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!: Xin chào ông, rất vui khi ông nhận lời cho buổi nói chuyện hôm nay, tôi sẽ hỏi trước hết là một số câu 
hỏi về tiểu sử cá nhân, sau đó đến lịch sử gia đình, và kinh nghiệm của ông trong thời gian chiến tranh, 
giai đoạn lập nghiệp tại Hoa Kỳ có những khó khăn thế nào ?Trước hết xin ông cho biết là tên, nơi sinh 
cũng như là nơi ông lớn lên, đã sống qua thành phố nào  

00:53:@: xin chào chị, tôi là Dương Phục, tôi sinh năm 1945 tại Thanh Hóa, sau đó tôi về Hà Nội sinh 
sống cho tới năm 1954 theo gia đình di cư vào nam, và ở Sài Gòn cho tới 1975 thì sang Mỹ.  

!: Thư ông, xin ông cho biết có những cái ông còn nhớ những kỷ niệm nào về thời thơ ấu của ông không 
ạ ? 

01:31:@:Tôi sinh ở Thanh Hóa nhưng mà tôi không biết nhiều về Thanh hóa, theo như gia đình kể lại thì 
tôi là con út trong gia đình mà sáu anh em thì 5 người anh của tôi đều sanh tại Huế, tại vì nhà sáu anh 
em trai 5 người anh sinh ở Huế mình tôi ở thanh hóa vì ba tôi thầy tôi làm việc trong triều đình Huế rồi 
đổi đi thanh hóa, sinh tôi ở Thanh Hóa, thành ra cái thời thơ ấu ở Thanh Hóa đó, chỉ nghe ghi lại là mình 
sinh ở Thanh Hóa chứ còn không có biết nhiều về cái thành phố này. 

!: Thế sống ở Thanh Hóa cho đến năm mấy tuổi thì đi ạ ? 

02:30:@: không rõ lắm, sinh ra ở Thanh Hóa, cho tới bao nhiêu tuổi, chỉ còn nhớ là 9 tuổi cái thời điểm 
mà tôi ở Hà Nội di cư vào nam là 9 tuổi, còn bao lâu ở Thanh Hóa thì không nhớ. 

!: Thế anh có nhớ gì về thời gian sống ở Hà Nội và có kỷ niệm gì ở Hà nội ạ ? 

03:10:@: Hiện tại tôi còn nhớ rất nhớ rất rõ, năm nay tôi 65 tuổi hơn rồi tôi vẫn nhớ địa chỉ là nhà số 3 
đường Lý Thường Kiệt, mặc dù chị hỏi rất là bất ngờ nhưng những cái đó nó ghi vào đầu tôi cái thời 
điểm thời thơ ấu ở Hà Nội, tôi nhớ ông anh kế tôi hơn tôi 6 tuổi thường dẫn tôi sang Hỏa Lò kế tòa án, 



hay sang lang thang chơi ở sân cỏ của tòa án ở chỗ Hỏa Lò đó, rồi những kỷ niệm ông anh dẫn đi rồi bắt 
những con ve sầu, giữa mùa hè, rồi cõng tôi đi chơi ngoài hồ Hoàn Kiếm, cũng có một số bạn, rồi tới sau 
này thì vô tình cũng lại là những người mà chúng tôi quen biết sau này trong ngành truyền thông ví dụ 
như là nhà thơ Nhất Tuấn hai ông rất hay cõng tôi quanh hồ Hoàn Kiếm. Đó là những kỷ niệm mà còn sót 
lại trong đầu tôi về Hà Nội.  

!: Ông có nhớ trò chơi nào mà ông chơi thời nhỏ không ạ? 

04:27:@:Trò chơi thì  nãy có nói với chị đó, mùa hè ve sầu nó kêu rinh lên trong cái sân tòa án, thì bắt ve 
sầu, cầm cái gậy xong rồi nhúng vào cục nhựa đường xong thò cái gậy lên thì dính trúng vào con ve sầu 
bắt xuống rồi đem về nhà chơi. Nhúng trong một cái lồng, cho nó kêu thì đó cũng là một cái trò chơi và 
rất nhiều kỷ niệm khi đi chơi với ông anh và bạn ông anh. Hoặc đi hồ hoàn kiếm có cái ông bán đậu rang 
đó ông ấy ủ hạt đậu rất nóng, đi vòng vòng bờ hồ hoàn kiếm thì ra thì đến nỗi đến lúc không có tiền vẫn 
múc được ít lạc rang ông ấy cho.  

!: Ông còn nhớ bài hát nào  

05:45:@: Cái thời điểm đó thì tôi là út mới có 9 tuổi, trước đó thì học ở tiểu học văn chương. Mấy ông 
anh đều là trai cả, thân thiết và đi chơi hay dẫn theo. Mùa đông ở Hà nội lạnh lắm, nhớ là được mấy ông 
anh cho mặc cái áo lạnh mà hồi ở ngoài bắc áo lạnh lông mấy ông ấy đi mua mấy quả nhót, là quả để chà 
chà vô cái khăn áo lạnh đó rồi ăn. Đi chơi với các ông anh, từ ông anh lớn nhà tôi tất cả đều dương, rồi 
tới một chữ tên thôi Dương Lân, Dương Hùng, Dương Bảo, Dương Tự, Dương Kiền thường thường thì 
ông Kiền là có tuổi gần ngang tôi nhưng mà thỉnh thoảng vẫn được đi chơi với mấy ông anh lớn mấy ông 
mua đào, rồi dẫn theo em cũng có những buổi nghịch ngợm như vậy. 

!: Thế ông sống ở trong suốt thời gian đó thì ông nhớ nhất về thành phố hà nội,  

07:11:@: thứ nhất là thành phố Hà Nội có lẽ sau này khi mà sau này chúng tôi hành nghề làm ký giả làm 
báo đó thì vô tình nhà tôi ở ngay với Hỏa Lò, nơi này nổi tiếng trong cuộc chiến Miền Nam thì nơi này là 
nơi nhốt phi công Mỹ bị bắn rớt ở Hà Nội, sự xoay chuyển sau này thế nào. SAu đó tôi vào Nam rồi đi 
làm ký giả, phóng viên rồi lại trở lại Hà Nội như một phóng viên đầu tiên để mà cố vấn thì lại trúng cái 
hỏa lò là cái nơi mà mình hay lang thang trước đó. Đi ngang cái ngõ Lý thường kiệt là cái ngõ mà trong 
đó có nhà của tôi đó là những kỷ niệm nhớ rất là dai trong tôi về Hà nội,  

!: Thế ông có nhớ gì về cái hình dáng của nhà giam hỏa lò đó ? 

08:17:@:  Dạ vâng, nhớ lắm, nhà giam Hỏa Lò là nhà giam của Pháp xây thành ra nó rất kiên cố, tường 
đá không à, nó ở trong một góc đường. Giờ hình như không còn nữa. Nhưng mà hồi xưa đó, thì nó chỉ 
nhớ là những bức tường cao bằng đá. Trông từ đằng xa là biết nhà tù rồi. Nó có cái hình dạng của một 
nhà tù, cửa ra vào nó nhỏ xíu à. Trong tường cao  

!:Ông có nhớ gì về lễ tết khi ông còn nhỏ không ạ ? 

09:02:@: Lễ hội tết thì thưa với chị là hồi còn nhỏ thì ở Hà Nội  mình đâu có được đi tự do, lúc còn nhỏ 
quá thành ra đi với các ông anh thôi. Thì cũng đi dự những cái quanh hồ Hoàn Kiếm hay là đền ngọc sơn 



có những cái ngày  hội đó, hoa đầy ra ở đường ngọc sơn. mình cũng được ăn cà rem ở Hà nội, vào Nam 
thì cũng nhỏ lắm lúc đó cũng cỡ chín mười tuổi thì cũng chỉ thế thôi.  

!: Nãy ông có nói là từ Sài Gòn cũng như sang đến bên này đều là ký giả thì xin ông cho biết ông đã học 
nghề đó trong hoàn cảnh như thế nào không ạ ?đó có phải là nghề duy nhất mà ông có suốt từ khi mà ra 
đời cho đến khi trên giấy tờ, động lực nào đã đưa ông đến nghề báo. 

10:07:@:Đúng ra thì ảnh hưởng của tôi chịu lớn nhất là người anh Dương Kiềm anh ấy là nhà văn anh ấy 
cũng làm báo, thành ra tôi rất ngưỡng mộ. Thích đọc những bài của anh ấy, cho nên từ đó tôi có định 
hướng thích viết lách, thích nghề đọc báo. Hai Là những ông anh kế, tôi có những ông anh nữa, ông anh 
Lân đều là những người làm trong ngành truyền thông gia đình chúng tôi đa số đều học luật hết trở 
thành luật sư nhưng mà bên cạnh đó là có nghề phụ là làm truyền thông. Thành ra ông anh thứ hai của 
tôi là ông Dương Hùng bây giờ bên Canada là một nhà ngoại giao nhưng mà dẫn tôi vào làm trong đài 
phát thanh SÀi gòn  

!: Năm đó là năm nào ạ ? 

11:06:@: Không nhớ, chắc là năm đó tôi đã xong trung học, đang học luật, tôi cũng có một năm léng 
phéng vào trường kiến trúc. Sau đó học văn khoa. Hồi đó được gọi là giang hồ các trường đại học, mày 
mò đi kiếm vớ vẩn chứ không có chuyên chú vào ngành nào nhưng mà gia đình tôi tiêp tục học luật sau 
đó vào đài phát thanh cũng chỉ vì tò mò thôi. Có ông anh dẫn vào, tôi được huấn luyện kiểu là on job 
training chứ không có tốt nghiệp. hồi đó cũng rập rình vào đại học báo chí hoặc kinh doanh hồi đó Sài 
gòn có đại học Vạn Hạnh có lớp thông tấn xã, hồi đó ông Nguyễn Ngọc Linh mở lớp phóng viên do đó tôi 
có đi theo học, học cách làm phim làm phóng sự, viết lách trong ngành truyền thông nhưng mà cái chính 
là học từ đàn anh trong đài phát thanh từ đó cho đến giờ. 

