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<video 1> 

!: Hello My name’s Pham Diem Huong, and today is thusday, march, 11, 2011. Im going to interview mr 
Hoang Bach at Sai Gon Radio Station at Houston Texas. This is a part of Vietnamese American Heristage 
Foundation of 500 Oral histories project. 

Ngày hôm nay Diễm Hương xin được thay mặt các anh chị trong hội bảo tồn văn hóa người Mỹ gốc Việt 
xin được phỏng vấn ông Hoàng bách về phần tiểu sử cá nhân của ông từ thời đại gia đình , bên cạnh đó 
xin nhận xét cá nhân của ông về cá nhân đời sống của người Việt Nam mình như thế nào, cái thời kỳ 
quan trọng của miền nam là thời chiến tranh trước năm 1975 cũng xin ông cho biết thời gian đó ông làm 
gì, ở đâu, nhận định của ông về tình hình đất nước như thế nào, kế đến là sau năm 75 ông ở đâu, làm gì, 
ông đến định cư ở Hoa Kỳ bằng cách nào. Sau cùng là cuộc sống của ông cùng gia đình tại Hoa Kỳ. trước 
hết xin ông cho biết về tên họ, ngày sinh và quê quán của ông ? 

01:37:@: thứ nhất xin chào chị Diễm Hương chúng tôi rất hân hạnh chào các vị trong hội bảo tồn văn 
hóa người Mỹ gốc Việt và bây giờ tôi xin thưa tôi là người trung, tôi lớn lên tại Quảng Ngãi cách thị xã 
quảng ngãi chừng 12 km, thì từ lúc sinh ra cho tới lúc lớn lên cũng xin nói thêm là khi sinh ra khoảng 4 
tuổi thì bố tôi mất. và có tất cả là năm anh em tôi là người áp út trong gia đình, ba tôi mất rồi thì thằng 
em út mới có 1 tuổi còn tôi 4 tuổi, đại khái là cách nhau 3 năm. Sau khi mất  

!: Ông sinh năm nào ạ ? 

02:31:@:  tôi sinh năm 1942 nhưng mà giấy tờ đó, là 46 thì xin nói sau, vì thời đó là tình trạng bị gián 
đoạn học hành cho nên đổi khai sinh ngày đó khai sinh không chính thức vì bị tiêu hủy bởi chiến tranh 
cho nên sau này ngày sinh trong giấy tờ là 2.4.1946. Nhưng thực tế là tôi sinh 1942. Nhưng mà khi lớn 
lên đi học tiểu học mà cái trường  tiểu học cách nhà ba bốn km tức là mỗi ngày phải đi bộ ngày học hai 
buổi, sáng  trưa về ăn trưa, rồi hai giờ chiều đi học nữa, thì chị thấy sự vất vả hơn so với các em ở Hoa 
Kỳ này thì rất là dễ dàng. Tôi phải đi bộ ba cây số rưỡi hàng ngày và về sau khi xong tiểu học thì tôi phải 
ra tỉnh học trung học.  khi ra tỉnh thì thưa chị và thưa quý vị tôi ra khoảng cách nhà khoảng 10km phải ở 



ngoài đó học luôn, sau đó học ở trường tư trung học Chính Hưng, rồi thi vào trung học tức là trường 
trung học trần  Quốc Tuấn, từ đệ tam tới đệ nhất. rồi đậu tú tài hai, năm 1964 có thể là chiến tranh mà 
người cộng sản bắt đầu tràn xuống nông thôn và địa bàn có đông người Việt ở thành phố hai nhà chúng 
tôi vào Sài Gòn vì bị pháo kích, cho nên nhà tôi tôi cũng xin thưa tôi là con của một gia đình địa chủ, 
nhưng mà cha tôi mất sớm, nhưng mà thưa chị địa chủ mà ở nhà quê thì cũng như ở tỉnh thì năm ba 
chục mẫu đất thì cũng chả có nghĩa lý gì nên mẹ tôi phải tần tảo nuôi chúng tôi, ông anh lớn thì có gia 
đình ở riêng, ông anh kế thì ra học trung học kỹ thuật ở Huế, đó là tình trạng sau khi, hai ông anh tốt 
nghiệp tú tài thì vào Sài Gòn học ở đại học Sài Gòn, cho nên gia đình bị Cộng sản pháo kích vào cháy nhà 
hết thì bắt buộc phải đi và năm đó mà thi tú tài đậu một lần với em tôi, năm đó là năm 65 rồi chúng tôi 
vào Sài Gòn, thì chúng tôi vào Sài Gòn thì bắt đầu ở ông anh có nhà rồi, cho nên chúng tôi học đại học 
Khoa Học, học SBTN, thì học đại học khoa học lúc đó là trên 18 tuổi nếu học liên tục mà không đậu thì 
phải đi lính, cho nên cuối cùng tôi phải chuyển qua đại học  Vạn Hạnh và chúng tôi phải học ở đại học 
Vạn Hạnh trong vòng 2 năm, cho tới năm 1971 là tốt nghiệp kinh tế khoa học xã hội của đại học Vạn 
Hạnh . Đó là chấm dứt học đại học, rồi sau đó chúng tôi đi làm rồi ghi danh cao học quản trị kinh doanh 
ở đại học Đà Lạt thì cử nhân ấy thì dạy ở trường ở bên Đà Lạt nhưng mà riêng cao học thì học bên 
Nguyễn Huệ, lê lợi ở trên lầu, lúc bấy giờ là ông giáo sư  Tôn Thất Thiện về làm khoa trưởng ở đó.  Có thể 
nói là cuộc đời kéo dài và cuộc đời học cao học kết thúc vào cuối năm 1974,  

!: Có lẽ kéo ông về thời thơ ấu chút xíu, là ông có thời thơ ấu ở quảng ngãi, mới 4 tuổi ông thân sinh đã 
qua đời thì ông cụ thân sinh bị mất vì lý do gì? 

06:51:@: Lúc bấy giờ đó thì ba tôi thì bệnh nóng bên Việt Nam gọi là sốt rét thương hàn nhưng mà 
không có thuốc uống mà lúc đó đi rước bác sỹ là phải đi ngựa, mà một ông bác sỹ ở rất là xa ở đâu cách 
nhà cũng khoảng 10 km đến rước ông bác sỹ đến, mà uống thuốc xong ông cha tôi Uống thuốc quá đô, 
uống ký ninh cho nên không chịu nổi , ba tôi đã qua đời.  

!: Trong cái thời gian từ năm 42 cho tới năm 54, khi đó là ông còn ở trong lứa tuổi khoảng bảy tám tuổi, 
ông có còn nhớ gì về cái vùng bị giặc chiếm đóng ở liên khu 5 không ? 

07:46:@: Nếu mà nói về cái thời gian đó thì chúng tôi có nhớ vài hình ảnh còn ghi nhớ thứ nhất là trong 
thời gian đó chúng tôi còn đi học thì chị biết xã tôi ở liên khu 5, là một trong những địa bàn của người 
cộng sản khá nặng nề. Và đặc biệt là các tỉnh miền trung, Quảng ngãi cũng là một trong những cái sào 
huyệt, địa bàn của người cộng sản, lúc đó sinh ra cái phong trào đấu tố cải cách ruộng đất vào năm 1952 
-1953 thì lúc đó chúng tôi còn nhỏ mà chị biết ở nông thôn đó thì ngoài cái số ruộng đất thì ở nhà canh 
tác đã đành, cho một số người làm thuê, thì chúng tôi cũng phải chăn bò, chúng tôi cũng phải ở nhà có 
hai con bò cho nên giờ đi học về có mướn người chăn bò nhưng mà có những cái giờ xen kẽ có khi người 
chăn bò đó phải đi làm ruộng, làm rẫy thành ra không có rẫy, đất thổ đó, trồng khoai lang khoai mỳ, thì 
chúng tôi đi học về thì giúp cho gia đình bởi vì má của chúng tôi một mình nuôi năm đứa con nên cũng 
rất là trở ngại, thì năm hai năm ba thì má tôi là đàn bà nên không bị đấu tố mặc dù chúng tôi cũng bị liệt 
vào địa chủ. Nhưng mà bác tôi, anh con bác chúng tôi chứng kiến rõ ràng trong phiên tòa mà họ đem ra 
gọi là tòa án nhân dân đó, bác tôi ra đó quỳ trước đó và họ cho là cường hào ác bá, họ tố cáo ngay ông 
bác đó là ông Huỳnh Văn Toại bị họ đấu tố bằng cách là cũng những người nông thôn, làm ruộng làm 
rấy, bác tôi là một người tương đối là dân làng cũng tương đối giàu có, nhưng họ bắt quỳ, tố cáo rồi 



đánh đập thì đại khái nó như vậy để nói là đấu tố cải cách ruộng đất đó, sau đó ông Trường Chinh và ông 
Hồ Chí Minh đã phải xin lỗi vì đã giết chết rất nhiều người trong vụ này. 

!: Trong thời gian này bên ngoại nhà ông có bị gì không ? 

10:09:@: Gia đình chúng tôi thì may mắn là lúc đó còn nhỏ không có bị gì  

!: Bên Mẹ ông  

10:15:@: À bên mẹ thì không bị gì, bà ngoại và ông ngoại, ông ngoại mất sớm thành ra chỉ còn bà ngoại 
nên cũng không bị đấu tố gì  

!: Trong những năm 54 khi quốc gia tiếp thu Quảng Ngãi đó, thì ông thấy đời sống thế nào. 

10:34:@: Sau khi quốc gia tiếp thu thì tôi nhớ hình ảnh còn đi học, thì tôi nhớ những chiếc xe chạy vào 
tiếp thu đó là của quân đội Pháp đi dọc theo quốc lộ 1, họ đi từng đoạn thưa chị thí dụ con sông trà 
khúc, thì ở bên ngoài là bên phía bên kia là cộng sản, bên này là quốc gia,  thì đó là những chiếc xe Jeep 
lần đầu tiên mình được chứng kiến. những chiếc xe Jeep bắt đầu chạy vào mình bắt đầu thấy những 
người lạ cho nên mình cũng xuống xem, thì họ cho những cái bánh Quy, lúc đó ở nông thôn rất là nghèo. 
Mà thấy những cái bánh vậy là rất là quý, cho những hộp sữa, những viên kẹo. Bánh bích quy rất là quý, 
đó là những hình ảnh mà mình ghi nhận được. Suốt những năm bắt đầu sinh ra là năm 42 tới 54 khi chia 
đôi đất nước và được tiếp thu bởi quân đội quốc gia tức là quân đội pháp thì lúc bấy giờ đời sống tương 
đối dễ chịu thưa chị.  

