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Vâng, thưa ông Nguyễn Cương, ngày hôm nay Diễm Hương xin được đại diện cho 
các anh chị trong Hội bảo tồn văn hóa lịch sử Việt Nam để phỏng vấn ông về 
những chi tiết từ thời ông còn ấu thơ cho tới bây giờ và đương nhiên là bên cạnh 
đó có đại gia đình của ông nữa. Kế đến là nhận định của ông về văn hóa, truyền 
thống của người Việt Nam và 1 thời kỳ rất là quan trọng, là mốc điểm lịch sử của 
đất nước Việt Nam, miền Nam lúc đó, ông ở đâu, làm gì và những nhận định của 
ông về các mốc điểm lịch sử đó. Kế tới là biến cố 30 tháng 4 năm 1975 ông ở đâu 
và bằng phương cách nào ông định cư ở tại Hoa Kỳ. Và sau cùng là đời sống của 
ông ở tại nước Mỹ. Trước hết là xin ông cho biết tên, năm sinh và quê quán của 
ông? 
Tôi là Nguyễn Cương sinh năm 1944, ở tại Hải Dương, Việt Nam, nhưng chỉ có 
được 1 năm thôi thì gia đình tôi đã di cư vào Sài Gòn, năm 1945. Từ đó trở đi thì 
tôi đã lớn lên ở Sài Gòn và đi học cho đến năm 1975 thì tôi qua Mỹ. 
Ông có 1 giọng nói của người miền Nam thay vì là giọng của người miền Bắc, Hải 
Dương. Gia đình ông đã di cư từ Bắc vào Nam năm 1945, có lẽ ông theo thân phụ 
đi vào trong Nam? 
Dạ thưa đúng, lúc đó bố tôi là trưởng ga xe lửa ở Hà Nội, vì sự bành chướng của 
ngành hỏa xa thì bố tôi được chuyển vào Sài Gòn để làm trưởng ga Sài Gòn thì 
phải đem hết tất cả gia đình vào, tôi được nghe mẹ tôi kể lại như vậy. Lúc đó thì 
gia đình vào sống ở Sài Gòn. 
Ông có thể cho biết gia đình ông có bao nhiêu anh em? 
Gia đình tôi có tất cả 3 anh em trai, mà hiện nay 3 anh em trai vẫn còn sống, 
nhưng người anh lớn thì sau năm 1975 mới từ Hà Nội vào Sài Gòn và hiện bây giờ 
đang sống ở tại Sài Gòn. Có thể nói là từ năm 1954 đến nay tôi cũng chưa có gặp 
lại được ảnh, chỉ có nói chuyện qua điện thoại thôi. 
Tức là khi ông cụ của anh đem gia đình từ Bắc vào Nam lại để lọt 1 người anh ở 



ngoài Bắc? 
Dạ thưa, không. Tất cả gia đình đều vào hết ở trong này, nhưng mà năm 1954 là 
chỉ biết lúc mà chia đôi đất nước có 1 đợt sóng 1 triệu người di cư vào Nam thì 
Việt cộng, có thể nói là Việt Minh đó, họ có kêu gọi 1 số thanh niên tập kết ra Bắc. 
Anh tôi lúc đó có lẽ vì cái hận mà cha mình bị giết chết, thành ra năm 1954 sau khi 
anh đậu trung học xong của trường ??thì anh ấy đi tập kết năm 1954, từ đó tôi mất 
tin tức không có liên lạc được với anh cho tới sau năm 1975. 
Thưa anh có thể chia sẻ thêm về việc thân phụ anh đã di cư vào Nam năm 45 và đã 
bị mất năm 54? 
Không, chị, tình trạng của ba tôi cũng giống như 1 số thanh niên thời đó, là vì lúc 
đó chị biết là Pháp đô hộ Việt Nam, thành ra là tất cả thanh niên nổi dậy đi theo 1 
phong trào kháng chiến để chống lại Pháp, giành lại độc lập cho nước Việt Nam. 
Bố tôi cũng ở trong tình trạng vì yêu nước mà đi theo nhưng không ngờ đi theo 1 
thời gian thì bố tôi mới biết được rằng là cái bộ mặt của Cộng sản lúc đó là núp ở 
dưới chiêu bài kháng chiến cứu nước. Khi mà bố tôi biết được thì vào khoảng năm 
1950. 
Khi đó cụ đã ở trong Nam rồi? 
Cụ đã ở trong Nam rồi. Cho đến năm 1950, bố tôi rời bỏ hàng ngũ, rời hàng ngũ từ 
trong bưng đi về Sài Gòn với gia đình. 
Nhưng mà ông cụ làm cho nha hỏa xa mà? 
Vâng, đúng. Ông cụ đang làm cho nha hỏa xa rồi ông cụ bỏ nha hỏa xa ông cụ ra 
đi, để lại mình bà cụ tôi ở lại lo hết tất cả gia đình. 
Cho tới năm? 
Cho tới năm 1950 ông cụ tôi mới trở về, từ trong bưng đi ra. Thì khi ông cụ đi ra 
thì tôi được gặp ông cụ tất cả 3 lần, mà lúc đó tôi nhớ là tôi nhớ tôi vào khoảng 5,6 
tuổi thôi. Cái mà không may là sau khi ông cụ tôi đi ra ngoài này thì mẹ tôi nhờ 1 
người quen xin cho ông cụ 1 cái giấy thông hành, tức là giấy kiểm tra thì lúc đó 
mới được hợp pháp để sống. Khi mà nhờ người quen thì họ cũng vô tình họ không 
biết lạị nhờ đúng vào cái anh đó là anh công an, lúc đó người ta gọi là mật thám 
của Pháp. Anh ấy lấy 1 số tiền thì thay vì anh ấy lấy 1 số tiền đó để anh ấy lo cho 
cái thẻ thông hành tức là thẻ kiểm tra thì anh ấy lại đi báo cho sở cảnh sát Pháp để 
họ đến họ bắt ông cụ tôi. Họ bắt rồi họ đánh chết luôn ở tại, tôi biết, tôi còn nhớ là 
cái post gọi là Cartina ở Sài Gòn. 
Lúc đó ông cụ bao nhiêu tuổi? 
Lúc đó tôi nghĩ là ông cụ vào khoảng 4 mấy tuổi, còn trẻ lắm. 
Vì cái hận đó mà anh của ông đã? 
Dạ, vì cái hận đó, vừa hận người Pháp mà hận cả cái ông người quen đó là công an 
đó, ông ấy lấy tiền rồi lại bắt ông cụ. Vì 2 cái hận đó mà ông anh của tôi, lúc đó 
ông ấy cũng chưa có biết là phong trào kháng chiến cứu nước Việt Minh đó, anh 
ấy cũng không biết đằng sau nó là Cộng sản, anh ấy không biết, thành ra anh ấy 
nghe lời và đi theo. Anh ấy đi theo thì cũng may mắn cho ảnh là khi anh ấy ra 
ngoài Bắc thì không phải gia nhập quân đội miền Bắc vào miền Nam đánh giặc mà 
anh ấy lại được đi du học ở bên Đông Đức và Nga Xô. Thành ra khi anh ấy đậu 



được bằng kỹ sư rồi thì anh trở về làm việc dân sự với tư cách là 1 chuyên viên kỹ 
sư về cơ khí. Cũng vì may mắn đó mà anh ấy còn sống được cho đến ngày nay. 
2 anh em của ông chưa hề gặp lại từ năm 54 đến giờ? 
Anh trên tôi, tức là ông anh giữa đó có về Việt Nam cách đây khoảng 5 năm thì có 
gặp.  
Thì ông ấy vẫn được khỏe mạnh? Gia đình các cháu? 
Vâng, ông ấy vẫn khỏe mạnh. Gia đình có tất cả 5 người con, tất cả đều khỏe 
mạnh. Mà riêng tôi thì tôi chưa có lần nào về Việt Nam từ năm 1975 đến bây giờ, 
thành ra tôi cũng chưa gặp. 
Ông có thể chia sẻ về cái nơi ở tại Sài Gòn sau khi gia đình di cư năm 45, gia đình 
ở đâu? 
Khi mà gia đình di cư vào Nam, vì ông cụ tôi là trưởng ga Sài Gòn, thành ra là 
được chính phủ cấp nhà cửa cho ở ngay sát cạnh ga Sài Gòn, sống ở tại đó. Lúc đó 
thì bà cụ cũng chưa buôn bán gì hết, cho đến khi ông cụ ra đi thì bà cụ mới bắt đầu 
xoay ra buôn bán, hồi đó là vợ của 1 công chức, vì không còn chồng nên mẹ tôi 
phải đi buôn bán. 
Cha của ông đã đi theo Cộng sản vào năm nào? 1947, 1948? 
Tôi không nhớ rõ thời gian đó lắm vì lúc đó tôi không được biết, tôi chỉ được gặp 
lại bố tôi lúc đó tôi khoảng 5 tuổi vào năm 1950, thành ra cũng không biết là vào 
lúc nào. 
Vâng, chắc lúc đó là cụ gia nhập rồi biết ngay, sau 1,2 năm biết ngay Cộng sản nó 
là cái gì rồi đi ra ngay. 
Ông cụ tôi tại vì hồi xưa trong gia đình ông nội tôi, thì ông nội là thầy giáo, mấy 
cụ giáo đồ ngày xưa rồi bố tôi cũng vậy thì ông cụ lúc đầu cũng không biết nhưng 
mà cụ nhận ra được ngay những điều không tốt thì cụ bỏ hàng ngũ đi về, nhưng 
mà không ngờ khi về lại gặp những sự không may mắn. 
Ở thời tuổi thơ, ông học trường tiểu học nào? 
Dạ, lúc mà tiểu học thì thôi học trường Diêu Hòa ở trên đường Lê Văn Duyệt, Sài 
Gòn. 
Và kế tới là trung học? 
Vâng, sau tiểu học thì tôi lên trung học Võ Trường Toản. Trường đó được vinh 
hạnh nằm gần trường Trưng Vương. 
Và ông học đại học nào? 
Dạ, tôi vào học văn khoa chỉ được có 1 năm thôi thì tôi bị động viên. Lúc đó trong 
gia đình chỉ có 2 anh em trai thành ra 1 người được miễn dịch thì người kia phải đi, 
anh tôi thì sức khỏe không tốt nên tôi để cho anh tôi được miễn dịch, còn tôi đi. 
Thưa ông, bây giờ trở lại thời gian ấu thơ của ông. Ở bậc tiểu học, ông có người 
bạn nào thân thiết nhất hay không, cho tới bây giờ vẫn còn liên lạc hoặc là muốn 
giữ những kỉ niệm về người đó? 
Thực ra thì cái thời đó xa xôi quá tôi không còn nhớ rõ lắm, nhưng mà có 1 người 
bạn ngày xưa thì cùng ở 1 xóm, cũng cùng là người Bắc di cư vào Nam sớm, cùng 
học chung 1 trường 1 lớp nhưng ảnh học đại học sư phạm, anh ấy ra là thầy giáo 
cho tới năm 1975 vẫn tiếp tục ở lại để làm thầy giáo nhưng mà bây giờ anh ấy đã 