!: xin anh cho biết cái assigment đầu tiên  

12:49:@: tôi là phóng viên chiến trường của đài phát thanh phóng viên chiến trường là giữa cuộc chiến 
cao độ. là năm 196 không nhớ rõ, thì asignment đầu tiên khi đó trong đài phát thanh chỉ có tôi với anh 
hữu anh lớn hơn tôi vài tuổi, anh ấy bên california rủ nhau đi một trận chiến trùng với nhau, tôi với anh 
ấy cũng có nhiều kỷ niệm tại vì cả hai là phóng viên chiến trường trước đó cái đài phát thanh thì cũng có 
một người anh đi chiến trận là anh Nguyễn Thao, tôi nghe cũng nể nhưng mà anh em bảo là mặt sắt đen 
sì, tôi lâu lâu bốc điện thoại lên thấy có cuộc điện thoại gọi về của ông thao từ bên Pleyku, Kontum nó 
làm mình muốn đi, thành ra tôi quyết định đi chuyến đó, đi cặp với anh ánh khe sanh hạ lào,  đi làm 
phóng sự cho sư đoàn nhảy dù, cả hai người lúc đó đều là dân sự, cậy cục nhờ mãi nhờ ông vũ đức minh 
xin xỏ mãi mới được đi học nhảy dù với tư cách là dân sự  

!: Cái đó là một cái đòi hỏi ? 

14:39:@: Không hề đòi hỏi, bao nhiêu phóng viên chiến trường của miền nam đâu có ai đòi hỏi là phải 
có một cái gì chuyên nghiệp về chiến trường mới được đi vào cuộc chiến đâu, cứ đi là đi thôi. Thì tại vì 
mình thích thôi, tôi và hai người bạn đồng nghiệp. 

!: học bao lâu mới có bằng ạ? 



15:03:@: học nhiều chứ, học bao nhiêu ngày, mấy tuần,  qua nhiều giai đoạn lắm, y hệt như một người 
lính nhảy dù, chứ không phải là có ưu đãi gì vì mình là dân sự cả, tuy nhiên tôi nhớ cái trung tâm nhảy dù 
hồi đó đó, vì mình là dân sự nên ghép mình với một số các ông của các đơn vị khác không phải nhảy dù, 
tôi còn nhớ ông đại tá Trần Văn Hai  sau này tự sát chết là cùng nhóm, cái việc đi chiến trường đso nó 
cũng có những câu chuyện bên lề như vậy nhưng mà có những cái assigment thì tôi nhớ chuyến đi với 
ông ánh, đi hạ lào, miền trung nhiều lắm. thời gian đó chuyên môn đi với ông Nguyễn Chánh Thi, tư lệnh 
quân đoàn 1  

!: Cái gì làm cho ông thích thú với nghề phóng viên, có phải suốt thời gian đó ông làm phóng viên về 
chiến trường không, hay là có những cái phóng sự khác. 

16:25:@: hồi đó đặc trách chiến trường là tôi ông vũ ánh, anh lực anh được, những sôi nổi ở Hạ Lào, Kon 
tum hay là vào lai khê chỗ tướng Lê Văn Hưng, nhưng mà hồi đó đài phát thanh đâu có nhiều phóng 
viên. Có những phóng viên đặc trách quốc hội, có người phụ trách họp báo, tôi không đặc trách quốc hội 
nhưng tôi vẫn đi quốc hội. có một thời gian tôi được biệt phái vào phủ tổng thoonngs tức là ông tổng 
thống thiệu đi đâu thì tôi quanh năm đi theo ổng thành ra cũng là cái dịp để mà mười bốn tỉnh thị xã 
miền nam là tôi đi hết. ông ấy đi kinh lý theo định kỳ, đến ông thiệu chủ tịch ủy ban hành pháp trung 
ương, ban lãnh đạo quốc gia lên làm phó tổng thống thì ông ấy vẫn đặc trách. Hồi ấy đi với toán của ông 
Hoàng Đức Nhã đi khắp nơi cover cái chuyến đi của các ông ấy. Ngoài phóng viên chiến trường là khi nào 
mặt trận nó cao điểm lắm, thì mới đi. còn bình thường đặc trách bên phủ tổng thống.  

!: Thưa ông, hồi đó thì là ông nói làm đài phát thanh Sài Gòn là của chính phủ phải không ạ ? 

17:43:@: Đúng. 

!: Thưa ông có cảm thấy bị kiểm duyệt không ? 

17:50:@: chắc chắn như vậy nó không có dễ dàng như bây giờ, hồi đó mình không có quyền phát biểu, 
mình chỉ được viết tin, và tin phải được kiểm duyệt, rồi đưa vào phòng ghi âm cho xướng viên đọc. 
Thành ra muốn nói là vọng ra phát thanh ngay, mà phải qua kiểm duyệt mà kiểm duyệt còn kỹ nữa. đặc 
biệt là giới trẻ tôi hay viết bạo, thì ông giám đốc đòi hỏi là mấy ông này phải đưa cho ông giám đốc kiểm 
duyệt, thí dụ ông ấy phải đọc bài của chúng tôi trước.  

!:Tức là làm cho truyền thanh nhưng mà phải viết , ông ấy ok bằng lòng rồi thì mới chấp thuận  

18:41:@: Khi một người phóng viên ra ngoài thì về tới nhà nó có cái hai việc, thứ nhất là viết bản tin, bản 
tin đưa cho ban biên tập, ban biên tập sẽ kiểm duyệt và xem xét tin nào quan trọng, đại thể tôi có đặc 
trách ông Nguyễn Cao Kỳ, mà ông Cao Kỳ hay tuyên bố rất là ẩu, thành ra đôi khi bài viết của tôi bị kiểm 
soát kỹ hơn, ông Vũ Đức minh thì là người từng làm chánh văn phòng cho ông Nguyễn Cao Kỳ ông ấy kỹ 
lắm, ông ấy đọc hết bài tôi có chữ ký ông ấy rồi mới được đưa cho xướng viên đọc. Mình viết phóng sự 
nữa, mình đi mình phải mang máy thu thanh, hồi đó máy thu thanh nó to lắm chứ nó không phải như 
bây giờ, vác ê vai ra đứng bên cạnh ông Kỳ thu những lời ổng nói, làm phóng sự, viết phóng sự trích dẫn 
những đoạn nào, cho thành phóng sự phát thanh tất cả những cái đó đều phải qua kiểm duyệt đã rồi 
mới được vào phòng phát thanh rồi mới audience được, qua tới mấy nấc.  



!: Chậm tới cỡ nào ạ ? 

19:45:@: Nó chậm lắm bây giờ có tin breaking news là phải làm ngay, nhưng mà bấy giờ tôi đi làm ra 
Huế với ông Kỳ về về chiều tối mình không vào đài kịp sáng hôm sau mới ngồi viết tin nó chậm mất cả 
một đêm, rồi  hòa âm đến chiều hôm sau chương trình nó mới phát, mà ổng đi từ hôm trước tức là nó 
trễ chứ nó không có nhanh như bây giờ, 

!: Hồi đó trễ thì trễ chứ nó không có thành vấn đề cạnh tranh như bây giờ  

20:21:@: vâng, không có đài nào khác, toàn của chính phủ thôi, thật ra có đài phát thanh quân đội thuộc 
tổng cục chiến tranh chính trị, mà cũng tương tự như bên này. Cũng có đài do Mỹ tài trợ có tính cách 
phát thanh ra bắc đài tiếng nói tự do nhưng đều có chế độ kiểm duyệt cả không có cái nào của tư nhân.  

!: Nếu ông đã sinh hoạt, từ khi sang Mỹ sinh hoạt trong ngành truyền thông thì ông cảm thấy làm việc 
dưới chế độ kiểm duyệt so với việc làm ở đây chịu trách nhiệm hoàn toàn với việc mình làm nó như thế 
nào ạ ?  

21:10:@: Dĩ nhiên nó có cái điểm tốt và không tốt của cả hai, đối với phóng viên trẻ tuổi mà thích làm 
nhanh độc đáo thì trong chế độ quốc gia thì nếu là giám đốc đài phát thanh ở đó thì tôi cũng kiểm duyệt, 
những người phóng viên ra ngoài để bảo đảm những cái tin đó nó không có nguy hiểm cho cái phía của 
mình trong cái cuộc chiến quốc cộng thì mình chấp nhận được.  

!: hồi đó họ kiểm duyệt có thêm vào hay bỏ cái gì khỏi bài của ông không ? 

21:57:@:  Không chỉ cắt bỏ thôi,  

!: Họ có thêm cái gì vào mà khác ý của ông không ?  

22:05:@: Không, chỉ cắt bỏ thôi, thí dụ như tôi tường thuật lời nói của ông Nguyễn Cao Kỳ chẳng hạn thì 
mình là một phóng viên, thì ông ấy nói sao cũng được, ông ấy nói quá cứng rắn với đối thủ chính trị của 
ông ấy. Tôi còn nhớ ổng bảo là dùng cái từ pháp lý là cái con mẹ gì, nguyên văn câu nói của ông Kỳ, khi 
mà tôi phỏng vấn ổng trong cuộc kinh lý ra miền trung hồi đó tranh cử có ông Trương Đình Du luật sư 
ổng tố cáo là các ông tướng chả có cái pháp lý gì cả, thì ổng trả lời tôi pháp lý là cái con mẹ gì tôi tường 
thuật cái đó thì ông Vũ đức minh sợ quá, ông ấy mới gạch đi thôi. Ông bảo chính ông thủ tướng nói tôi 
có thu thanh đàng hoàng mà nhưng mà mình không được phát.  

!: Ít ra họ cũng nhét vào ông những cái không nói, ông ấy không bắt chữa lại cho đẹp, chỉ có cắt đi thôi. 
thế còn bên đây ạ  

23:08: bên đây thì nó có hai mặt tức là tự do hơn, nhưng mà tự do đó đôi khi báo chí nó cũng vi phạm 
vào cái privacy của người ta, ví dụ như đi sâu quá vào đời tư của người ta    

!: Ông đang nói về báo chí mỹ hay báo chí việt nam, 



23:38:@:  tức là quá tự do đi thành ra tôi có cái nhận xét không được chính xác lắm về người viết nhưng 
mà vì tự do quá rồi cứ được đưa lên mặt báo rồi phát thanh đôi khi nó cũng có cái sự nguy hiểm của tự 
do, nó phóng túng quá  

!: Trước khi hỏi anh thêm về sự liên hệ tới nghề nghiệp xin hỏi tới vấn đề gia đình về lịch sử gia đình anh 
có biết gì về lịch sử gia đình họ dương, có gì đặc biệt không ? 

24:06:@: Cả gia đình tôi là họ dương và đều chỉ có hai chữ, thành thử có nhiều người hỏi có họ hàng với 
Dương Khuê không, không có họ hàng gì. Nó chỉ là trùng hợp thôi, ông cụ tôi thì là ba chữ, Dương Văn 
Long. Nhưng mà từ thế hệ tôi chỉ có hai chữ, và cho tới ngày hôm nay con tôi cháu tôi con của sáu người 
ông anh tôi đều có hai chữ hết thành ra nó thành thói quen. 