!: Nói về tuổi ấu thơ một lần nữa, ông có những người bạn nào từ hồi tiểu học hay trung học cho tới giờ 
phút này ông vẫn còn liên lạc, hoặc là không còn liên lạc nữa nhưng ông vẫn còn rất nhiều kỷ niệm sâu 
đậm.  

11:53:@: Dạ vâng chúng tôi vẫn còn nhớ những hình ảnh sâu đậm tức là cho đến những năm 1963, 
chúng tôi ra ở nhà quê lên tỉnh đi học cho nên ở chung ba bốn người rồi ăn uống chung với nhau, thuê 
họ nấu cho mình ăn nhưng mà chị biết là lúc đó đó cũng cực khổ lắm, vì chúng tôi có hình dung cho chị 
thấy là chúng tôi có bốn người học trung học tức là đệ tam đệ tứ xen kẽ, mà mỗi người mỗi bữa ăn vậy 
xen kẽ một đĩa rau muống. và hai cái hột vịt,  thường xuyên như vậy, lâu lâu mới có bữa khá hơn. Đời 
sống tương đối cực khổ, mặc dù năm đó là năm mới tiếp thu rồi đó, là sau 54 đó. Nhưng mà vẫn cực là vì 
ở nhà quê ngoài lúa gạo bán đi mới có tiền mặt. Chúng tôi đi học như vậy là phải mang gạo từ ở nhà lên 
tới tỉnh để cho người đó họ nấu cho mình ăn, và đưa thêm cho họ tiền. Mấy trăm đồng để  họ mua thức 
ăn cho mình nhưng mà rất là ít chứ không có được như mình nghĩ. Bây giờ thì thấy cuộc sống rất là thoải 
mái, ăn uống đầy đủ. Dinh dưỡng đầy đủ, nhưng mà lúc bấy giờ dinh dưỡng không có. 

!: Ông có kỷ niệm nào với một hai người bạn nào không ? 

13:18:@:  xin lỗi chị là tôi xin thêm là năm 63 sau khi lật đổ tổng thống ngô đình diệm sập, thì các tỉnh  

!: Lúc đó ông bao nhiêu tuổi ? 



13:27:@: Lúc đó tôi học năm đệ nhị rồi, thì lúc bấy giờ có cái phong trào là những người có công chống 
ông Diệm, lúc đó tôi nhớ là ông Nguyễn Diễm, ổng dạy đệ nhất ổng lên làm hiệu trưởng, ổng lên thay 
cho ông Hà Nhuệ Huy  là người đã làm hiệu trưởng khá lâu. Tôi cũng có những người bạn cũng thấy là 
ông Nguyễn Diễm cũng như ông Nguyễn Văn Hàm theo cộng sản cũng là giáo sư tại trung học Trần Quốc 
Tuấn, nhưng mà ông Nguyễn Diễm đó là ổng Việt Nam Quốc Dân Đảng, cho nên ổng muốn lấy chiếc ghế 
đó, nhân làm hiệu trưởng trường Trần Quốc Tuấn, ổng chống, nhưng mà hồi đó đâu có chống công khai, 
hồi đó in truyền đơn, chúng tôi phổ biến giấy để chống lại sự tự tung tự tác vào của ông Nguyễn Diễm, 
ổng chống lại Hà Nhuệ Huy, thực sự ông Hà Nhuệ Huy ổng không có lỗi gì, mặc dù ổng là giáo sư trước 
đó nhưng mà ổng không có dấu vết gì về đàn áp học sinh hoặc gì cả, ổng rất là dễ thương, thì sau khi mà 
tống xuất ông Hà Nhuệ Hy để ông Nguyễn Diễm lên thì tôi có rất nhiều những người bạn thân với nhau 
bằng cách là rải truyền đơn chống lại, nhưng mà lúc đó chị thấy ở Miền Trung mà ra truyền đơn là một 
cái chuyện hiếm hoi, chống lại sau cuối cùng thì ông nguyễn  Diễm không lên làm Hiệu trưởng được mà 
phải thay thế một người khác là giáo sư Hà Nhuệ Huy,  

!: Có người bạn thân nào cùng làm mà bây giờ ông nhớ không ? 

15:11:@: À ông Nguyễn Văn Dũng, vẫn còn bây giờ đang ở Sapuchi, ông Nguyễn Ánh còn ở Việt Nam,  

!: Đó là hai người thời trung học đó ạ ? 

15:23:@: Dạ vâng 

!: Thưa thế thì trong gia đình ông, ông có thân với người anh nào không, vì ông là người áp út,  

15:30:@: thưa chị thì có người mà thân nhất là ông anh thứ 3, sau khi ổng học kỹ thuật Huế, và ông nhì 
ra học Quốc học, thì tôi và đứa em ở nhà với bà má và đi học ở đó, mỗi lần ổng về Hè là ổng làm việc ổng 
giúp thu tiền vì ổng ra ngoài đó ổng cũng dạy kèm cho nên ổng cũng mình cũng rất quý, và ổng và tôi là 
tính tình rất là tương tác, khi còn nhỏ cho đến khi ổng có gia đình là năm 65 đó thì cái sinh hoạt của gia 
đình nó hơi khác đi, là vì khi có thêm một người thứ 3 tức là người vợ của ông, mà lại là người bắc nữa, 
cho nên họ rất là kỹ cho nên sự gần gũi nó không còn như trước đây. 

!: Ông có thể cho biết vài kỷ niệm giữa người anh của ông với ông từ lúc ông ấy chưa lập gia đình ? 

16:38:@: Dạ tất cả những gì anh em với nhau đó, thường bàn luận với nhau rất là kỹ, tôi là người cũng 
khoái hay nói chuyện lý luận, hai anh em cũng thường thảo luận với nhau nhiều, ông đó là ông thứ 3, 
nhưng ông thứ 4 với tôi thường hay khắc khẩu,tức là ý ổng không thích thảo luận, không thích chính trị, 
không thích thời sự. Thì tính tình hơi khác biệt.  

!: Nhưng mà gia đình thì vẫn có trong những dịp lễ giỗ thì gia đình vẫn quy tụ lại chứ ạ ? 

17:09:@: Dạ vâng trong những dịp lễ giỗ sau này thì bốn anh em ở Sài Gòn chỉ còn ông anh lớn nhất còn 
ở miền trung, ở Quảng Ngãi, cho nên ở Sài Gòn thì chúng tôi quy tụ đi hát, rồi về ăn cơm chung cho nên 
tình cảm gia đình rất là ấm cúng thưa chị.  

!: Thưa thân mẫu của ông còn sống chứ ạ ? 



17:29:@: Dạ thân mẫu tôi là bà Văn Thị Nguyên, sinh năm 1914, cho đến nay thì cụ năm nay là 97 tuổi 
rồi, nhưng mà cụ vẫn còn khá sáng suốt. Cụ có thể gọi điện thoại được, mặc dù sức khỏe về thể xác, thể 
lực thì yếu, nhưng mà cụ rất là sáng suốt, cũng may điều đó cho nên chúng tôi cũng thấy là cũng mừng, 
hiện tại đang ở Houston thưa chị.  

!: Thưa ông có kỷ niệm nào với mẹ mình không, đương nhiên là mẹ thì mình thương rồi, nhưng mà có 
cái kỷ niệm nào khiến cho ông thật là nhớ không ?  

18:09:@: Thưa chị cái kỷ niệm khi chúng tôi còn học trung học đệ nhất là trường tôi học trường tư thục 
Chánh Hưng, cho nên phải đóng tiền vào đầu tháng, nhưng mà chị biết là ở nhà quê thì đâu có tiền, 
muốn có tiền là phải đi bán lúa gạo lấy tiền mặt. Cho nên có những lúc chạy về là hết hạn mà mình vẫn 
chưa có tiền cho nên về xin bà mụ làm nhiều lúc bà mụ tội nghiệp lắm, nhiều lúc bà mụ phải chạy chỗ 
này, chạy xuống bà bác chúng tôi, mượn gạo để ra đóng tiền học phí, đó là những kỷ niệm mà chúng tôi 
thấy là hình ảnh mẹ tôi nói riêng và những người mẹ Việt Nam thương con và sẵn sàng hi sinh cho con 
bất cứ điều gì mặc dù lúc đó mình khỏe hơn bà cụ nhưng mà bà cụ vẫn chăm lo cho mình đầy đủ thưa 
chị  

!: Có bao giờ ông ước mơ, có một người chị gái hoặc một người em gái 

19:06:@: Thưa chị, cái điều này ước mơ có chị có em, kể cả muốn có con gái nữa, nhưng mà cái điều 
ước mơ này không đạt được, tất cả đều có năm anh em trai, tất cả đều là ngũ quỷ, mà ngũ quỷ lại không 
khá cho nên họ nói rằng nếu bố không mất sớm thì một trong năm anh em phải có người mất, cái điều 
này đúng không không biết nhưng mà cái phong tục hoặc một số các cụ nói là ông bố mất sớm để thế 
cho một trong những người con có thể mất, cho nên đó là cái điều mà ta quên đi.  

!: Ông có nói là ông mong có con gái cũng không được, có nghĩa là ông chỉ có con trai, và ông có bao 
nhiêu người con trai ? 

19:49:@: Dạ thưa hiện tại là tôi có ba cháu trai, sinh trưởng ở Việt Nam, đặt chân đến Mỹ năm 1981 thì 
lúc đó cháu lớn nhất là bảy tuổi, cháu nhỏ nhất là ba tuổi, ba cháu trai hết, cho nên tôi có ao ước có 
cháu gái thưa chị. Thì cũng là sau khi mà đặt chân đến Mỹ thì bà xã tôi có bầu, nhưng mà rất tiếc bào 
thai được 4 tháng nhưng mà sau thời gian đó bào thai đó có bầu ngoài dạ con cho nên cuối cùng hư thai, 
rất là tiếc thưa chị.  