mất rồi. Thì đó là về thời ấu thơ tôi chỉ nhớ có 1 anh đó là anh Trường, bạn rất thân, 
học cùng nhau từ tiểu học lên cho tới trung học, khi lên tới đại học thì chia đôi, tôi 
đi bên văn khoa, anh ấy đi bên đại học sư phạm. Nhưng mà bây giờ anh ấy đã bị 
bệnh xơ gan anh ấy mất rồi. 
Thế thì lên trung học ông có những người bạn thân nào không? 
Dạ bạn học thì trung học tôi có nhiều lắm, hiện bây giờ chúng tôi vẫn có 1 group 
bạn được khoảng vài chục người học chung với nhau ở Võ Trường Toản cho tới 
năm ra trường năm 1962. 
Ông có người bạn thân nào mà có nhiều kỉ niệm, có những kỉ niệm mà ông không 
thể nào quên? 
Nếu mà bạn thân mà để có những kỉ niệm không bao giờ quên thì nó cũng hiếm đó 
chị, không có được may mắn đó. Tất cả những người bạn thì đều thân nhưng mà ở 
mức độ nào thôi chứ không đến mức độ còn nhớ đến bây giờ. 
Trong các anh em của ông thì ông thương người nào nhất và người nào có nhiều kỉ 
niệm với ông nhất? 
Trong anh em của tôi thì thực sự ra chỉ có 2 anh em sống với nhau. Tôi và ông anh 
trên của tôi, hiện giờ đang sống tại California. Hai anh em sống với nhau cùng 1 
nhà, nhưng mà nếu mà nói ra thì lại hơi tin vào số mệnh 1 chút xíu, cũng có thể là 
không có đúng, là tại vì mẹ tôi sinh 3 anh em tuổi kỵ nhau Thân, Tỵ, Thìn, cái gì 
mà Dần, Thân, Tỵ, Hợi tứ hành xung. Tôi là Thân, ông anh tôi tuổi Tỵ, ông anh 
lớn nhất là tuổi Dần thành ra là 3 anh em lớn lên, sống với nhau chỉ được có vài 
năm rồi chia rẽ hết. Như ông anh tôi cũng vậy, sống chung 1 nhà nhưng mà gần 
như không đi chơi chung với nhau, ngay từ thời trung học anh ấy có bạn riêng, tôi 
có bạn riêng, không chơi chung với nhau. Rồi ra đi làm, anh ấy đi làm thông dịch 
viên cho quân đội được 2,3 năm rồi vì yếu sức khỏe thành ra anh ấy được giải ngũ 
về rồi anh ấy được miễn dịch luôn, không có gia nhập nữa, rồi tôi lại phải gia nhập 
luôn thành ra 2 anh em tuy sống chung 1 nhà nhưng không có thường gặp nhau 
lắm. Cho đến bây giờ, năm 1975 2 anh em cùng đi 1 chuyến máy bay sang Mỹ 
nhưng mà anh ấy lại định cư bên California, tôi định cư bên chỗ tôi sang tôi học 
đại học ?? Thành ra là không có gặp nhau mà sau khi ra trường năm 79, tôi học từ 
năm 75 cho tới 79 thì tôi lại về Houston và tôi ở đây luôn. Thành ra là vài năm anh 
em mới gặp nhau 1 lần. Nếu mà nói tới vấn đề anh em thì hầu như là ít lắm. 
Xin cám ơn ông. Thế thì ông có 1 cái kỷ niệm nào đối với thân mẫu ông không? 
Nói tới bà cụ tôi thì phải nói là tôi sống với bà cụ tôi cho tới lớn đó chị, coi như 
suốt thời niên thiếu, tiểu học, trung học cho tới khi tôi vào quân đội thì tôi vẫn còn 
sống chung với bà cụ. Bà cụ tôi lúc đó phải nói là làm việc rất là cực nhọc, buôn 
bán. Chị biết hồi đó, người đàn bà không có được học bao nhiêu mà nhất là lại tùy 
thuộc vào người chồng, tới khi là đùng 1 cái người chồng bỏ đi như thế thì bà cụ 
chỉ có 1 cách duy nhất là xoay qua vấn đề buôn bán. Lúc đó, tôi biết là 2 anh em 
trai, 1 bà ngoại, 1 ông nội, 1 bà cụ tôi nữa là 5 người mà 1 mình bà cụ tôi phải nuôi 
hết nhưng mà ông nội lúc đó là thầy giáo, là giáo học nên cũng thêm vào mà sống 
thôi, thành ra cụ làm việc rất là cực khổ, buôn bán tại chợ Sài Gòn, nên trong lúc 
mà tôi đi học tôi phải phụ với bà cụ để lo vấn đề buôn bán với bà cụ nữa. Cái sự 



buôn bán của bà cụ tôi cũng bất thường lắm, cũng tại chợ Sài Gòn nhưng cũng 
thay đổi nhiều nghề buôn bán khác nhau. Cho đến năm 1975 khi tôi và anh tôi rời 
Việt Nam, 3 năm sau, 78 thì bà cụ mất. Thành ra những cái vui buồn trong gia đình, 
tôi với bà cụ tôi là gần gũi nhau nhất, hơn cả ông anh tôi, ông anh tôi không gần bà 
cụ mấy. 
Thế thì ông lập gia đình năm nào? 
Tôi lập gia đình năm 1965. 
Ông có bao nhiêu cháu? 
Chỉ có 1 cháu gái thôi. 
1 cháu gái. Và bây giờ thì cháu làm gì? 
Bây giờ thì cháu có 1 ???ở miền Tây Bắc của Texas. Không biết chị có biết ???là 1 
thành phố nằm trên xa lộ 20 đi về phía Tây mà nó gần 1 cái thủ phủ dầu hỏa của 
Texas, tức là thành phố Mistland đó. Chồng của cháu làm ở trong hãng dầu hỏa, nó 
đi theo lên đó, thay vì làm công việc ở ngoài thì nó mở cái Beauty Shop tại đó.  
Còn ông bà thì ở lại đây? 
Vâng, tôi ở đây với 1 cháu gái lớn của chúng nó, tức là cháu ngoại. Hiện giờ cháu 
đang đi học đại học ở đây nên ở luôn đây cho tiện. 
Nói tới chú bác thì ông có bao nhiêu chú, bao nhiêu bác và những người đó có bị 
Cộng sản gây thiệt hại gì không? 
Về phần chú bác thì bố tôi không có ai hết, chỉ có 1 mình bố tôi thôi. 
Ông cụ là con 1? 
Vâng, ông cụ là 1 mình, duy nhất, nhưng mà có được 2 người, 1 người chị, 1 
người em gái của bố tôi. Bây giờ 2 bà đó vẫn còn sống, bà nào cũng 9 mấy tuổi hết 
rồi. 
Các bà ấy có con cái gì không ạ? 
Hai bà cô đó hả? Có, cũng có. 
Còn bà con họ hàng thì ông có gần gũi không? 
Bà con họ hàng thì hồi ở Việt Nam thì có gần gũi, nhất là lúc còn nhỏ và lúc còn đi 
học trung học thì gần gũi nhưng mà chị biết là thời kỳ chiến tranh, khi mà chiến 
tranh, gia nhập quân đội rồi thì mỗi người 1 nơi, ít có gặp lắm. Cho tới lúc có thể 
gặp nhau được là năm 1975 thì lại tản mác hết, tôi đi qua Mỹ rồi mấy người kia, 
người thì ở lại Việt Nam, người thì đi Đức, người thì cũng có qua Mỹ sau này, anh 
em cũng ít có dịp gặp nhau lắm, thưa chị. 
Đó là khi ông không có cơ hội được gặp gỡ, anh em ruột thì cũng ít gặp nhau, bà 
con họ hàng cũng ít gặp nhau thế thì trong những dịp giỗ kị hay hết nhất thì gia 
đình như thế nào? 
Thưa chị, tôi còn nhớ là khi còn ở Việt Nam thì họ hàng cũng hay quy tụ với nhau 
vì tuy là ở Việt Nam phương tiện giao thông không được thuận tiện lắm nhưng mà 
vẫn có gặp nhau thường xuyên hơn khi qua bên Mỹ. Khi qua Mỹ rồi thì coi như là 
đến ngày giỗ thì mạnh ai thì người nấy lo thôi. Tức là anh tôi bên Cali thì anh ấy 
cũng lo giỗ mà tôi ở bên này thì tôi cũng lo giỗ. 
Chắc là do kị tuổi? 
Có lẽ là như vậy. Mình cứ tin là như vậy đi. Cũng do hoàn cảnh xã hội và đời sống 