!: Có ai thắc mắc không ạ ? 

24:28:@: Chính tôi cũng thắc mắc là tại sao tên tôi có hai chữ tại sao không phải là Dương Văn Phục mà 
là Dương Phục. tại sao không phải dương tấn kiền mà lại Dương Kiền, cũng không hiểu mà cũng không 
phải vấn đề gì. 

!: Nãy anh có đề cập đến ông cụ làm việc ở triều đình huế, vậy cụ làm về ngành gì  

25:05:@: cụ làm về ngành giáo dục, chức vụ chính thức thì không biết, nhưng mà cụ là một trong những 
nguwoif giống như là thanh tra, sau này vẫn là trong bộ giáo dục cũng là thanh tra, thanh tra trường ốc.  

!: Thanh tra về trường ốc và chương trình giáo dục hay thế nào ? 

25:43:@: tôi không rõ nếu hỏi về ông cụ tôi và cái chế độ ngày xưa nó không như bây giờ, tôi không thể 
ngồi nói chuyện và đặt câu hỏi với bố thứ hai nữa là ngày xưa các cụ trong thế hệ ngày xưa không có 
thói quen nói chuyện với con cái về nghề nghiệp của mình, đa số tôi tin rằng ngay cả ông anh cả tôi cũng 
không biết nhiều về công việc của cụ đâu. Cụ làm thế nào thì chỉ cụ biết thôi 

!: Thưa cụ tên gì ạ ? 

26:13:@: Dương văn Long,  

!: Thế anh có biết ông bà cụ gặp nhau ra làm sao không ạ ? 

26:22:@: Không rõ lắm.Tại vì tôi cách xa hai thế hệ bố con cách xa quá, ông anh tôi cách tôi tới mười 
mấy tuổi. Thành thử thế hệ xa quá thành ra không biết chuyện các cụ ngày xưa thế nào/ 

!: Thưa bây giờ tại Việt Nam và tại Mỹ này gia đình có hay sum họp không ạ ? 

26:58:@: Nó gần như là tập tục của chúng tôi,c ó thói quen để cho con cháu mình học theo, cứ cái dịp lễ 
lớn gọi nhau về gặp nhau. thế hệ con cháu nó lớn lên ở đây,  con ông anh mình lớn lên ở đây, không biết 
nhau nhiều, tại vì nó cũng bận rộn, bố mẹ cũng bận rộn,  thành ra không có dịp sum họp. 

!: Thường thì sum họp vào những dịp nào ạ ? 



27:34:@: Thí dụ như thế này thí dụ có một đám cưới của người nào đó trong nhà,t hí dụ con tôi cưới thì 
ông anh bay suốt từ Canada qua, rồi một ông anh khác ở bên Nauy cũng bay sang, con anh cũng bay 
sang, ông anh khác từ Florida cũng sang, tức là gia đình sang hết. người Mỹ bạn tôi nó thấy lạ quá đám 
cưới bà con mà nó tập trung từ tút đâu xa, nó là tập tục mà tôi thấy rất là thú vị, hay là con ông anh tôi. 
đi đám cưới tút bên canada hoặc tiểu bang khác là tôi đi hết. Đó là thói quen trong gia đình. Thường 
thường đám cưới phải lớn. Nếu không đám cưới thì là Giỗ hoặc là lại căn cứ vào ngày nghỉ của đám con, 
thí dụ ngày lễ long weekedn, hay christmas những dịp mà tụi nhỏ được nghỉ dài là dịp đoàn tụ với nhau. 

!: Trong những dịp sum họp đó thì gia đình làm những gì ạ ? 

28:58:@: Đa số là các bà nấu ăn, đàn ông thì ngồi nói chuyện, chuyện chính trị đưa nhau đi chơi, vì nó ở 
xa đến thì nó đưa nhau đến những nơi thắng cảnh đa số vậy, buổi tối thì tụ tập. Gia đình tôi cũng có thói 
quen thú vị là ngồi vòng tròn với nhau trong buổi tối mỗi người nói vài câu. để mà biết nhau nhiều hơn, 
tại vì tụi trẻ ở đây nói tiếng Mỹ nhiều quá thành ra ép cho nó nói tiếng việt 

!: Thưa vậy các cháu ở nhà vẫn nói được tiếng việt ông vẫn duy trì được bằng cách nào ạ ? 

29:49:@:  Chúng tôi thì gần như vẫn giữ được tết, vẫn quy tụ con từ xa về lỳ xì, rồi ngồi nói chuyện. 
Những cái đó thì năm nào cũng giữ. Rồi những tập tục của Mỹ đó như Thanks giving chẳng hạn. Hay là 
nó ở xa đâu nó không về cố gắng không về được thì thu xếp về một chút xíu. tôi coi đó không những là 
cổ truyền Việt Nam mà cả ngày tết bên đây, những ngày lễ bên Mỹ này  

!: gia đình có món di vật hay kỷ niệm nào từ Việt Nam không ạ ? 

30:44:@: thưa có, có những cái hình ảnh thí dụ ảnh từ rất là xưa của cụ ông bố, rồi bà các cháu nó không 
có biết mặt bao giờ cả, có dịp thì giải thích cho cháu đây là bà cố. đây là ông.  

!: Những bức ảnh đó làm sao ông đem ra được, hay là sau này có người gửi ra.  

31:10:@: có những hình mình đem đi được tại nó quý trong gia đình thì mình để trong tập hồ sơ có cuốn 
album. Sau này mới tìm ra làm lại.  

!: Trong gia đình có món ăn đặc biệt nào không ạ nhà thích nhất món nào, mà ông có để bàn thờ tổ tiên 
hay là ... 

31:37:@: Vâng nếu mà nói về món ăn thì các cháu nó cũng may là thích món ăn Việt Nam , cháu út đang 
học Dược, mỗi lần về nó đòi ăn Dưa chua chẳng hạn, còn đa số các cháu thích ăn bún mẹ nó nấu. Ở nhà 
toàn ăn đồ ăn Việt không à, không ăn đồ ăn Mỹ. 

!: Ai là người nấu ăn ở trong nhà.  

31:58:@: bà xã tôi vẫn theo truyền thống của người Việt Nam là đứng bếp, dĩ nhiên là con và tôi cũng 
tập theo xã hội bên này, cũng đi chợ, cũng nấu ăn, bả cũng nấu được.  

!: Thưa ông, có những cuốn album hình trong gia đình còn giữ nhiều có ghi chép hay bưu ảnh gì không ạ 
? 



32:23:@: Có tôi giữ rất nhiều hình của cả hai phía bên nội và bên ngoại cho các cháu nó biết cô bác, chú 
anh chị em họ. gia đình tôi cũng may mắn có mấy anh trẻ anh ấy lại làm một cái gọi là family tree, tất cả 
gia đình sống khắp nơi ở trên thế giới cho vào, nhiều khi tôi bây giờ tôi cũng không biết mặt hết. cháu 
dâu bên Nauy nó có hình ở trong đó. 

!: Nếu trong trường hợp tới Nauy bằng cách nào ông có thể chia sẻ cách mà  

33:15:@: Hiện giờ thì không có hình tại vì các cháu trẻ bây giờ nó làm bằng computer không à. Tôi bấm 
là biết gia đình bên Nauy có bao nhiêu con cháu, nhưng mà nó không có mô hình thật.  

!: Bây giờ bước qua kinh nghiệm trong thời chiến, xin ông cho biết chiến tranh Việt Nam  đã ảnh hưởng 
đến anh và gia đình như thế nào không ạ ? 

33:53:@: Thưa chị, chúng tôi đúng là sống trong thời chiến, lớn lên trong thời chiến, thành ra nó ảnh 
hưởng bao trùm hết cuộc sống Miền Nam thời xưa, riêng cá nhân tôi với nhà tôi đều là ký giả cả, thành 
thử  

<video 2>  

@: Chúng tôi đã gặp nhau và tiến tới thành lập gia đình chung sống cũng qua những gặp gỡ ngoài mặt 
trận khi đi cover những cuộc chiến, với tư cách ký giả thành thử nó ảnh hưởng bao trùm hết tất cả cả cái 
đời sống của chúng tôi trong suốt thời cuộc chiến xảy ra tại miền Nam việt nam, vâng, chúng tôi gặp 
nhau là ở chiến trường khi mà tôi làm reporter tức làm phóng viên cho đài tiếng nói tự do, được tài trợ 
bởi Mỹ, có những luồng sóng phát thanh hướng ra ngoài bắc, tôi làm bên đài phát thanh quân đội, lúc 
đó tôi đã được nhập ngũ rồi, các thanh niên phải vào quân đội hết, không vào võ bị đà lạt thì tôi nhập 
ngũ thủ Đức ra biệt phái trở về nghề làm tin phóng sự, thay vì dân sự, chúng tôi gặp nhau tại chiến 
trường, tôi còn nhớ là hồi đó đi cover cái mặt trận bình long của ông tướng Lê Văn Hưng đứng tử thủ 
thường thường chúng tôi từ Sài Gòn lên Lai Khê là trạm tiếp vận của mặt trận Bình Long Lai Khê là căn 
cứ của sư đoàn 5 bộ binh, quen nhau trong cái toán cùng đi cover chung, phát thanh, điện ảnh, truyền 
hình báo chí, cùng đi chung một nhóm thì chúng tôi đi chung với nhau 1 chuyến. Rồi quen nhau qua làm 
phóng sự, rồi cũng đi Huế, Quảng Trị, đại lộ kinh hoàng, đi tuốt vào cổ thành quảng trị, từ Huế tôi tiến 
tới hôn nhân trên mặt trận ở Huế, Vì thế nên con gái tôi đặt tên là Thuận An, vì Thuận An ở huế, đứa con 
đầu lòng.  

!: Thế đến khi mà anh chị lập gia đình với nhau là thời gian bao lâu ạ.  

02:34:@: Cũng nhanh thôi thời gian quen nhau là còn làm đài này đài kia, đi chung công tác với nhau, rồi 
về tới Sài Gòn thì bắt đầu quen thì đii chơi với nhau, sau đó chúng tôi cái mà cao điểm đi với nhau là 
mùa hè đỏ lửa đi với nhau, thì năm 74 chúng tôi kết hôn, sau 2 năm.  

!: Rất ít cặp vợ chồng cùng trong một nghề mà lại tìm được sự hòa điệu cũng như trường hợp của anh 
chị, xin anh chị cho biết động lực nào, yếu tố nào giúp anh chị có đời sống lứa đôi như vậy, có cùng một 
nghề mà không có những va chạm tới không nhìn mặt nhau.  



