cu 

Interviewer: Pham Diem Huong 
Location: Radio Saigon, Houston, Texas  

Date: March 4, 2011  

Identifier: wrc02808 

 
Context: This recording and transcript form part of a collection of oral history interviews 
conducted by the Vietnamese American Heritage Foundation and donated to the Chao 
Center for Asian Studies at Rice University. This collection includes video recordings of 
interviews with Vietnamese Americans native to or living in Texas. This interview forms 
part of the national 500 Oral Histories Project conducted by the Vietnamese American 
Heritage Foundation.  

This transcript was written by Mr. Hieu Do in 2014 by recommendation of Ms. Nancy 
Bui of the VAHF, and has not been verified by staff at Rice University. 
______________________________________________________ 

 
 
Vâng, thưa ông Lê Hữu Cự, ngày hôm nay Diễm Hương xin được thay mặt 
Hội bảo tồn văn hóa lịch sử Việt Nam để phỏng vấn ông về tiểu sử cá nhân 
của ông cũng như đại gia đình của ông, và quan niệm về truyền thống của 
Việt Nam như thế nào và sau đó là thời kỳ chiến tranh qua nhiều thời kỳ mốc 
điểm lịch sử của đất nước thì thời gian đó ông ở đâu và làm gì. Kế tới sẽ là 
suy nghĩ của ông về nền đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa cũng như là sự có mặt 
của quân đội Hoa Kỳ trên miền Nam. Kế tới sẽ là biến cố lớn nhất ngày 30 
tháng tư năm 75, ông ở đâu và cơ hội nào ông đã đến định cư tại Hoa Kỳ, và 
sau đó là thời gian ông ở Hoa Kỳ và sống cho tới bây giờ. Trước hết, xin ông 
cho biết tên tuổi, cũng như nơi sinh quán của ông? 
Trước khi tôi trình bày về tôi thì tôi nói cái tên tôi thôi. Tôi xin phép được, 
do cá nhân tôi mà có lẽ là quý vị cũng đồng ý với tôi là tôi xin phép được nói 
chuyện, tôi cầu nguyện cho Đức chúa trời. Lạy chúa, hôm nay con rất cám 
ơn ngài, cám ơn quý vị ở đây đã mời con đến để nói, nói về lịch sử của 
chúng con trong những ngày sinh ra và những buổi lớn lên, cho đến bây giờ, 
con cảm động vì có chúa phù hộ, có chúa soi dẫn cho chúng con những lời 
khôn ngoan để mà đối đáp theo đúng tiêu chuẩn của người phỏng vấn, và sau 
đó thì chúng con cũng cảm ơn trước tiên là cảm ơn thượng đế đã đưa chúng 
con tới 1 đất nước tự do, chúng con có tự do. Và hôm nay, con thành kính 
dâng lời cầu nguyện và xin tạ ơn đức chúa trời, chúa cứu thế của chúng con, 
con thành kính cầu nguyện nhân danh chúa, Amen! Bây giờ cô tiếp tục hỏi, 



tôi tiếp tục trả lời, tôi trả lời rất là gọn, khôn dài dòng. 
Dạ, xin ông cho biết quý danh? Năm sinh và quê quán? 
Tôi tên là Lê Hữu Cự, sinh năm 1928, tại làng Thu Bồn, huyện Duy Xuyên, 
tỉnh Quảng Nam. Sau này chỗ tôi ở không phải là huyện Duy Xuyên mà là 
Cù Đức Dực tỉnh Quảng Nam, trước đây là tỉnh Quảng Nam ??còn bây giờ 
là tỉnh Quảng Nam khác thì tôi ở tại Thu Bồn. 
Ông có nhớ gì, những kỉ niệm đặc biệt liên quan đến Thu Bồn không? 
Ở Thu Bồn tôi có rất nhiều kỉ niệm. Ở làng tôi hồi đó thì người dân họ sống 
rất là sung sướng, tuy là cái thời đó là thời của Pháp nhưng mọi người sống 
rất là sung sướng, mọi người đều có vẻ là làm ăn yên ổn và đùm bọc lẫn 
nhau. Trong mỗi 1 năm thì làng tôi có 1 lễ Kỳ Yên để mà cúng trong làng, 
trong mỗi 1 năm có 1 cái lễ, mỗi 1 lễ đó thì dân làng họ đi khoảng 5,7 ngàn 
người và dân ở các nơi, tỉnh này sang tỉnh khác thì rất là đông cho nên 
những lễ đó đều đi cả, cả 5,7 chục ngàn người đến dự lễ đó. Tục lệ đó gọi là 
Lệ Bài. Tôi thấy hồi đó người ta sống tự do lắm, sống rất là sung sướng. Mà 
hồi đó thì tôi còn nhỏ nhưng mà mỗi lần lễ lạc thì ba mẹ tôi dẫn tôi đến đó 
chơi thấy mọi sự sung sướng mà không thể tả được, con người sống thoải 
mái, không thể tả được, ăn rồi thì đi nghỉ, nghỉ rồi thì lại đi làm, sung sướng 
lắm. Tôi còn nhớ ở Lệ Bài chúng tôi hồi đó có 1 cây cổ thụ rất là lớn, cái cây, 
cái gốc nó to bằng cái nhà này này, mỗi 1 năm người ta cúng cái lễ cụ Bà ở 
đó thì dơi ở trên cây nó bay như là máy bay luôn, nó bay sang đậu ở những 
nơi khác phải đến triệu con. Nhưng mà bây giờ không còn cái cảnh đấy nữa 
thì đó là 1 cái cảnh rất là đẹp gắn với thời thơ ấu của chúng tôi, bây giờ ước 
gì được trở lại như vậy, nhưng không thể được, cái gì mất rồi thì mất, không 
thể tìm lại được thời kỳ của tôi, những người đáng nhớ nhất thời kỳ đó. 
Thưa ông, khi mà học tiểu học cũng như là trung học ở tại Quảng Nam đó 
thì ông có người bạn thân nào không và ông luôn luôn nhớ những người đó? 
Tôi có rất nhiều bạn thân, bạn thân của tôi thì, hồi đó tôi học cái trường đó 
thì gọi là, quê tôi hồi đó chỉ có trường 3 lớp thôi, chưa có những trường lớn 
để mà đi học, tôi phải xuống tận cái trường Bảo An thuộc huyện Điện Bàn 
để học cái trường của anh đó. Tôi học hồi đó, tôi học từ lớp nhất, cho đến ??, 
lớp nhất, lớp nhì rồi mới đến ??, thì thi lớp nhì, tôi học đến ??thì cướp chính 
quyền. Từ chỗ nhà tôi mà xuống đó thì có 5 chục cây số thôi, ông bố tôi đưa 
tôi xuống đó ăn học tại làng Bảo An, tới sau năm 1945, Việt Minh cướp 
chính quyền thì chúng tôi nghỉ học.  
Ông có thể cho biết từ năm 45 tới năm 54 thì đời sống của người dân ở đó 
như thế nào, ông có nhớ không? 
Năm 45 cho tới năm 54 thì cái đó là tôi nhớ nhất đấy. Đó là cái mốc thời 
gian cho thấy 2 con đường, 1 con đường thì mới vừa tự do, mới vừa sung 
sướng, mới hòa bình, hồi đó có nói tới chữ hòa bình, ở đó thì hòa bình với tự 