nó làm cho những trường hợp đó mình có muốn cũng không được. Thành ra tới 
ngày giỗ không có ai hết, chỉ có cũng làm giỗ để nhớ tới bố mẹ vậy thôi chứ cũng 
không nhiều. Phải nói là họ hàng gia đình tôi rất là đơn chiếc.\ 
Thưa ông, trong thời gian mà đất nước mình bị chia đôi năm 54 cho tới năm 63, 
ông là học sinh, ông thấy dưới chế độ của tổng thống Ngô Đình Diệm ông còn nhớ 
là ông đã được hưởng những cái gì tốt đẹp hay là không tốt đẹp? 
Tôi nghĩ là đất nước Việt Nam mình thời kì đó là thời kỳ an bình tốt đẹp nhất như 
bây giờ tôi nghĩ lại, yên bình, tốt đẹp nhất của đất nước Việt Nam trong giai đoạn 
đó, so với lại Đệ nhị Cộng hòa. Nhưng mà mình cứ tin 1 cái điều gì đó ở bề trên đi 
để coi như đó là mọi chuyện đều được an bài để cho mình đỡ phải thắc mắc. Chứ 
nếu tổng thống Ngô Đình Diệm mà không mất mà cứ tiếp tục lãnh đạo, không bị 
những áp lực của ngoại quốc thì có lẽ là đất nước sẽ khá hơn sau này. Nhưng mà 
nói thì chỉ nói như vậy thôi. Cho tới bây giờ nhờ sống ở bên Mỹ này, thông tin quá 
tốt đi, tất cả mọi điều trên thế giới này mình đều biết thành ra qua sự nhận xét và 
nhìn thấy đó thì 1 đất nước Việt Nam như là 1 quân cờ trong cả bàn cờ, thành ra là 
nó phải đi theo chiều hướng của sự sắp xếp của các nước lãnh đạo chẳng hạn như 
Hoa Kỳ, chẳng hạn như Nga Xô, bây giờ thì Trung Quốc đang mon men làm 
những chuyện như vậy. Cái điều đó nhiều khi mình không muốn cũng không được, 
thành ra mới có 1 sự thay đổi, cái sự thay đổi thì mình phải chấp nhận, còn riêng 
tôi tôi thấy chế độ của Ngô Đình Diệm, bây giờ tôi nhìn lại tôi thấy những đường 
lối chống Cộng của Ngô Đình Diệm rất hay so với những ông sau này. Những 
không sau này tôi không nói là họ không có tài nhưng mà nếu nói là xuất sắc cho 1 
lãnh tụ của 1 đất nước đó mà có lòng thì tôi thấy không có ai bằng Ngô Đình Diệm 
cả, phải nói là như vậy. 
Theo ông thì sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ ở tại miền Nam như thế nào? 
Sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ ở tại miền Nam thì tôi thấy đó là 1 điều đúng 
chứ không có sai đâu chị, là tại vì đi theo thế trận của bàn cờ, bây giờ thì mình 
sống ở Hoa Kỳ mình mới thấy rằng là người Hoa Kỳ làm gì thì họ cũng đã tính, có 
thể là có những giai đoạn họ tính kế hoạch 5 năm, kế hoạch 10 năm, kế hoạch 20 
năm, họ tính được xa như vậy. Nước Việt Nam của mình cũng là nằm trong kế 
hoạch 5 năm, 10 năm, 20 năm như thế thôi, thành ra chuyện mà họ vào là chuyện 
đúng chứ không sai. Nhưng mà chuyện khi họ rút quân ra khỏi Việt Nam thì theo 
tôi nghĩ là tại vì lúc đó Mỹ phải vào miền Nam để mà ngăn cản sự bành chướng 
của Trung Quốc xuống Việt Nam, cái chuyện đó là đương nhiên phải có. Nhưng 
mà 1 nước như Hoa Kỳ liên hệ dính vào với 1 chiến tranh quá lâu thì người dân họ 
cũng chán nản, không muốn ủng hộ cho chế độ tiếp tục nữa, thành ra người dân họ 
muốn chấm dứt. Mà đối với Hoa Kỳ thì nguyện vọng của người dân là nhất nên 
chính phủ bắt buộc phải đi theo nguyện vọng của người dân. Nên chị thấy là tới 
giai đoạn đó, năm 1963 thì các cuộc biểu tình ở các đại học ở bên này đó mà đến 
nỗi là cảnh sát can thiệp vào chết không biết là bao nhiêu sinh viên ở phong trào 
phản chiến. Cái chuyện đó thì có nhiều nguồn tin là bên phía Việt cộng len lỏi vào 
mua chuộc những sinh viên chống chiến tranh để tạo ra những cuộc biểu tình như 
vậy. Nhưng đó là chuyện người ta chỉ lợi dụng để thêm vào mà thôi. Còn thực ra 



thì tôi nghĩ lúc đó, bây giờ chị thấy là có bao nhiêu cuộc nổi dậy bên Ai Cập, 
Lybia...chị thấy là hầu như là sinh viên, tụi trẻ nổi lên hết. Thành ra lúc đó bên Mỹ 
là sinh viên nổi lên như vậy, Việt Cộng cũng chỉ đi theo thôi chứ đừng nghĩ Việt 
cộng có tài thánh gì mà có thể lợi dụng lòng yêu nước của sinh viên Mỹ để chống 
lại chiến tranh Việt Nam thì tôi nghĩ chuyện đó là không có. Tôi thấy là khi mà 
người dân họ chán ghét chiến tranh quá thì chính phủ phải làm cách nào để mà rút 
quân ra. Mà Mỹ rút quân ra là phải rút quân ra trong 1 niềm kiêu hãnh chứ không 
phải rút quân ra trong sự thất bại, vì vậy Mỹ họ phải đi nói chuyện với Trung Quốc 
để mà có những bàn tính, thương lượng với nhau như thế nào, anh được cái này, 
tôi được cái kia để mà Mỹ rút quân ra để mà chấm dứt giai đoạn chiến tranh ở bên 
Việt Nam đó chị. Nhưng mà có 1 cái khi mà Mỹ đem quân vào trong Việt Nam, 
khi đó tôi ở trong quân đội nên tôi biết vì 1 lý do gì đó là bí mật quân sự của Hoa 
Kỳ mà mình không biết được là tại sao, có những điều mà mình không biết được 
là tại sao đánh mà không đánh cho thắng luôn đi cho nhanh chóng mà giải quyết 
luôn đi mà cứ cầm chừng, nhiều lúc tôi ở trong quân đội tôi biết là có thể đánh 
thắng được nhưng mà tụi nó bắt ngưng là phải ngưng thôi. Thành ra quân đội rất là 
bất mãn nhưng mà họ không có hiểu được là tất cả những cái đó họ đều có ở trong 
kế hoạch của các cấp lãnh đạo Hoa Kỳ họ muốn, không phải là mình muốn mà 
được, mình thấy điều đó. Bây giờ, Mỹ vào Việt Nam, thế thì tại sao quân đội Mỹ 
lại không giữ quân đội Mỹ ở lại để giữ miền Nam để cho quân đội Việt Nam Cộng 
hòa tiến ra Bắc thì chắc chắn là lúc đó sẽ thống nhất được đất nước như là năm 75 
Việt cộng tiến vào miền Nam nhưng tại sao Mỹ không làm. Cho tới giờ này trong 
tất cả những tài liệu giải mật cũng không có nói rõ ràng lý do đó. 
Theo ông, nếu 1 quốc gia muốn thoát khỏi gọng kềm của các đồng minh cũng như 
thoát khỏi các cường quốc để cho họ đừng chi phối mình thì phải cần những điều 
kiện gì? 
Tôi thấy nếu mà quốc gia muốn thoát khỏi ảnh hưởng của các đồng minh lớn thì 
thứ nhất có những điều kiện là cấp lãnh đạo thông minh sáng suốt và thứ 2 là mình 
phải tự lo cho người dân của mình, mình đừng phụ thuộc vào viện trợ của bất cứ 1 
quốc gia nào cả. Chẳng hạn như bây giờ, Việt Nam lại tùy thuộc vào viện trợ của 
Trung Cộng là nhất và cả Mỹ nữa, vậy thì sớm muộn gì Cộng sản Việt Nam cũng 
chết thôi, không chết vì áp lực này cũng chết vì áp lực kia. Cái đó là điều chắc 
chắn sẽ xảy ra vì trên thế giới có bao nhiêu quốc gia đều giống như vậy cả. Tôi 
thấy chỉ có những quốc gia có thể thoát khỏi những chiến tranh và áp lực của các 
thế lực lớn trên thế giới là phải có 1 người lãnh đạo giỏi và thật lòng thương dân 
thương nước, phải lo cho mình, quốc gia mình phải tự lập được chứ mình đừng tùy 
thuộc vào tiền bạc của những quốc gia khác. Mình tùy thuộc vào người ta tất nhiên 
mình nợ người ta, mình nợ người ta thì mình phải làm theo ý người ta muốn. Còn 
nếu như mình không làm thì nó sẽ bỏ rơi mình, mà nếu nó bỏ rơi thì mình cũng 
chết. Thành ra là tôi thấy chỉ có cách đó thôi chị, chỉ có những quốc gia nào trên 
thế giới bây giờ mà dân được bình yên là quốc gia đó họ tự lập được, họ có nhiều 
kỹ nghệ, có nhiều cái để tự mình sản xuất, tự nuôi người dân của mình sống. Chứ 
còn cái gì cũng phụ thuộc vào quốc gia khác đó là chuyện mình đi vay nợ, trước 