03:37:@: tôi nghĩ là tình yêu, tình yêu có thể chiến thắng được những cái tôi. Trong tình yêu  lúc nào nó 
cũng có những cái tuổi trẻ mình muốn làm hay hơn, mình muốn làm nhanh hơn, cũng có những cái bất 
đồng ý kiến trong cách cover một bản tin hay là ngoài chiến trường chẳng hạn mình phỏng vấn người 
này hay không phỏng vấn người kia, rồi mình về mình lọc lại mình đưa cái tin này cao điểm hơn tin kia. 
Nó có cái sự bất đồng với nhau nhưng mà bất đồng ở đời không thể nào không có nhưng mà tình yêu nó 
chiến thắng tất cả, nếu mà mình yêu thương nhau đủ,t hì sự bất đồng nó nhẹ lắm. 

!: Trước khi trở lại vấn đề đó, chúng ta trở lại ảnh hưởng của cuộc chiến tới gia đình. Trong gia đình thì 
anh có những ai chịu ảnh hưởng của chiến tranh. 

04:49:@: có thể nói là tất cả sáu anh em bị ảnh hưởng cả,thí dụ người anh kế, anh Dương Kiền cũng 
trong quân đội, anh ấy chuyên về ngành luật biệt phái về tòa án Nha Trang làm ủy viên chính phủ, cũng 
vẫn là quân đội thôi. Anh kế bên cũng là ủy viên tòa án Quân Sự dưới Cần Thơ, trên nữa thì anh Bào là 
bác sỹ quân y ,  sáu anh em trong quân đội, ông anh cả cũng vậy ông anh cả cũng trong quân đội rồi về 
biệt phái. Hồi đó trong quân đội không có nghĩa là phải đi tác chiến, mà biệt phái, ví dụ biệt phái về dạy 
học, biệt phái ngoại giao. Tất cả anh em chúng tôi là trong cuộc chiến thì ai cũng hướng vào cuộc chiến 
cả.  

!: Nhưng không có ai trực tiếp tác chiến phải không ạ ? 

05:58:@: tôi là một phóng viên chiến trường tôi ra mặt trận, tôi không mang súng nhưng tôi cận với trận 
chiến nhiều nhất. Trong hai ông kia làm tòa án, bác sỹ quân y cũng ra mặt trận chết. Bác sỹ quan y có thể 
nói là làm cũng trực diện với cái chết.  

!: Và ông anh trong anh có dịp nào mà có giao dịch với lính Mỹ không ? 

06:33:@: có tại vì khi tôi theo hành quân là ăn nằm với đơn vị, tôi không thích đi theo đôi khi phải phỏng 
vấn tướng, nhưng tôi lại không thích đi theo chỉ huy, mà tôi đi lẫn vào các đơn vị nhỏ, cấp tiểu đoàn, cấp 
đại đội. Và ở cấp đó mình hay tiếp xúc, hồi đó quân đội Việt Nam thí dụ đi theo nhảy dù tiểu đoàn là có 
cố vấn Mỹ của tiểu đoàn, ở cấp đại đội cũng vậy, họ đi theo cố vấn nhưng chả cố vấn gì cả. Thí dụ đội 
trưởng bảo cho xin không quân thì họ gọi không quân họ giống liên lạc viên nhiều hơn, cũng tiếp xúc 
nhưng không nhiều. Tại không có gì nói với nhau nhiều ngoài mặt trận.  

!: Anh nghĩ gì về những người đó ? 

07:43:@:  Tôi thấy họ gần như là những quân nhân thuần túy, họ làm theo lệnh. Đa số họ không có hiều 
là tại sao họ có mặt tại đó, họ chả biết tại sao có cuộc chiến đó cả, đi vào những mặt trận có dân làng, họ 
chẳng biết là việt cộng hay dân làng. Thành ra họ cứ hỏi làm sao biết được. làm sao biết đâu là phe địch 
đâu là phe ta, nhưng mà họ là quân nhân chuyên nghiệp, họ làm việc của họ thôi.  

!: Anh có ý kiến gì về chính sách của Hoa Kỳ trong thời chiến khi chiến tranh chấm dứt. 

08:43:@: Tôi thấy chính sách hoa kỳ y hệt afganishtan bây giờ. Họ có chiến lược toàn cầu, họ giữ nơi này 
chiếm đóng nơi kia, giữ vai trò đó thế thôi , cái chiến lược cũng bây giờ bên afganishtan cũng y hệt vậy, 
có những trận chiến đi lùng quân Taliban, rồi cũng nhiều khi bắn lộn vào dân chúng, những vụ Mỹ lai mà 



báo chí làm ồn ngày xưa. Vai trò của Mỹ tại Việt Nam cũng như bất cứ nơi nào là theo chính sách toàn 
cầu của người Mỹ tức là công dân Mỹ họ là những cái máy thôi, họ cũng làm những bổn phận.  

!: Anh nghĩ thế nào về chính sách của người Mỹ chứ, tức là mình đang hỏi về vấn đề chính trị? 

09:41:@: Chính sách của người Mỹ tôi thấy sự hiện diện của người Mỹ tại Việt Nam hay afganishtan hiện 
nay là phải, chính sách đó. Nên có một lực lượng như vậy, người ta nói là cảnh sát trên thế giới, thì mình 
nên có để chống lại chế độ cộng sản chẳng hạn, nếu không có người Mỹ ở đó, thì có thể chế độ cộng sản 
nó còn lan rộng hơn nữa. Thì tôi thấy phải có một lực lượng quân sự mạnh như vậy, thế lực mạnh như 
vậy thì mới có thể lấn át. Nếu không có nước Mỹ mạnh với chính sách chống khủng bố thì rất là nguy 
hiểm cho thế giới.  

!: Chính sách chống cộng sản, và chống khủng bố, gần nhất là Lybia thì theo anh thì thế giới có nên can 
thiệp không ? 

10:45:@: chắc chắn rồi, tại vì ở đó, có những tin tức mới nhất là nếu không can thiệp thì có thể dẫn tới 
nội chiến. bây giờ nội chiến chứ không phải biểu tình và chống biểu tình nữa. Và có thể dẫn tới diệt 
chủng vì ông có thể quân đội hay không quân để diệt trừ quân của ông ấy, thì quốc tế nên can thiệp vì 
vấn đề nhân đạo,  

!: Can thiệp như thế nào ạ ?gửi quân vô hay làm thế nào ? 

11:16:@: Chẳng hạn liên hợp quốc, như phong tỏa chính trị, đẩy libia ra khỏi ủy ban nhân quyền, phong 
tỏa kinh tế, cắt viện trợ, quân sự là biện pháp chót nếu cần.  

!: Trước khi đi sang câu hỏi về vấn đề di dân, xin hỏi ông ngày 30/4/1975 ông ở đâu và đang làm gì ? 

11:53:@: Tôi ở Sài Gòn lúc đó vẫn là trung úy, làm trưởng phòng tin tức của đài phát thanh quân đội, 
cũng giống bao người khác, khi được tin quân cộng sản đã tràn vào SÀi gòn thì tôi về nhà lo cho gia đình 
tại vì đơn vị chúng tôi là cục tâm lý chiến, chiến tranh chính trị là không còn ai, tan hàng. Về nhà lo cho 
vợ con,  

!: Ngày 30/4 ạ. 

12:40:@: Khi mà quân cộng sản vào rồi đó, thì tối 30/4 thì gia đình tôi đi vào nhà thờ ở đường Tú Xương, 
vào trong nhà thờ tại vì gia đình chúng tôi là gia đình công giáo, thành ra những thời điểm như vậy thì 
tìm đến với chúa. Đại gia đình  

!: Trước đó ông có nghĩ đến chuyện di tản không ? 

13:07:@: Không, không nghĩ tới, vì tất cả chúng tôi có cái ao ước khi những cái biến cố xảy ra mình muốn 
được chứng kiến, mình muốn được trải qua, mình cũng muốn chia sẻ với số phận đất nước. Những 
người đi di tản, tôi cũng có cơ hội để đi.  

!:Nhất là lúc bấy giờ đang làm cho đài phát thanh tự do   



13:55:@: lúc đó nhà tôi đang nghỉ sinh tại vì sinh con vào 15/4 thì 30/4 thì con đầu lòng nhỏ, còn đang 
trong bệnh viện. Nhưng mà không đi.  

!: Xin anh kể tiếp.còn gia đình  

14:07:@: Gia đình tôi thì phân tán, tôi có một ông anh thì đã đi làm ngoại giao ông ấy sang bên Iran sang 
đó làm phó đại sứ, sau đó lại đi canada rồi anh bác sỹ là đi được năm 75 còn tất cả kẹt hết, ở lại và đi 
gặp nhau trong trại cải tạo 

!: Trở lại buổi tối 30/4/75 trong nhà thờ anh định làm gì  

14:43:@: Khi mà vào trong đó thì thấy không chỉ mình gia đình mình mà còn nhiều lắm, không chỉ mỗi 
gia đình mình mà còn những nơi mà người ta chạy vào đó người ta hoảng sợ quá vì không biết rằng cộng 
sản đến người ta có làm cái gì không và một phần vì lý do tôn giáo, một phần vì lý do tôn giáo, một phần 
vì lý do nhà thờ đó được điều hành bởi một ông cha người gốc Tây ban nha thì cứ nghĩ cái thế lực của 
người ngoại quốc thì người cộng sản sẽ không dám làm gì, thành ra vào đông lẫn lộn.Nằm đầy trong đó. 
Người gốc tây ban nha ông ấy coi cái nhà thờ đó, thì chúng tôi vào trong đó nằm ngủ ở đó thì tôi còn 
nhớ buổi lễ thì làm lễ buổi lễ rất là trọng đại, cũng vô tình thế nào lại gọi tôi đọc sách thánh  

!: Ông còn nhớ mình đọc gì không ? 

