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!: Kính thưa ông Phạm Bá Hoa, ngày hôm nay Diễm Hương rất vinh dự được thay mặt 
cho hội người Mỹ gốc Việt để phỏng vấn ông, trước tiên là cái thời niên thiếu của ông 
cũng như đến lúc trưởng thành và cho đến bây giờ và bên cạnh đó tất nhiên cũng phải có 
cái đại gia đình của ông nữa cũng như cái sự nhận định của ông chia sẻ của ông về cái 
văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Phần thứ 2 sẽ là cái phần liên quan đến xã hội 
miền Nam của mình trước năm 1975, từ tình hình đời sống chính trị như thế nào và trong 
cái bối cảnh đó thì cuộc sống của ông như thế nào rồi kế đến sẽ là cái biến cố 30/4/1975, 
bằng cách nào ông đã đến định cư tại Hoa Kỳ và sau cùng là cái đời sống tại Hoa Kỳ sau 
khi ông định cư. Thì trước hết, xin ông cho biết tên, ngày sanh cũng như nơi sinh quán ạ? 

@: Dạ vâng, xin phép chào cô Diễm Hương, tôi chào đời năm 1930 tại làng Đại Ngải 
quận Ký Sách tỉnh Sóc Trăng. Tôi sống ở đó đến năm 14 tuổi, rồi mới về sống ở Nha 
Mân, Sa Đéc quê nội tôi, và trong 2 năm ở đó thì tôi phải đi chạy giặc gọi là chạy giặc 
Tây. Đến năm 1947, tôi trốn Sài Gòn tôi vừa đi làm, tôi vừa đi học, làm vào lúc đêm. Thì 
đến năm 1954, vào cái ngày 15 Tây, 12/5/1954 tôi nhập ngũ vào cái trường sỹ quan trù bị 
Thủ Đức nhưng mà cái trường đó lúc đó thì hết chỗ rồi cho nên người ta gởi chúng tôi lên 
Đà Lạt học gồm có 120 anh em, từ Thủ Đức lên Đà Lạt, 120 anh em nữa từ Hà Nội vào 
thẳng Đà Lạt, tức là chúng tôi có 240 anh em tổ chức thành 2 cái đại đội, học nhờ ở 
trường võ bị liên quân Đà Lạt, trường võ bị liên quân Đà Lạt sau này gọi là trường võ bị 
quốc gia, xây cất cơ sở đẹp hơn, cái lúc tôi học ở đó thì cơ sở là trường võ bị liên quân 
đặc biệt của tụi Tây, của mấy bọn Tây để lại. Thì sau khi tôi ra cái trường đó rồi thì tôi 
trải qua 1 thời gian dài từ đó cho đến năm ngày 30/4/1975, trong đó thì có thời gian 
chúng tôi lập gia đình, lấy vợ, sinh con ... 

!: Tới bây giờ thì ông có còn nhớ những cái kỷ niệm của tuổi ấu thơ nhỏ ở Sóc Trăng 
không? 

@: Dạ, có chứ. 
!: Xin ông có thể chia sẻ về tỉnh lị Sóc Trăng và những cái ngày tiểu học với gia đình. 

@: Dạ, cái ngày đó thì cái thuở đó là cái thời kỳ của Tây nó dạy đó thì cái trường tiểu học 
đó thì có 6 lớp, cái lớp đầu tiên thì nó gọi là anphate đó, lớp mà đồng ấu đó, lớp ??là cái 