do lắm. Đùng 1 cái từ 45 cho đến 54 thì bắt đầu là khổ sở rồi, thành thử ra 
chúng tôi cái mốc thời gian đó chúng tôi nhớ rõ lắm. 
Ông có thể chia sẻ 1 chút xíu những cái khổ sở nhất mà ông nhớ không? 
Năm 1945 thì gia đình tôi đương bình ổn và không có gì lắm, lúc đó là Việt 
Minh cướp chính quyền, nó dùng 1 từ gọi là “đánh đuổi thực dân Pháp”. Hồi 
đó nó kêu là ?? Mỹ chứ nó không kêu là đế quốc Mỹ, nó kêu là đánh đuổi 
thực dân Pháp và can thiệp Mỹ chứ không gọi là đế quốc Mỹ. Hồi đó tôi còn 
nhỏ lắm, nhưng mà tôi cũng đủ trình độ hiểu biết để hiểu về cái mà Cộng sản 
gọi là “Cuộc cách mạng để giải phóng dân tộc”, tôi cũng đã biết rồi. Hồi đó 
năm 1945 thì nó phân thành 2 giai cấp, Cộng sản về nó nói là đem lại quyền 
lợi cho người dân lao động, cho giai cấp bần cố nông thì là giai cấp cơ bản 
của cách mạng, thì hồi đó anh bần cố nông là được nâng đỡ rất nhiều, và anh 
công nhân cũng được nâng đỡ nhiều, nên thành phần công nhân và nhân dân 
lao động là thành phần cơ bản của năm 1945, mà Việt Minh cướp chính 
quyền nó tuyên bố là ??. Còn những người như gia đình tôi và như những 
người trong gia tộc tôi thì là có cả, có cái gọi là địa chủ, có cái gọi là phú 
nông, có cái gọi là trung nông có cái gọi là trung nông hạng A, có cái gọi là 
trung nông hạng B, nó chia ra từng thành phần. Từ đó về sau tôi thấy xóm 
làng xáo động, không còn cảnh thanh bình, sung sướng muốn gì được nấy. 
Hồi đó không chỉ là 1 xóm trại, nếu mà muốn 1 miếng bánh, hoặc là 1 miếng 
bánh tráng ở ngoài tiệm nhỏ, mà nó tự do lắm mà Việt Minh về thì nó cấm 
hết trơn á, không còn cái sự tự do nữa. Chúng tôi tuy còn nhỏ nhưng mà 
cũng liên tưởng đến những chuyện đó nhưng mà ông bố tôi thì ông ấy biết, 
ông ấy biết chuyện này thì có lẽ là phải xuất tiền ra cho người ta, đến công 
cuộc này thì gia đình mình chắc phải xuất tiền. Ba tôi thảo luận với mẹ tôi 
thì bà ấy tiếc tiền, bà ấy không muốn đưa. Ba tôi nói là một mặt nó nói là 
muốn giải phóng đất nước, đánh Tây, đánh can thiệp Mỹ, hồi đó thì chưa 
đánh Nhật, năm sau mới đánh Nhật, năm 1946 tiếp tục lên thì mới đánh Nhật 
chứ hồi đó chưa có đánh Nhật. Cha tôi bàn để đưa tiền cho họ, hồi đó tôi nhớ 
là đồng bạc ??là đồng bạc của Pháp mà ông bố tôi mang ra cả cọc để giao 
hiến có lẽ ông ấy cũng biết là không giao hiến thì không được, thành ra ông 
ấy phải giao hiến còn mẹ tôi thì tiếc tiền nhưng mà buộc phải làm như vậy. 
Như thế là tài sản gia đình và công việc làm ăn của gia đình không còn nữa, 
người làm đều nghỉ hết, tất cả đều nghỉ hết. Ông bố tôi nói bữa nay chẳng 
những quyên tiền mà nó quyên đến cả vàng, mà chẳng những là vàng bạc mà 
tới cả ??, thì ba tôi về ông ấy nói không, không quyên gì hết nữa. Nhưng 
mình không quyên thì họ tịch thu cũng vậy, cho nên nếu mà nói mình quyên 
thì cũng tốt thôi. Tôi nhớ mẹ tôi, hàng đêm đem cái chén xuyến, chén xuyến 
ngày xưa thì là vàng thiệt, không có mạ gì hết, là thiệt vậy đó. Tôi thấy ba tôi 
và mẹ tôi soạn để trên bàn, rồi bà ấy lột từng chiếc bông tai, bà ấy lựa những 



chiếc nào đáng để lại thì bà ấy để, tôi nhớ mẹ tôi có mấy cái bông tai nó to 
như vậy này, bà ấy buồn lòng nhưng mà vẫn phải lột ra, cùng ba tôi để lên 
cái đĩa. Còn ba tôi, những của quý của ba tôi thì ba tôi cũng lấy ra nhưng 
ông ấy không buồn như mẹ tôi vì có lẽ ông ấy biết mẹ tôi, bà buồn, có khi bà 
ấy chết nên ba tôi khuyên, ông ấy dùng những lời chính nghĩa ông ấy khuyên. 
Mẹ tôi bỏ là những trái cau bằng vàng, những lá trầu bằng vàng vào, bỏ hết, 
thì đó là Tuần lễ vàng. Từ đó, gia tài sự nghiệp của cha tôi tiêu tan, không 
còn gì nữa. Cho nên năm 1945 cho đến năm 54, những nhà mà họ gán cho là 
địa chủ,  phú nông thì chưa nói nhưng mà giai đoạn sau sẽ nói, bây giờ nói 
nhiều thì không được vì giai đoạn đó là giai đoạn chính trị, họ vẫn còn ve 
vãn, nhưng mà người nào trí thức thì biết. Ông cậu tôi thì ông ấy là địa chủ, 
ông tôi, cha tôi, mẹ tôi cũng là địa chủ, nó nói những thành phần này là bóc 
lột, nhưng tôi biết cha tôi là từ bàn tay trắng làm nên cửa nên nhà, sau này 
tôi nghe ông ấy nói vì ông ấy có cái đầu, mà tôi nghĩ là cái đầu này, tức là có 
bộ óc để mà kinh doanh, thì ba tôi kinh doanh giỏi lắm nên ông ấy giàu chứ 
ông ấy không bóc lột ai. Sở dĩ ông ấy kinh doanh như vậy, ông ấy có công ăn 
việc làm mà những người làm ăn đều tới đó làm ăn mỗi ngày bao nhiêu đồng 
xu hoặc là mỗi ngày bao nhiêu ao lúa hay là mỗi ngày bao nhiêu thước vải 
hay là mỗi ngày bao nhiêu lít dầu tây, dầu hỏa...thì cha tôi đều bán cho khách 
cả chứ cha tôi đâu có bóc lột gì. Đó là sơ lược 1 đoạn như vậy. 
Thưa ông, ông có bao nhiêu anh em? 
Nhà tôi thì có 8 anh em. 
Ông là con thứ mấy? 
Tôi là con thứ 4. 
Thưa, tất cả các anh chị em của ông, thì ông có gần gũi người nào không, có 
kỉ niệm đặc biệt nào với 1 người nào trong nhà không? 
Anh em tôi thì sống rất là gần gũi. Vì sau mà gần gũi vì sau năm 1945 xong 
xuôi, nó lấy hết tất cả tài sản của những người giàu có rồi thì tới quân đội 
viễn chinh Pháp tấn công, tấn công lên Đà Nẵng, tấn công lên Hội An, tấn 
công lên thôn quê thì bắt đầu bỏ chạy. Cái giai đoạn bỏ chạy thì khổ sở lắm. 
Cho nên nói đển đây thì tôi nghĩ là từ ngày mà Cộng sản về phát động phong 
trào kháng chiến chống Pháp cho đến bây giờ, kể từng giai đoạn, từng giai 
đoạn thì Cộng sản không coi người dân ra gì hết, mạnh ai người nấy chạy mà 
hồi đó thì ???hồi đó tấn công ở đó, trên thì máy bay, dưới thì quân đội tấn 
công, gia đình ông cũng chạy, gia đình tôi cũng chạy, chạy tản mát hết đi. 
Ông bố tôi nói là bây giờ chiến tranh ai cũng chạy, kẻ mất người còn không 
biết thì ông ấy phân công, ông bố tôi có 2 vợ, phân công bà vợ này ở chỗ này, 
ông ấy phân công cho bà mẹ tôi ở trong kia. Ba tôi thì ở ngoài này, tôi hồi đó 
thì ở Trung Phước, bây giờ Trung Phước là huyện Quế San, tôi ở Trung 
Phước còn mẹ tôi thì vào Tiên Lãnh, Tiên Lãnh là đất ân tráng, hồi đó là nơi 



khỉ ho cò gáy, nơi miền núi xa, ban đêm thì voi, cọp ra từng đoàn, ở đó rất 
khổ sở, người dân hồi đó thì bảo chạy là cứ chạy thôi chứ cũng không có tị 
nạn, không cho hay không cấp gì hết trơn, không có gì cả. Hồi đó chết cũng 
rất là nhiều vì những người người ta ở vùng này đã quen rồi thì người ta đi 
đến những vùng khác, nhất là gặp sốt rét thì chết nhiều lắm, có những tộc mà 
người ta chết cả nửa tộc luôn, chết dễ sợ lắm. Chỗ tôi thì bỏ ngỏ, những 
người ở thành phố Đà Nẵng họ lại lên chỗ tôi ở, chỗ tôi thì lên tuốt chỗ Phú 
Gia ở. Nếu những người Đà Nẵng mà ở đây lên chỗ đó ở, chỗ này bỏ trống 
thì người khác lại lên để ở, cứ truyền nhau ở như vậy, ở không có gì hết cả, 
không có gì mà ăn, nếu ai có mang được ít lương thực bằng nào thì ăn bằng 
đấy, có làm được gì thì làm. Tôi lên đó rồi thì tôi ra ngoài đồng ngoài ruộng 
tôi móc những cái dây lang, con trâu gặm qua rồi mà còn sót chỗ nào ở cái 
dây lang thì tôi bứt mang về luộc rồi mẹ con chấm mắm mà ăn chứ hồi đó 
cũng đâu có, có tiền cũng không biết đi mua chỗ nào. Trên thì máy bay của 
Pháp bay, dưới thì ???bắn lên, từ A Nghĩa, ??/bắn lên thì ?? Cảnh tình của 
người dân hồi đó rất là đau khổ, bây giờ những người chứng kiến trong trận 
đó thì những người lớn đã chết hết rồi, còn lớp của tôi là lớp còn trẻ nhưng 
cũng biết được nhưng mà không có bút mực nào mà kể cho hết cái chuyện 
đó. Cho nên tôi thấy sự bi đát của cả đất nước Việt Nam mình, của cả dân 
tộc Việt Nam mình bị điêu đứng từ đó đến nay, nghĩa là mỗi 1 lần kể lại thì 
theo như Đức chúa trời nói thì cũng không có thù nhưng mà mỗi 1 lần kể lại 
là mỗi 1 lần căm thù chế độ của bọn nó với dân tộc mình nhưng mà miệng 
nói thì thương dân tộc, tình dân tộc, nghĩa đồng bào mà nó không có nghĩa gì 
hết cả. Lần lượt, tôi nhớ đâu tôi nói đó thì tôi sẽ kể cho cô. 
Các anh chị em của ông trong thời gian đó thì cũng giống như ông thôi phải 
không, không được đi học nữa? 
Ông anh tôi thì ông ấy thi sau tôi 1 lớp, năm đầu tiên mà tôi thi, tôi rớt ??, 
ông anh tôi đậu mà tôi rớt không phải vì tôi nhác học, không phải vì tôi dốt 
mà tôi rớt là vì tôi có 1 ông hiệu trưởng, ông ấy thương tôi lắm, mà bây giờ 
tôi có 2 thằng bạn, 1 thằng là Đoàn Kiên, nó đi tập kết, nó dạy ở 1 trường đại 
học ở Hà Nội, nó về Sài Gòn tôi gặp nó thì nó vỗ vai tôi nói là ???, anh em 
mình mà. Tôi cũng biết là nó rất giỏi mà nó là con của ông Vương Tam ở 
làng Trung Đề. Tôi mới kể là “Hồi đó ông viện trưởng ông ấy thương tao 
quá, ông ấy thương tao cũng thương mi, nhưng rồi mi thi đậu còn tao, tao ỷ 
có ông thầy thương thành ra tao nhác học bài, cho nên đi thi tao bị rớt là vậy 
đó mi, hồi đó mi cũng biết. Ông ấy bảo là Cự, đứng lên, tao thấy ổng, ông ấy 
trao 9 điểm rồi, tao ngồi xuống, mà hồi đó tao ngu mi ơi, nghĩ coi mình được 
9 điểm là hãnh diện, bài vở thì không thuộc mà ông thầy cho 9 điểm là ngon 
rồi. Còn mấy cô ??thì tao có chơi bời, có chọc ghẹo chi ở trong trường thì 
mấy cô ??mà đánh tao thì nó nể ông ta, nó không dám đánh. Từ đó ta coi 