15:51:@ Tôi còn nhớ lúc đọc sách thánh đó mà đương đọc thì có những tiếng đại bác nó rung chuyển 
thành phố thành ra mọi người đều hoảng sợ hết, cho nên mình xúc động quá không có đọc hết được cái 
đoạn sách đó mà nước mắt cứ chảy trào ra. Rất nhớ như vậy, tối hôm đó thì nhìn cái khung cảnh nó bi 
đát, nó u ám lắm, lúc đi vào đó tôi vẫn mặc đồ quân đội thành ra sau đó thì mọi người quên cái thời gian 
chứ mọi ngày buổi chiều lấy bộ đồ không vừa lắm mặc vào. Còn mang theo khẩu súng lục lúc đó tôi nhớ 
là đi vòng sau sân nhà thờ để chôn khẩu súng lục dưới gốc cây, súng tùy thân của chúng tôi. Chúng tôi là 
sỹ quan nên đi đâu cũng có súng, đó là cái hình ảnh tôi vẫn còn nhớ. SÁng hôm sau là 1-5 đài phát thanh 
thành ra đâu đâu cũng chú ý có cái đài phát thanh thì vặn lên, đâu đâu cũng chú ý tiếng hát trịnh công 
sơn hát nối vòng tay lớn. Mọi người vừa buồn vừa giận cảm giác nó xốn xang như vậy đó, tôi nghe mà 
chảy nước mắt, vì thấy thời thế nó đổi nhanh quá. Từ tên tuổi rất thân quen với lại tôi lại là bạn nữa, 
nghe tiếng hát trịnh công sơn ngay trên đài phát thanh thấy mang ghi ta thùng vào trong đó anh ấy hát, 
tôi biết ngay đây là live không phải là thu làm trực tiếp thành ra mình nghe mình cũng xót xa cho cái số 
phận đất nước, anh trịnh công sơn có cái quan điểm của anh ấy, sáng 1;/5 tại cái nhà thờ đó cảnh nó 
như vậy thành ra nhất là chúng tôi đều là báo chí, nhà tôi thì mới sanh có 15 ngày tôi cũng vậy lúc nào 
cũng háo hức muốn được ra đường xem có gì, muốn được ra đường muốn là chứng nhân của lịch sử, 
nhưng mà đứng ở hàng rào nhà thờ thì thấy những người chạy xốn xác mà trông nó kinh quá, rồi là sau 
đó có những tiếng đoàn quân hoặc tiếng xe tăng di chuyển nhìn sang bên đường thấy cờ mặt trận giải 
phóng miền nam rất là nhiều mà tôi bảo lạ quá nhỉ, mới chỉ một đêm mà cờ đâu ra nhiều thế. Suốt dọc 
đường treo cờ, như vậy là có sự chuẩn bị sẵn rồi, cờ đâu ra cờ mặt trận giải phóng miền nam chứ không 
phải là cờ đỏ sao vàng của cộng sản đâu. Thành ra thời điểm đó thấy rằng quân cộng sản bắc việt chính 
quy thật, nhưng mà ra mặt thì là đám gọi là 30/4 theo đuôi là mặt trận giải phóng miền nam giữ chính 
quyền chính thức. Thông báo đầu tiên trên đài phát thanh ký tên là ông Trà nghĩa là ông tướng Trà đại 
diện cho mặt trận giải phóng miền nam, cái đó là ngày 30/4 1/5 như vậy  



!: Thưa thế anh rồi sau đó bao lâu thì anh phải đi gọi là học tập cải tạo ? 

19:47:@: Sau đó thì mọi người trở về rời nhà thờ về lại nhà cũ theo lời khuyên của ông cha đó là bây giờ 
là vô phương ra nước ngoài rồi, chấp nhận chung với số phận đất nước. Thì nghe lệnh trên đài nói là 
phải đi trình diện cải tạo sỹ quan rồi đi 10 ngày hạ sỹ quan đi 3 ngày thì chúng tôi cứ theo, mình cứ nghĩ 
thôi bây giờ thì cả đất nước rơi vào tay cộng sản đâu có cưỡng gì được nữa tụi nó còn ngây thơ quá à, 
mục đích lấy chính quyền nhưng bây giờ đang nắm quyền đời nào đi lừa mình, gọi là đi học tập cải tạo 
mình đi học tập thôi. 

!: Đó là ngày nào thưa ông ? 

20:38:@: Hai tháng sau mới đi trình diện thời gian đầu họ chỉ thiết lập công an phường đến thăm nhưng 
mà hai tháng sau là đi học tập, đó là vào khoảng tháng 6 thì đi trình diện thì cả gia đình đều là quân đội 
hết, thì rủ nhau đi chung. Mình cứ tưởng là mình đi 10 ngày đến nơi trình diện là trường Võ Trường 
Toản trưng vương ngay gần sở thú đó. mấy anh em đều vào đó tụ tập nói chuyện với nhau bảo ờ thôi thì 
đành vậy đi 10 ngày về. Không ai nghĩ là đi luôn vậy cả, nghĩ là ra thông báo một đằng làm một nẻo, tại vì 
nắm chính quyền ai lừa dối. Không ngờ đi là đi luôn vậy.   

!:  Như vậy anh phải đi mấy năm ? 

21:37:@:  Đúng ra không biết mấy năm, nhưng tôi trốn 2 năm thì tôi vượt ngục ra tù. Những người như 
tôi thì thời hạn mút mùa, có người 5 năm có người 10 năm. Tùy theo từng cái xét của chúng nó thế nào 
thì mình không hiểu  

!: Lý do gì khiến anh vượt ngục, anh vượt ngục như thế nào ? 

22:02:@: Lúc đó thì cái đợt đầu thì nó dùng chữ biên chế có nghĩa là cái cách mà các trại tù một thời 
gian lại xẻ ra đẩy đi một nhóm đẩy đi tán loạn, không để quen nhau lâu trong tù. Lúc đầu tôi đi ở Trảng 
lớn tây ninh đó thì tôi ở đó từ tháng 6 cho đến qua tết năm đó, tôi còn nhớ mùa đông năm đó lạnh 
khủng khiếp. Tôi ở chung tổ với một người là anh Nguyễn hữu nhật là họa sỹ, ăn nằm với nhau thì ông 
dương Tiền ông ấy đi trát ở trại kế bên sau đó thì kỷ niệm trại trảng lớn tây ninh mới đầu buồn cười lắm, 
sắp đến 10 ngày rồi, sao lại trồng rau trồng khoai làm gì mà bảo sao có 10 ngày mà làm trại tất cả đều 
ngây thơ vậy. Không ai tưởng được. Nhưng mà qua 10 ngày tới tháng thứ 3 thứ 4 mới thấy lạ quá, nó 
lừa hết cả tập thể nhốt lại hết. có một anh trốn trại là anh Ngô Nghĩa Tôi còn nhớ là bị bắn chết đầu tiên, 
không phải bị bắn chết mà bị bắt sau đem trở lại trại và xử tử trước mặt chúng tôi. Tôi mới thấy cái chế 
độ họ không cần tòa án, chỉ cần ông đại tá trưởng trại ký giấy là đem ra tử hình luôn lại còn bắt chúng 
tôi đứng coi bắn chết anh ấy ngay trong trại ở trại Tây ninh từ đó là thấy số phận heo hút rồi không có 
cách gì mà bảo thôi không phải 10 ngày thì vài tháng nhưng mà nhớ đến tết năm đó thì bị biên chế ra 
Phú Quốc, đảo xa, nó đưa tôi lên tàu há mồm, tôi nhớ ra Phú Quốc, là một cái đảo mà hồi xưa quân lực 
VNCH lại nhốt trại tù binh cộng sản, chính những trại tù còn lại chúng tôi bị nhốt trong đó, chứ không 
phải là gì , cách cai tù nó y hệt vậy, chuyến tàu khủng khiếp lắm, chân người này quặp lên đầu người kia 
mới có chỗ nằm tàu bao nhiêu ngàn người, rồi xong rồi đến đảo Phú Quốc ở đó 1-2 năm, ở đó đi cải tạo, 
đốn rừng, hàng ngày lùa ra đi lao động, đi làm trên núi chặt rừng, đốt rừng. Chặt cả một cái rừng, nhóm 
tôi chỉ có con dao. Mà mình phải làm dao lấy đó chứ không phải nó có dao đâu, mài dao chặt rừng, đốt 



rừng, trồng khoai mỳ, khoai lang vậy. mà cuối cùng mình ở đó cho tới khi những cái mình trồng ăn được 
rồi, bới khoai mỳ, khoai lang lên ăn rồi thì nhiều hôm đói quá thì bới lên ăn sống đó ở Phú Quốc như vậy 
khoảng hai năm chưa tới, thì biên chế một lần nữa. Lần đó lại đưa về Long Giao, Long Khánh, tôi trốn tù 
ở đây, vì thấy rằng là vào trại mới tìm hiểu là họ chia từng đơn vị mà chiến tranh chính trị đối với quân 
đội VNCH là đơn vị không tác chiến mà gọi là con ông cháu cha mới được vào chiến tranh chính trị làm 
công tác Văn nghệ, nhưng mà đối với cộng sản thì Chiến tranh chính trị lại bị đặt giá rất là cao thành ra 
nghe nói chiến tranh chính trị là bị tù ghê lắm. Và trước sau thì cũng phải đưa ra ngoài bắc, thành thử họ 
xếp chiến tranh chính trị là tình báo, ngang hàng với nhau. thì hồi đó quyết định trốn tù,thật ra không 
quyết định trốn, bà xã bả lên thăm tù là không phải được lên mà lên chặn trên con đường xuất trại ra 
ngoài để đi đốn rừng đó, thì lẩn vào rừng để gặp lén chồng, bà xã từ Sài Gòn lên long khánh hồi đó bả 
được móc nối có chuyến tàu vượt biên thành ra chuẩn bị trốn trại để Vượt Biên, nhưng mà chẳng may 
bả nhét vào tờ giấy rồi nhét vào điếu thuốc lá bả đưa tôi để tối tôi đọc. Gặp nhau rất nhanh trong cảnh 
đang lao động, chẳng may cán bộ nó trông thấy nó đọc được, do vậy nên tôi bị nhốt, tôi bị tù của tù nó 
nhốt trong connect, xích mình lại , thùng sắt của quân đội, thì tôi thấy vô phương rồi, thế nào cũng bị xử 
tử nên nhất định phải trốn thôi. Thì câu chuyện nó còn dài nhưng mà tôi trốn được.  

!: Khi mà ông có phải ông là một trong những người hiếm hoi thoát ngục được không ạ ? 

28:43:@: tôi nghĩ vậy, cũng có một số trốn được nhưng toàn nghe kể lại chứ đâu có trực diện chứng 
kiến, tôi là một trong những người trốn sớm, vì anh em trong đài báo nghe tin lẹ lắm. người này kể 
người kia nghe đến nỗi tôi trốn tù thì ông anh tôi ổng biết ngay. 