!: xin ông cho biết ông đã lập gia đình vào năm nào và gia đình bên vợ ông có người nào gặp những khó 
khăn trong thời kỳ chiến tranh tại Việt Nam không 

20:46:@: Thưa chị, tôi lập gia đình năm 1972, bà xã tôi cũng học đại học vạn hạnh, cháu đầu lòng sinh 
năm 1973, sau một năm, cả hai gia đình bên phía vợ cũng có anh đi lính, nhưng cuối cùng cũng đều tới 
hoa kỳ 

 

 



 

Do chỗ Nguyễn Huỳnh Đức đó đối diện có một cái ô tô vàng, nằm vùng, họ bán tiệm tạp hóa nhưng mà 
họ đào hầm ở dưới nuôi những người nằm vùng, có vũ khí nữa. cho nên mình không biết, sau đó mình 
mới biết công an bắt trọn gia đình này những cái biến cố như vậy mình thấy là thực sự nếu mà cộng sản 
có thiện ý xây dựng quốc gia đó thì họ ở miền bắc đằng này họ cứ tấn công vào Miền Nam và năm 1968 
đó chị thấy là mùa hè đỏ lửa phải không chị, cả những người dân. Nhưng mà nó nói lên điều gì, năm 
1968 đó là sự sai lầm của chế độ cộng sản, khi họ đưa quân ồ ạt tấn công miền nam họ tưởng rằng 
những người ở thành thị, ở nông thôn sẽ cùng với họ để hợp tác chống lại chế độ miền nam nhưng mà 
quả thực không đúng họ bất hợp tác với chế độ cộng sản, ngay cả ở thành phố họ cũng hoang mang sợ 
sệt, họ chiếm, cảnh sát, cũng như quân đội đã lấy lại sự bình yên cho sài gòn của chúng ta.  

!: Thưa được biết là ông đã học trong đại học Vạn Hạnh. Trong thời gian ở miền nam thì cũng có rất 
nhiều xáo trộn cũng có lien hệ với đại học vạn hạnh ít nhiều, thì ông có biết điều đó. 

26:04:@: Bất cứ đại học nào cũng có sinh viên tranh đấu, đơn cử nhất như Huỳnh Tấn Mẫm. sinh viên 
bên Y khoa, ở bên kiến trúc cũng có, bên khoa học cũng có . Nếu mà nói tại sao Vạn Hạnh hay các trường 
đại học khác cũng có nằm vùng, ở đâu cũng có thưa chị, ở đâu cộng sản cũng lợi dụng, ở bên Vạn Hạnh 
có một số anh em chúng tôi quen như anh Phan Thế Hoàng, thì sau này trả về miền Bắc là anh Võ Như 
Lâm, có một thời kỳ làm giám đốc báo Tuổi Trẻ ở Sài Gòn, sau năm 75 chẳng hạn cô Ngọc Hạnh sau này 
làm báo tuổi trẻ đăng lại 1 bài báo nói là ông Hồ Chí Minh đã có vợ đăng theo báo ở Paris và sau này bị 
khiển trách và mất chức này, nói đại học Vạn Hạnh nói chung và cả các đại  học khác có một số an hem 
nói chung có nhiều mà thường thường những anh em theo cộng sản hoạt động hầu hết là người Trung 
là vì sao bởi vì thưa chị biết là ở Miền Trung vào Miền Nam là đã xa nhà là thứ nhất, tới tháng đó không 
có tiền gia đình không gởi được thì gặp khó khăn, cho nên trong lúc đó có những người cộng sản họ tới 
họ dụ dỗ họ giúp đỡ, hay họ nói lên sự bất công của xã hội họ nêu lên bất công của chiến tranh chẳng 
hạn cho nên người đó họ dễ tin, cho nên nói cái người miền Trung cái bản tánh của họ như thế này, họ 
có hai lập trường rất rõ ràng, nếu họ đi theo quốc gia thì quốc gia tuyệt đối, mà đi theo cộng sản là một 
là bên này bên kia chứ họ không có lừng chừng như những người ở Miền Nam thưa chị,  

!: Thưa ông, ông có nói sự mâu thuẫn cá tính của người Miền Trung như ông nói, là vì ở Miền Trung là 
thuộc liên khu 5 đã bị cộng sản cai trị từ năm 46 cho tới 54 đều biết cộng sản rõ ràng,, còn người miền 
nam có kinh nghiệm cộng sản ít hơn, thế thì tại sao lại để cho cộng sản mua chuộc mình, để mà hoạt 
động cho cộng sản khi mà đang sống dưới ánh sáng của miền nam tự do.  

28:29:@; Thưa chị nếu mà nói như vậy đó thì cũng đúng thôi, là vì ở Miền trung họ không nhìn thấy 
chính quyền ở trung ương, nhưng mà khi một sinh viên một người ở nông thôn, họ bị chính quyền ở địa 
phương, nhiều lúc chính quyền địa phương thời bấy giờ cũng làm khó dễ, tôi xin đơn cử đó, có người 
đặt câu hỏi là đệ nhất cộng hòa tổng thống Ngô Đình Diệm có kỳ thị tôn giáo không, thì đó là cái điều mà 
nếu ở thành thị, ở Sài Gòn không thấy nhưng mà ở Nông thôn thì cái điều đó có, nhất là nói là tổng 
thống kỳ thị, nhưng mà cán bộ địa phương họ muốn lấy điểm với cấp trên cho nên, nếu chị không vào 
thiên chúa giáo thì chị sẽ bị đưa vào đi di dân, tức là lúc đó cái chính sách dân điền của tổng thống rất là 
tốt  nhưng mà họ không giải thích cặn kẽ cho nên ở nông thôn, nhất là các tỉnh miền trung đó, cán bộ 



hăm he, nếu mà không vô thiên chúa giáo là sẽ bị đưa đi dân điền. Mà người dân ở Việt nam có khuynh 
hướng đó là sống chết ở một nơi chôn nhau cắt rốn chứ không chịu đi xa. Nhất là thập niên 60-63 thì vì 
vậy cho nên một số người cán bộ địa phương họ không có khéo léo, họ làm để họ lấy điểm cấp trên cho 
nên họ đã chèn ép và người dân đã thấy và trở lại vấn đề có một số sinh viên đang sống trong chế độ 
cộng hòa như vậy mà tại sao họ không theo thì đi theo cộng sản thì thưa chị là một số biết một số thanh 
niên mới  lớn lên đâu có hiểu về cộng sản nhiều, liên khu 5 chỉ xuất hiện từ năm 1946 cho tới năm 54 và 
cái thành phần sau hết là thành phần đấu tố dữ dội nhưng mà sau thành phần đó là thành phần trẻ sinh 
ra thì họ cũng quên bản tính của người Việt Nam là dễ quên quá khứ cho nên họ mới dễ tha thứ cho nên 
họ vào Sài Gòn họ va chạm với thực tế thì bị một số người đầu độc hoặc tuyên truyền họ thấy là công 
bằng xã hội đi với cộng sản là công bằng. Đi trong xã hội cộng hòa miền nam thế này thế này nhưng mà 
thật sự họ đâu có biết là Miền nam lúc bấy giờ là có tự do thứ tự do chưa hoàn hảo chứ chưa có độc đáo 
hoàn hảo nhưng mà ít ra cũng có tự do hơn các chế độ khác 

!: Sau khi ông ra trường thì ông làm ở đâu  

31:03:@: Sau khi ra trường hơn một năm thì tôi làm về giám đốc ngân hàng phát triển nông thôn ở Sơn 
tịnh, 

!: Ông có tham gia quân đội không ? 

31:15:@: Dạ tôi không có tham gia quân đội, con tôi cũng có đi quân đội nhưng mà biệt phái.  

!:còn những người anh của ông ? 

31:24:@: Người anh đi kỹ sư tham gia quân đội, một ông cũng quân đội bây giờ một người ở bên Sain 
Jose một người ở bên Đức. 

!: Sau năm 1975 thì những vị đó có bị đi tù cải tạo không? 

31:45:@: Một ông bị ở tù, còn một ông đổi tên.  

!: Ông kia bị tù bao lâu ạ ? 

31:50:@: ổng bị tù ba năm rưỡi, Dạ 

!: Còn ông là biệt phái thì ông có bị ? 

31:54:@: Dạ tôi không có bị , nhưng mà tôi bị tù vượt biên. 

!: Như vậy ông đã làm việc dưới chế độ của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, xin ông cho biết, về cái nền 
đệ nhị cộng hòa 

32:14:@: Thưa chị thì nếu đệ nhị cộng hòa là năm 1968 mới chính thức bắt đầu từ năm 1963 đến 67 là 
giai đoạn chuyển tiếp từ phó thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ rồi chủ tịch ủy ban trung ương cũng như ông 
Thiệu sau đó là ông Phan Huy Quát lần đầu tiên cũng làm một thời gian chính phủ dân sự. Nhưng mà sau 
đó một thời gian không hiểu vì sao chính phủ dân sự của ông Phan Huy Quát và cụ Phan Khắc Sửu lại từ 
chức, giao trách nhiệm lại cho hội đồng quân nhân cách mạng, lúc đó hội đồng quân nhân cách mạng 



mới đề cử ra ông Nguyễn Văn Thiệu vào Ủy ban lãnh đạo quốc gia và ông Nguyễn Cao Kỳ là thủ tướng ủy 
ban hành pháp trung ương. Các giai đoạn chuyển tiếp này thì Phật giáo đa số người dân tiếp tục chống 
đối và tạo chính trường Miền Nam nó hơi bất ổn một thời gian khá dài. Lý do là phật giáo biểu tình đòi 
dân chủ, đòi cái điều này điều kia, chúng ta thấy rõ ràng nhất là có người cho rằng phật giáo đã tiếp tay 
với cộng sản để làm điều này, nhưng mà chúng tôi lại đánh giá khác, nhờ phật giáo và sinh viên đòi hỏi 
mà chúng ta mới có một cái hiến pháp đó là hiến pháp đệ nhị cộng hòa, và cái hiến pháp đó chính thức 
chúng tôi còn nhớ 19.9.1968 mới chính thức của đệ nhị cộng hòa ra đời và tổng thống Nguyễn Văn Thiệu 
là tổng thống đầu tiên của giai đoạn này,  

!: Dưới thời của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thì cái hệ thống ngân hàng của Việt Nam như thế nào ? 