như là cao nhất, chứ tao không đến nỗi tệ vậy mà. Bây giờ mày ra ngoài 
miền Bắc mày làm gì. Nó nói tao dạy ở trường đại học Hà Nội”. Mà nó thì 
có trình độ, nó giỏi lắm. 
Sau khi ông học sau năm 54, chính quyền quốc gia tiếp thu, thì ông có đi học 
trở lại không? 
Hồi đó thì Nhật qua rồi, năm 45 chống Pháp thì Nhật qua rồi. Ông tôi nói với 
bố tôi là cho nó đi học đi, bây giờ Nhật qua rồi, cho nó học đi rồi nó kiếm 
đôi chữ rồi nó cũng làm, nó cầm bút nó làm với thiên hạ chứ không lẽ là ?? 
Ba tôi cho chúng tôi đi học, chúng tôi học được 1 năm thì hồi đó là ???đến 
rồi thôi không đi học nữa. Tôi và bạn bè, số thanh niên như tôi thì hồi đó coi 
như là xếp bút nghiên đi lên đường tranh đấu. Tôi cứ nghĩ là xếp bút nghiên 
hết, thằng nào cũng xếp bút nghiên hết. Hồi đó Cộng sản cái hiểu biết của nó 
không có mà nó coi người trí thức không ra gì hết, cho nên càng trí thức thì 
càng xếp bút nghiên đi, lên đường tranh đấu đi, miễn là cứ 2 chữ tranh đấu 
thôi. Khi đó tôi cũng biết, con người tôi hồi đó cũng đã biết, nó biểu tôi vô 
Đảng nhưng tôi không vô, mà tại sao lại như vậy tôi không biết, nhưng ý 
thức của tôi làm như vậy, bây giờ tôi giải thích chỗ đó thì tôi giải thích 
không được. Nhưng anh tôi lại vô Đảng, em tôi cũng vô Đảng, tôi nói ông 
anh tôi “Vô Đảng làm chi?” trong lúc mà nó đánh cha mẹ, đánh bà con mình 
thì mình vô Đảng làm chi. Tôi rất rõ là mỗi người 1 vẻ là vậy cho nên tôi có 
quyền chứ ông anh tôi giờ ông ấy còn sống trong ??, còn bà em tôi, bà ấy vô 
trong ban chấp hành của hội phụ nữ thì bà ấy có 1 cây đàn ???, bà ấy mặc áo 
bà ba với 1 cái quần vải lãnh đen, mà bà ấy đẹp gái lắm, bà ấy đi cũng tha 
thướt lắm mà thấy bà ấy là cán bộ phụ nữ thì cũng coi như thích lắm, mà 
không biết cách nào bà ấy vô Đảng mà rồi cũng vô Đảng. Nhưng cuối cùng 
tôi nói là mỗi người 1 ý hay là do mình không thích Đảng, em mình thích, 
anh mình cũng thích mới lạ chứ, không thể biết được. 
Rồi khi đó thì ông học trung học ở đâu? 
Hồi đó tôi học trường Bảo An là 1 thôi. 
Sau khi ông học trung học xong thì ông học cái gì nữa? 
Tôi học xong rồi thì tôi về tôi xếp bút nghiên lên đường tranh đấu. 
À lúc đó là ông học xong trung học rồi? 
Vâng, xong trung học rồi thì tôi không có xếp bút nghiên chi hết, tôi nói thôi 
thì bây giờ “Văn chương phú lộc chẳng hay - Trở về làng cũ học cày cho 
cha”, thì thực tế là tôi về tôi đi cày. Cậu tôi ông nói “Sao bây giờ mi đi cày 
hoài vậy? Mi ngu chi vậy? Học xong rồi sao đi dạy. Tao không biết mi nghĩ 
sao.”. Tôi nói “Dạ không cậu, để tôi nói cho cậu nghe. Bây giờ tôi nghĩ là tôi 
ra tôi dạy thì tôi cũng được đi”. Nhưng mà tôi xét thấy tôi dốt tôi không dạy 
được, mình dạy mình phải có trình độ, mình dạy 1 đứa con nít mà không có 
trình độ thì sau này mình đào tạo hắn lên thì hắn cũng thành 1 người dốt thôi. 



Mà cơ bản là mình dốt rồi. Ông cậu tôi bảo “Sao mi mà dốt?”, tôi bảo 
“Không, tôi chấp nhận tôi, tôi tự giam tôi là dốt mà”, “cái thằng Hữu, tuy nó 
dốt nhưng bây giờ nó là hiệu trưởng rồi đó”, tôi nói “Không, tôi không thích 
chuyện đó, tôi thà đi về tôi đi cày. Mà cậu biết ông bố tôi ông ấy có 13 mẫu 
đất mà. Ông ấy giao cho tôi thì kiểu gì tôi cũng về tôi đi cày. Tôi cứ đất tôi 
tôi cày thôi, ?? Từ năm 1954, tới hiệp định Gernever năm 1954 là bà mẹ tôi 
bà ấy khen tôi lắm, bà ấy nói là “nó giỏi”. Bởi vì sao, bởi vì khi mà hiệp định 
Gernever ra đời thì tôi là 1 thằng thanh niên không biết tại sao mà có trình 
độ hiểu biết, cũng nhận định được. Hồi đó nông nghiệp nạn lắm cho nên 
người dân họ bỏ mặc hết, mà tôi thấy người dân họ bỏ đất là tôi tới tôi hỏi 
“đất này làm sao?”, họ nói là “bây giờ làm nông nghiệp nản quá nên em bỏ 
anh ạ”, thế là họ cho mình, họ cho đi, mình lấy luôn. Nguyên tắc ở Việt Nam 
mình là chỉ cần lấy 1 cây que, cắm đất neo đất này lại là thành của mình, còn 
không thì phải đem dao ra cào 4,5 đường thì mới gọi là của mình. Tôi liền 
đêm dao ra cào 4,5 đường rồi tôi về. Mẹ tôi nói “điên chưa? trông nông 
nghiệp họ làm không nổi mà mi lấy đất họ làm chi, mi làm nông nghiệp thì 
làm sao nổi”. Mà tôi biết hiệp định Gernever sẽ chia đôi đất nước, miền Nam 
sẽ của miền Nam, miền Bắc sẽ của miền Bắc cho nên là ở miền Nam thì 
mình chống Cộng, mình có đất, mình làm ruộng rộng ra để mình chống 
Cộng, mình làm ăn vậy thôi chứ trước đâu có, ông bà mình ngày xưa ??mà 
ai cũng xuất thân từ làm nông rồi làm giàu, có ai nói đi buôn làm giàu đâu. 
Hồi xưa cứ nói làm nông là làm giàu thôi mà rõ ràng ngày xưa từ ông cố tôi, 
ông nội tôi đều làm nông mà họ giàu, họ giàu vì mẫu này, mẫu kia, ruộng 
này, ruộng kia mà tới cả mấy trăm mẫu luôn, chứ đâu phải nói làm nông là tệ 
mạt. Sau năm 54 thì tôi tóm thêm được 1 số đất, mấy mẫu luôn, mẹ tôi bà ấy 
cũng không biết, bà ấy ngạc nhiên, tôi nghe bà ấy nói mà bố mẹ mình ngày 
xưa mình làm con mà mình nghe ông bố, bà mẹ mình khen là mình thích lắm. 
Mẹ tôi bà ấy nói là “Mẹ thấy thằng Cự có cái đầu, cái đầu ??vậy đó. Bây giờ 
mày biết trong tay nó mấy mẫu ruộng không? 4,5 mẫu ruộng đó, mà nó cũng 
không lắm. Bây giờ năm 54 người dân họ đi tản cư khắp nơi họ về thấy đất 
nước yên bình họ về, họ không có đất, họ phải mượn. Nó lấy của họ mà bây 
giờ họ về nó kêu cho họ mượn, những người nào về giờ không có đất nó kêu 
nó cho. Người sợ, người nữa sợ. Chúng nó bảo mi điên hả, tại sao đem cho 
họ? Tôi nói tôi toàn sổ nợ ??? 
Từ năm 54 cho đến năm 63 thì ông làm gì? 
Năm 54 cho tới 63, con người của tôi cũng có nhiều cái tôi nhận định mà, 54 
tới 63 thì anh em chỗ tôi người ta nổi dậy hết, cái thì Đệ Việt, người thì 
Quốc dân đảng, kẻ thì tôn giáo này, người thì tôn giáo kia, đều nổi hết. Nổi 
lên để làm gì, để trả thù bọn Cộng sản là vì sau năm 1954 thì những nhà địa 
chủ được tất cả những người bần cố nông ngày xưa tới để mà tố cáo, tố giác 