lớp dự bị, còn cái lớp ??là lớp sơ học đó, nhưng mà ở làng thì gọi là lớp nhất, còn có cái 
lớp ?? Thì đi học ở đó lúc đó 7 tuổi mới được đi học, tôi bắt đầu đi học năm 1937, 1938. 
Thì lúc đó tôi không hiểu tại sao là tôi thích đá banh lắm, cái kỷ niệm trong cái thời đi 
học đó thì ở miền quê mà, là cái làng Đại Ngải đó thì nó gối đầu lên cái đầu của con sông 
Hậu đó, xưa gọi là sông Ba Sắc, nó đuổi dài xuống dưới đến cái con kênh Xà No ở dưới 
Bạc Liêu, Cà Mau. Thì cái đó tôi gọi là cái mạng sống của cái nơi đó Đại Ngải, còn cái 
xương sống là con đường tỉnh lộ từ Đại Ngải vô tới Giang Cơ, vô tới Sóc Trăng, đó là 2 
cái khu nó hình thành lên cái làng Đại Ngải và người dân sống ở đó ở giữa cái vùng đó, 
và nghề của họ là nghề chài lưới. Cái kỷ niệm, tôi không thể quên được trong đầu tôi đó 
là lúc mà đồng ấu thì chưa nhưng mà khi dự bị thì tôi bắt đầu tập trung mấy đứa nhỏ nhỏ 
lại để tôi đá banh, nhưng mà lúc đó thì chỉ biết đá thôi vì lúc đó gia đình tôi cũng nghèo 
lắm, không có đi mua banh, vì ở miền quê mà, không những ở tỉnh lẻ mà còn ở miền quê 
nữa, thành thử ra là đi ăn cắp banh, lúc đầu mình còn bẻ banh ở vườn nhà mình, sau đó 
thì phải đi ăn cắp vì cái vườn nhà mình rồi cũng hết, thì mấy đứa đứa nào cũng phải đi ăn 
cắp rồi bị đánh đòn hết trơn. Chúng tôi cầm cái trái banh hơ lửa lên cho nó mềm lại rồi 
mới lấy lá cây chuối chứ đâu có cái dây gì đâu, dây chuối đó. Sở dĩ chúng tôi làm như 
vậy đó là để đá cho được nhiều lần vì nếu không 1 trái banh hái trên cây xuống đá 1 lúc là 
nó bể hết trơn à, 1 lần vài ba cái đá là nó bể, như vậy là chúng tôi đá được vài cái trận 
banh. Đó là cái kỷ niệm học trò đó, nhất là học trò ở miền quê, tỉnh lẻ thì chúng tôi không 
bao giờ quên được cái đó. 

!: Dạ, trong cái thời thơ ấu đó thì anh chị em của ông thế nào, ông có bao nhiêu anh chị 
em? 

@: Lúc đó, ở Đại Ngải thì tôi đã lớn, tôi thứ hai, trong Nam gọi là thứ 2 đó, thứ 3 thì mất, 
rồi thứ 4, thứ 5, thứ 6 thì chúng tôi có 4 anh em. 

!: Thế cái mối thâm tình của anh em ông như thế nào, ông có thương 1 ông anh nào nhiều 
nhất hay sợ 1 ông anh nào nhiều nhất? 
@: Dạ, tôi thì lớn nhất, lúc đó thì tôi có 3 đứa em, rồi sau khi mà về Sa Đéc đó thì mẹ tôi 
mới sinh thêm cái đứa thứ 7, thứ 8, thứ 9 nữa, tức là có tất cả 7 anh em thì chúng tôi sống 
theo cái miền quê mà theo cái lời dạy của ông bà. Mà lời dạy của ông bà thì ông bà nào 
cũng dạy rằng trong gia đình phải có cái tình thương anh em chan hòa với nhau, anh em 
với nhau thì không có cái chuyện thương nhiều hay thương ít, mặc dù đôi khi có giận về 
khía cạnh này, khía cạnh khác nhưng mà cái tình thương thì nó vẫn như vậy thôi. Cái đó 
phải nói là chúng tôi học hỏi rất nhiều của ông bà, cha mẹ chúng tôi. Tôi sống với bên nội 
tôi cũng trong thời gian khá dài, sống với ba má tôi thì 14 năm tôi về đó và sống chung 
với nhau thì trong cái thời gian đó cũng học hỏi được nếp sống gia đình. Tại vì trong đó 
thì anh của ông nội tôi là 1 ông hòa thượng, thành thử ra là khi tôi về chỗ Nha Mân đó thì 
tôi cũng được 11 tuổi rồi, thì tôi có thỉnh thoảng vào trong cái chùa để tôi gọi là sư ông đó 
để ông ấy giảng cho tôi về những cái điều hay lẽ phải của cuộc đời. Mà lúc đó thì mình 
chưa có ý thức rõ rệt để mình học hỏi nhưng mà khi nghe như vậy thì dần dần sau này 
theo cái thời gian khi mà mình lớn lên mình va chạm với xã hội thì tự nhiên những cái lời 
của ông mình dạy nó vang vọng ra. Thì lúc đó mình mới cảm nhận được cái lời dạy của 
ông bà mình như thế nào nhất là ông hòa thượng đó, ông hòa thượng ấy ngày xưa là tu 
hành đúng theo cái nghĩa của nó, thành thử ra ông ấy đi trên không, không có đi đường, 
đi từ Nha Mân ra Sa Đéc 70, 80 cây số đi trên không, đi bộ. Lúc đó nếu mà đi thì là đi xe 
ngựa mà như vậy thì tội cho con ngựa, ngồi trên cái lưng của con ngựa để nó kéo mình đi 