34:04:@: Thực sự thì chúng tôi làm ngân hàng ngày là ngân hàng tư nhân được phát triển bởi chính phủ, 
các vị biết rằng năm ngân hàng phát triển Nông nghiệp thì nó nằm ở bến chương dương, sài gòn tài trợ 
cho nông dân, ngư dân đi đánh cá nhưng mà thiếu tiền, cần trang bị máy móc tốt hơn, máy cày, máy 
móc, ngân hàng phát triển nông nghiệp họ cho mượn với lãi suất nhẹ. Và sau đó đẻ ra ngân hàng phát 
triển nông thôn với mục đích tài trợ những ngân khoản, cho các nông gia, những người nuôi heo, nuôi 
bò canh tác thêm, hay mua phân bón thì ngân hàng phát triển nông thôn nó khác với quần chúng hơn, 
nó sát với người dân hơn và một tỉnh thì có hai ba ngân hàng phát triển nông thôn nhằm mục đích là tài 
trợ một cách dễ dàng hơn giúp cho nông dân muốn vay tiền được dễ, đó là cái hệ thống nó thì tư nhân 
nhưng mà nó cũng tài trợ cũng khá nhiều dưới sự hỗ trợ của chính phủ. Tôi là giám đốc ngân hàng phát 
triển nông thôn. 

!: Thưa ông, trong thời gian đó trước năm 75 thì ông thấy là cái lãnh vực nông thôn của miền nam việt 
nam thế nào, sức sống của người nông dân miền nam thế nào qua cái việc vay mượn, của ngân hàng.  

35:40:@: Thưa chị đó sau khi bắt đầu tổng thống Diệm qua đời, đệ nhất cộng hòa sụp đổ đó, tới đệ nhị 
cộng hòa thì lúc bấy giờ Mỹ đã bắt đầu tài trợ, và các doanh nhân đầu tư ngoại quốc bắt đầu tới Việt 
Nam khá nhiều, cho nên ngân hàng phát triển nông thôn cũng đóng góp tích cực vào ngư dân đặc biệt là 
miền Trung dọc theo miền Biển cho nên ngư dân cũng vay tiền để mà trang bị thêm máy móc đi đánh cá 
cho dễ dàng, tôi thấy là lúc bấy giờ đời sống của người nống dân cũng khá là dễ dàng, dễ chịu. và kể cả là 
học sinh dù là có thiếu tiền nhưng mà không có chiến tranh rầm rộ. chiến tranh chỉ rầm rộ từ năm 1968 
1969 trở đi đó như là tôi đã trình bày đó, thì Việt Cộng bắt đầu tấn công nhiều hơn xuống thành thị thưa 
chị. 

!: Theo ông trong chiến tranh Việt Nam sự hiện diện của người Mỹ trên chiến trường, ông nghĩ như thế 
nào về sự hiện diện này,  

36:40:@: Sự hiện diện của người Mỹ như chị biết đó, sở dĩ tổng thống Ngô Đình Diệm, mà người Mỹ 
không đồng ý cho đệ nhất cộng hòa vì lúc bấy giờ Mỹ yêu cầu là lập căn cứ quân sự tại Việt Nam, tổng 
thống Ngô Đình Diệm không đồng ý với quan điểm này và ông nói là khi mà Mỹ đưa quân vào hay lập 
căn cứ quân sự đó thì sẽ mất đi cái chính nghĩa của người miền Nam của chúng ta, cái điều này nó không 
sai, nhưng mà lúc đó ông Harry moon hay một số người bên bộ ngoại giao Hoa Kỳ không đồng ý cái quan 
điểm này và tổng thống Ngô Đình Diệm đã qua đời do một trong số những cái yếu tố mà người Mỹ 
muốn làm áp lực để người Mỹ đưa quân vào Việt Nam, lập căn cứ quân sự tại Việt Nam, thì một người 



có chân chính như Ngô Đình Diệm đó thì chúng ta phải nói ông là một nhà ái quốc, chúng ta khoan nói 
phê bình về gia đình ông Ngô Đình Diệm, như ông Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Thục nhưng mà cái tinh thần 
ái quốc của ông Ngô Đình Diệm là có. 

!: Trong lúc làm việc thì ông có quen người Mỹ dân sự không ?có cố vấn Mỹ không, mối giao tình của ông 
với những vị đó như thế nào cho đến bây giờ ? 

38:03:@: Thưa chị, ngân hàng phát triển nông thôn thì không có cơ hội quen với người Mỹ vì lúc bấy giờ 
đó là một ngân hàng tư nhân nó chỉ liên quan đến cơ chế cho vay giao dịch với bên Việt Nam thì có, chứ 
người Mỹ thì không có, họ có thể tiếp cận, họ có thể giao dịch với ngân hàng trung ương, ví dụ ngân 
hàng phát triển nông nghiệp của bộ nông nghiệp, đó là chi nhanh, hay ngân hàng kỹ nghệ của ông 
Nguyễn Đình Chiểu chẳng hạn, ngân hàng Phát triển nông nghiệp thì ít liên hệ với người Mỹ.  

!: Vâng thì ông làm về ngành ngân hàng cho tới năm 75 ? 

38:42:@: Dạ đúng rồi. 

!: Cái ngày 30/4 /75 thì ông ở đâu.  

38:49:@: Trước ngày 30/4/75 thì xin nói thêm là Quảng Ngãi mất vào ngày 24/3 và khi mất quảng ngãi, 
tôi có thể diễn tả cuộc chạy để mất Quảng Ngãi đó, là chúng tôi có quen một số anh em thiếu tá hải 
quân thì buổi chiều đó chúng tôi đi từ đà nẵng ra Quảng Ngãi, mục đích là chúng tôi tìm ông anh thứ 2 đi 
ra Đà Nẵng, để tìm đường đi, nhưng mà về tới đó đó. 

!: Cho tôi hỏi trong ngày 30/4 thì ông ở Sài Gòn hay ngoài Đà Nẵng.  

39:21:@: Dạ ở Sài Gòn.  

!: Và ông đi trở ra  

39:25:@: không, chúng tôi muốn nói ngày mất Quảng Ngãi, là cái ngày 24/3 ngày 22 thì ở Đà Nẵng, tôi 
thấy tình hình biến động ở miền trung khá nặng nề. cho nên tôi tìm cách đưa ông anh ra đà nẵng trước, 
có ông anh ngoài đà nẵng, thì về quảng ngãi đó, thì bắt đầu loạn, lúc đó vào Đà Nẵng cũng không được, 
lúc đó nó rất là lộn xộn, thì thưa chị là tối ngày 22 tôi về  thì 23 không đi được, chúng tôi phải ở lại tới 
ngày 24, thì chạy lên chạy xuống ai cũng hoang mang vì cái tình trạng pháo kích tới thị xã quảng ngãi, họ 
sắp tấn công đó, mình thấy rất là cụ thể và rõ ràng, thì chạy tới chạy lui không có, đúng 12 giờ đêm ở 
ngay tất cả quân đội ở trong thành ở Quảng Ngãi, thì bắt đầu chạy ra hướng Đà Nẵng, chúng tôi chạy 
theo, người đi như là có thể năm mười ngàn người đi một đoạn đường, lâu lâu nghe tiếng pháo cộng 
sản đùng cái, bây giờ nếu mà chị đi với bất cứ ai, mà dội lại là mất liên lạc rồi, không biết là con mình ở 
đâu, vợ mình ở đâu, không ai biết, thành ra nó chạy dài từ đêm 24 tới rạng 25 bị pháo kích, cho nên tôi 
bị thương nhẹ, một số người nữa, không ai đi nổi nữa, đi đoạn đường dài vậy mà có những cái cầu sập, 
quân đội mình chạy xe Jeep đó rớt xuống cầu luôn, ào ào người chết, có thể đạp lên nhau mà đi, cho 
nên sáng ngày 25 thì chúng tôi cũng có kỷ niệm, ai cũng bỏ cuộc, chỉ còn một số người thôi, họ dừng ở 
đó vì không đi được, tối ngủ đó, mục đích là hồi đó tôi có cái thẻ sinh viên nên tôi nói là sinh viên ở trong 
sự họp, ra ngoài này rồi mới trở lại mình không liên hệ với chế độ, sáng đó bắt đầu đến, đi đường biển 



thôi, tối ngủ ở gần thị xã ở Bình Sơn một thời gian.  Rồi xuống dưới, xuống đó thì công an nó rình nó bắt 
mình chị biết là tôi cũng đưa thẻ sinh viên đồ các thứ rồi cuối cùng nó cũng cho mình đi. Mình vượt qua 
ra tới đà nẵng thì là 26 Đà Nẵng mất, chúng tôi không đi máy bay được, ra phi trường leo lên máy bay 
mà máy bay hư rồi, cứ leo lên đó mà không biết cuối cùng về nhà ông cậu, đi cái xe honda, về lại quảng 
ngãi, đi vô Sa Huỳnh, chạy về Quảng ngãi về Sa huỳnh với người bạn, lúc đó họ chiếm hết rồi, chúng tôi 
đi tàu vào tới Nha Trang, thì mất Nha Trang, vào khoảng 30/3 chúng tôi ở tới 2 ngày, lúc đó không đi 
được do bão, sau đó thuê tàu về lại Vũng Tàu cho nên chị thấy là tôi có mặt ngay ở Sài Gòn, mà về ngay 
biên hòa đó vô Long Bình là bị chặn lại vì lúc đó họ sợ cộng sản có thể dễ xâm nhập vào thành phố, hoặc 
là mang súng đạn cho nên canh gác rất kỹ, cho nên tôi vào Sài gòn vào ngày 2/4, tới 30/4 thì có mặt ở Sài 
gòn thưa chị.  

!: thì cái ngày 30/4 đó ông làm gì và ở đâu  

43:42:@: 30/4 thì tôi có quen một số anh như anh Trần Ngọc Báu, và một số anh Nguyễn Thế Cả, là một 
số người có liên quan với cái nhóm liên trường của ông Lê Quý Chung, nguyễn hứu chung, Lê Công Đức, 
tôi không đi 30/4 là mình cũng không biết sẽ đi đâu, sẽ qua Hoa Kỳ như thế nào, đó là cái phân vân, thứ 
hai nữa là mấy người đó nói là thành phần thứ 3 sắp xuất hiện, cho nên đất nước cũng không đến nỗi 
nào, thì mấy anh này cứ lạc quan, nói là ở Đà Lạt và nói là sẽ có thành phần thứ 3 xuất hiện ngay ở Sài 
gòn, chúng tôi cũng tin tưởng vì ông Ngô Công Đức như chị biết sau này là một trong những người làm 
việc với tờ tin sáng  của cộng sản, cũng như sau này ông Nguyễn Công Chinh thì sau này ông Chinh qua 
Canada, nhưng mà Lý Quý Chung thì ở lại Sài Gòn, thì đó là những thành phần bị mua chuộc,  

!: và trong ngày 30/4 thì ông thấy cảnh của Sài Gòn thế nào, ông không đi thì khi thấy quân đội cộng sản 
vào thì thế nào ? 