hoặc là đấu tố, mấy danh từ của nó là đủ rồi. Như cậu tôi thì họ tới nói: “Dạ 
thưa thầy, con cũng lỡ dở quá, con bây giờ với chính sách ruộng đất, con 
cũng đấu tố thầy, con đến thưa thầy. Dạ thầy tha lỗi cho con, tội cho con, con 
cũng không biết”. Ông cậu tôi và mấy ông ngày đó cũng có trình độ, có đạo 
đức lắm, ông ấy có 1 tú tài ta với 1 tú tài tây mà ông ấy hồi xưa mua chức 
tước của ông ấy là ông Nghè mà. Ông ấy nói là “Thôi đi về đi, tao biết tụi 
bay làm gì có khả năng chửi tao. Nhưng mà sau tụi bay có những thằng bí 
thư, nó thúc đẩy tụi bay chửi. Mà tao cũng thương cho tụi bay, là vì sao, nó 
thúc đẩy tụi bay vì sao là vì mi dốt. Cho nên tao nói cho mi nghe làm sao 
chứ có lẽ mi không biết. ???nó nói mi là người nghèo, dễ sai lắm, chứ tao 
đây nó không sai tao được, tao làm là do lương tâm của tao làm, do tư tưởng 
của tao, ý thức của tao mà tao làm chứ tao không có bao giờ nịnh bợ ai mà 
cũng không ai sai khiến tao hết đó. Hồi đó sở dĩ tao đứng ra tao làm những 
ông này ông kia cho Cộng sản mà tới ngày đó, nó chặn đầu tao xuống nó đấu 
tố tao, đấu tố tao mà nó biểu tụi bay lên đây mà chửi tao. Sở dĩ vì sao mà nó 
chửi ông cậu tôi, hồi đó ông cậu tôi là địa chủ có mấy chục mẫu đất, thuế 
nông nghiệp thì ông ấy nộp hết rồi nhưng lần ấy thì thuế ông ấy nộp chưa đủ, 
về nhà ông ấy cũng tiến bộ lắm chứ không có ù lì, ông ấy rất tiến bộ, ông ấy 
nói “thôi cần bao nhiêu thì nộp đi. Người ta đem của này người ta đi đánh 
giặc, thôi mình có bao nhiêu thì nộp hết đi, ở nhà mình ăn củ mì, ăn gì cũng 
được” ông ấy nói như vậy mà. Tới ngày đó ông cậu tôi có còn thiếu mấy đâu, 
có mấy tấn, mà họ bắt phải đấu tố ổng, tại sao ??. Bọn bí thư trong xã họ nói 
với nhau là mấy ông này còn vàng, còn bạc chôn dưới đất cho nên giai đoạn 
đấu tố này làm cho bọn này phải đào lên nộp cho nhà nước, nếu không cho 
qua thì nó ù lì. Nếu không nó sẽ dùng những đồng tiền này nó tiêu sung 
sướng thì nó vẫn địa chủ hoàn địa chủ thôi. Với mục đích của Cộng sản hồi 
đó thì đào cho tận gốc, tróc cho tận rễ, rồi giết, giết lầm còn hơn bỏ sót, cho 
nên chúng nó tìm mọi cách để trừng trị những người địa chủ thời đó mà điển 
hình là ông cậu tôi, ông cậu tôi bị cái nạn đó. 
Khi đó thì ông ở đâu? 
Hồi đó tôi ở làng trên làng Thu Bồn, tức là làng Phú Đan. 
Sau năm 54 cho tới năm 63 thì ông làm gì? 
Năm 54 thì tôi không có làm gì hết, tôi cứ đi cày hoài. Tôi nói 1 bên là Cộng 
sản??, 1 bên là quốc gia ???chia đôi đất nước, 2 năm lại tổng tuyển cử, bây 
giờ đen trắng chưa có rõ ràng thôi thì mình đi cày, không có tham gia làm 
chi cho nó khổ, tôi không làm. Anh em tôi ban đầu cứ nói ra làm đi, tôi có 
nhớ là thời kỳ đó đi loạn lắm, tôi có 1 ông bạn tôi nói là “anh sao lạ quá đi?’, 
nó đấu tố bà con mình, ??mà bây giờ ông không ra ông làm. Tôi nói tôi biết 
rồi nhưng bây giờ mình ra mình làm thì có ai để mình ra đâu mình làm, mình 
ra bằng cách nào, tôi không làm, mà tôi thích cày ruộng như thế này để tôi 



sống này 
<video 3> 
mà tôi thiếu gì việc làm đó, tôi cày ruộng tôi sống này tôi làm mấy mẫu 
ruộng tôi sống vấn được lòng người ta. Mà anh em hồi đó là thành lập ra hội 
đồng Quân chính Hội đồng quân chính quốc gia hồi đó cao nhất là thành lập 
sau thời gian đâu có mấy tháng thì ông bộ trưởng đó là Lê Đình Viên là quốc 
dân đảng, bảo là thôi. mình cho qua thời gian đó tôi yêu Miền Nam lắm, ai 
cũng bảo con nhà giàu mà mặc quần dài áo rách đi  chân lấm tay bùn, bữa 
nào cũng đi cày, đi nổ máy, con nhà giàu  chi khổ vậy, ai cũng mến nói tội 
lắm, ai nhổ không được nó tới nó nhổ, thấy con nhà giàu tôi đem củ mỳ 
chấm muối ớt muối tiêu, cũng ăn luôn,mình làm nông thì mình hòa mình với 
họ để sau này họ có chuyện chi mình làm cho họ, mình có chuyện chi họ làm 
cho mình. Cho nên tôi không làm chính trị, không thích làm, anh em họ cũng 
quở nói nó có trình độ lắm á, sao nó không làm tôi nhớ năm 54 có anh 
trưởng chi thông tin ảnh lên ảnh làm. Ban đêm tôi cũng nghe phát thanh này 
kia, tôi không bình luận, tôi không nói gì cả, tôi rất hưởng ứng cho quốc gia, 
nhưng mà không làm. Bắt đầu cho đến năm 68u tôi mới làm 
!: Lý do tại sao ? 
02:25:@: Thì tôi thấy nó chưa rõ ràng chị,hồi đó thì tại sao mà tôi nghi 
chuyện đó, tôi thấy bảo an đoàn của Quốc gia có cộng sản trong đó, tôi thấy 
có cộng sản, cho nên có ông bạn ổng rủ tôi đi làm việc thì sau này ổng bị bắt 
ổng mất tích đâu đó, tức là đơn vị đó có mật báo. ổng nói với tôi có mấy 
ngày thì ổng bị bắt. sau đó tôi hỏi bà vợ là sao mà chị ổng biết, nó kêu chồng 
tôi xuống giải quyết chuyện chi đó, cho nên ổng hăng hái lắm, ổng xuống. 
Tôi nói chị sao kỳ vậy chị phải đi với ổng chứ, chị ấy nói không, ổng xung 
phong ổng đi. Tôi nói ảnh xuống ảnh có nói tôi,  
!: Ông cho biết là ông nghĩ gì về cái chết của tổng thống Ngô Đình Diệm 
03:51:@: Ngô Đình Diệm thì tôi nói bây giờ ông Ngô Đình Diệm thì cái 
chết của ổng nó tội lắm, nó đúng cái tiêu chuẩn làm cách mạng mà lật đổ 
một ông tổng thống mà lật đổ một chính quyền thì không nên làm cái sự chết 
đó, Tôi ở nhà tôi cũng tự than thở thôi.  chứ tôi không giám mở miệng ra, vì 
sao biết sao, Ông Ngô Đình Cẩn, Ngô Đình nhu cũng vậy, nói về phe cách 
mạng thì sao được, nói về ông Ngô Đình Cẩn sao được, cho nên im hơi lặng 
tiếng, hồi đó tôi làm việc cũng hiểu lắm 
!: Ông làm việc ở đâu ? 
04:52:@: Tôi làm ở quận đức Dục  
!: Về ngành gì ạ ? 
05:03:@: Ngành thông tin, tôi vào đó sau này tôi cũng không muốn làm cái 
gì hết, nhưng mà sau này thằng em nó la quá, nó kêu anh không làm anh 
đừng tưởng dễ nghe, thằng em tôi nó nhỏ hơn tôi mà nó có trình độ vậy 