!: Từ lúc ông vượt thoát cho đến khi vượt biên thì khoảng thời gian bao lâu ạ  

29:25:@:  Tôi vượt năm 77, sở dĩ tôi nhớ vì đúng ngày sinh nhật Hồ Chí Minh 19/5 hôm đó là cái ngày 
mà, cộng sản nó có cái hay là sinh nhật của ông Hồ là nó bắt đi thi đua lao động, đúng ngày hôm đó nó 
xảy ra chuyện, năm 79 thì tôi vượt biên, tức là 2 năm câu chuyện nó dài nhưng mà trong hai năm ở 
ngoài lo đi vượt biên, thì năm 79 vượt biên được. Trong 2 năm đó thì sống bằng giấy tờ giả lén lút ở SÀi 
gòn.  

!: Thưa được biết chuyến vượt biên của anh và gia đình cũng không lấy làm suôn sẻ lắm phải không ạ ? 

30:15:@: Vâng, thật ra đi tới 20 chuyến lận, chuyến cuối cùng thì xong, những chuyến trước cứ bị trục 
trặc. Ra biển rồi lại vào, chết máy, nhưng mà tới chuyến đi được, là chuyến rất cam go chết máy rồi lạc 
sang bên biển Thái Lan, rồi bị hải tặc thái lan nó cướp, hãm hiếp. Đàn bà con gái đưa vào hoang đảo 
nhốt trên đó tới hai tuần trước khi được cao ủy liên hợp quốc cứu đưa tới trại Thái Lan.  

!: Sao họ thấy được ạ ? 

30:56:@: Họ có một chiếc trực thăng cũng vô tình bay trên hoang đảo đó, chính tôi và một số thanh niên 
chạy lên góc núi cầm khăn vẫy vẫy , có thể vì thế mà họ trông thấy hay không thì không biết nhưng mà 
hôm sau cái chuyến bay thì thấy có trực thăng của cao ủy liên hợp quốc đến đảo,  

!: Họ chở luôn tới trại tị nạn ? 



31:25:@: Vâng, họ bốc mình từ cái đảo đó,  

!: bao nhiêu người ? 

31:30:@: Tất cả là 157 người, tôi còn nhớ con số đó, họ mới thuê mấy tàu họ thuê chính tàu hải tặc chở 
vào đất liền,  

!: Nhưng mà mình có nhận ra không ? 

31:53:@: Nhận ra, chúng tôi đi thưa ngay cướp thành thử ra tòa, mấy hải tặc bị nhận diện, rồi ra tòa 
chính vì vậy nên bị kẹt lâu cái vụ ra tòa  

!: Kẹt là bao lâu >? 

32:07:@: Kẹt hơn năm, hồi đó lẹ lắm, ba bốn tháng là đi, kẹt hơn 1 năm ở trại Songkla Thái Lan, sau này 
hơn 1 năm là thường nhưng mà năm 79 là cái cao trào vượt biển nó lên cao, và cao ủy tị nạn họ giúp đỡ 
kỹ lắm, thành ra có người bảo trợ là vài ba tháng đi. Nhưng mà ghe của chúng tôi kẹt vì tòa, thành ra 
hơn một năm sau thì đi. 

!: Thưa được biết là anh với chị có soạn cuốn sách về kinh nghiệm vượt biển và vượt biên, vượt ngục 
này. Tình trạng cuốn sách ra sao, anh chị có tính cho phổ biến hay sao ạ ? 

32:58:@: Hiện giờ thì chúng tôi đương nhắm vào độc giả Mỹ, vì chúng tôi thấy qua đây công tác nhiều, 
bận rộn, không có thời giờ hoàn tất hết. Nhưng mà thấy nhiều tác phẩm cũng ra tương tự như vậy nói 
về  ngục tù, nói về vượt biên vượt biển, nhưng mà ao ước có cuốn sách nói lên với thế giới tự do về 
thảm trạng mà sau bao năm họ cũng biết rất là ít, thoáng qua họ cũng chỉ nói tới boat people thôi chứ 
họ không có biết chi tiết, nhưng mà sách bằng tiếng Việt thì nhiều lắm, nhưng mà tôi muốn hoàn thiện 
cuốn sách bằng tiếng Anh.   

!: Thưa như vậy là viết dưới hình thức hồi ký hay biên khảo hay thế nào ạ ? 

33:50:@: Hồi ký cả hai vợ chồng đều viết thành ra câu chuyện nó xen kẽ vào với nhau về câu chuyện của 
chính mình đã trải qua.  

!: Anh có thể cho biết là nơi đầu tiên mà, cảm tưởng đầu tiên khi anh và gia đình đặt chân tới  

<video 3> 

đất Mỹ 

00:02:@ Đó là ở Dalas Texas. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên đến phi trường dalas. Thì cả gia đình bên Vợ tôi 
được bảo trợ, vì gia đình bên Vợ đã đi trước ở đây đã bảo trợ từ trại tị nạn thành ra cả gia đình đã ra 
đón ở Phi Trường, về thành phố Dalas thì cái cảm tưởng của tôi thứ nhất là thấy thành phố đó ghê quá, 
xe chạy, nước Mỹ này mình cũng biết là lớn, nhưng mà xe cộ nó chạy mình chóng cả mặt, nhưng mà 
cũng có cái thất vọng tại vì khi về đến nhà tôi cứ nghĩ là xem movie thấy đường phố tấp nập, nhưng mà 
sao đường phố bên Mỹ này chán quá sao nó vắng vẻ chả gặp ai. Chả có hàng xóm, thấy nó buồn bã, 
không giống như mình tưởng, nhưng mà được cái tôi có gia đình bên Vợ là rất là mộ đạo công giáo, từ 



phi trường thay vì về nhà, thì ông bố vợ tôi bảo đến nhà thờ trước đã. Mình ngơ ngác ở trại tị nạn đầu 
tóc thì bù xù ăn mặc thì xốc xếch vào nhà thờ thì ngơ ngác mà không hiểu sao đùng cái đưa vào nhà thờ 
Mỹ chả hiểu gì cả, cha mỹ nói nhanh lắm, chả hiểu gì cả. Tiếng anh thì võ vẽ thành ra cũng lo sợ, hoang 
mang, lo cho bình an của mình, không biết mình có sống sót nổi ở xã hội Mỹ trong khi mình đang ở trại tị 
nạn cả năm trời nó chật hẹp nhưng mà mình quen và mình thích cái không khí, sang đây thấy lạ hoắc, 
đường phố vắng tanh, nhất là hôm đó là haloween tới đúng hôm Haloween trông khiếp quá buổi tối đó, 
thấy nước Mỹ nó khùng quá, một người đi ngoài đường mà ăn mặc dị hợm như ma quỷ á. Mà lúc đó 
người nhà không kịp giải thích cho mình là gì, mình thấy nó sao người ta lại ăn mặc lạ vậy, rồi có một ông 
chạy bộ ngoài đường, tôi bảo ủa tại vì đi với ông bố vợ, mới hỏi chắc người ta bị cướp hay bị ai đuổi mà 
sao chạy ngang chả ai nói chả ai ngó ngàng gì cả, sau ổng mới nói đâu có người ta chạy tập thể thao mà. 
Mình bảo sao chạy thể thao hùng hục ngoài đường lạ thế. Chưa bao giờ thấy cảnh đó cả, thành ra thấy 
ngộ quá. Cứ tưởng là phải có gì khẩn cấp mà nước Mỹ này kỳ lạ quá, không ai cứu ai cả. Hóa ra họ chạy 
bộ tập thể thao, sau tôi mới nói với bà vợ tôi hết sức, thiếu gì cách tập thể thao ra đường chạy bộ, 
không giống ai cả.  

!: Thế rồi từ Dalas bao lâu ông mới chuyển đến  

03:19:@: Sau đó thì về California để làm cái lý do có bạn bè ở Cali nghe nói Cali như là một cái gì cái nôi 
của cộng đồng, bạn bè nói nhiều quá, bạn làm báo chí rủ rê về. nói với gia đình về cali vì muốn gặp bạn 
về SAndiego có người bạn thân chị Tường Vy cũng là người làm báo, sang trước chúng tôi một thời gian. 
Về ở chung với Tường Vy  

!: Được bao lâu ạ ? 

03:55:@:  Sang đó mười mấy năm lận. 

!: Trong thời gian đó cái khó khăn nhất khi bắt đầu đời sống bên đây sandiego nói chung ở nước Mỹ là gì  

04:10:@: Cái khó khăn chung là thời gian tù cải tạo nó làm cho thế giới lạ quá, lạ về ngôn ngữ, phải đi 
học tiếng anh, không có nghề gì để sống ở đây, thành ra đi apply cái job electronic Assembly mình vô 
interview cũng bị rớt, vì tiếng anh loạng quạng, cũng chả biết sao, ai cũng đi làm assembly hết vô có gì 
đâu, nhưng mà trông thấy không khí cái hãng xưởng của Mỹ ngán ngẩm quá bao nhiêu trần ai vất vả qua 
đây đứng một cái hàng lạ này vào chỗ tối tăm, không ai nói chuyện với ai, mình đi qua mình thấy mà, 
thấy khó khăn quá không biết có hội nhập nổi với xứ này không ? hồi đó không bao giờ nghĩ trở lại nghề 
cũ của mình, nghề cũ của mình là làm ký giả, làm sao làm nghề cũ được. Thành ra đi làm thợ thôi, nhưng 
mà cũng không được. Thành ra thất vọng lắm. 

!: Mười mấy năm trời vậy ? 

05:29:@: Không phải mười mấy năm trời ,sau đó thì đi học đại học Mỹ này, học anh ngữ rồi có job  do 
gặp một số người Mỹ rất là có lòng, người thầy giáo cô giáo mình họ giới thiệu những công việc như làm 
trong trường học đại học mà mình đang học, cái job vớ vẩn thôi, nhưng mà mày mò lên , rồi tôi đi học, 
rồi đi làm social worker trước khi đi sang houston để trở lại nghề cũ như bây giờ. 

!: Xin anh cho biết cơ duyên nào đưa anh sang bên đây không ạ ? 



06:25:@: Tại vì được gặp lại các bạn cũ ở Cali hành nghề truyền thông, thành ra cũng được may mắn 
được có những người giới thiệu cũng có một số bạn làm thì tôi trở lại đầu tiên là làm phái viên của địa 
phương làm tin địa phương, ông lê văn ổng làm trưởng ban việt ngữ, đó là trở lại nghề cũ, đầu tiên là 
làm kiểu partime chơi làm cho vui chứ không phải để sống được, sau đó trên santeana là nơi tập trung 
nhiều báo chí nhất chúng tôi ở Sandiego, thì lúc đó mới có báo đầu tiên của anh Đỗ Ngọc Yến chơi với 
anh rồi có ông vũ Quang Ninh, cũng là người làm phát thanh đầu tiên, qua những người môi giới đó thì 
chúng tôi bắt đầu tập tễnh trở lại ngành truyền thông từ bên Cali, parttime thôi, sau đó bên Houston 
này có cái chi nhanh của đài phát thanh bên california thì tôi được mời sang Houston để coi đài địa 
phương đó, rồi ở đây mười mấy năm và tiếp tục nghề tới bây giờ. 