thì không có nên. Và đó đúng là cái mẫu mực của người hòa thượng thành ra tôi nghĩ là 
tôi cũng học hỏi được nhiều điều từ ông của tôi, nói với tôi mười thì tôi nghĩ tôi cũng học 
được đôi ba điều, chắc chắn là như vậy. 

!: Dạ thưa ông, như ông vừa mới cho biết là ở trong gia đình đã có 1 người tu cao tăng 
bên Phật giáo, thì thưa ông là tất cả những cái buổi lễ gia tiên, hoặc giỗ kỵ ở trong gia 
đình đó thì ông là con trai trưởng ông có phải sắp xếp bàn thờ giỗ lễ không? 
@: Dạ phải. Khi ba tôi còn sống đó, ba tôi mới mất năm 2004 đây, ba tôi được 102 tuổi, 
thì khi mà ba tôi còn sống thì cái chuyện cúng viếng gia đình ông nội hay cô chú đó thì là 
ba tôi lo, nhưng mà khi ba tôi mất rồi thì tôi thay vào cái chỗ đó, kể cả các em tôi lo cho 
ba má cũng như ông bà. 

!: Dạ, thế là ngay từ hồi còn trẻ ông đã được hướng dẫn như vậy? 

@: Dạ. 

!: Chúng ta sẽ chia sẻ 1 chút xíu về vấn đề tôn giáo là ông đã được có cơ hội được cận kề 
với các giáo lý của đức Phật từ khá là trẻ, khá là sớm thì ông cho tới bây giờ ông có nghĩ 
rằng niềm tin tôn giáo sẽ giúp mọi người giữ được những cái nề nếp văn hóa truyền thống  
của của gia đình của dân tộc không? 
@: Thế này đó chị, cái này còn tùy, tất nhiên là cái sự thăng bằng về trong đời sống với 
vấn đề tâm linh thì nó ảnh hưởng rất lớn trong đời sống của mình, trong cái sự suy nghĩ 
cũng như cái cách làm của mình. Nhưng đó là cách chung thôi, nếu mà cách riêng thì 
cũng tùy từng người, tùy theo cái người giảng và tùy theo cái người tiếp nhận cái lời 
giảng đó. Và cái suy nghĩ nó như thế nào thành ra là cái chung thì nó ảnh hưởng rất lớn 
trong đời sống của con người nếu như mà mỗi con người mà có được cái cách nhìn theo 
đúng cái quan niệm sống của mình. Thành thử ra là không nhất thiết tất cả những người 
mà ví dụ như Phật tử hay cái người tín đồ của đạo Thiên Chúa mà tất cả mọi người đều 
được như nhau. Thì cũng như mình học trong trường, ông thầy giảng cho 10 người bằng 
cấp như nhau nhưng mà đâu có phải người nào cũng có cái trình độ giống nhau hết đâu. 
!: Dạ, khi mà ông học hết tiểu học đó thì ông học đến trung học thì ông học ở đâu? 