không biết. tôi nói mình làm nông thì mình làm chi. nó nói họ giết đó. Tôi 
cũng không sợ, tôi lần hồi tôi lên thì lên phát thanh, thì tắm rửa sạch sẽ bận 
đồ đàng hoàng lên phát thanh. Rồi hôm sau họ nói sao mi không làm uổng 
quá cán bộ nó kêu là nông dân tự nguyện làm mỗi tháng hai ngàn rưỡi tôi 
nói hông, tôi không làm, ông đừng có buộc tôi, thằng em tôi nói tháng hai 
ngàn rưỡi anh đi làm nông một tháng anh làm sao có được trăm lúa, mà hai 
ngàn rưỡi mua được trăm lúa tôi nói chú đừng có nói chuyện đó chuyện 
chính trị không thể đổi được với lúa má này không đổi được, nguy hiểm lắm 
chú, chú cứ để tự nhiên tôi làm mà tôi nghĩ có một số anh em để ý tôi, họ nói 
ủa thằng nay sao mà đi cày suốt à, hồi đó phe quốc gia họ cũng suy nghĩ 
không được tốt lắm, cho nên tôi về nhà tôi cũng buồn từ đó tôi phải bỏ nghề 
nông tôi đi tham gia chính quyền quốc gia người ta nói tôi thằng này sao mà 
lạ, con nhà địa chủ. Mà bữa nay bỏ chuyện này mà đi làm nông mà nhà nông 
người ta đánh giá bọn nhà nông là bọn cộng sản mới ác chứ nên tôi buồn lắm, 
mình cãi chi cho mệt, tôi đâu có nói chuyện cộng sản quốc gia chi đâu, tôi 
nói chuyện làm nông không, tôi nói cây lúa, tôi nói cây mía. tôi nói con trâu 
con bò chi đâu mà bị mà sau nói thôi tôi vô làm thôi.  
!: Làm cho ti chiêu hồi từ năm 1963? 
07:58:@: Năm 1958 tới 1963. 
!: Trong thời gian ông đi làm đó có gì vui hay đáng nhớ không ? 
08:10:@: Không 
!: Có gì quan trọng mà ông thấy có ích cho cái ngành chiêu hồi không ? 
08:17:@: nhiều lắm, có lẽ hồi đầu tôi qua đây tôi làm quốc gia tôi thấy thú vị 
còn hơn đi cày nữa. vì tôi làm tôi cứu biết bao nhiêu người. Tôi làm đó rồi 
thì ban ngày đi meeting chỗ nọ chỗ kia, ban đêm thì đi phát thanh, kể cả phát 
thanh chiêu hồi, đi meeting thì tôi là một con người làm nông, làng tôi làng 
khác họ cũng biết. Có nhiều thằng lên nói là sướng lắm, từ dây bí dây bầu 
cộng muống cộng hành là nói được hết, tôi nói đi tới nghe chuyện kia chưa 
biết nhưng mà chuyện đó là tôi bày cho làm, họ trồng cây ớt thì tôi chỉ cây ớt 
cái được cái làm bà con nông dân ở xóm làng, tôi đi làm nông cũng có thú 
mà sau này những cái nghị định của bộ thông tin họ đưa về họ biểu là ông 
chủ ty thông tin bảo cự đi thi, bạn bè hồi làm cho quốc gia thì danh vọng 
quyền lực thấp lắm. Giả thử làm thông tin liên lạc ta nghĩ mi là thông tín 
viên hay là trợ tá thông tin … tôi nói ta đâu cần lương, ta nhà lúa ta đủ sống 
rồi ta đâu cần lương, lương ta kệ ta lãnh về ta bỏ đó à, ta không lấy đó làm 
giàu, thành thử tôi là cán bộ quèn, cũng không vô sử sách nào. 
!: Khi đó ông có bao nhiêu người con rồi ? 
11:00:@: Tôi thì thê tử tôi, bà vợ đầu tôi thì ngồi nói chuyện tôi nói với chị 
thì cái ông già hồi đó ổng tám mấy tuổi, mà ổng nghe tôi nói. thì cái nhà 
ngày xưa mình làm có nhà dưới nhà trên, nhà trên là để tiếp khách, để ông 



bố, ông cụ mình ngồi trên, còn mình ngồi dưới nhà, ổng ngồi trên ổng nói ủa 
thằng nào đó bay con bà chị tôi đó, ủa cái thằng năm nay bao nhiêu tuổi mày 
nó thì cũng cỡ mười bảy mười tám tuổi. Mười tám tuổi lên tao biểu này, ngồi 
ở nhà trên ổng kêu là lễ phép phải lên giáo dục là dạ thưa bác. có vợ chưa, 
tôi nói dạ chưa bác, bác bảo sao mà chưa có vợ, tôi nói khổ quá bác ơi, nói 
vậy cho vui thôi chứ. Ô tao gả con cháu tao cho, từ đó ổng kêu cậu tôi lên 
ổng nói. nó chưa có vợ tao định gả con tám cho nó được không, thì những kỷ 
niệm của đời tôi thì có lẽ là không hết, có cái nói cho chị rõ và có cái sau này 
con cháu nó cũng học được tôi cái chuyện đời, thì ổng nói thôi tao gả con 
quế cho nó tôi nói được còn không thì con năm, tôi nói dạ thưa cậu con về, 
tôi giả lờ thôi. Vì hồi đó mấy ông già mà mấy người mà ổng ưng ý ổng gả 
con cháu là ổng mê lắm, ổng nói tao có món quà lớn cho con cháu tao đó có 
lẽ là về nói với con cháu là nó mê nó thích liền. Ông cậu mới nói ê cừ,bây 
giờ anh đi thôi chủ nhật đi đi. Mới hỏi có chắc không, mới nói đi thôi thì tôi 
qua tôi thấy một tấm ván vậy, trông rộng hơn nữa, nhà cũng giàu có lắm, 
mấy ông anh đi làm cho việt cộng hết rồi. Thì tôi thấy bả ngồi bả bán có cái 
cung vậy tôi ngó thiệt kỹ nhưng mà tôi có suy nghĩ, tôi nói tôi vô tới là phải 
chạy hết thì sao, hồi đó đi vào chợ là con gái nó chạy hết, nó không có đứng 
đó, cũng đã từng những ông bạn hay lứa tuổi mình đi qua chợ là không thấy 
mình chỉ có nói là thôi kệ cho mình đặt đâu ngồi đó thôi, chứ không biết 
người đó thế nào không biết, thì tôi mới nói cậu có lối nào đi phía sau không 
cậu chỉ con đi, có lẽ con đón bả. tôi đi thì bả cũng mục kích xem mình đi đâu 
thì tôi đi qua thì có lẽ bả bị động nên bả mở cửa mặt ra, thì mình tự nhủ là 
làm vậy tầm bậy, da bả tái lại vì người con gái họ thấy người con trai mà sỗ 
sàng quá là họ giận họ bực mình cũng như bây giờ vậy thôi. bả giận bả 
không nói gì tôi không cần, bả chỉ nói lưu manh, đồ quỷ, này kia để cho 
đáng ghét con người của mình, nhưng mà thôi tôi đành chịu vì tôi biết ông 
cậu tôi dẫn theo qua. ổng chỉ cho nó đó, bác gả dì cho nó đó tôi bảo tôi 
không ưng, rồi sau tôi về tôi xuống chỗ cô năm coi thử, thì cổ đứng đó cổ 
không chạy đâu hết, tôi ra tôi lại chê cô năm này tôi nói không được con mắt 
hơi to, không thích tôi về ổng nói sao, được không tôi nói thôi bác ơi cám ơn 
bác, cô tám cổ lạ quá, hỏi sao lại vậy, nói ảnh đi ngõ sau ảnh lại cái hòn giả 
ảnh lại đó ảnh đón cổ, mà cổ vừa ra ảnh gạt cổ giận quá cổ chửi cổ nói là cổ 
chỉ nói với con là cổ đánh trúng ngực. Ổng nói thôi được để cho ta, giỏi đó 
đón được hắn là giỏi đó không cách chi đón được đâu, nó lanh lắm á thì sau 
đó yên không có gì, sau đó trại thanh niên thì bà xã tôi bả ra bả dựng trại thì 
có bà chị bả bảo mi, có con bà hợi nó qua nó nói nói nhắc thằng đó hả chu 
choa tội quá mày ơi hỏi sao chết, thằng quỷ này đánh trống ngực đó chị ơi. 
Dễ Thương lắm, mẹ ta đau bệnh mà nó tới nhà nó sắc thuốc mi ừ sắc thuốc 
xong hỏi dì uống có khỏe không người dân ta có biết chi. Ừ ta nói mi biết 