45:02:@: Thưa chị thì chúng tôi không đi, tôi ở đường Chi Lăng phú Nhuận. Có nhà ông anh ở Trần 
Quang Diệu, thì cái nhà đó tương đối kiên cố, cho nên tôi chạy lên đây để tránh một thời gian, thì như 
chị biết chiều 29 là nó pháo kích vào ở Sài gòn rất nhiều, đặc biệt ngay Chi Lăng, với ngã tư Chi Lăng, 
Pháo kích vào căn nhà thì thấy ba người chết ngay trên đường, mình rất là sợ hãi, quyết định đi là chúng 
tôi không có quyết định là vì con thì còn nhỏ, đi thì không biết tương lai mờ mịt như thế nào không biết 
đi như thế nào, có một số người đi, nhưng mà tôi dửng dưng. Nhưng mà tôi lại xách xe Honda tôi chạy 
vòng vòng coi sao thì đơn cử xuống đường công lý thì thấy một số người vào trong các building mà 
người Mỹ rút rồi, họ vào lấy đồ , hoặc lấy tiền bạc, chạy rồi bỏ lại tiền bạc. Đi ngang qua thư viện của 
đường Duy tân thì cũng thấy một số người ồ ạt vô khiêng bàn khiêng ghế, lấy cái này cái kia bởi vì lúc đó 
là người Mỹ rút đi rồi thành ra tại sao chúng tôi  không đi tại chúng tôi không có ý định đi thành ra không 
đi, chứ còn có ý định thì cũng có thể đi được thưa chị.   

!: Tại sao vậy? Tại sao sau này ông lại đi ? 

46:33:@: à, thứ nhất đầu tiên mình chưa nhận diện được chế độ cộng sản, mình biết nhưng mà mình 
biết một cách mơ hồ là điểm thứ nhất, nếu đi lúc bấy giờ con còn nhỏ quá, rồi bà cụ nữa cho nên không 
biết làm sao. Cho nên phân vân, giống như chị đứng ở ngã ba đường, không biết phải nên đi hay ở lại 
cuối cùng thì   mấy ông anh cũng không ai đi, mình nghĩ là đất nước cũng yên bình, mình ở lại cũng 



không đến nỗi nào, thành ra đó là cái quyết định chọn lựa, nhưng mà chọn lựa này lại là một chọn lựa 
sai,  

!: Sau khi ông ở lại, cộng sản vào tới Sài gòn thì gia đình ông ra sao? 

47:15:@: Gia đình tôi bình thường, không bị trấn áp hay bị đánh tư sản mại bản gì cả, không có. Nhưng 
mà bắt đầu vào là tháng 4 năm 75 đến tháng 9 chúng tôi có liên lạc với giáo sư, Đoàn Viết Hoạt vì giáo sư 
Đoàn Viết Hoạt tốt nghiệp tiến sỹ năm 1931 ở Florida, thì ông về làm phụ tá cho viện trưởng viện đại học 
Vạn Hạnh, quen ổng vì ổng ở đường Phan Thanh Giản, quen cả hai chị chồng, là chị Đoàn Thị Thức, ổng 
có đưa một số tài liệu chống đối. Như chị biết đó giáo sư Đoàn Viết Hoạt có người thân sinh là đảng của 
ông Lý Đông A, họ là đảng di dân, họ có tinh thần rất cao cho nên ổng đưa tôi một số tài liệu với một số 
người bạn học đại học Vạn Hạnh nữa, thì ổng có tinh thần chống đối, cho nên giáo sư Đoàn Viết Hoạt 
đến cuối năm 75 thì ông ấy bị bắt, thì chúng tôi cũng sợ, chúng tôi lấy cái tài liệu đó chúng tôi giấu trong 
cái mái nhà, cất cho tới sau khi tôi vượt biên cũng còn đó chị.  

!: Có phải đó là lý do khiến ông vượt biên không.  

48:35:@: Có nhiều yếu tố khác, xin thưa là khi giáo sư Đoàn Viết Hoạt bị bắt và một số người thì chúng 
tôi cũng sợ, không dám liên lạc nữa, và lúc bấy giờ giao thời năm 1975 nếu họ nghi ai là du kích địa 
phương là có thể đem bắn ngay tại chỗ chứ không có xử hay nhốt gì hết,  nó ưa là nó bắn liền, mình 
cũng rất là e ngại cho nên mình cũng sợ. và chính vì vậy mà mình bắt đầu tìm đường vượt biên, ông anh 
mà tôi nói là ông anh thứ 3 đó, là liên kết với tôi ở Sa Huỳnh, mua 1 chiếc tàu, đậu đánh cá tại Nha 
Trang, dự trù sẽ đi là năm 1976, nhưng mà có điều sai lầm là tàu đậu ở Sa Huỳnh chiếc tàu lớn đầu bạc, 
dài 30 thước, đi khoảng được 4-5 ngày mới về, cho nên tàu lớn, tàu ở Sa huỳnh nhưng mà có thể vào 
đánh cá ở Nha Trang, thì Sa huỳnh là vì cái địa phương nó biết mình vào đậu ở Sa huỳnh chúng tôi cũng 
neo đậu ở Sa huỳnh, sở dĩ Sa huỳnh vì chúng tôi dự trù đi tháng 9 năm 76 nhưng mà bị bại lộ vì ông anh 
tôi đem giấy tờ hình ảnh bỏ dưới tàu hết. Mà cả tài công đi nữa, cho nên họ đồng ý trước, mình chuẩn bị 
đầy đủ, không biết lý do thế nào công an biên phòng nó biết nó leo lên tàu nó lục xét, tôi không ở lại 
được, họ xuống lục xét thì tôi vọt thôi, để người tài công ở lại, mặc dù là mình mua tàu nhưng mà họ 
cũng không biết giống như người đi đánh cá, anh tài công là người địa phương, nên tôi về, tôi bỏ ra thị 
xã Quảng Ngãi, tôi về Sài Gòn, khi về bị lộ rồi tôi nói ông anh ổng không tin, 1 hai tháng ổng có liên lạc 
nhờ người trung gian liên lạc với tàu, cuối cùng thì công an nó nhứ mình mà mình không biết, nó đưa 
hình ảnh nó lấy dưới tàu gửi về cho ông anh tôi, nó nói là anh ra nhận tàu đi, không sao đâu, thì ông anh 
tôi tin vậy, tôi không chịu, bữa đó đó, ông anh tôi ổng nói em phải ra coi thế nào thì chị biết sao không, 
tôi mua vé xe đò tôi đi ra tới Nha Trang, mà khi bấy giờ vào nghỉ nhà trọ phải trình giấy tờ, nó biết tên 
tôi nên công an lên bắt  nhưng mà lúc bấy giờ gần 2/9 cho nên họ nghỉ, tôi  bị bắt nhốt chung với mấy 
thằng du đãng hết, họ không biết lý do chính trị, cho nên nhốt chung, vào công an nó hỏi tên anh là gì tôi 
nói sinh viên, nó nói không, anh có tàu ở Sa Huỳnh tôi biết rồi, khi họ nhốt bắt tôi lúc hai giờ chiều, ngay 
ở nha Trang, mà chị biết lúc bấy giờ khi đi đến bến xe đầu tỉnh là họ bắt đầu lục xét, kiểm tra sổ sách cá 
nhân của mình họ biết tên tôi họ giữ tôi.  Lúc bấy giờ tôi nghĩ chắc chết rồi, nhưng mà gần tới sáng thì 
công an nó cho ra đi ăn, nó nghĩ tội phạm nhẹ nhàng cho đi ăn, tôi nghĩ cách tốt nhất là trốn thôi thì từ 
đó tôi mướn xe ở ngay chợ ở Nha Trang, chạy ra quốc lộ 1, đón xe về Sài Gòn, ăn xong 7 giờ trình diện là 
tôi zọt rồi, về Sài Gòn khổ cái là nói thằng anh tôi ổng vẫn không tin, cho nên sau đó ổng ra, nó dụ ổng ra 