hay sau thì 1 ngày nào đó mình phải trả lại thôi. 
Ông chắc là đồng quan điểm với tổng thống Ngô Đình Diệm là tổng thống Ngô 
Đình Diệm đã không đồng ý sự có mặt của quân đội Hoa Kỳ trên miền Nam Việt 
Nam? 
Tôi đồng quan điểm với tổng thống Ngô Đình Diệm thế nhưng có 1 điều là lúc đó 
tôi cũng hiểu được là đất nước mình lúc đó có tự lập được hay không. Đó là câu 
hỏi lớn nhất nhưng nếu trả lời được câu hỏi đó thì quan điểm của tổng thống Ngô 
Đình Diệm là đúng. Nhưng nếu mình không tự lập được, bên thế giới của Cộng 
sản giúp cho miền Bắc mà họ có nhiều vũ khí, y như chuyện trước năm 1975. Tôi 
còn nhớ là ngày 31 tháng giêng năm 1972 sau khi Mỹ ký hiệp định Gernever đó. 
Năm 72 là hiệp định Paris. 
Hiệp định Paris, thành ra lúc đó Mỹ chấm dứt không có cung cấp vũ khí cho miền 
Nam nữa. Trong khi đó bên thế giới Cộng sản họ còn cung cấp nhiều hơn cho 
miền Bắc để có đủ sức mạnh để tấn công miền Nam. Thì chị thấy trường hợp ông 
Ngô Đình Diệm cũng vậy. Nếu mình không tự lo được mà bên kia thế giới Cộng 
sản được cung cấp nhiều thì mình lúc đó cũng bó tay, mà lúc bó tay thì sao, lúc đó 
mình chỉ còn 2 con đường thôi, 1 là mình tử, tự tử, mình bó tay chấp nhận tự giết 
mình. Hoặc là chấp nhận sự giúp đỡ của đồng minh để họ giúp mình. Và khi mình 
chấp nhận thì tất nhiên là phải theo đường lối của người ta. Cái khó là ở chỗ đó. 
Thành ra tôi thấy tổng thống Diệm hay mà vẫn chưa đủ. 
Thưa ông năm 1968 thì ông đang làm gì.  
Thưa chị, năm 1968 tôi đang là ủy viên quân sự cho ông tỉnh trưởng tiểu khu 
trưởng Hồ Nghĩa. Lúc đó tôi đang ở đó thì năm 1968 tết Mậu Thân xảy ra. Sau khi 
chiến dịch Tết Mậu Thân xảy ra thì tôi được về nghỉ phép tại Sài Gòn. Ngay hôm 
mùng 1 là tôi phải chạy từ Sài Gòn lên tới Long Khánh đi qua không biết bao 
nhiêu là xác chết trên con đường từ Sài Gòn đi tới Hố Nai, không biết bao nhiêu là 
xác Việt cộng chết và quân lính, lúc đó xác Việt cộng chết nhiều hơn là lính mình, 
chết nhiều lắm, dọc theo Hố Nai đi theo quốc lộ số 1, quốc lộ số 1 chạy lên tới 
Long Khánh thì vượt qua không biết bao nhiêu trạm nguy hiểm. Về tới đơn vị thì 
lúc đó tôi mới được an toàn.  
Ông có thể cho biết khung cảnh ở tại Hậu Nghĩa trong ngày Tết Mậu Thân? 
Không phải Hậu Nghĩa mà là Long Khánh chị ạ. Tết Mậu Thân ở Long Khánh, 
trong thị xã Long Khánh thì tương đối bình yên, chỉ có đánh ở những trạm trước 
khi vào tỉnh Long Khánh mà thôi, ngay trong giữa tỉnh thì không có làm sao cả. 
Khi mà tôi về được trong tỉnh rồi thì trong đó bình yên. Trong vụ Tết Mậu Thân 
thì tỉnh Long Khánh tương đối là không có bị trở ngại nhiều, mà những trận đánh, 
đánh nhiều nhất là ở ngã ba Dầu Rây và Hố Nai, Biên Hòa, chỗ đó là đánh nhiều 
nhất chứ không có bị ảnh hưởng nhiều tới Long Khánh. 
Trong vụ công kích Tết Mậu Thân của Cộng sản, gia đình của ông cũng như là đại 
gia đình ông không có ai bị hại gì? 
Dạ thưa đúng, gia đình tôi ở Sài gòn lúc đó cũng an toàn, không có sao cả. 
Ông nghĩ gì về hiệp định Paris năm 1972? 
Hiệp định Paris năm 1972, miền Nam của mình lúc đó coi như là bị 1 sự bắt buộc 



của bên Hoa Kỳ, bắt phải làm mà không phải là cấp lãnh đạo của miền Nam không 
biết điều đó. Nhưng mà đã bị bắt buộc là phải làm tức là phải ngồi vào bàn để mà 
ký tên cho nó thực hiện xong hiệp định Paris đó để quân đội Mỹ được rút thưa chị. 
Thành ra hiệp định đó có thể nói là 1 hiệp định không có công bằng tý nào đối với 
miền Nam. Hiệp định đó là 1 hiệp định đã được tính toán, sắp xếp giữa Hoa Kỳ và 
Trung Quốc, Bắc Việt cũng được hưởng theo sự sắp xếp đó mà thôi chứ Bắc Việt 
cũng không có tài thánh gì ngoài chuyện là lúc đó Hoa Kỳ và Trung Quốc đã chia 
chác với nhau xong và Hoa Kỳ đã rút ra, Việt Nam Cộng hòa bị bên mình, bên Mỹ 
bắt buộc là phải ký thôi, ký để cho hợp thức hóa trên bình diện của quốc tế thôi 
thưa chị. Còn đó là 1 sự thiệt thòi quá mức. Chị thấy đó, ký xong rồi mà Việt Cộng 
vẫn đánh, vẫn tấn công như thường, quân đội miền Nam lại không được phép làm 
gì cả. Tôi thấy cái đó là không có fair.  
Bây giờ tới năm 1975. Trong giai đoạn đầu năm 1975 ông có cảm thấy thế nào 
không, kéo dài cho tới tháng tư năm 1975? 
Thưa chị, nói như thế này, trước khi nói tới điều đó tôi phải nói đến lúc tôi đi du 
học bên Mỹ ở ??về lớp lãnh đạo chỉ huy tức là leadership từ năm 1970 cho đến 
năm 1971 tôi trở về. Khi mà tôi trở về, sau khi học lớp đó xong rồi thì họ thuyên 
chuyển tôi về chiến khu Phòng Nghĩa năm 71, lúc đó giao cho tôi 1 đại đội trinh 
sát của tiểu khu Phòng Nghĩa. Trong thời kì làm đại đội trinh sát đó thì tôi có rất 
nhiều cơ hội để làm việc với trung ương tình báo Hoa Kỳ, tôi cung cấp những tin 
tức tình báo của địa phương. Vì vậy mà nhờ thời gian đó mà tôi được quen biết 
ông sếp ở trong văn phòng tình báo của Hoa Kỳ ở tại tòa đại sứ. Văn phòng lúc đó 
được mang 1 cái tên là văn phòng phụ tá đặc biệt cho ông đại sứ, nó kêu là ???, nó 
lấy tên là như thế thôi nhưng mà đó là văn phòng của CIA, văn phòng đó ??hành 
động của đại sứ luôn, thành ra quyền rất là lớn thưa chị. Trong thời gian đó tôi đi 
hành quân chung với Hoa Kỳ rất là nhiều, nhờ vậy mà tôi có mấy cái bằng này đây. 
Cho tới đầu năm 1972 thì tôi được thăng cấp lên tiểu đoàn trưởng ở tại đó. Cho tới 
mùa hè đỏ lửa. 
Thăng lên cấp bậc gì ạ, tiểu đoàn trưởng của gì? 
Tiểu đoàn trưởng của 1 tiểu đoàn khu khởi nghĩa đó thưa chị. 
Thiếu tá, trung tá hay là? 
À lúc đó tôi vẫn là đại úy, thăng cấp lên tiểu đoàn trưởng thì chỉ trong thời gian rất 
ngắn tôi lên thiếu tá thôi. Nhưng mà trên giấy tờ đã làm sẵn như vậy rồi. Cho tới 
mùa hè đỏ lửa năm 1972, lúc đó tiểu đoàn của tôi ngăn chặn sự tiếp viện của Việt 
Cộng từ bên ??đi về Đình Long, An Lộc để mà nó tiếp viện cho mặt trận Đình 
Long, An Lộc, tức là Mùa hè đỏ lửa đó chị. Khi đó tôi bị thương, tôi về tổng y viện 
Cộng hòa. Lúc đó tôi cứ tưởng là phải cắt 1 cái chân rồi nhưng mà về đó nằm 1 
năm thì cũng nhờ các bác sỹ quen biết, bạn bè cũ ngày trước họ cố họ giữ được, 
thành ra tôi không có phải bị cắt cái chân. Sau cùng bên bộ tổng tham mưu cho tôi 
nghỉ, chưa hẳn là được giải ngũ nhưng mà cứ nghỉ ăn lương thôi cho tới năm 1974 
tôi mới nhận được 1 cái giấy giải ngũ sau khi ra hội đồng y khoa cấp độ tàn phế, 
lúc đó là thương phế binh rồi đó. Nhưng mà có 1 cái là sau khi tôi rời bệnh viện từ 
năm 72 cho tới năm 73 thì mấy người bạn quen dẫn tôi vào trong tòa đại sứ gặp 