@: Tôi học ở Sài Gòn nhưng mà tôi học lớp đêm, mà tôi học tư thì đúng hơn. Vì là năm 
1947, tôi trốn lên Sài Gòn thì năm 48, ba tôi bị Cộng sản bắt, lúc đó họ gọi là Việt Minh 
đó. Sau này mới biết năm 1952 thì ba tôi gần chết rồi đó thì nó mới thả ba tôi về thì mới 
biết ba tôi bị bắt vô Đồng Tháp Mười. Tôi thì là chuyên viên thợ máy, thợ máy tàu của 
nhà máy xay lúa, thì ba tôi đã học của 1 cái người Anh mà gốc Ấn Độ, thì có 1 cái trường 
ở Phú Long thì lên đó học về sửa máy và lắp ráp máy, thì nó bắt ba tôi vô đó để làm cái 
súng ngựa trời, tức là cái lựu đạn, nôm na là chất nổ đó, tất cả những đồ nổ hóa ở trong 
Đồng Tháp Mười, khi mà không còn sử dụng được ba tôi nữa thì nó thả ba tôi về. Ba tôi 
về lúc đó ba tôi gần chết rồi. Thì cái thời gian mà ba tôi bị bắt đó thì tôi phải đi làm để tôi 
lo cho ba má tôi với mấy đứa em tôi. Thì cái lúc đó đó, tôi nói là tôi đi học, tôi ở đúng 
trong 1 cái tiệm may mà tôi thì lúc đó tôi học tôi làm, mà tôi nhớ là năm 47, 48, 49 đó thì 
1 tháng tôi được 100 đồng. Thì tôi mới gởi tiền về cho mẹ tôi nuôi mấy đứa em, tôi thì 
hồi đó không có tiền để mua 1 chiếc xe đạp nữa, người em của cái bà chủ đó tôi nhớ là 
cho tôi mượn 100 đồng để tôi mua 1 chiếc xe đạp, và rồi thì tôi trả, tôi trả gần 2 chục 
tháng mới hết để tối tôi đạp đi học. Thì phải nói là vì cái chỗ mà hồi trước tôi đi học rất là 
gian khổ đó mà sau này khi mà tôi có con rồi, chúng tôi cố gắng tạo cho nó những cái 



điều kiện thuận lợi để nó đi học. Vì tôi biết rằng cái kiến thức mà tôi thu được đó nó 
không phải là như bình thường đó như những bạn bè của tôi, vậy nên đối với các cháu 
sau này tôi luôn khuyến khích chúng nó về cái vấn đề đi học, hết sức là cần thiết vì tôi 
thấy được cái gian khổ khi mà tôi học được. Cái thời kỳ đó chị nhớ là cái thời kỳ mà Tây 
nó còn cai trị mình mà biết bao cái sự gian khổ, còn có cái sự giúp đỡ vì Tây nó đào tạo 
cho mình là nó đào tạo cho mình là những người cá nhân, sống với ích kỷ của mình, 
người ta không nghĩ đến những người tức là cái cộng đồng xung quanh mình để mà trợ 
giúp được cái gì đó, đại khái như vậy. Ở quê nội tôi thì ai cũng sống trong miền quê nên 
không phải ai cũng có điều kiện mà giúp đỡ, thành ra nói cách khác là tụi tôi vươn lên 
bằng chính đôi tay và đôi chân của mình và cái đầu của mình, thì dần dần tôi nghĩ những 
câu hỏi kế tiếp tôi có cơ hội để trình bày thêm rằng chúng tôi đã đi lên như thế nào.  

!: Có lẽ là Diễm Hương cũng xin 1 vài chi tiết là khi ông ở miền quê và ông đi lên Sài 
Gòn vào năm 47, thì thân sinh của ông đã bị Cộng sản bắt vào năm nào ạ? 

@: Dạ 1948. 

!: Năm 1948 thì khi đó tất cả gia đình đã lên hết Sài Gòn rồi phải không ạ? 

@: Không, chỉ có 1 tôi thôi, ba má tôi, mẹ tôi vẫn ở dưới miền quê. 
!: Dạ, ông là cái người đã gởi tiền về cho thân mẫu để nuôi mấy đứa em và lo cho gia 
đình? Như vậy đó thì, ông vừa mới kể đó thì ông ở Sài Gòn, ông sống với ai? 

@: Tôi sống chỉ có 1 mình tôi. 

!: Dạ, ban ngày đi làm, ban đêm đi học? 

@: Dạ, ở trong cái tiệm may đó, làm để lấy tiền đi học. 

!: Đến năm 52 thì ông cụ được trả về thì sức khỏe cũng yếu lắm rồi? 

@: Dạ, nhưng mà dần dần nó hồi phục lại. Chúng tôi, thì các con tất nhiên phải lo, rồi ba 
tôi hồi phục lại thì ba tôi có đi làm. 

!: Dạ, thế bao giờ ông cụ qua đời? 

@: Dạ vâng, ba mới qua đời năm 2004 này, tức là lúc đó ba tôi 102 tuồi, ba tôi sang đây 
năm 1990, do các em của tôi bảo lãnh, còn tôi thì qua đây năm 1991, sau khi tôi ra tù 
xong. 

!: Ông có bác hay chú, và các anh chị em họ có đông không? 

@: Dạ có, tôi có đông, tới tận người thứ 10 cơ, nhưng mà bây giờ còn lại có 2 người thôi. 