nhận tàu thì ổng bị bắt nhốt, thì trong thời gian đó tôi đổi tên, và tôi tìm cách làm giấy tờ giả rồi đi mua 
nhà khác, lúc mình đi là bán nhà rồi, cho nên mua nhà ở trên đường  Nguyễn văn thoại gần hồ bơi ấy. thì 
tôi mua nhà xong tôi về ở với tên là Trần Nguyên, về ở một thời gian, xong ổn định đâu ra đó, tôi lại học 
với một ông bạn học cùng lớp ổng hoạt động chống cho nên ổng nói với tôi ổng nói làm một tờ báo vận 
hồng, có mấy người  là ông Nguyễn Văn Toản, ông này việt nam quốc dân đảng ở Quảng Ngãi và bây giờ 
định cư bên Úc, với một số người khác, tôi cũng hoạt động thì cũng tự phát thôi, mình không ưa chế độ 
thì không có cách nào hết mà lúc bấy giờ cứ nhiều nguồn tin là sẽ tới nơi rồi, có người nói ông Kỳ ông 
Lâm về tới tây ninh không biết hư thực ra sao thì tôi có bị sa lầy cái chuyện này. Sau đó anh Phan Xuân 
Ba với Nguyễn Văn Dũng có quen với một ông, ông này thì cái cách đi của ổng đi xe đạp, vào quán ngồi 
chồm hỏm, ổng bảo vào ngồi cho cộng sản khỏi nghi, nhưng mà tình báo mà mình không biết, ổng nói là 
sẽ làm đài phát thanh chống lại chế độ, tôi thì không tin, tôi đóng vai trò chứng giám, còn anh dũng 
mướn ổng, thì tôi mới nói cho tôi thấy gì thì tôi mới tin, nhưng mà mỗi lần ổng đi như vậy, ổng mới nói 
hôm nay đi trả lương cho anh em tình báo CIA ổng đưa bốn năm trăm toàn đô la không mà ở trong túi, 
mình mới nghi ngờ. Nhưng mà sau có hứa gặp nhau trong sở thú và trước khi gặp qua một trung gian 
khác gặp xong chuyển qua một địa điểm mới gặp thì đi qua sở thú rồi địa điểm thứ 2 thì công an nó hốt 
hết hai ông, tôi biết cái sự việc xảy ra tôi trốn, cho nên năm 1978 cuối 78 là tôi lưu vong cho tới năm 81 
mới vượt biên được, vợ con ở Sài Gòn, nhưng mà tôi ở dưới Cà Mau tôi tìm đường vượt biên, tôi xuống 
cuối cùng vượt biên thất bại, tôi mua một cái ghe buôn bán theo sông đó chị, sau khi xong thì bị nhiều 
lần gặp ít nhất 3 lần, cuối cùng chúng tôi quyết định về Rạch Giá, đem chiếc xuồng lên sửa để vượt biên, 
nhưng mà ở trên không có làm hầm, nếu mà muối biển thì  phải làm cái hầm đi vô,  nhưng mà làm ván 
sẵn hết, nhưng mà làm ván sẵn hết tháo ra để ở dưới, đi về Sài Gòn, về Sài Gòn mới bắt đầu, cái chuyện 
này cũng hãi hùng lắm, lúc đó cái tinh thần muốn vượt biên nó quá cao đi, tôi có một thằng cháu hăm 
hai hăm ba tuổi thôi, chạy bằng ghe tôm mà tàu dài 11 thước dưỡi từ cà mau về bến chương dương, mà 
lúc đó cái động cơ nào n ó thúc đẩy mà mình không sợ hãi, đặc biệt là lên tới Cần Giờ, thấy nước nó chảy 
mênh mông, hai đứa không biết đường đi, toàn đi theo người ta không, mà hai đứa đi thì rất là nguy 
hiểm nhưng mà trời thương, hai đứa về tới bến Chương Dương, hai đứa đậu, rồi sửa chữa, rồi neo ở đó, 
mua sau này mua đầu bạc bỏ xuống mới quyết định đi, làm giấy tờ giả, đi đánh cá từ cửa Kiên Giang ra 
đi đánh cá mà muốn làm giấy tờ giả phải lên xuống copy giấy tờ ở đó coi sau này in trên này, rồi cũng 
đóng dấu y vậy tỉnh Kiên Giang cho phép qua sông Đốc đánh cá, bắt đầu ở bến Chương dương là người 
không có lên ở đó, mà về Cà Mau mới lên người  thì chuyến tàu đi khoảng 32 người toàn gia đình không, 
rời bến Chương Dương, đi dọc đường ra ngoài khơi tới gần Cần Thơ tàu ngưng lại để ván lên trên đóng 
vô, mua sẵn lưới câu, lưới đánh cá chất lên, ra cửa biển bình thường, trình giấy, ra buổi sáng, buổi chiều 
ghe nhỏ ra đi, nhưng mà có điều đặc biệt là chị chưa đi biển chị thấy điều lạ là 5h chiều mình thấy mặt 
trời nó hừng sáng lên thì mình nhìn ghe mình thấy rõ ràng, nhưng mà tối rồi thì mình không định hướng 
được hướng nào là tàu của mìnhcho nên cuối cùng tôi không tìm thấy lối ra, thì mấy người tài công mới 
tìm tôi, tại vì có tôi họ mới đi tìm, kêu tên mà họ ở đó họ đi tìm, chúng tôi may mắn tìm được yên rồi 
được tới khoảng bảy rưỡi tối thì chúng tôi bắt đầu đi. Đi chị biết ai lái không, tôi với thằng cháu lái thì 
không rành, nhưng mà may tôi hỏi mấy ông Hải Quân đi ngoài khơi đó, thì không bị cướp, đi gần bờ mới 
bị cướp đi ra ngoài sông Đốc bẻ 30 độ, đi chừng tám tiếng đồng hồ, rồi bẻ lại 130 độ là sẽ tới Malaysia 
cũng may là đi như vậy không đi ngoài khơi mà đi sát bờ nên không bị cướp, chúng tôi đi chừng 48 tiếng 
đồng hồ thì tới Pilobidong, an toàn, không bị cướp gì cả.  



!: Lúc đó ông đã có mấy cháu ở Việt Nam  

59:43:@: có 3 cháu ở Việt nam, cháu lớn khoảng 7 tuổi, tới Mỹ là bảy tuổi 

!: Ông ở đảo bao lâu 

59:55:@: Ở đảo Polobidong 4 tháng rưỡi. 

!: Tại sao nhanh quá vậy. 

01:00:00:@: Mình được ưu tiên,  

!: Lý do 

01:00:03:@: Khi lên đảo, tôi có nói tôi đứng ra chống chế độ, tôi tường trình sự kiện nó xảy ra như vậy, 
thì họ tin chúng tôi dạ, họ cho đi trước tiên. 

!: Khi đó thì ông có biết ông sẽ tới tiểu bang nào không ?hay ông phải chờ người bảo trợ. 

01:00:27:@: Thì chúng tôi bên bà xã có mấy người bà con cho nên bảo lãnh về Houston,  

!: Ở Houston từ cái ngày đó ạ ? 

01:00:38:@: Từ bảy lăm tới lúc đó 

!: Ông định cư ở Mỹ năm nào ? 

01:00:43:@: 14.9.1981. 

!: Khi ông tới Mỹ thì ông nhận được sự giúp đỡ như thế nào từ chính phủ Mỹ ? 

01:00:49:@ Thưa tới lúc đầu cũng như mọi người khác, mỗi người được 250$, và họ cho hai tháng tiền 
nhà, cũng may tôi có bà chị bà con bên bà xã chúng tôi cũng cho về tá túc hơn một tháng rồi sau mới tìm 
cái apartment ở, rồi các cháu, bắt đầu đi học. 

!: Thì cái khi mà ông tới đầu tiên đặt chân tới Mỹ thì ông cảm thấy thế nào.  

01:01:27:@: Lần đầu tiên tới Mỹ tôi đặt chân tới xa lộ về thì tôi thấy nhà thấp quá, nhà lè tè quá không 
giống nhà bên Việt Nam nhưng mà mình không biết là vì sao trong căn nhà tiện nghi nó rất là đủ nhưng 
mà nó thấp, nhưng mà vào phải nói bữa ăn đầu tiên là ăn rất là ngon sau một thời gian dài mình thiếu 
thốn thực phẩm ăn uống nó không đầy đủ, đặc biệt là ở đảo đó. Bốn tháng mấy là không có thịt cá đa số 
là ăn trứng gà với Mỳ gói nhiều lắm,  

!: khi mà ở mỹ thì ông làm việc gì đầu tiên 

01:02:07: thưa chị có nói thêm chút xíu thì lúc tôi ở bên đảo polobidong thì tôi hướng về tương lai, 
hướng về quê hương nhiều hơn,bởi vì chúng tôi có lời hứa là một số anh em bị bắt trong nước là nếu 
mình đi được thì mình ra làm cái gì khi mà tôi lên đảo lúc bấy giờ thì có phong trào kháng chiến của phó 



đề đốc Hoàng Cơ minh, xuất hiện ở các hòn đảo, như polobidong hay cenbibici gì chẳng hạn, thì chúng 
tôi bắt đầu tham gia ở đó, nhưng mà tham gia ở đó rất là rời rạc, vì hầu hết anh em tập trung lại rồi nói 
chuyện rồi nhận những tờ báo kháng chiến thì khi chúng tôi  

<video 2> 

Đặt chân tới thì ông anh bà con có mấy tiệm seafood, cho nên hôm sau tôi đi làm luôn, để lên giao tiếp, 
biết đời sống, quang cảnh của mỹ thì nói về quan điểm chính trị thì ao ước của chúng tôi ngày trước khi 
còn học đó cũng như lớn lên chúng tôi rất ngưỡng mộ ông John Kenedy, chúng tôi thấy là một người 
tổng thống trẻ của nước Mỹ mình đọc qua tài liệu thôi chứ mình không biết nhiều,trẻ, đẹp trai và rất 
ngưỡng mộ, mà nghe nói dòng họ là đại tỷ phú mình rất là thích mình mong ước rằng gia đình mình 
trong tương lai làm sao mà đầu tư lại góp lại build up lại thành một cái dòng họ mà như vậy, là thời gian 
đi học, trở lại Mỹ về cái chuyện chính trị thì sau khi đặt chân đến Houston thì tôi và vợ đi làm, các con đi 
học, thì cháu lớn nhất là học lớp ba, và đứa lớp 1 và một đứa mẫu giáo, đúng rồi, thì lúc bấy giờ tôi đi 
tìm coi các tổ chức chính trị hải ngoại thế nào, tôi còn nhớ là chúng tôi có gặp giáo sư Nguyễn ngọc Vi 
bên liên minh dân chủ, chúng tôi có tìm một số như anh Sơn của nhóm ông Ngô quốc sỹ bây giờ đó, tức 
là nhóm đó tổ chức phục hưng, cũng sinh hoạt tìm hiểu xem tổ chức nào khá, mà tới cuối năm 1982 
chúng tôi tham gia vào mặt trận quốc gia thống nhất Việt Nam tại houston. 

!: Thưa ông , khi tới Hoa kỳ tại sao ông không nghĩ về việc trở lại ngành ngân hàng của ông.  

02:22:@: thật sự thì chị biết là mình bày ở cái gì phía sau hết rồi,mình lớn tuổi hết, mình không nghĩ đi 
học trở lại, các con còn nhỏ nữa, tới thì mình lo đi làm kiếm tiền để làm sao để các con đi học, chúng tôi 
còn nhớ là sau thời gian cháu lớn nhất nó lên nó học trường Lmore là một trong số những trường khu 
Mỹ trắng tương đối tốt. Lúc bấy giờ tới năm 1985 chúng tôi mua tiệm đầu tiên là sandwitch shop trong 
một cái building có mấy tầng, có hai ba chục tầng, mỗi sáng đi làm sớm, ở đó mở cửa bảy giờ cho nên 
sáu giờ dậy đi, cháu nó dậy nó ra nó đón xe, trời lạnh lẽo mà chị biết là mới đâu có bảy tám tuổi, nó thấp 
lè tè, mình thấy cũng sốt ruột, cháu nó ra đứng bắt xe bus, thì mình nghĩ tới cái cảnh đó mình thương 
cho những đứa con mình, là cái điều kiện mình vất vả quá không đưa cháu đi được mà phải đón xe. Thì 
chúng tôi tiếp tục đi làm được hai ba năm thì đời sống tương đối ổn định, và chúng tôi bắt đầu mua nhà, 
chính thức năm 1986. 