mấy ông sếp người Mỹ, rồi mấy ông ấy đem tôi về làm trong tòa thứ nhất là ở tòa 
đại sứ, sau đó tôi về làm tổng lãnh sự ở trên Biên Hòa. Lúc đó tôi phụ trách tất cả 
vùng Tây Ninh để mà theo dõi tin tức chiến sự của Việt Cộng tiến tới đâu, tới đâu 
là có 1 bộ phận chuyên làm những nhiệm vụ như vậy. Thưa với chị, cuối năm 1975 
là tụi tôi đã biết hết tất cả rồi, miền Nam phải giao. 
Cuối năm...? 
Năm 74 chứ, 74 là chúng tôi đã biết rồi. Tháng 2 năm 74 chúng tôi được lệnh là tất 
cả những hồ sơ mật, thứ nhất, đặc biệt nhất là những biography, tức là các tiểu sử 
của Việt Cộng chúng tôi phải đốt hết, mà không phải đốt không, chúng tôi phải 
cho vào mày nghiền nữa. Tụi tôi nói chuyện với nhau là thế này là xong rồi, miền 
Nam phải mất. Cùng lúc đó ở miền Trung bắt đầu có những cuộc di tản vào tháng 
2. Trong văn phòng làm việc của tôi có 1 cái bản đồ mà tôi theo dõi xem quân Việt 
Cộng tiến tới đâu, quân mình tiến tới đâu, bao nhiêu sư đoàn, tôi theo dõi và nói 
với nhau là “các anh thấy không, cái chuyện này thì lo mà chuẩn bị đi”. Phải đi 
thôi chứ nếu mà không đi thì sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ xảy ra. Nhưng mà 
tụi tôi không ngờ, trước đó 2 tháng không ngờ là mình sẽ bị mất vào ngày 31 tháng 
tư năm 1975. Cái người tù binh Việt Cộng mà chúng tôi bắt được, người mà tôi 
phỏng vấn cuối cùng, anh này là 1 đại úy, anh ấy là chi khu Củ Chi để anh ấy theo 
dõi tình hình và bám sát sư đoàn 25 bộ binh của mình ở Củ Chi để chặn con đường 
quốc lộ số 1 từ Tây Ninh về đó chị. Anh ấy nói thế này “Bây giờ mấy ông không 
cần phải hỏi gì tụi tôi nhiều, tụi tôi chỉ có 1 tin tức duy nhất nói cho các công biết 
là ngày 31 tháng tư, à ngày 30 tháng tư là quân đội giải phóng miền Nam sẽ đi 
diễu hành tại thành phố Sài Gòn”, anh ấy khẳng định điều đó. Mà anh này là 1 đại 
úy về, giống như là đại úy tình báo đó chị mà chúng tôi bắt được người tù binh 
cuối cùng mà chúng tôi phỏng vấn. Khi mà tất cả Mỹ đều biết tin đó mà bên bộ 
tổng tham mưu cũng biết tin như vậy, thực sự ra bên phía Mỹ không có ngạc nhiên 
gì cả vì bộ phận của chúng tôi là bộ phận theo dõi xem bên Cộng sản Việt Nam có 
đi theo đúng đường lối vạch ra, theo kế hoạch của người Mỹ như vậy không, ngày 
nào làm cái gì, tiến quân tới đâu, và ngày nào sẽ ra. Nhưng theo tôi được biết thì 
người Mỹ họ muốn năm 1975 không phải chấm dứt vào 30 tháng tư mà kéo dài 
đến cuối năm cơ. Nhưng mà bên Cộng sản sợ rằng vì 1 lý do nào đó mà Mỹ thay 
đổi đánh ngược lại thành ra nó đánh úp 1 cách bất ngờ, cuối cùng là bên Mỹ, ông 
đại sứ ở Sài Gòn bị tụi nó đánh giáp quá, ở Sài Gòn, ông ấy điện về Oasinton để 
xin Oasinton cho rút khẩn cấp tất cả, tất cả phải rút ra. Vì thế mà chị thấy là Mỹ và 
những người nhân viên Mỹ cũng như quân đội miền Nam rời khỏi Sài Gòn trong 1 
sự rất là hỗn loạn, chứ đúng ra theo kế hoạch của Mỹ là họ sẽ rút đi từ từ trong 
nhiều tháng chứ không phải là đùng 1 cái như vậy đâu chị. Nhưng mà đùng 1 cái 
như vậy là do bên Việt Cộng, nó muốn chiếm Sài gòn càng nhanh càng tốt trước 
ấn định của Hoa Kỳ luôn. Vì vậy mà thành ra sau cùng họ phải ra 1 cái tin đặc biệt 
phát thanh bài ???để cho tất cả quân đội trong khẩn cấp. Gia đình tôi được may 
mắn là ông anh tôi bây giờ vẫn đang ở California đó, thì lúc đó anh ấy làm cho cơ 
quan của DEO mà ông ấy lại là Director Invite chief Department, tức là ông ấy 
chuyên đi thanh tra tất cả các phi trường trên toàn quốc. Khi đó ông tướng Smith 



bên DEO lấy ông anh tôi về làm phụ tá, khi đó ông ấy nói cho tôi biết là “làm việc 
thì DEO dưới quyền của ??nhưng mà bây giờ di tản thì DEO là chỉ huy của ??, làm 
plant để mà rút quân, thành ra nhân viên của DEO sẽ được đi trước rồi mới đến 
nhân viên của ??” anh ấy hỏi “chú muốn đi với tôi không hay là chú muốn đi sau 
với tòa đại sứ của chú?”. Tôi nói là “đi càng sớm càng tốt” thì anh ấy mới làm cho 
tôi ???cho gia đình tôi và gia đình ảnh đi vào ngày 26 tháng tư. 
Tại sao bà cụ không đi chung với ông? 
Cái khổ là ở chỗ này chị ạ. Bà chị dâu của tôi, bà ấy muốn đem bà cụ của bà ấy đi 
theo mà anh tôi thì lại nói là không thể đem đi được, nếu đem thì chỉ đem 1 mình 
bà cụ tôi thôi. Lúc đó trong gia đình có chuyện mọi người không đồng ý với nhau, 
bà chị dâu của tôi nói là nếu không mang bà cụ của bà ấy đi, thì bà cụ tôi cũng 
không được đi, bà ấy nói dứt khoát như vậy, còn nếu không thì bà ấy cũng ở lại 
luôn, không đi. Thành ra cuối cùng ông anh tôi phải ra quyết định làm giấy tờ để 
cho 2 bà cụ ở lại. Chứ chị thấy cả 2 anh em đều làm cho Mỹ hết, mang bà cụ đi 
cũng là dễ dàng thôi. Nhưng mà thực sự lúc đó tôi không được phép mang bà cụ đi 
là bởi vì lúc đó tôi chưa có 1 cái quyền gì cả, nếu có đi thì là bên tòa đại sứ cho 
mình 1 cái giấy để mà di tản thôi. Nhưng mà lúc đó tôi chưa nhận được 1 cái giấy 
nào của bên Mỹ cả. Tất cả nhân viên làm việc, anh em tụi tôi làm bên tòa đại sứ có 
rất nhiều người 1, 2 tháng sau tôi qua ??tôi vào trong văn phòng tôi làm việc ???tôi 
là ??cho nhân viên của mình họ mới vào, họ phải đi bằng tàu. Rất nhiều nhân viên 
của Mỹ đi bằng tàu chứ không phải đi bằng máy bay, nhân viên DEO đi trước họ 
đi bằng máy bay hết, tôi đi theo diện của DEO thành ra tôi đi được bằng máy bay, 
chứ còn tòa đại sứ sau ngày 30 tháng tư rồi tất cả đâu còn được đi bằng máy bay 
nữa, chỉ còn trực thăng đưa ra hạm đội rồi từ hạm đội đi Warm rồi từ Warm đi 
trại ??, rồi 1 tháng, 2 tháng sau tôi mới gặp lại những người đó. Nếu mà tôi không 
đi trước thì không biết có may mắn mà đi nữa hay không, vì bên đó toàn là đi tàu 
để đưa ra ngoài hạm đội. 
Nếu vậy thì bà cụ của ông ở lại Việt Nam? 
Bà cụ ở lại 1 mình. Lúc đó ông anh lớn của tôi chưa có vào, chưa có biết gì cả. Sau 
này ông ấy vào lúc nào thì tôi cũng không biết thành ra bà cụ có 1 mình. Nhưng 
mà trước khi tôi đi, tôi có đưa bà cụ lên 1 cái chùa và tôi gửi bà cụ lại trong đó. Bà 
cụ ở lại trong chùa, tôi có để lại 1 số tiền nhờ chùa để bà cụ tá túc lại trong đó. Cho 
tới năm 78 bà cụ mất vào ngay đêm Giáng sinh. Đến 3,4 tháng sau tôi mới nhận 
được thư của 1 người bạn Việt Nam gửi sang cho 1 người bạn bên Hong Kong và 
từ bên Hong Kong mới gửi sang cho tôi. Lúc đó, năm 1978 Mỹ và Việt Nam chưa 
có liên hệ thư từ thưa chị nhưng mà đi qua 1 người bạn ở Hong Kong mà tôi biết 
được tin tức, gần như là những chuyện xảy ra trong gia đình. Bà cụ mất, tôi nghĩ là 
bà cụ mất sớm như vậy cũng là cái may chứ nếu bà cụ còn sống thêm nhiều năm 
nữa tôi nghĩ là bà cụ rất là khổ. Thứ nhất là không có con cái, thứ 2 là không có 
tiền bạc và thứ 3 là dưới 1 chế độ khắc nghiệt như vậy thì rất là khổ. Bà cụ mất 
sớm như vậy cũng là tốt thôi. 
Ông có còn giữ kỷ vật cuối cùng gì của bố và mẹ không? 
Không chị. 