!: Hiện giờ thì anh là chủ đài phát thanh, cơ hội nào đưa anh đến chỗ làm chủ đài phát thanh và cái anh 
có cảm thấy  

08:19:@ Hiện giờ đó thì cái đài của tôi là đài tư nhân của gia đình tôi, tôi và một số người trong gia đình 
góp vốn nhau lại thành cái company thì coi như là tôi làm president điều hành đài phát thanh này cơ 
duyên nào thì nó cứ lần mò mình làm lâu rồi quen, mới đầu làm cũng không quen, nghề phát thanh 
mình khác, bên Mỹ khác Thì dần dà thì mình thấy mới đầu thì không nghĩ nó là nghề để mình sống được, 
nghĩ là cái thú, thích cái nghề quá, không nghĩ là sống được, bảo chắc mình phải làm cái gì khác, thành 
thử nghĩ tới cộng tác với các bạn ở đây làm những business khác, để mình được làm phát thanh, cũng 
may tới lúc cái khu vực có nhu cầu của một đài phát thanh Việt ngữ thành thử tôi lập công ty và nhận ra 
sống được bằng nghề này mà không cần làm gì khác. Cũng không ngờ nó dẫn tới cái đó, tức là cái lợi tức 
của nghề phát thanh nó đủ phát thanh nuôi sống cái đài, nuôi sống chính mình như một cái nghề  

!: Như bây giờ đài phát thanh mình phát bao nhiêu tiếng một ngày có bao nhiêu nhân viên 

09:53:@: giờ bây giờ đài phát thanh từ bình minh đến hoàng hôn, từ lúc mặt trời lên tới lúc mặt trời lặn, 
giấy phép là vậy, phát thanh bảy ngày trong tuần, từ thứ 2 đến chủ nhật, từ sáng tới khi trời tối, mùa hè 
kéo dài tới 8h30 mới phải cúp sóng phát thanh, nhưng mùa đông thì phải ngưng lúc 5h chiều, cho nên 
giờ giấc phát thanh nó như vậy, 

!: Chương trình phát thanh gồm những gì  

10:44:@: Chương trình thì vừa tin tức thời sự mới nhất trong ngày, có văn nghệ thì có cả ca nhạc, có cả 
cải lương, có cả thơ, như đài phát thanh ngày xưa, đáp ứng nhu cầu được nghe  

<video 4> 

!: Xin anh cho biết phát thanh những gì ? 

00:12:@: Nó đủ tin tức thời sự, văn nghệ, hồi ký và nhưng mà có lẽ một trong những phản ảnh là phóng 
sự cộng đồng, hoặc là chương trình đặc thù là mời những chuyên viên ví dụ chương trình luật pháp và 
đời sống là mời những luật sư phụ trách chương trình bác sỹ, có nhiều bác sỹ. Chương trình xã hội, có 
những chuyên viên Việt Nam hội nhập vào cái xã hội Mỹ này họ trở thành những chuyên viên họ lên họ 
giữ chương trình đó để mà đáp ứng với những cái cần thiết cộng đồng người Việt,  



!: Thưa anh có thể nói cho biết lợi tức chính của đài từ đâu không ạ ? 

01:04:@: Lợi tức chính là quảng cáo thôi, 100%: không có lợi tức nào khác, các cơ quan truyền thông ở 
đây chỉ có cách đó thôi.Chúng tôi có ban thư mục phụ trách nhưng mà xã hội Mỹ này họ sống bằng 
quảng cáo truyền thông Mỹ nó cũng vậy thì mình cũng vậy, nhưng mà cộng đồng của mình nó phát triển 
khá mạnh vì vậy các thành phố lớn đó có được những đài phát thanh sống rất tốt, ví dụ đài phát thanh 
California cộng đồng nó lớn trên 150000 người có rất nhiều cơ sở thương mại, đời sống Mỹ lại phải cạnh 
tranh nó có mấy chục tiệm phở chẳng hạn một tiệm phở mới ra mà không quảng cáo thì người ta không 
biết tới thì thành ra nhu cầu của họ mình đáp ứng nhu cầu đó nó đem lợi tức lại,  

!: như vậy thì trong đài có bao nhiêu nhân viên tất cả ? 

02:08:@: Nhân viên nếu tính full time và partime vì phát thanh từ sáng đến chiều tối. vả thứ 7 cn vì chia 
ca ra làm việc thì những người đó là nhân viên nhưng mà họ không làm full time họ làm theo ca ca sáng 
ca chiều, full time thì có khoảng 10, cũng có nhân viên fulltime như là kỹ thuật, lo quảng cáo lo chương 
trinihf, thì có độ khoảng 10 fulltime partime thì trên 20, toongr cộng tác viên có nghĩa là làm phụ trách 
chương trình vì sự trao đổi quyền lợi như một ông luật sư, một ông bác sỹ cũng có nhu cầu được người 
ta biết tới để mà có khách hàng thì ông ấy lên phụ trách tôi gọi là cộng tác viên, chúng tôi không phải chi 
phí, nhưng mà ông ta có những khách hàng qua chương trình phát thanh đó. Nhưng mà cũng có cộng 
tác viên chúng tôi phải trả chi phí tiền bài chẳng hạn những người viết, phụ trách chương trình, cũng là 
cộng tác viên nhưng mà họ ăn theo chế độ contract đó, nhiều loại nhân viên khác nhau.  

!: Thưa ông đã từng làm báo ở việt nam, giờ lại làm báo ở bên Mỹ nữa, xin ông cho biết sự khác biệt 
giwuax hai cộng đồng truyền thông nó như thế nào, giữa bên này và bên hải ngoại.  

03:59:@: Truyền thông ở bên việt nam thì hình như chúng tôi có giới hạn về quyền tự do ngôn luận 
nhiều cái luật lệ báo chí, bên này thì không, đài phát thanh của chúng tôi không có  ai kiểm duyệt không 
có ai bắt mình phải nói cái này không nói cái kia, mình phải tự giới hạn lấy ví dụ mình lên đài mình có lời 
xúc phạm đến cơ quan đoàn thể nào thì luật pháp họ cũng phải ra tòa, mình phải tự giới hạn lấy, nhưng 
mà nó không có khắt khe như ở bên Việt nam, có cơ quan kiểm duyệt mình, nhưng bên này mình tự chế. 

!: xin anh cho biết anh đã trở thành công dân Mỹ chưa Khi nào anh trở thành công dân Mỹ.    

05:00:@: Tôi trở thành công dân Mỹ từ năm 80 đến bây giờ sau 5 năm là tôi thành công dân Mỹ rồi. Thì 
cảm tưởng khi trở thành công dân Mỹ có hai cái cảm tưởng lúc mới đầu mình nói là mình phải làm cái 
thủ tục mình trở thành công dân Mỹ để tiện lợi cho gia đình mình còn đi đây đi đó, nhưng mà khi mà 
làm công dân Mỹ mình cũng có cái hơi buồn vì mình phải bỏ cái quốc tịch việt nam của mình để trở 
thành công dân nước khác không phải của mình, khi mọi thứ nó ổn định. Mình không thấy mình mất cái 
gốc Việt Nam của mình khi mình trở thành công dân Mỹ thì thấy cảm tưởng nó trôi qua nhanh. 

!: thưa thế hiện giờ ai giúp anh mua được căn nhà hay là anh  

06:02:@: Chúng tôi tự mua lấy  

!: Anh có bao nhiêu cháu ạ ? 



06:08:@:  Tôi có 5 con gái, và 4 cháu ngoại,  

!: Anh có ở nhà có giữ những truyền thống hay là phong tục của người Việt nam không ạ ? 

06:25:@: chúng tôi vẫn giữ được những phong tục căn bản nhất của người việt nam như là chẳng hạn 
như những dịp lễ tết quy tụ rồi con cái làm đám cưới thế rồi theo kiểu Việt Nam, và vẫn theo được 
những tập tục cổ truyền của người việt nam. 

!: Thế anh đã có dịp trở về Việt Nam chưa, cảm tưởng của anh khi trở về Việt Nam ra sao ạ ? 

06:55:@: Tôi trở về Việt Nam rất sớm khi tôi ở bên Sandiego tôi làm trong một chương trình nó gọi là 
indochinese… Cuộc nghiên cứu về indochinese tức là đông dương của trường đại học Sandiego 
University.  

!: Bao gồm cả lào và cao miên hay là chỉ có Việt Nam thôi ạ ? 

07:27:@: Lúc đó thì chỉ có Việt Nam thôi ạ, tại vì đi theo cái ông trưởng của project đó ổng đi Việt Nam 
nghiên cứu cái tình trạng xã hội của việt nam, tôi là thành viên của project đó tôi đi theo. Đi làm .  

!: Đó là năm nào ? 

07:46:@: Năm …198 mấy sau khi tôi sang thì tôi có được job đó khoảng 84 -85 đó là lần đầu tiên trở lại 
Việt Nam 

!: Cảm tưởng ra sao ạ ? 

08:16:@: Cảm tưởng khi máy bay đáp xuống phi trường tân sơn nhất đó, tôi đi theo giáo sư đó mà ông 
đó thì ổng sợ tôi có thể bị bắt lại vì tôi trốn tù thành ra lúc đó cảm tưởng mình sợ hãi nhưng mà lòng 
mình nó xao xuyến ngay khi máy bay vào Việt Nam nghe tiếng miền nam thấy áo dài Việt Nam thấy lạ 
mà sung sướng là được trở về quê hương khi mà đáp xuống phi trường ra khỏi phi cơ thì hết hồn vì cờ 
quạt nó kinh khủng quá, cờ đỏ sao vàng đầy ngập hết, áp đảo tinh thần mình, rồi vào thấy thủ tục khám 
xét ở phi trường nó kỹ quá, mình sợ quá. Phi trường Mỹ đâu có vậy đâu, khám xét tra hỏi lung tung hết, 
vừa sung sướng khi được trở về quê hương sau một thời gian trần ai đến từ Vượt biển qua Mỹ có job ở 
trường đại học rồi lại được về thì thấy sung sướng nhưng mà cũng đau xót thấy kinh quá, an ninh ở đó 
họ chặt quá mình ở bên Mỹ mấy năm rồi mình không thấy cảnh ngồi lê ngồi lết đi ăn xin ngoài đường rồi 
vừa ra là trông thấy ngay trông thấy buồn bã quá. 