!: thì ông có thể chia sẻ những nghề ông làm từ lúc tới Mỹ cho tới cái nguyên do như thế nào mà bây giờ 
ông trở thành giám đốc của một đài phát thanh 

03:57:@: Dạ đây là cái chuyện ai cũng không đạt được chữ ngờ, tình cờ cuộc đời nó đưa đẩy lúc bấy giờ 
thì đầu tiên là chúng tôi tham gia vào mặt trận, là năm 85 chúng tôi mua tiệm sandwitch thì làm rất tốt, 
mở cửa từ sáu giờ sáng tới sáu giờ chiều về có thời gian rỗi rãi nên có thời gian sinh hoạt được, xin nhắc 
là tôi mua cái tiệm sandwitch này cũng nhờ một người trong mặt trận, đó là anh bùi đăng khoa, có một 
thời làm cán bộ cao cấp của mặt trận, Nhưng bây giờ anh ấy nghỉ rồi, mà anh khoa anh  ấy giúp đỡ cho 
chúng tôi cũng như những người nào muốn làm business thì ảnh hướng dẫn, để ảnh mua, ảnh build cho 
mình chứ mình chưa có kinh nghiệm đi làm rồi có kinh nghiệm rồi sinh hoạt thì mình cũng là cơ sở 
trưởng, sau một thời gian làm việc ở đây thì tôi là cơ sở trưởng của mặt trận tại Houston, trong đó lúc 
bấy giờ nó đông lắm, có thể nói là chúng tôi vào năm 81, thì đầu 82 chúng tôi có gặp được phó đề đốc 



Hoàng Cơ Minh trong cái đại hội đồng tâm tại Houston, tức là cái đại hội chính nghĩa tại Washington và 
cái đại hội Đồng Tâm ở đây, và tiếp tục vậy cho tới, mình có cái điều sau là tôi làm sandwitch được 3 
năm sau đó tôi bán làm một cái chợ, business về grocery tức là bán thịt đủ các thứ đó, thì trong thời 
gian đó mình mới biết là làm chợ là làm bảy ngày hai ngày cuối tuần giành thời gian sinh hoạt lúc đó đầu 
đến Mỹ đó, không có tổ chức nào quy tụ được sự thân thương bằng tổ chức mặt trận quốc gia thống 
nhất giải phóng Miền Nam, lúc đó lúc nào cũng gọi điện thoại nói chuyện với nhau nó gần như là một đại 
gia đình cho nên rất là vui cho những người mới tới định cư tại Hoa Kỳ thưa chị.  

!: Xin ông cho biết cái nghề sau cùng của ông, làm là nghề gì trước khi ông bước vào lĩnh vực truyền 
thông. 

06:26:@: Lúc đầu là làm chủ một tiệm sandwitch sau đó làm chủ nhân của một cái chợ, xong thì bước 
qua làm chủ nhân hai cái business về convenience và gift shop, mà bây giờ vẫn còn một cái trong cái 
bulding dưới downtown, cái building năm sáu chục tầng bán chỉ có năm ngày tức là từ thứ 2 cho tới thứ 
6, cho nên có thì giờ, lúc đầu thì hùn với một số anh em để làm một cái đài trên làn sóng, 1050 làm một 
thời gian thì bị mất tiền không đạt được kết quả, sau đó làn sóng đó phải đóng cửa rồi chúng tôi chuyển 
qua một cái làn sóng khác, và chuyển qua làn sóng khác thì chúng tôi và bà xã handle cái vấn đề này, 
chúng tôi hiện giờ điều hành cái đài phát thanh ở Houston. 

!: Xin ông chia sẻ những khó khăn và thuận lợi khi làm một cái đài phát thanh ở tại Houston, tiếng Việt 
trên đất Hoa Kỳ này. Thứ 2 là mục đích ông lập ra cái đài để làm gì ? 

07:34:@: Thưa chị thực sự chúng tôi thưa với chị là cái ưu tư của mình khi rời khỏi Việt Nam, tức là làm 
thế nào để có cơ hội đóng góp cho đất nước được phát triển, dân chủ và phát triển là hai cái phạm trù 
không thể tách rời được, đất nước mà không có dân chủ thì không thể nào phát triển được, vì vậy trong 
thế kỷ ngày nay truyền thông đóng một vai trò chủ lực. hay nói cách khác là một vũ khí vô cùng lợi hại, 
chúng ta có thể nhìn các cuộc cách mạng ở nam dương, hoặc các cuộc cách mạng gần đây ở Tuynidi hay 
Ai cập Lybia hay là một số các quốc gia đó thì ta thấy một điều rõ ràng là truyền thông đóng một vai trò 
rất là chủ lực, nắm tác động rất quan trọng, cho nên tôi nghĩ mình làm radio để chuyên chở những cái 
điều nào tới dân chúng, và mình không giám nói hướng dẫn nhưng mà cùng với người dân thay đổi cái 
quan điểm nhìn, về đất nước, tại sao nhìn về đất nước. Ngày xưa mình quan niệm đó người quốc gia là 
người không yêu cộng sản, mới gọi là người quốc gia, cái điều này đối với tôi ngày hôm nay nó không 
đúng, người mà không chấp nhận chế độ cộng sản họ sẵn sàng làm cho tay sai cho tàu, cho nga, cho 
Nhật cho Pháp cho Mỹ họ cũng không phải là người quốc gia, người quốc gia là người phải phát huy cái 
tinh thần quốc gia dân tộc của mình đặt quyền lợi của quốc gia mình trên tất cả các quốc gia dân tộc 
khác mới là người quốc gia, cho nên trong tinh thần đó chúng tôi muốn chuyên chở đến đồng hương 
cũng như thính giả đặt cái vấn đề quốc gia dân tộc lên trên, vì nếu chúng ta nhìn sai lệch, chị biết đó, 
người Việt Nam rất trọng khoa bảng, khi nghe một người bác sỹ, luật sư, tiến sỹ thì cho rằng ông này cái 
gì ổng cũng biết hết, trên thực tế nó không đúng, ổng biết trên lãnh vực chuyên môn của ổng thì đúng, 
còn nếu điều hành lãnh đạo đất nước tốt hơn, thì nó đòi hỏi một con người có tinh thần ái quốc. Từ đó 
mình thay đổi bởi vì muốn đất nước có tự chủ thì chính cá nhân mình phải tự chủ, mình nghe một số 
việc mình phải biết phân tích nó đến từ đâu, đánh giá mức độ nó thế nào và sau đó mới đưa ra nhận xét 
của mình, thì cái câu chuyện đó, lãnh vực đó nó mới chính xác, còn nếu mình nghe sự việc, nào đó, đặc 



biệt ngoài này, cái phương tiện truyền thông nó rất là nhiều,  thì có rất nhiều những người làm việc trên 
phương tiện truyền thông báo viết hay báo nói nhưng mà chưa chắc họ đã có một cái tinh thần đúng 
đắn trong cái lĩnh vực truyền thông để mà cho người nghe hiểu được thế nào là cái tinh thần yêu nước, 
ái quốc, chống cộng thế nào, phải thay đổi quan điểm thì mới phù hợp với tinh thần của thế kỷ 21. 

!: Thưa ông nói như vậy thì trong chương trình phát thanh của ông có giới trẻ tham gia hay không ? và 
có những chương trình nào hướng dẫn giới trẻ bảo tồn văn hóa Việt  

10:58:@: thưa chị, nếu mà căn cứ vào một cái đài của giới trẻ thì mình cho rằng cái đài này hỗ trợ giới 
trẻ chưa hẳn là đúng, đó là điều ắt có nhưng mà chưa phải đủ, điều kiện đủ đó là làm sao tổng hợp cái 
nhìn của mình để cho các bậc phụ huynh thấy, là cái điều đó nó đúng, thì các bà phụ huynh cũng là thầy 
giáo nói lại với con của mình ví dụ các em, các bậc phụ huynh thường cho con em học các nghề mà thấy 
ra có địa vị xã hội thì cho học như bác sỹ, kỹ sư, luật sư còn những ngành khác chê chẳng hạn, thì cái đài 
là cái phương tiện làm thế nào con em nó thích thì các vị phụ huynh hỗ trợ nó, thứ hai là nói về tinh thần 
ái quốc thì các em thường thường ở Mỹ các em đi học thì có lòng, nhưng mà khi ra trường có công ăn 
việc làm rồi các em cũng không quan tâm tới đất nước nhiều lắm, cho nên muốn nói tới đất nước, muốn 
nói tới tinh thần ái quốc là mình phải tác động thường xuyên trên nhiều tác động khác nhau thì mới có 
cơ hội nhớ tới, ví dụ nói về du xuân, thì cũng có nhiều người ở Hải ngoại nói cho rằng con ông cháu cha 
đi du học cho nên đám đó là đám cộng sản cái điều này nó hoàn toàn không đúng, chúng ta phải chia 
làm nhiều thành phần du học tại Mỹ hay là các nước Âu Châu, thành phần được đi theo diện học bổng là 
thành phần xuất sắc, thành phần thứ 2 là thành phần đi học tự túc đi học tự túc không nhất thiết là con 
ông cháu cha, ai có tiền thì đi và chúng ta biết bây giờ ngay trên Việt Nam đó, người nghèo nhất cũng cố 
gắng cho con em mình đi vì họ quan niệm hi sinh đời bố củng cố đời con. Họ cho đi để mà cầu nối cho 
gia đình nó đỡ hơn hoặc về làm việc ở Việt Nam thì một người làm quan cả họ được nhờ cho nên cái 
khuynh hướng mà các bậc ở trong nước, cho con em đi học rất là đông, nêm mình phải đánh giá ai là 
thành phần cộng sản, kể cả cộng sản mình cũng có tiếp xúc vì sao, không ai phủ nhận được cái sự thật sự 
công bằng dù là người cộng sản họ cũng không phủ nhận, thì những năm trước các văn nghệ sỹ ở trong 
nước ra ngoài này chống đối, cái điều này đúng mà không hoàn toàn đúng hết, lý do là họ đi theo được 
sự chỉ định của bộ văn hóa ở trong nước, họ ra ngoài này họ tuyên truyền thì mình chống, nhưng mà có 
một cái một số ra đây ca hát hoặc là có cơ hội đi du lịch nước ngoài họ hát thì mình khó tiếp cận. Trở lại 
bây giờ có nhiều văn nghệ sỹ ở hải Ngoại về trong nước hát ví dụ như gần đây, nào là Mỹ Duyên, hay rất 
nhiều ca sỹ về trong nước thì chúng ta chống không? Tôi nghĩ là không, vì  họ ngưỡng mộ một người tài 
tử, văn nghệ sỹ thì tiếng nói về dân chủ tự do , bác ái nó dễ dàng hơn là chúng ta tuyên truyền ngoài 
này. Cho nên chúng ta phải khai thác tối đa cái luồng tư tưởng đi ra đi vào như vậy, tạo cho họ ảnh 
hưởng, với nhiều mặt khác nhau, kể cả cái khuynh hướng, các con em cán bộ đều cho đi Mỹ, tại sao. Họ 
chống Mỹ nhưng mà cho con đi Mỹ vì Mỹ sướng, hoặc là nó học hành đàng hoàng nó trở về nước. Mình 
phải biết vận dụng thế nào để quần chúng bị trị đó, nó đông đảo chống lại thành phần thống trị. 