sau này mi không biết ưng thằng nào á, nói vậy cái bà vợ tôi bả ngã lòng, bả 
tin bà này cái ông bác tôi về cái nói giận chi này kia bả nói ông anh bả thằng 
đó hôm đó tới ngó em anh có đồng ý không. Ông anh nói được đó cô. Em 
cũng nói anh hôm đó nó đón em bữa gần chết luôn đó anh em yếu bóng vía 
đó mà vừa chạy ra thấy hắn rồi sợ quá mà anh bằng lòng thie m cũng bằng 
lòng bả viết lá thơ thì bả cũng viết sơ sơ bả mời qua chơi, qua thì tôi nói cậu 
tôi nói chửi ta lưu manh rồi bây giờ mời thì cậu nghĩ sao cậu, mà thấy bả 
cũng đẹp hình dung thì thanh niên mà mình ngó cặp mắt mình đi lựa vợ mà 
người nào ưng ý là mình biết liền cái mối đầu kia tôi nói thôi, chẳng may bà 
vợ tôi bả bị cái bệnh mà thành ra bả đẻ cho tôi hai đứa con thì bả qua đời tôi 
nói bây giờ là mối tình đầu đáng nhớ nhất đó, con nhà trí thức cũng giỏi 
giang. Tôi về cái ông anh ở Bình Định ở ủy ban kháng chiến miền nam trung 
bộ ông Nguyễn Nhĩ, ổng kêu tôi qua người cộng sản hễ miệng hở ra mà thấy 
tôi mảnh mảnh nhỏ nhỏ làm sao lao động được ý tưởng là nói vậy này chú 
em có lao động được không, tôi nói ở nhà thì cũng làm nông thôi anh, dạ thì 
cũng được chút nếu lao động được tôi mới gả em. Kỹ vậy đó, tôi cũng nói úp 
mở vậy thôi chứ cũng không nói xuất sắc hay thế nào tôi nói dạ được chứ, 
cái sáng ông anh bà vợ tôi mới rủ đi cày. Thì sao bữa nay đi cày, mà hồi đó 
tôi bận cái áo lụa thì kêu là áo lụa sơ mi hồng kong bốn túi, đội nón pháp 
này kia đi đôi sangdal đóng với đồ âu ngó kiểu thanh niên cũng ngon lành 
lắm nhưng mà nói đi cày cũng gan thiệt, bả nghi mà bả nói không được đâu 
tướng nó cày bừa chi thì vô ăn cơm bả khều khều vậy hỏi đi cày cũng được à, 
tôi bảo ông anh bảo thì phải đi thôi, cậu bảo không được tôi thuê người cho 
<video 4> 
!: Xin ông cho biết là sau khi mà vợ ông đã qua đời thì hai cháu nhỏ như thế 
nào ? 
00:17:@: Hai đứa cháu của tôi thì cái đoạn đời của tôi sao cái gì cũng có lịch 
sử hết đó, cái đoạn đời của tôi cuối đời của tôi ở đây mà nói là lịch sử thì hẳn 
là lịch sử cho nên tôi trải qua thời đại đó bây giờ thì tôi cũng nghĩ là thanh 
niên bây giờ cái gì tốt thì mình ghi nhận, cái gì cũ kỹ thì mình nên bỏ nó cũ 
kỹ thì bỏ, chứ tôi nói về chuyện vợ con thì tôi khuyên thanh niên bây giờ 
thanh niên quan hệ nó đầy đủ, hồi đó tôi đâu có quan hệ được cho nên mình 
cưới vợ đôi lúc nó không có hạnh phúc được, bà vợ tôi bả bị nội thương bả 
chết đó, tôi thương bả lắm, họ bị bệnh bả chết, cho nên cái tình thương nó 
gián đoạn, nó uổng cái cuộc đời mình đi nên bây giờ nếu mình quan hệ với 
lướp thanh niên con cháu mà quan hệ với con gái hoặc là con gái quan hệ 
với người con trai thì phải đúng đắn, thứ nhất là đạo đức, thứ nhì là tìm hiểu, 
đủ cách sức khỏe, gia đình, học vấn, nghề nghiệp tính tình, ngôn ngữ. mới 
vừa đi cổ chửi một mớ rồi cũng đem cổ về làm vợ, cho nên bây giờ tôi nói 
thanh niên là vậy. Sau khi bà vợ tôi qua đời thì tôi còn hai đứa, tôi có hai đứa 



con thì cũng là một cái lịch sử đau thương lắm, sau đó ông cậu ổng nói ta 
nghe vợ con qua đời mà ta cũng nghĩ là vợ con cũng là sanh tử mà ở đời có 
sanh lão bệnh tử đâu nên buồn làm chi mình lo làm ăn đi, còn mấy đứa con 
thì lo nuôi đi rồi mời cậu lên nhà trên chơi cậu tôi cũng lên nói ai cho mấy 
con kia vậy dạ ông cửu huynh cậu, sao vậy cậu. Ổng nói ta muốn sửa cho mi 
một chữ nhưng mà nếu vợ con mà cậu không hay chứ con qua con nói cậu 
thì con đừng thờ vậy mà thờ ở giữa bàn thờ chữ tình thôi  dưới này hương 
đèn này kia con thờ vợ con đừng liễn làm chi thanh niên mà liễn làm chi, 
thần bút nó linh đó con chứ không phải ai cho. Khế hoạt bất niên khanh nhẫn 
phụ hồi hứa với nhau 100 năm sao mà lại phụ câu thứ 2, con than thân trách 
phận nhau, nhưng mà cái chữ khanh là không đúng, cậu sửa chữ cung vô 
nhưng quân cũng không được, sửa chữ y cũng không được, chữ y khách 
quan quá, cho nên bỏ không sửa. Còn bên kia vế nữa, ngõa chơn nhị lộng tử 
hà y vế bên kia cũng hay, nam tử lộng họa nữ tử lộng .. con còn một đứa con 
nó chơi nó giỡn với ai, mẹ nó mất rồi còn chơi đâu nữa thôi con bỏ đi, nhưng 
mà nó dẫn tới chỗ là nếu cậu nói không lầm thì con con nó lâm bệnh nặng 
mà y như rằng tháng 3 con con nó bệnh mà y rằng tháng 3 thằng con tôi nó 
lâm bệnh nó chết, nó tuổi tỵ bắt đầu lịch sử cuộc đời tôi vậy, mới thanh niên 
mới có bước đường đi mà chông gai dữ vậy, chưa nói tới thời thế, chưa nói 
tới chông gai chưa nói gì hết đã khổ rồi, thì tôi mới đem con lên trên quận tôi 
ở, năm 71 thì cộng sản nó về nó đánh pháo kích tôi học trường trung học đạn 
cộng sản nó pháo vô ngay trước sân cuộc đời tôi là vậy cậu bảo tôi cưới vợ, 
vợ chết cưới vợ chứ mình bỏ vậy sao được cuộc đời tôi là vậy. 
!: Sau đó ông có được bao nhiêu người con. 
06:31:@: Sau đó có hai đứa thôi một đứa thì con gái, bây giờ có ba đứa cháu 
ngoại ở bên đó, đứa cháu ngoại phỏng vấn đi du học mà rớt, hỏi sao mà rớt 
con nó bảo anh văn yếu quá, mà con không lo ông nội con bảo lãnh rồi, ông 
xui tôi cũng đi HO trong đó tôi nói trước sau gì nó cũng qua.  
!: Ông cho biết cái thời mậu thân khi đó ông đang ở đâu 
07:16:@: Khi đó tôi ở quảng nam năm 68 mậu thân là nó đánh toàn miền, 
nhưng mà trước khi đánh tết mậu thân thì nó tuyên truyền cả tháng mà hồi 
đó thì ở ty thông tin bảo là phản công tuyên truyền mà tuyên truyền lại cộng 
sản thì tôi đủ mặt phản công, một mặt ban đêm là tôi mở máy phát thanh, 
một mặt ban ngày mở meeting chỗ này chỗ kia. thì cái tết mậu thân là nó vô 
cùng dã man với cộng sản, tôi hỏi bà con bà con nói là nó nhắm những đích 
nó tấn công, nó tấn công ty thông tin là một nó tấn công tỉnh là hai, cảnh sát 
là ba nó nhắm hết rồi bọn tôi hồi đó có đặc biệt là không phải là tình báo, 
không phải là cảnh sát mà tôi làm cán bộ thông tin quèn không có ngạch gì 
cả, có thể tôi vô quận tôi cầm chổi tôi quét quận tôi vô toa lét tôi thấy dơ tôi 
rửa tôi không có làm gì lớn tôi làm việc quèn thôi nhưng mà dân họ thương 