Khi mà ông đến Hoa Kỳ bằng máy bay thì công việc đầu tiên của ông là gì? 
Thưa chị, khi mà vào tới ???ngay khi tôi tới đảo ??bằng máy bay 141 của không 
quân bỏ xuống đảo ??thì ở ??được 2 ngày thôi. Đúng ngày 31 ở bên đó, mấy người 
nhân viên họ mở radio cho nghe và tôi biết được tin là Sài Gòn đã mất. Tôi nói lúc 
đó là thôi rồi, xong rồi, không còn cơ hội nào để trở về đó nữa. Ngay lúc đó ở 
trong phòng làm việc, ai là nhân viên của tòa đại sứ Mỹ thì lên làm giấy tờ ra máy 
bay đi vào đất liền thì họ bảo họ cần những nhân viên vào trong đó để giúp cho 
người Mỹ làm những hồ sơ để nhập trại cho những đợt di cư sắp tới, cho nên tụi 
tôi phải đi sớm. Ngày 31 vừa mất xong thì sau đêm hôm đó cho tới sáng hôm sau 
tụi tôi đi liền vào trong ?? Trước khi tới ??thì có ghé qua đảo ??được 6 tiếng đồng 
hồ, ở ?? 6 tiếng rồi đi thẳng vào ??vào lúc 9h đêm. Gia đình tôi cũng lên làm hồ sơ, 
từ 9h cho đến khoảng 3h sáng thì làm xong tất cả các thủ tục. Nhân viên họ nói là 
thôi bây giờ anh đi về nghỉ ngơi đi, 8h sáng lên đây làm việc. Lúc đó là họ cần cứ 
1 người officer của Mỹ cần 1 người Việt để làm việc là thông dịch viên. Lúc đó tôi 
cũng may mắn đó chị ra đi không có đồng xu cắc bạc nào hết nhưng mà họ cũng 
trả cho được 4 đô la rưỡi 1 giờ mà trong khi ở ngoài người ta đi làm việc cũng chỉ 
có 1 đồng 95 1 giờ thôi. Tôi được như vậy thì tôi tiếp tục làm việc ở đó được 3 
tháng cho ??thì trong lúc ở đó thì tôi gửi cho 1 người bạn của tôi, anh ấy là cố vấn 
của tôi lúc tôi còn ở trong quân đội, anh ấy là đại úy ?? Tôi gọi cho ảnh, tôi nói 
chuyện với ảnh xong xuôi thì tôi nói là mày đừng có lo, tao sẽ nói với nhà thờ của 
tao sẽ sponsor cho mày ra. Anh ấy cứ gọi tôi phải ra sớm mà tôi không chịu ra 
muốn ở lại làm để có 1 chút tiền. Trong lúc ở lại làm việc như vậy tôi gặp rất nhiều 
tướng tá của mình đi qua cái bàn của mình, tôi làm ??cho rất là nhiều người thưa 
chị. Nhưng mà trước tháng 9 thì ông Mike ông ấy nói là bây giờ mày phải ra là tại 
vì bây giờ đại học bắt đầu nhập học rồi mà nếu mày không ra là trễ 1 năm nữa. 
Thành ra tôi nói là bây giờ tôi ra tôi phải đi học chứ nếu mà không đi học thì có 
nghề nào chuyên môn đâu, cái chuyện tiếng Anh đối với Việt Nam mình thôi chứ 
bây giờ qua Mỹ cũng đâu có giống ai đâu, chẳng lẽ đi làm labour suốt đời? Thì tôi 
ra thì được nhà thờ bảo trợ cho, tôi ra lúc đó ở Columbia South Caroline (?), đi ra 
thì nghỉ ngơi 1 ngày thôi, ngày hôm sau thì chị Mary dẫn tôi vào trong đại học ghi 
danh. Ghi danh xong thì họ cho 1 tuần lễ để tới tesr về English để coi có đủ mà 
nhập học không. Sau cái test đó thì tôi nhập học luôn. 
Từ nãy đến giờ chúng ta chưa có nói đến vợ của ông. Vợ của ông khi mà sang đến 
Mỹ thì có đi làm hay không? 
Thưa chị, nhà tôi khi mà còn ở Việt Nam thì cũng chỉ biết đi học, 1 thời gian rồi 
lấy chồng, chồng ở trong quân đội thì cứ ở nhà săn sóc ông nội và bà cụ tôi thành 
ra cũng không có đi làm gì cả. Nhưng mà cho tới khi qua Mỹ, nhà tôi cũng vào đại 
học nhưng cũng chỉ học về English thôi, lúc đó cũng chưa có nghĩ chuyện phải học 
về chuyên môn. Học English khoảng chừng được 2 năm thì lúc đó tôi cũng vừa đi 
học vừa đi làm, gần như là trong 4 năm đó 2 vợ chồng không có gặp nhau, chỉ gặp 
nhau vào ngày chủ nhật thôi. Vì ngày thường tôi đi từ sáng sớm cho tới nửa đêm 
tôi mới về, tôi đi làm rồi đi học luôn, còn nhà tôi cũng đi học rồi lại đi làm luôn. 
Thành ra chuyện gì cũng như búa đạn luôn, tôi cần gì tôi viết giấy tôi để lại, cho 



đến cuối tuần mới gặp nhau. Nhà tôi đi học được 2 năm rồi cũng có đi là 
accounting thưa chị rồi sau khi tôi ra trường, ông anh tôi gọi tôi đi về bên Cali. 
Lúc đó nhà tôi cũng đang làm việc nhưng mà tôi tách ra gói ghém hết để tôi đi qua 
bên Cali. Nhưng mà có chuyện này tôi tin là có số hết, khi qua Mỹ chỉ có 2 anh em 
thôi, mà ông anh tôi ở bên Cali rồi thì ông anh tôi mới nói là “thôi mày học xong, 
thì qua bên này”, tôi lái cái xe của mình kéo theo cái ??đi, trước khi đi Cali thì ghé 
qua Texas, Houston ghé thăm 1 vài người bạn ở đây trước, 1 vài ngày thì đi Cali. 
Sang đây gặp 1 vài người bạn thì họ lại rủ, mày đi vào cái hãng của tao đây này, ở 
đây có nhiều việc lắm, bây giờ mày cứ vào thử xem. Mình vào thử thì vừa nói 
chuyện họ lại nhận mình ở đây làm luôn, làm riết rồi thì ở đây luôn. 
Vậy ông không có cơ hội kéo ??về Cali? 
Dạ, không có cơ hội kéo ??về Cali được, đâm ra ở đây luôn. Khi mà về tới đây rồi 
thì vợ tôi cũng đi làm thưa chị nhưng mà đi làm về electronic, làm cho tới bây giờ 
thì về hưu rồi. 
Gia đình bên vợ của ông trong thời kỳ chiến tranh thì có gặp trở ngại gì không? 
Gia đình bên vợ tôi cũng không gặp trở ngại gì cả bởi vì gia đình bên vợ tôi thì chỉ 
có 1 em trai và 2 chị gái. Lúc đó nhà coi như là chỉ có 1 con trai, vì có 1 con trai 
thành ra cũng, nó vẫn phải vào lính nhưng nhờ ông anh rể lớn nhất, ông ấy làm ở 
bên phòng nhân viên thì ông ấy cho nó làm ở bên hải quân mà lại làm ở bên hải 
quân công xưởng cho nên không phải đi đánh giặc và lại lấy lý do con trai là con 
trai một, thành ra nhờ đó ông ấy cũng lo cho nó được thành ra nó cũng không phải 
đi đánh giặc. Rồi sau này khi mà qua Mỹ năm 1975 thì chính chú ấy chở tôi ra phi 
trường, nhà tôi đi trước, trên dọc đường tôi có nói với chú ấy, tôi nói là: tôi nói cho 
chú biết là Việt Nam chú đừng có bao giờ nghĩ là có 1 ngày sẽ trở lại đâu, lần này 
là xong rồi đó chú phải lo chú đi đi, nếu chú không đi chú ở lại chú sẽ chết với tụi 
nó. Thì chú ấy nói là em sẽ đi vì chú ấy làm ở trong hải quân công xưởng thì tàu 
nhiều lắm, chú ấy bảo là em thấy người ta lên tàu người ta đi nhiều lắm, em về rồi 
tụi em đi. Rồi tôi cũng không hiểu tại làm sao mà rồi kẹt ở lại đó luôn, không đi 
được. Cho tới sau này nhà tôi mới bảo lãnh cho nguyên gia đình chú ấy năm 1990 
mới sang được đây, đi theo diện ??. Có phương tiện, nhìn thấy người ta đi mà rốt 
cuộc lại không đi thì tôi cũng không hiểu sao lại bị như vậy. Sau khi mà được bảo 
lãnh sang thì tất cả gia đình con cái đều ở bên này và tụi nó đều đã thành người hết 
rồi chị ạ, ra đại học hết rồi, chú ấy cũng retire rồi. 
Thế bà ngoại của cháu tức là bố mẹ vợ ông? 
Bên vợ tôi thì khi lấy vợ ông cụ cũng đã mất rồi chị ạ, ông cụ mất trong chiến 
tranh, khi còn ở ngoài Bắc, gia đình bên vợ tôi di cư năm 1954 nhưng ông cụ mất 
trước đó mấy năm rồi bà cụ cứ ở vậy nuôi con rồi di cư vào đây năm 1954, cũng 
sống 1 mẹ với mấy người con thôi. Bà cụ nhà vợ cũng mất ở Sài Gòn mà lúc mất 
thì cậu em trai vẫn còn ở bên đó thành ra cũng lo cho bà cụ được. 
Thưa ông, thời gian ông đi qua Mỹ sớm như vậy đó, ông có cơ hội tiếp xúc cho 1 
số người cũng coi như là đồng nghiệp của ông làm ở tòa đại sứ họ được có cơ hội 
được đi qua bằng tàu năm 75, cảm giác của ông như thế nào? 
Thưa chị, chị muốn nói đến cảm giác khi đi bằng máy bay hoặc đi bằng tàu? 



Dạ thưa, là gặp gỡ những người bạn của mình đã thoát khỏi Việt Nam sau mình 1 
chút xíu thôi thì cảm giác của ông như thế nào? 
Lúc đó thì, khi mà gặp lại những người bạn như vậy thì tôi chỉ nghĩ là mình được 
may mắn hơn mây người bạn. May mắn hơn là ở chỗ ông anh tôi làm ở bên DEO 
thành ra được đi sớm hơn, được khỏe khoắn hơn về phần thể xác, những người bạn 
của tôi khi mà họ sang thì cũng chia sẻ với nhau những sự cực khổ khi phải đi 
bằng tàu, nhưng mà lúc đó thì chúng tôi đều mừng vì đã thoát khỏi Việt Nam rồi. 
Họ chỉ có bị thời gian ngắn, trong vài tháng sau họ mới tới thì sự khổ cực đó cũng 
không có bao nhiêu so với những anh em ở lại và đi tù thành ra họ chỉ bị cực chút 
xíu thôi, bị vất vả nhưng mà đã lọt vào chiếc tàu của Mỹ rồi thì lênh đênh có bao 
nhiêu tháng ngày thì phải nói nếu có cực thì cũng không có đáng gì cho nên cảm 
xúc đó cũng không có nhiều lắm. So với các anh em làm cùng nghề thì ông bạn 
của tôi không ai bị đi tù cải tạo cả, phải nói là như vậy là vì tôi phải nói là ngay 
trong tòa đại sứ có nằm vùng, họ biết hết. Tôi rời nhà đúng ngày 30 thì những 
người đi theo Việt Cộng hay là chính Việt Cộng họ vào nhà kiếm tôi ngay. Khi họ 
kiếm tôi thì họ bắt ngay chú em, điều tra chú em về tôi, thành ra sau này khi sang 
đây chú em đó nói là nếu mà anh không đi thì kể như anh mất mạng rồi. Mà điều 
đó là chắc chắn vì trong tòa đại sứ có nội tuyến. Những người mà làm việc cho 
nhân viên Mỹ đã là khổ rồi huống chi lại làm công việc như tôi, sao mà thoát khỏi 
vì vậy chúng tôi có 1 số bạn bị giết, ngay ngày 30 tháng tư, còn 1 số họ qua được 
chứ không ai bị đi tù cả, nó không nhốt tù đâu chị. 
Ông có thể cho biết trong thời gian ông đi học đại học bên này có kỉ niệm nào 
không để cho giới trẻ sau này biết là những người lớn tuổi ở tại Việt Nam sau 
chiến tranh đi trở lại đại học như thế nào? 
Khi mà sang đây đi học đại học thì tôi thấy như thế này, nếu mà so sánh với các 
em bây giờ thì các em quá sướng rồi tại vì các em được học ngôn ngữ của đất 
nước này ngay từ khi bé, thành ra là các em dù sao cũng dễ dàng hơn so với những 
người lớn sang đây mới đi học nhưng mà so về cá nhân tôi hoặc những người có 
hoàn cảnh như tôi đó, thì cũng được may mắn là tôi được sang Mỹ du học, trước 
khi sang Mỹ du học thì cũng đã được học trước 1 năm trường chuyên ngữ quân đội, 
cũng đã có 1 số vốn về tiếng Anh. Khi mà sang đây thì cũng tương đối không bị 
trở lại lắm về vấn đề ngôn ngữ, tuy nhiên về vấn đề chữ nghĩa, ngữ vững cũng có 
rất là nhiều vì tiếng Mỹ rất đa dạng và quá phong phú. Khi mình ở Việt Nam mình 
cứ nghĩ là biết rồi nhưng sang đây lại thấy là mình quá dốt, thành ra tôi thấy cái sự 
khó khăn của 1 người lớn tuổi theo tôi thấy là nó không khó khăn về vấn đề giấy 
tờ hay vấn đề chữ lắm nhưng mà vấn đề về giọng nói đó chị. Mặc dù tôi có xuất 
ngoại tôi có thật sự nhưng mà giọng nói cũng không thể nào đúng được như giọng 
nói của các em được sinh ra và lớn lên tại đất nước này. Đó là điểm thứ nhất. Điểm 
thứ 2 là khó khăn của người lớn tuổi mà không phải là trường hợp giống như tôi 
mà họ ở bên Việt Nam hầu như chưa biết tiếng Anh gì cả mặc dù là ông này, ông 
kia, ông đại tá hay ông trung tá, ví dụ họ đều là những người mà có địa vị và chức 
tước nhưng mà không có cơ hội học nhiều về tiếng Anh, sang đây rất là khó khăn. 
Vì vậy tôi thấy có rất nhiều người quen của tôi họ sang đây họ chấp nhận đi làm 