!: Rồi gần đây ông có về Việt Nam không ạ ? 

10:05:@: Những cái dịp chung với ông Bush năm hai nghìn thì thì tôi có về, lúc đó cover hội nghị apec ở 
Hà Nội,  

!: Thế chuyến đi đó có suôn sẻ không  

10:26:@: Thì bình thường tại vì lúc đó ở hà Nội việt nam có cả ngàn ký giả những hãng thông tấn lớn 
nhất từ CNN cho nến BBC thành thử mình về với cái mác ký giả thì cũng không có gì cả. không bị làm 



phiền, họ cũng ngại, mình quốc tịch Mỹ lại trở về từ Mỹ đi cover hành trình của ông tổng thống Bush thì 
cũng không bị làm phiền. 

!: Trong thời gian đó ông có làm thêm phóng sự gì ngoài chuyện cover chuyến đi của ông bush không ? 

11:00:@: có chứ, tôi có một dịp trở về Hà Nội, trở về nhà số 3 lý thường kiệt hồi nhỏ thăm, cảm tượng lạ 
lắm, đii vào cái phố đó 40 chục năm không nhớ bao nhiêu năm về lại con ngõ thấy cảm giác nó lâng lâng 
khó tả, sung sướng là kỳ lạ hỏi thăm cái nhà đó tên ông bố tôi là ông Dương văn long thì nhà đó họ vẫn 
biết là bao nhiêu thế hệ nhà họ vẫn nhớ tên ông cụ, tôi thấy kỳ lạ quá. Cái cây sấu ở trong sân vườn nó 
vẫn còn nó rất là lạ.  

!: Thưa thế ông có ý kiến gì về vấn đề văn hóa của người việt ở Hoa Kỳ, ông có bi quan hay là lạc quan 
hay là thế nào, văn hóa của mình sẽ tiếp tục thế này hay thế nào ? 

12:04:@: Có nhiều người bi quan, tôi thì không bi quan,không lạc quan tôi nghĩ là nó sao nó sẽ vậy, chứ  

!: Thế là sao ạ ? 

12:11:@: có nghĩa là mình rời bỏ quê hương, mình đánh mất quê hương, nhưng mà mình đã đem quê 
hương mình ra khỏi đất nước tới nước Mỹ này và ở đây cái văn hóa phở chẳng hạn , phở đây ăn còn 
ngon hơn phở việt nam nữa. chợ tết đốt pháo, con cái mình vẫn mặc áo dài, vẫn nói tiếng Việt,mình đâu 
có mất văn hóa đâu. thành ra nếu đó là phương diện lạc quan và càng thế hệ sau nữa tin đi nó không bị 
xuống, cái chợ tết mình ở đây 35 năm rồi, 35 năm nữa chắc chắn vẫn sẽ có chợ tết. Có khi còn lớn hơn 
nữa, thành thử tôi lạc quan vì cái đó, con cái mình có lớp Việt ngữ, con nhỏ xíu nói tiếng Việt như gió, 
chả sao cả, mình có nói ở đây, nó bị mất mát phần nào thôi, mình vẫn giữ được cái văn hóa. Cái mất ở 
đây là vì cái hội nhập nó nhanh quá cái kỹ thuật nó tiến bộ quá cho nên cái giới trẻ ở đây nó có những 
giới trẻ nói về Việt Nam nó lơ là, cái đó cũng bt thôi tại vì họ sống họ lớn lên ở đây rồi, nếu mà cho về 
thăm nó cũng đi thăm như một du khách thôi. Giới trẻ nó đẻ ra ở đây nó không có rung động như thế hệ 
mình, thì cái đó là cái mất mát. nhưng cái mất mát đó là nó có sao thì hãy để nó vậy, mình có níu kéo lại 
cũng chả níu kéo được, con mình nó lớn lên nó nói tiếng anh nhiều hơn tiếng Việt  

!: Theo ông có nên cố gắng để bảo tồn không ? 

14:01:@: mình có nên cố gắng chứ hội bảo tồn tiếng Việt rồi bao nhiêu hội đoàn, bốn năm chục hội 
đoàn khác nhau, như là những chương trình ca nhạc phòng trà ở đây, nó cũng là một nền văn hóa tiếng 
việt vậy, trẻ con giờ nó hát nhạc rap bằng tiếng Việt nó là cái sự hội nhập, cái mix, pha trộn văn hóa nó 
sao thifminfh để vậy, có níu kéo cũng chả được, cứ để thế đi, thế là cũng tốt rồi.  

!: Nói về tình hình Việt Nam, tại vì hiện giờ có những vấn đề đang xảy ra tại các nước ả rập đó, thì theo 
anh thì tình hình việt nam có lạc quan không ? 

14:54:@: chắc chắn ảnh hưởng là cái chắc, cái hoa lài từ tuyzy sang trung cộng, và tới việt nam nó chậm 
hơn là các nước khác, là vì chế độ việt nam là công an trị không thể có biểu tình  lớn hàng trăm ngàn 
người như bên libi a được nhưng chắc chắn nó có ảnh hưởng mà tôi nghĩ là chỉ 5 năm nữa thôi là nó 
không phải bằng một cuộc biểu tình mấy chục ngàn người nhưng mà chế độ cộng sản nó phải nhường 



bước vì nó đi ngược với lòng con người. Trước sau nó cũng sụp đổ, nhưng mà không ai tiên đoán được, 
sụp đổ như là đông âu như bên ai cạp hay lybia được, nhưng mà ảnh hưởng là nó sẽ xảy ra, vì cái cao 
trào trong nước nó nổi mạnh rồi, cộng sản đâu có dập tắt được, 

!: Anh sinh hoạt trong ngành truyền thông trước và sau năm 75 thì gần đây tôi có đọc một người phê 
bình văn học có nói một câu thế này đại khái nghĩa là trong dòng văn học Việt nam từ nửa thế kỷ trở lại 

<video 4> 

 đây thì thì có những năm 30 là lúc nở rộ từ văn đoàn tới những cái phóng sự hay tiểu thuyết này kia kia 
nọ. Đến đó nó ngưng vào đầu thập niên 40, sau đó lại bắt đầu lại từ 1954 đến 1975 lại có một kỳ nở rộ 
của văn học vậy, nhà phê bình đó nói rằng có thể trong một tương lai gần sẽ có một kỳ nở rộ của nền 
văn học lần thứ 3 của VH Việt Nam, tại Việt Nam. Tức là có thời kỳ 1930 rồi 54-75 và sẽ có một lần nở rộ 
thứ 3 nữa.  

01:09:@: Tôi tin như vậy Cái thời đại của tự lực văn đoàn của Nhất linh ngự trị từ năm 30 trở đi nó là cái 
phản ảnh cả chế độ lúc đó, thời pháp thuộc, sau năm 54 nó có sự ảnh hưởng của cả nền văn nghệ tây 
phương với những tay viết ở cái thời điểm bấy giờ vẫn còn Doãn Quốc Sỹ, Võ Phiến, ,chịu ảnh hưởng rất 
nhiều của tây phương những loại như Anbert.. cái thời đại qua rồi, tại vì Việt Nam là trung tâm của hội 
nhập khắp nơi thành ra nó bị ảnh hưởng nhiều quá. cái đợt trước thì ảnh hưởng bởi pháp, đợt sau thì 
ảnh hưởng bởi tây phương. Tôi nghĩ sau này sẽ có đợt nở rộ mới của giới trẻ mà đã sống tại Việt Nam ở 
thời đại này, những đại biểu bị ảnh hưởng bởi cách mạng văn hóa từ ngay trong lòng Việt Nam, không 
kể những người viết theo thời thượng như Dương Thu Hương,  

!: Không phải cách mạng văn hóa của tàu phải không ạ ? 

02:43:@: Không phải, cách mạng người ta vùng dậy lối suy tư, gọi là cách mạng văn học, không bị lầm 
lẫn với cách mạng văn hóa bên trung hoa, nó phải có tính chu kỳ của những chu kỳ nở rộ thôi,  

!: Câu hỏi chót là anh có những cái kỷ niệm nào muốn chia sẻ với giới trẻ là giới mà sẽ tiếp xúc với bộ 
sưu tập lịch sử truyền khẩu này. 

03:25:@: Tôi nghĩ cái giới trẻ tiếp xúc với lịch sử project này tôi chỉ ao ước là làm sao mà  theo tôi hiểu là 
thế hệ chúng ta là thế hệ thứ nhất, thế hệ thứ 2 thường có khuynh hướng hội nhập mạnh quá vào xã hội 
địa phương nhưng mà bây giờ chúng ta thấy cộng đồng Việt Nam của chúng ta khá là lôi kéo được cái 
giới trẻ thế hệ thứ 2, thế hệ thứ 3 mình cứ sợ nó mất gốc. Nhưng mà không, chính thế hệ thứ 3 nó mới 
trở lại với thế hệ thứ 1 còn gần hơn thế hệ thứ 2 nữa, Theo lịch sử của những cộng đồng mà ở đây lâu 
hơn chúng ta trung hoa, nhật bản, đại hàn chẳng hạn, thế hệ thứ 3 họ đi truy lùng cái nguồn gốc của 
mình còn mạnh hơn thế hệ thứ 2 nhưng mà nó cũng cần cái gạch nối của thế hệ thứ 2, như là những cái 
tài liệu mà chúng ta đang làm. Thế hệ thứ 2 giờ nói tiếng anh giỏi hơn tiếng Việt thế hệ thứ 2 bây giờ 
đang lưỡng lự về Việt Nam như là du khách, cái thế hệ đó cần được cái thế hệ thứ 1 này làm sao mà lôi 
kéo mà dẫn họ để mà đừng có quá mạnh về cái xã hội tây phương này một ông bác sỹ Việt Nam thành 
công ở nước Mỹ này chỉ biết lo kiếm tiền, thích nói tiếng Mỹ hơn tiếng Việt thì bố mẹ nên kéo ông đó 
nên kéo ông ấy về nhiều hơn bằng cách nào mình không biết, nhưng mà kéo về nhiều hơn thì thế hệ thứ 



3 mình sẽ thành công. Để mà nó vẫn còn coi được bộ tài liệu này chứ nếu không thì thế hệ thứ 3 sẽ tiêu 
mất. 

!: Xin thay mặt hội bảo tồn Văn Hóa và lịch sử người Mỹ gốc Việt cảm ơn anh đã giành thời gian cho buổi 
nói chuyện ngày hôm nay. 

 

 