tôi lắm, nhưng mà đi tiểu đội du kích cũng cho con lên báo, họ cảm tình lắm 
đi đường họ giả đò cốc cốc keng keng tôi cũng ngó lại nó biết gián điệp hồi 
đó tết mậu thân nó dã man vô cùng hắn nói đồng bào là đừng có ăn nổ để rổ 
mà đựng xương tôi nói bà con nghe nó tàn bạo nhưng mà chúng tôi trên đe 
dưới búa chúng tôi phải ở cho nên một ngày hành quân bà con chờ miết 
không thấy không thấy gì hết. 
!: Trong tết mậu thân gia đình ông có bị thiệt hại khôn g 
09:53: @; Không gia đình không, bạn bè không bị thiệt hại gì, chỉ có điều 
sinh mạng là không bị chi chứ nhà tôi là nó đốt sạch nhà tôi đốt sạch tôi còn 
nhớ nhà có con heo nái ngoài cái chuồng mà ông bạn tôi có làm bài thơ mà 
tôi quên tên, có nghĩa là rạng sáng hỏa châu nổi lên mà không biết là một 
bầy hay con mà thấy lửa cháy mà ào ào vô con nào cũng chết ổng mới diễn 
tả là cũng tội nghiệp co con thú vật vậy đó sau tết mậu thân thì gia đình tôi 
cho ty thông tin họ đóng đỡ đó vì có ty thông tin là chi sau, ra làm cho ti 
thông tin thì đóng đại thì tôi bị cháy hết. Mậu thân ở đó nó gọi là tổng nổi 
dậy nó tổng công kích dưới này thì dân tổng nổi dậy rồi tổng khởi nghĩa lần 
này tôi mở meeting tôi nói bà con là nói vậy thôi chứ không có dễ dãi vậy 
đâu nó nói thì khỏe vậy đó như hồi xưa năm 1945 tới 1954 thì là tổng phản 
công chuẩn bị rồi giai đoạn tổng phản công rồi chuyển mạnh nói hoài vậy tôi 
nói bà con đừng có nghe nó không có cách gì mà nó tổng khởi nghĩa hay 
tổng công kích hay tổng nổi dậy cả tôi hỏi bà con đây, bà con thì không có 
dám trả lời tôi hỏi nhưng mà bà con không dám trả lời, bà con có dám nổi 
dậy không. Không ai dám bà con thử so sánh quốc gia với cái cộng sản bà 
thấy người quốc gia bên này ăn uống sung sướng, giàu sang phú quý còn bà 
con ở dưới kia thì lam lũ nghe lời mặt trận giải phóng miền nam bà con có 
nghe lời không, bà con ở đây chịu quyền điều khiển của nó thôi chứ bà con 
không nghe lời. Tôi biết ròi nhưng bây giờ bảo tổng nổi dậy giơ tay coi thử 
không ai giơ. Lúc mà làm ăn giàu có bà con dưới kia lên đây mua đồ đủ thứ 
lương thực hết á, còn đi chợ cộng sản có chi không có chi hột muối cũng 
không có, bà con sao tổng nổi dậy. Cho nên tổng nổi dậy là không có rồi, 
tổng khởi nghĩa tổng khởi nghĩa thì sao, tôi nói bây giờ hồi đó tôi nói nhưng 
mà tôi cũng đề phòng lắm tôi không nói quốc gia thắng tôi nói theo quy luật 
của chiến tranh anh có tổng khởi nghĩa thì anh có quân đội một nhóm người 
du kích sao tổng khởi nghĩa được, phải có xe tăng, có đại bác, có súng ống 
có tàu bay đủ thứ hết. Hỏi xem có không mà quốc gia sẽ có, bây giờ thủy 
quân lục chiến, địa phương quân, nghĩa quân biệt động quân, biệt kích, nhân 
dân tự vệ dã chiến, xây dựng nông thôn, đủ thứ hết nếu cộng sản mà nó 
đương đầu chiến tranh du kích là chiến tranh mà người quốc gia rất là đau 
đầu hồi xưa hắn nói địch lui thì ta tiến địch tiến ta lui địch yên vui là ta quấy 
rối, nhưng mà bây giờ không được. Bữa nay nó quay lại nó tổng khởi nghĩa 



đó, nó thử quay lại đi, nó sư đoàn, ta sư đoàn nó máy bay ta máy bay nó 
canon ta canon thì có lẽ cảm ơn ta sẽ tiêu diệt khỏe, cho nên bà con đừng có 
nói nó vô đây nó tổng khởi nghĩa tết mậu thân này hả chỉ có điều là nó làm 
cho bà con chết chóc oan uổng trong cái ngày tết thiêng lieng của bà con 
mình nói tận tình lắm, họ nghe mà họ không dám vỗ tay nữa, nhưng mà sau 
họ nói anh nói đúng. Không cách gì mà được.quả nhiên nó oánh nó tuyên 
truyền cả thagns luôn nó đánh chỗ nào nó cũng chết hết, như rạ ấy. Còn bọn 
tôi trên này mỗi đoàn trên này lính cũng đánh thì bọn tôi cũng mở phát thanh 
hỡi các bạn cán binh chiến tuyến các bạn không dã pháo cho ai trong lúc bà 
con đang chuẩn bị ăn tết các bạn dám mở miệng rằng đừng có rang nổ để rổ 
mà đựng xương mà xương đó là của ai có phải là của bà con của các bạn của 
bà con chúng tôi của các bạn xương máu đó có ích gì máu đó có ích gì mạng 
thiêng liêng dân tộc chúng ta mà các bạn nỡ đành nghe lời đường mật của 
cộng sản quấy phá xóm làng, xóm làng chúng tôi biết các bạn đánh toàn 
miền này nhưng mà các bạn sẽ bị thua thiệt một cách rất oan uổng các bạn 
để xem cái câu trả lời các bạn như thế nào. Đêm nào cũng nói vậy Rồi xong 
xuôi rồi tôi kêu chiêu hồi, có biết có bữa ra ba thằng, có bữa ra năm thằng, 
có bữa ra mười thằng luôn mà im hơi lặng tiếng qua đây tôi sống với hai chữ 
HO tôi sống yên vậy thôi, mà lời nói hả là đức chúa trời nói là người Già chứ 
không phải là già người mạnh chứ khôn gphair là mạnh người khôn chứ 
không phải là khôn, để đó thời thế giải quyết câu trả lời khôn chứ không phải 
là khôn, cái câu trả lời nó rõ ràng ở trước mắt mà tất cả mọi người đều vỗ tay 
cho câu trả lời. 
!: Bây giờ tới 30/4 năm 75 thì ông ở đâu ? 
16:53:@: 30/4 thì chỗ tôi là 26/3 chỗ tôi là cộng sản nó tới đà nẵng rồi, thì 
chúng tôi chuẩn bị đi xuống tàu đi tiên sa đó nhưng mà con người cũng vẫn 
có suy nghĩ ai đời mình nói oang oang đủ thứ hết nói chiến thắng này kia 
bây giờ mình bỏ mình chạy mà trong lúc bạn bè xung quanh biết còn tôi thì 
không có địa vị chi cao trạng nhưng mà bạn bè con cái gửi bác cho con làm 
thư ký đánh máy hay đọc tin tức hay xét hồ sơ nè. đi quanh quanh sau lưng 
hỏi mình mình không biết trả lời sao. Mình lo phận mình chưa hết lo chi 
chuyện vậy. Đụng một cái nó pháo kích quá mất mấy ngày, cũng buồn. Ở cái 
chỗ là mình không phải là kẻ thua trận mà cái thua trận không biết nhưng mà 
kẻ thù mà thắng trận thì chắc là mình phải chết. vì kẻ thù của mình mình biết 
rồi biết là nó khát máu cho nên mình lo nghĩ vậy anh em tôi mới bàn thôi b 
ây giờ về đà nẵng trốn nhà bà con thời gian, hội xã bà con trong làng dân 
chúng đi kêu về là vô học tập đó. Học tập ở xã thì có những thằng cộng sản 
nói ông này dữ lắm, ác ôn nhất lá rừng ghi không hết tội bạn tôi hồi đó chỉ 
cười và im, nó dốt đặc nó không có cái trình độ gì mà nó hà hiếp mình nó 
nói cũng ráng mà thời thế thôi chứ không biết làm sao, rồi nó đưa vô trại đưa 