những công việc chân tay, tại vì học thì khó khăn mà tiếng Anh thì không biết 
nhiều nên bây giờ đâu có đi làm gì được khác, phải đi làm những công việc lao 
động. Đó là 1 sự khó khăn cho họ nhưng mà tôi được cái cũng biết được 1 số ít 
tiếng Anh từ Việt Nam, có sẵn rồi nên sang đây đi vào con đường đại học không 
quá khó khăn. Có 1 điều tôi thỏa mãn lắm, không được học với chuyên môn mà 
mình muốn, mình phải đi học chuyên môn mà mình không muốn nhưng mà mình 
phải học. Chẳng hạn tôi muốn học về computer, về hardware, không phải về 
software, software lúc đó tiểu bang nào, bài học nào cũng có nhưng mà thời đó 
hardware chỉ có Newyork và California có mà thôi, mà tôi ở South ??, tôi lên đó 
hỏi thì họ nói ở đó không có. Tôi không học được thành ra tôi phải đi về ??, ra 
trường với bằng ??? Mà chị có thể tưởng tượng, ra trường ??, kỹ sư chỉ được trả 16 
ngàn 1 năm, quá ít. Trong khi tôi liên lạc với bên Houston thì họ trả khoảng 28 
ngàn, thành ra tôi mới rời ??tôi đi. Nhưng mà học xong ngành đó rồi tôi cũng 
không được thích thú lắm. Sang tới bên này thì cũng không gặp được những công 
việc vừa ý mình lại quay đi mở 1 shop để mà sửa xe. Chị thấy là có những sự lựa 
chọn không do mình quyết định được, cứ đưa đẩy như vậy thôi. Còn nếu nói với 
các em mà các em được sang đây khi mới có 5,3 tuổi hoặc là được sinh ra từ đây 
thì tôi thấy các em đã quá may mắn, được học ngôn ngữ này từ nhỏ, cũng giống 
như những đứa trẻ Mỹ được sinh ra tại đây thưa chị. Chỉ có 1 điều duy nhất là nếu 
các em đến trường thì sẽ thành tài còn nếu mà không chịu đi học thì chuyện đó 
chịu thua thôi, không có làm gì được cả. Thành ra bố mẹ hướng dẫn cho các em 
chỉ có con đường học vấn mới đưa cuộc sống của mình được thoải mái thôi, nếu 
mà có học thì ở bên xứ Mỹ này có hàng triệu triệu cơ hội cho mình làm ăn, những 
cơ hội may mắn thì mình không thể nào tùy thuộc hoàn toàn vào may mắn, mà căn 
bản con người phải có học vấn, phải có văn hóa thì mới có thể hiểu biết được và 
mới có thể tốt được. Khi mình có kiến thức thì mình nghèo hay mình giàu là 
chuyện khác nhưng kiến thức rất là quan trọng. Các em phải đi học, nếu các em 
mà không đi học thì tôi thấy rất là tiếc. Trong khi bao nhiêu các em khác, ngay ở 
trong Việt Nam thôi, muốn đi học không đi học được trong khi ở bên này có cơ hội 
đi học mà không đi học thì chị thấy...mình thấy tiếc cho các em đó, phải đi học. 
Thưa ông, xin được hỏi ông 1 câu khác đó là trong thời gian ông học đại học ở 
Hoa Kỳ ông có gặp trường hợp bị kỳ thị không? 
Nếu mà nói tới vấn đề kỳ thị thì riêng cá nhân tôi có thể có chứ không phải là 
không có đâu. Nhưng mà người Mỹ họ cũng có sự tế nhị, những gì họ thích hay 
không thích thường thường họ cũng hay để trong lòng hơn là họ lộ ra ngoài. 
Nhưng mà cá nhân tôi thì tôi không có bị những trường hợp như vậy thưa chị, bởi 
vì phải nói như thế này khi mà tôi sang đây thì cũng có 1 may mắn là mình được 
học ở Mỹ trước, mình được đi du học trước, thành ra mình biết được những phong 
tục của người Mỹ, sang đó mình không có bị lố bịch. Nhưng mà tội nghiệp cho 
những người Việt Nam không biết nhiều tiếng Anh, thực sự họ không muốn làm 
như vậy nhưng mà họ không biết nhiều phong tục của người Mỹ bên này thành ra 
họ làm nhiều chuyện mà người ta thấy khó chịu lắm, người Mỹ ở địa phương cũng 
có vẻ là có những thái độ giống như là kỳ thị, thật sự thì như vậy. Điều đó mình 



phải nói là có chứ không phải là không nhưng mà không có lộ liễu lắm. Riêng bản 
thân tôi thì tôi không bị như vậy vì tất cả những người Mỹ tôi tiếp xúc, tôi đã từng 
làm việc với Mỹ ở bên Việt Nam từ lâu rồi nên qua đây tôi không bị gặp những trở 
ngại như vậy. Tôi thấy là nhiều người bạn ở Việt Nam sau này họ định cư sau năm 
1975 cùng thành phố của tôi có lẽ tôi nghĩ họ cũng bị đó chị, tại vì họ làm những 
việc rất là buồn cười, cái thùng rác mà cứ tưởng thùng thư rồi đem bỏ thư vào 
trong đó, rồi khi đi vào trong mấy cái supermarket, mấy cái store, cái cửa kính mà 
hồi đó nó đâu có ??nó chỉ bật ra thôi, mà cái cửa into, cái cửa exit thì cứ đi vào, nó 
bật ra nhiều người bị té ngửa cả ra. Những hành động như vậy, những việc như 
vậy xảy ra ngoài ý muốn của họ, chẳng qua là ngôn ngữ họ chưa có hiểu, người 
Mỹ họ thấy như vậy họ cười. Những cái đó cũng thuộc về vấn đề dị biệt về ngôn 
ngữ, họ chưa quen, chưa biết thành ra nó cũng có xảy ra thưa chị. 
Thưa ông từ lúc phỏng vấn đến giờ có điều gì Diễm Hương chưa có hỏi mà ông rất 
muốn chia sẻ không? 
Tôi thì chỉ có 1 điều duy nhất mà tôi muốn nói lên là các em sinh ra ở xứ này, các 
em chưa có sống trong chiến tranh, các em chưa biết được thế nào là Cộng sản của 
Việt Nam, không phải chỉ nói với các em ở đây không mà các em ở đây lớn lên 
trong giai đoạn này thì có thể nói là các em là thế hệ thứ 2 người Việt Nam di cư 
sang đây, nhưng mà các em mà sinh ra cùng với thế hệ các em ngoài này mà ngay 
cả trong nước của mình đó chị, là lớn lên sau chiến tranh thành ra họ không có 
nhìn thấy được sự tàn ác của người Cộng sản như thế nào trong chiến tranh từ năm 
1945 cho tới năm 1975, trong 30 năm đó các em không có biết tại vì các em không 
được sinh ra trong thời gian ấy. Vì vậy họ chỉ biết những gì trước mắt mà chị biết, 
những em ở trong nước đã bị nền giáo dục của Cộng sản huấn luyện cho các em 
đầu óc lúc nào cũng tưởng chế độ Cộng sản là tốt đẹp. Chuyện đó mình không nói 
làm gì, bây giờ mình nói tới các em ngoài này, các em ngoài này đã sống trong thế 
giới tự do, các em đã biết thế nào là sự tự do, nhân quyền căn bản của con người, 
phải có thì các em đã biết. Như vậy với tôi, tôi muốn nhắn nhủ với các em là nếu 
các em đã đi vào đến các bậc đại học rồi thì các em phải vào các thư viện để mà 
lấy các sách nói về Cộng sản, từ ngay Cộng sản thế giới của Liên Xô, Trung Quốc, 
Cộng sản Việt Nam để mà hiểu chế độ Cộng sản như thế nào. Khi mà hiểu được 
thì mới không bị các cán bộ văn hóa bẩn của Cộng sản tuyên truyền. Tôi thấy rõ 
ràng là các em vì không hiểu Cộng sản thành ra khi mà bị tuyên truyền thì các em 
tin, mà khi các em tin thì vô hình chung các em đi không cùng 1 hướng đi với 
người Việt tị nạn. Bây giờ câu hỏi đầu tiên các em cần đặt ra là tại sao ông bà cha 
mẹ mình phải bỏ nước ra đi. Khi nào các em trả lời được câu hỏi đó 1 cách chính 
xác thì các em cần phải đọc sách là vì bây giờ trong các đại học, trong các thư viện 
có rất nhiều sách của Cộng sản đem ra, họ mang ra ngoài này và họ gửi trong các 
thư viện nhiều lắm. Nếu mà các em đọc sách mà đọc lầm thì các em cũng sẽ bị 
hiểu lầm. Vì vậy, thứ nhất các em cần tìm hiểu và thứ 2 là phụ huynh, cha mẹ các 
em cần phải hướng dẫn cho các em những sách nào có thể đọc được, những sách 
nào đúng và những sách nào sai, các em cần phải đọc để tìm hiểu để mà biết được 
chế độ Cộng sản như thế nào. Chứ không các em lý tưởng quá tốt, cứ nghĩ người 