!: Trong trường hợp ông có ba người con trai thì họ có hỗ trợ cho công việc của ông không ? 

14:50:@: Thưa chị thì chúng tôi có ba cháu thì cháu đầu tiên là sau khi tốt nghiệp cử nhân kinh tế thì 
cháu là luật sư ở đại học Standford, đó là cháu thứ nhất, sau đó cháu ra trường cháu làm cho một cái 
văn phòng luật lớn ở Newyork và đi làm ở các nước ở Đông Nam Á, bây giờ thì cháu không còn làm nữa, 



cháu có hai công ty, công ty thứ nhất hiện tại có văn phòng chính ở Saint Jose, và ở Brazil, Nhật Bản, 
tổng số nhân viên treen 250 người. thì cái giá trị của công ty cũng rất là may có giá trị khoảng gần hai 
trăm triệu đó là cháu thứ nhất, cháu thứ nhì thì học MBA ở đại học Brown, là một trong số những đại 
học tương đương Havard ở miền Nam của Hoa Kỳ. Cháu đậu MBA và CFA tức là phân tích tài chính giờ 
cháu là giám đốc của một ngân hàng của Anh, cháu thứ 3 coi công ti của thằng anh ở bên Saint Jose, cái 
điều hồi nãy chúng tôi thưa với chị và quý vị là cái ao ước mà chúng tôi nghĩ là làm sao mình trong cái 
dòng họ build up để con cháu có sự gắn bó với nhau, ba anh em nhưng mà mỗi thằng cũng có ít ít, tôi hi 
vọng là các cháu sẽ xây dựng dòng họ Hoàng, ở tại đây và tại quê hương mình, thì tôi hi vọng là các cháu 
làm được việc đó rất là thoải  mái cũng ưa hoạt động nữa. 

!: Qua tất cả thành công của ông cũng như các con ông, ông nghĩ gì về đất nước Hoa Kỳ? 

17:17:@:  Thưa có nhiều người cho rằng đất nước Hoa Kỳ là quốc gia tạm dừng thứ 2 của người Việt 
Nam điều này hoàn toàn đúng, ngày hôm qua có người nói chuyện với chúng tôi nói là có người phản 
đối Hoa Kỳ bởi vì người Hoa Kỳ tới hỗ trợ Việt Nam rồi cuối cùng họ rút họ bỏ,để anh em quân nhân 
hoặc quân dân cán chính của mình đi vào tù thì cái điều này không phải là đồng minh tốt, thì chúng tôi 
thưa ngay, chúng ta phải phân biệt chính sách hoa kỳ và người dân Hoa Kỳ, chính sách của Hoa Kỳ bao 
giờ họ cũng phải làm những điều có quyền cho lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ, và trong cái quyền lợi quốc 
gia của Hoa Kỳ thì lúc nào có lợi thì họ làm điều đó, lúc nào không có lợi thì họ buông, người Hoa kỳ họ 
rất là thực tế, họ không như người việt Nam, bỏ thì thương vương thì tội. Người Mỹ không vậy, nếu là 
chuyện không có lợi là họ bỏ ngay. Cho nên trở lại chính sách Hoa Kỳ họ thực hiện những gì làm có lợi 
cho quốc gia của họ mà thôi. Việt Nam mà nghĩ rằng dựa vào Hoa Kỳ, Nga, nhật thì chúng ta phải nghĩ 
đây là sự tương quan quyền lợi lẫn nhau. Nếu chúng ta dựa mà chỉ xin và cho thì chúng ta sẽ phải làm nô 
lệ cho bất cứ quốc gia nào. Bây giờ trở lại với người Hoa  Kỳ thì họ rất là tốt, khi chúng ta tới đây, chúng 
ta được lãnh trợ cấp. Được trợ giúp, mặc dù khi họ bỏ, thì họ đâu có vương vấn gì nữa, nhưng mà họ 
vẫn có trách nhiệm với những người tị nạn, thì điều này chúng ta phải nhớ là người Hoa Kỳ rất là tốt với 
người tị nạn trên thế giới nói chung, và người việt Nam nói riêng. Cho nên chúng ta có thể coi Hoa Kỳ là 
quốc gia thứ hai  

!: Thưa ông, ông cũng sinh hoạt trong cộng đồng rất là nhiều, ông nghĩ gì về việc cộng đồng muốn bảo vệ 
cái văn hóa truyền thống của người Việt Nam, ông nghĩ qua ba mấy năm cái việc bảo vệ đó nó tốt đẹp 
hay cần phải bảo vệ hơn nữa. 

19:30:@:  Thưa chị nói về bảo tồn văn hóa thì các cụ nói là văn hóa còn thì đạo đức còn, cho nên văn 
hóa là điều cần phát huy mà mình cần phát huy như thế nào, có người nói chỉ cần duy trì chứ không cần 
phát huy thì gọi là phát huy có tính chất tích cực hơn. Thì cái văn hóa Việt Nam là một cái cơ may, sau 75 
rất nhiều người Việt Nam bung ra các quốc gia trên toàn thế giới, thì từ lúc đó họ mới biết nhiều về 
người Việt Nam, chứ còn thời đệ nhất cộng hòa thì có một số người biết về Việt Nam nhưng mà rất là lờ 
mờ, đâu có được rõ ràng cụ thể như ngày hôm nay, ngày hôm nay mắt thấy, nghe được, họ tiếp cận 
được nữa. họ ra ngoài ăn uống mua sắm họ đều gặp người Việt Nam ở các chợ búa. Từ đó họ mới thấy 
là người Việt Nam nó khác, trước đây họ coi người việt Nam là các dân tộc thiểu số, nhưng mà chúng ta 
biết là người Việt Nam là rất kiên nhẫn, chịu đựng, cần cù và rất là thông minh.  Nếu đánh giá thì con em 
chúng ta học hành rất là giỏi, phát triển cũng như là thương trường cũng rất là giỏi, đặc biệt vào các 



trường đại học lớn như Havard, Stanford hay Yale thì đều có người việt Nam, người Việt Nam chiếm tỉ lệ 
rất là cao trong các trường nổi tiếng, thì nói là người Việt Nam làm thế nào để phát triển một là ngôn 
ngữ, thứ hai là duy trì thì đây là một hình thức duy trì  con em cháu chắt mấy đời sau đó, họ muốn biết 
tại sao họ có mặt tại Hoa Kỳ đây là một cơ hội để nói lại là sở dĩ mình có mặt tại Hoa Kỳ là do cuộc chiến 
của cộng sản xâm chiếm vào Miền Nam và chúng ta không chấp nhận cái chế độ phi nhân, thiếu đạo 
đức, công bằng bác ái với người dân. Đây là một chế độ độc tài, toàn trị cho nên chúng ta phải đi tị nạn 
chính trị, không có tị nạn kinh tế, nếu không thì có nhiều người nói là tại sao người Tàu họ có ở đây 
nhiều, thì câu trả lời là người Tàu qua bên này làm việc đường sắt bên này cho nên họ là công nhân rồi 
họ ở lại trở thành cộng đồng người Tàu nhưng mà người Việt Nam khác, đa số việt nam tới đây là tị nạn 
chính trị, không có tị nạn kinh tế xác định một điều, vì tị nạn chính trị nên chúng ta phải ghi nhận những 
dòng sử, trong cái tiến trình lịch sử để cho con em có cơ hội ghi nhớ, là tại sao chúng ta có mặt ở đây, và 
tại sao con cháu ở Hoa Kỳ.  

!: Câu hỏi cuối là từ đầu đến giờ có điều nào mà Diễm hương chưa có hỏi mà ông muốn chia sẻ ? 

22:47:@: Có lẽ chị cũng hỏi hết nhưng mà cũng xin có một điều là chúng ta đến đây là tị nạn chính trị, 
ngoài cái sự thành công của mỗi cá nhân của người Việt hải ngoại về đời sống cá nhân, đời sống gia đình, 
vợ chồng con cái chúng ta phải có trách nhiệm gắn bó với đất nước của chúng ta bởi vì khi đi hay tới đây 
đó chúng ta phải mang một thông điệp cho đất nước có thái bình dân chủ, dân quyền, đó là cái xu 
hướng của thời đại, không thể đi ngược lại được, cho nên trước sau gì cũng phải có dân chủ nhưng mà 
làm thế nào để tác động cho sự dân chủ tiến tới nhanh hơn, thì mỗi người trong chúng ta phải có trách 
nhiệm gắn bó với quê hương, hỗ trợ không bằng tinh thần thì bằng vật chất để cho những người dân 
trong nước đang có đời sống không được tự do, dân chủ, dân quyền, và đặc biệt là không bị tàu cộng 
khống chế. Vì ta đã bị một ngàn năm đô hộ của giặc tàu, rồi giặc tây suốt cả lịch sử đã đứng lên chống 
giặc ngoại xâm thì ngày hôm nay chúng ta không có chiến tranh không bị đe dọa mà nhà cầm quyền 
cộng sản Việt Nam lại để cho tàu cộng khống chế dưới nhiều hình thức khác nhau, như hải đảo, mua đất 
đầu nguồn tại sao cuộc chiến tranh ngày hôm nay không bằng vũ khí,mà ngày hôm nay chiến tranh trên 
kinh tế, trên tình báo trên nhiều mặt trận khác nhau, chính vì yếu tố này mà người Việt ở hải ngoại mong 
mỏi là cảm ơn chị đã cho chúng tôi cơ hội để trình bày nỗi niềm riêng tư, thao thức của mình với quê 
hương đất nước, và phải làm gì cho đất nước Hoa Kỳ cưu mang chúng ta, cho đất nước Việt Nam không 
có dân chủ dân quyền, xin chào chị.  

!: Xin cám ơn ông Hoàng Bách đã nhận lời mời của hội bảo tồn văn hóa lịch sử người Mỹ gốc Việt đến 
đây chia sẻ những điều quan tâm, hay đời sống cá nhân từ thời thơ ấu đến giờ, đóng góp ý kiến cá nhân 
để làm sao phát huy nền văn hóa Việt Nam tại hải ngoại. Xin cám ơn ông.  

 

 

 