đi trại tỉnh.  
!: Rồi ông cải tạo mấy năm. 
19:27:@: tám năm mà tôi ngồi trong tù tôi cũng buồn ở chỗ là bạn bè, nó hỏi 
mi vô đây rồi mà mi giữ cùm hoài vậy. Không có cùm gì hết, nó sẽ giết mình 
chứ không cùm mình đâu, nó không cho mình về đâu, mình sẽ chết ở chỗ 
này nhưng mà ngày mai mình chết hôm nay mình vẫn nói thôi hồi đó tôi vô 
trong đó thì cơ thể tôi đã suy nhược trong tù rồi lại còn sốt rét nữa. mà tôi 
chiến đấu, tôi phải nói với bản thân hồi đó tôi nằm tôi nghĩ thì cũng tự trách 
lương tâm, tôi nói phải chi mình đừng đi làm cho quốc gia, mình vô Sài Gòn 
mình ở thì đâu có gì, mình làm cho quốc gia mình cũng không cưa sừng sẻ 
tai họ không làm gì mà bảo bỏ giấy tờ ra bảo ghi những cái chuyện đó thì 
mình không làm gì ác đức hết mà sao bị tù tội có lẽ mình chết cũng oan uổng, 
nhưng mà thôi đời vậy, nói trong lòng. Hồi đó tôi vô trong tù ở là bé nhỏ 
nhất những bác sỹ linh mục, nghị sỹ, luật sư, khoa học gia kỹ sư là đủ cả 
đống đó chứ, nói nhỏ với nhau thằng cừ nó có làm gì đâu mà sao vô ta. Ở 
với ổng là phải có trình độ dữ lắm mới ở được, chứ là ngồi cùm riết mấy ảnh 
thương mình thua rồi, mình nhớ lại những cái tên cán bộ ở nông thôn, thì tôi 
mới nghe tôi mới nghĩ lại bổn phận của tôi đối với quốc gia đối với dân tộc 
đối với đồng bào, đối với xóm làng tôi chưa làm sai cái nhiệm vụ mà bây 
giwof chết uổng quá. Chứ thiệt uổng những người tuổi như tôi chưa làm sao 
tới khi mình có cái trừng phạt tôi cũng không ăn chơi, có thằng nói là nó ngu 
nó làm miết nó ngu nhưng mà chuyện gì đạn súng tôi nghỉ cha nó đi chứ ở 
trên đó chi  
!: Nhưng mà ông có nói mấy người anh của ông theo Đảng cộng sản đó thì 
sau năm 75 họ làm gì  
23:12:@: mấy người anh tôi theo đảng thì cũng ô hô vậy thôi, 54 ở bên này 
hết đó, ô hô vậy thôi rồi mới thấy ủa anh này sao lạ kỳ, nhiều bạn bè nó đưa 
giấy tôi vào cộng sản tao giới thiệu, tôi bảo thôi, có cái chuyện đó xảy đến 
cũng mừng, cho nên ngày mà cộng sản nó tiếp thu là học tập hết nó bắt 
những người ở lại miền nam gán cho cái động viên kêu là ra học tập quốc 
gia hết.Kêu là tố cộng ngày xưa, tôi tự nhiên thành người quốc gia đó, tự 
nhiên ai cũng hỏi chuyện này chuyện kia là chính tôi đó. 
!: Ông ở tù 8 năm rồi ông ra khỏi tù khi đó ông làm gì  
24:26:@: Tôi giỏi lắm cô tôi tự phong tôi vậy, tôi bị cùm rồi thì bà già không 
htawm được bả mới nhắn bảo ông chồng là đừng có nóng mình đã vô ở tù 
rồi nói chi cho nó cùm vợ con vô thăm nuôi, kêu ô bị kỷ luật rồi thì đồ thăm 
nuôi những cái gì cho đem vô thì đem vô, thì chừng hai chén cơm gói trong 
lá chuối đó đem vô cho ăn liền thì nó cho đem vô, còn những cái bột gạo lức 
hay muối mè hay bột gì khô là nó không cho mang vô, nó sợ trốn trại nên nó 
không cho. Thịt gà thì nó cho đem vô, bạn bè tôi ở ngoài này nó giữ cho tôi, 



thì có bữa nó đem xuống nhà bếp nó xin hâm cho tôi cho khỏi thiu, nhưng 
mà những anh mà đem cơm cho tôi thì tôi nói vợ tôi đem thăm nuôi thì đừng 
để làm chi ăn đi có để hắn hư. Thì anh em mới sử dụng còn ngoài ra thì bà 
vợ tôi bả vô bả thăm nuôi thì bả nói giờ anh có chết thì tôi nghĩ cũng tội bả 
về giở lõng ra có thùng phi nước tôi nói ăn cái gì. nó khổ còn hơn tôi ở tù 
nữa, ở tù tôi không lo chi nhưng mà ba bữa cơm một ngày tuy rằng một bữa 
một miếng cơm nó cho bữa trưa bằng cái chén cơm đó nhưng mà củ mỳ với 
khoai lang nó xáo nó trộn vô cho cục vậy đó, với xíu nước muối với lâu lâu 
có rau muống thì mình dâm ra thì nó luộc nó cho ăn thôi lâu lâu thì có bắp 
xu vậy thì cũng mình trồng thôi mình tự túc mình làm, cộng sản thì không có 
kể cho hết, tôi đi phát thanh rồi thì tôi mới nói mời các bạn chống súng đứng 
nghe tôi xin ca một bài dân ca cho các bạn nghe về cái mặt trận giải phóng 
của các bạn và chính quyền việt nam thưa các bạn. Tôi ở tù tám năm về thì 
tôi sắm sửa làm ăn, tôi về tôi đánh kẹo, mua đường đánh kẹo bán mở ruộng 
mở trâu cho đi cày vì ở không, bảo con ở không thì bán kẹo cho ba, thì xe 
đạp thì tôi bỏ tôi biểu nó chở đi, thì đứa mười lăm hai chục bao kẹo, mỗi 
ngày tôi thái mười ký đường đi mua đường thắng tôi thấy cũng quá dai tôi 
nói làm chừng nào bây giờ làm việc này bà mua về bữa khác mình làm mình 
chỉ làm vậy thôi, tôi mua làm bánh tôi bán cuối cùng đời sống khỏe. 
!: Bao giờ thì ông HO ông HO mấy 
28:41:@: Cuối cùng  
!: Là năm mấy ạ  
28:43:@: Năm 1995 HO 43 là mót đó, 45 là hết thì bạn bè bên này gọi về nó 
nói tôi là đi ông Cự ở nhà nguy hiểm chứ tôi có nghĩ là giàu đâu, ổn định  
29:06:@: Năm đó là bảy mấy rồi, năm tôi đi là 83 năm 82 tôi ra tù thì tôi 
tính tôi không đi nói thật với quý đài là tôi cũng có cái buồn nhiều cái buồn 
lắm mình nghĩ đồng minh mình nó mạnh nó tốt vậy bảy tám nước, lính tráng 
dại thôi mình thua cái rẹt thôi mình đi đâu thôi kệ mình ở nhà lủi thủi làm 
việc này kia mình sống qua ngày rồi mình cũng chết không ăn thua gì còn 
nếu con cái thì thôi mình làm sao họ làm vậy thì cũng sống thôi.. nhưng mà 
cuối cùng anh em gọi quá mới biết, làm giấy tờ tôi làm có 1 ngày rồi xuống 
đà nẵng ký rồi nói bà vợ tôi nói thôi bà đừng đi kệ cái phận này của tôi cái 
chuyện chính trị này của tôi. Tôi phải đi là người chính trị thôi bà đừng qua, 
tôi nghe là bên đó cũng mệt nhà cửa thì cũng không có cũng đóng cửa vậy 
có đi đâu đâu rồi cũng buồn, để tôi đem thằng con đi thì tôi làm giấy cho 
thằng con đi, rồi mấy cô nói sao bác không đem bà xã đi, tôi nói thôi không 
ích gì bả nói quý báu gì mà đi  tôi bản thân tôi là kẻ thua trận tôi đi. Còn 
bạn bè tôi cứ nói hoài thì tôi qua tôi ở được tôi ở chứ không được tôi cũng về. 
Tôi làm hồ sơ với thằng con tôi thì hai cha con vô thì con tôi cũng biết rồi tôi 
một trời hắn một bể mà., còn có ba hai ký còn sốt rét nữa, buổi sáng lạnh 



chiều nóng. 
!: Sau cùng ông qua đây có một mình ? 
32:05:@: họ không cho nó đi thì tôi nói đi một mình ông anh tôi nói ở nhà 
khiếu nại tôi nói không khiếu nại chi thôi kệ mình đi. Tôi nói tôi không 
sponsor. Chú đi vùng tôi nghe nói là thịt trâu thịt bò thì kệ nó, mình tới Mỹ 
thôi vùng nó nghèo cũng Mỹ chứ thôi tôi đi. Tôi nói xin lỗi nhưng tôi tôn thờ 
chính nghĩa quốc gia tôi tôn thờ mỹ trong lòng tôi, hồi tôi làm thông tin dân 
chủ là tự do tự do là đủ hết đó, nói đến nỗi người dân vỗ tay tôi cũng không 
cho đâu. trong đám này cơ sở cộng sản nhiều lắm, tôi nói bà con cứ im hay 
cứ để bụng thôi đừng vỗ tay, vỗ tay không quan trọng, tôi nói bà con nghe 
được nghe đúng thôi. Quốc gia này không nói láo, nói thật à. Tôi nói láo bà 
con chi, trong cái làng tôi là tôi tôn thờ chính nghĩa quốc gia. 
!: rồi khi ông qua đây ông có nhận được sự trợ giúp nào của chính phủ 
không ? 
33:53:@: Cũng may, sao cô hỏi gì tôi cũng thấy có cái lịch sử vậy tắc cười 
lắm, tôi có bạn là đại úy phi công hội US bảo đi đón, tôi có biết tiếng anh gì 
đâu, tôi không biết chi hết, tôi xách cái xách đi thôi   