Việt Nam là người Việt Nam, cái đó đồng ý, các em thương dân tộc, các em trở về 
với nguồn của mình thì bao giờ cũng đúng và hay nhưng các em phải biết phân 
biệt chế độ, chúng ta không phân biệt, kỳ thị người Việt trong nước với người Việt 
ngoài này nhưng mà chúng ta không chấp nhận chế độ, chế độ phải là làm cho con 
người được sống theo đúng nghĩa của con người. Tôi khuyên là các em cần phải 
tìm hiểu, học hỏi, đọc sách để mà biết rõ chứ đừng có hiểu lầm rồi hiểu theo sự sai 
lầm đó thì rất nguy hiểm, thứ nhất là cho cá nhân mình, thứ 2 là cho cả chế độ tự 
do mà các em không hiểu rõ được Cộng sản như thế nào, bây giờ chỉ biết những 
điều mà chúng ta nói ở đây thì các em chỉ có nghe được như vậy thôi nhưng nếu 
mà các em bị 1 kế hoạch, 1 đường lối tuyên truyền cố gắng để làm thay đổi đầu óc, 
suy nghĩ của các em mà các em suy nghĩ lầm, đi không đúng đường thì cái đó rất 
nguy hiểm cho cả 1 thế hệ. Tôi cũng xin lập lại 1 lần nữa là các em phải tìm hiểu 
đường lối Cộng sản như thế nào để các em biết để các em phân biệt được rõ ràng 
thế nào là tự do, thế nào là Cộng sản chứ nếu không như vậy, thì tất cả những em 
lớn lên ở đây, sớm hay muộn gì rồi cũng bị Cộng sản làm cho các em bị hỏa mù, 
không hiểu biết và hiểu lầm. 
Theo ông gia đình và cộng đồng người Việt hải ngoại có thể giúp đỡ các em bằng 
cách nào? 
Tôi thấy gia đình là nhân tố trực tiếp đầu tiên, cha mẹ cần phải nói chuyện thật 
nhiều với con cái để con cái hiểu vì tôi đã biết nhiều trường hợp trong nhiều gia 
đình họ có những người thế hệ như tôi hoặc là những đàn anh lớn hơn, họ giải 
thích cho con cái rất là rõ, những gia đình đó con cái họ có 1 đường hướng rất là rõ 
rệt. Nhưng mà có nhiều gia đình ngay chính bản thân của người lớn họ cũng bị 
chao đảo, có nghĩa là sau khi qua đây vài chục năm rồi tự nhiên họ quên đi những 
gì trong quá khứ, họ nói là sao cũng được hết, cứ thấy cái gì trước mắt là đi theo 
thôi. Đến nỗi mà có những người như tôi đó, đi về Việt Nam rồi thì cứ khen tíu tít 
cả lên, tôi thấy cái đó không có đúng. Những điều mà Cộng sản tuyên truyền chỉ là 
những vấn đề tuyên truyền bề ngoài mà thôi. Chẳng hạn như Hà Nội, Sài Gòn, tôi 
chưa về Việt Nam bao giờ nhưng tôi chỉ nghe thôi, tôi có thể khẳng định 1 điều rõ 
ràng tức là Cộng sản cho con người ta được ăn chơi, cho tất cả mọi thứ ăn chơi 
được bày ra để ru ngủ thế hệ trẻ để họ không nghĩ tới những chuyện mà để chống 
đối những hành động tàn ác, không phải là những hành động của con người mà 
được hưởng những quyền tự do. Chị thấy con người ta thứ nhất là tự do báo chí, tự 
do thông tin, tự do ăn nói, tự do phát biểu tư tưởng, tự do tôn giáo, tất cả những cái 
đó đều bị ngăn cấm. Mà bây giờ con người Cộng sản họ muốn làm gì, họ cho ăn 
chơi, nghĩa là muốn ăn chơi kiểu gì không thành vấn đề để cho giới trẻ quên đi, 
không nghĩ đến chuyện chống đối nữa thì cái đó rất là nguy hiểm. Nhưng mà bây 
giờ tôi nói mấy anh cứ đi Hà Nội, đi Sài Gòn rồi đi Huế, đi Đà Nẵng anh khen tíu 
tít lên, nhưng mà anh rời những chỗ đó anh đi vào các vùng nông thôn đi thì anh 
mới thấy người dân sống thế nào thì lúc đó anh mới nói, 80, 90% người dân sống 
như thế nào thì cái đó mới nói lên giá trị của 1 quốc gia. Nếu mà bây giờ chỉ có 
5-10% người dân họ sống ở các thành phố lớn, chuyện đó không nói lên được giá 
trị của 1 quốc gia. Tôi thấy những chuyện đó chính người lớn còn bị như vậy, mà 



người lớn còn bị như vậy thì làm sao các em trong gia đình cũng sẽ bị lơ là, cũng 
bị ảnh hưởng luôn. 
Thưa anh nỗ lực của cộng đồng trong việc giữ gìn văn hóa thì anh thấy như thế 
nào đặc biệt là tại Houston? 
Tôi thấy bây giờ nếu mà nói tới vấn đề nỗ lực thì nó phải như thế này, trước khi 
mà chúng ta làm điều gì thì chúng ta phải có 1 sự hòa thuận với nhau thì chúng ta 
mới có thể làm được, mới có sức mạnh, có quyết tâm chứ nếu mà bây giờ, ở trong 
cộng đồng Cali thì tôi đã nghe rất nhiều mà ngay trong thành phố Houston, không 
có ai ở trong cộng đồng là Cộng sản cả nhưng mà rồi người này cứ nghĩ người kia 
là Cộng sản, không tin tưởng lẫn nhau. Mà 1 cộng đồng không tin tưởng lẫn nhau 
thì chị biết còn làm được cái gì cho con em của mình nữa chị. Thảnh ra cái việc 
đầu tiên, kiên quyết là hiện bây giờ thành phố Houston đang có 1 lãnh sự quán của 
Việt Cộng ở đây, mục đích của lãnh sự quán ở đây không phải là vì vấn đề kinh tế 
bởi vì họ đâu có cần chuyện đó. Cái chính là họ muốn ở đây để chia rẽ tan nát 
cộng đồng tị nạn ra để cộng đồng tị nạn không có sức mạnh để mà làm những 
chuyện bảo tồn văn hóa của 1 chế độ tự do của mình. Rốt cục là họ làm đủ mọi thứ 
chuyện để cho mọi người nghi kị nhau, và rốt cục chẳng ai là người xấu cả nhưng 
mà ai nhìn thấy ai cũng cứ tưởng là người xấu, không còn ai tin tưởng nhau nữa 
mà không còn ai tin tưởng nhau thì chị thấy còn có thể làm được gì cho cộng đồng 
của mình. Vậy nên việc đầu tiên là mình phải hòa thuận với nhau, rồi từ đó cộng 
đồng sẽ tổ chức những buổi chẳng hạn như buổi nói chuyện trong các nhà thờ, các 
chùa, các trường Việt ngữ, những cái đó cần có mục tiêu rõ ràng để nói về những 
văn hóa, hướng dẫn các em để các em đi theo những đường lối đứng đắn thưa chị. 
Có lẽ chúng ta có thể chấm dứt buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Xin thay mặt cho 
các anh chị trong Hội bảo tồn văn hóa và lịch sử người Mỹ gốc Việt thì Diễm 
Hương xin được cảm ơn ông đã đến, và chia sẻ tất cả những tâm tư của cá nhân, 
gia đình và cũng như quan tâm đến tình hình của đất nước trước năm 75 và bây 
giờ, cũng như là quan tâm đến thế hệ trẻ của chúng ta phải có cái nhìn như thế nào, 
phải thật chính xác về chủ nghĩa Cộng sản hiện đang thống trị đất nước. Và những 
lời đề nghị để cho các vị phụ huynh cũng như là những người làm trong cộng đồng 
phải quan tâm đến giới trẻ để giữ gìn văn hóa của Việt Nam, và cũng phải nghĩ 
như thế nào để có thể liên kết với nhau để có thể làm việc hài hòa, tốt đẹp. Xin 
cám ơn ông. 
Dạ, xin cám ơn chị. Với 1 thời gian ngắn ngủi như thế này tôi cũng hi vọng góp 1 
phần rất nhỏ vào việc giữ gìn văn hóa nước Việt Nam chúng ta, nhất là cho các em 
trẻ từ thế hệ này sang thế hệ khác để mà chúng ta còn những tài liệu cho các em 
sau này để chúng đọc hoặc là coi để biết được bậc cha mẹ, bậc phụ huynh đã đi 
trước, được hiểu rõ tại sao đã xảy ra chuyện năm 1975 để rồi có người Việt phải từ 
bỏ đất nước của mình ra đi là vì cái gì. Đó là cái mà các em nên biết, chúng tôi 
cũng hi vọng tuy 1 công việc rất nhỏ nhen nhưng lại đóng góp trong sự duy trì văn 
hóa của người Việt chúng ta ở hải ngoại. Xin cám ơn chị. 
Vâng, xin cám ơn ông. 