!: Thì có ai trong gia đình thân thuộc đã bị sự hãm hại của Cộng sản ngoại trừ ông cụ đã 
bị bắt? 

@: Dạ, trừ tiếp ấy thì trong gia đình tôi gọi là hàng chú bác ấy thì anh em hay chị em của 
ba tôi đó không có người nào bị bắt nhưng mà có bà con thì có bị. Tức là bên nội tôi, em 
của bà nội tôi thì có sanh ra mấy người thì chính những người đó mới bị Cộng sản bắt, 
giết thì có. 
!: Thế thì còn phía bên ngoại, bên thân mẫu của ông? 

@: Bên mẹ tôi thì khổ lắm, mẹ tôi còn cực khổ hơn tụi tôi nữa, tại vì ông bà ngoại tôi đó 
thì cho mẹ tôi với lại cái dì, dì là em mẹ tôi, chỉ có 2 chị em thôi, thì chào đời cho đến 



năm mẹ tôi 4 tuổi thì ông bà mất. Cho đến bây giờ thì tôi cũng không biết là tại sao ông 
bà ngoại tôi lại mất vào cái trường hợp nào, mà mất cùng 1 lúc thì mẹ tôi mới vào, tức là 
trong bà con đó thì có anh chị em của ông bà ngoại tôi đó, thì nhận mẹ tôi rồi 1 người 
khác nhận dì tôi về nuôi. Mà cái khoảng thời gian đó thì là năm 1921 đó, thì những cái 
người ở miền quê họ không có cái ý thức là phải tìm kiến thức cho con đó, mà muốn tìm 
cái công việc cho con mình hơn là tìm kiến thức, cho nên là người phụ nữ ngày xưa ít có 
đi học và mẹ tôi cũng trong cái tình trạng đó. Thành ra chỉ có học lén thôi chứ không có 
được học, khi mà ba tôi đến làm việc ở gần chỗ đó rồi gặp mẹ tôi rồi mới thành vợ thành 
chồng. Rồi từ chỗ đó là Bảy Sào, khi mà ra Đại Ngải làm năm 1929 đó, thì đến năm 1930 
tôi được chào đời tại Đại Ngải đó. 

!: Ông có những kỷ niệm nào đặc biệt về mẹ, thương mẹ, nhớ mẹ nhưng mà có kỷ niệm 
nào không thể nào quên được không? 

@: Cái kỷ niệm mà tôi không thể quên được là năm 1941, khi mà ba tôi giận cái người 
chủ ở tại Đại Ngải đó thì ba tôi mới đưa cả gia đình về quê nội ở Nha Mân, 1 cái làng nhỏ 
ở tỉnh Sa Đéc. Thì ở đó, ba tôi mới vô Sài Gòn, lên làm lính thợ đó cái cuộc chiến tranh 
năm 1939-1945, tức là cuộc thế chiến thứ 2 đó thì bên Pháp họ tuyển mộ những người 
lính thợ để họ làm, tôi nghĩ là họ lấy những người lính thợ đưa ra tiền tuyến, tôi nghĩ như 
vậy thôi. Sau này, vào chiến tranh, vào quân đội rồi tôi mới có cái nhận định đó chứ lúc 
đó mình đâu có biết cái gì đâu. Thành ra hồi đó ba tôi làm cho bên Pháp thì ba tôi kể 
chuyện là ba tôi làm ở Macxay, thì ở Macxay ba tôi ở đó trong 6 tháng thì khi khám sức 
khỏe lại thì người ta thấy là ba tôi không đủ điều kiện để tiếp tục làm việc ở trên chiến 
trường đó vì ở đó thì nó lạnh, làm 3 cái chuyện đó đâu có được. Thì sau đó ba tôi mới 
được trở về, thì khi ba tôi về thì cái người chủ ở Đại Ngải, họ mới lên kêu ba tôi xuống 
trở lại làm thì chúng tôi quay lại đó nữa, cho đến năm 1944, chúng tôi mới rời khỏi đó. 
Khi mà quân đội Nhật gọi là mượn cái con đường Việt Nam,tức là họ mượn với chính 
phủ Pháp đó họ mượn con đường Việt Nam, để xuống dưới miền Nam mình để đánh 
Singapore đó, và Malaysia. Thì lúc đó ba tôi thấy là chiến tranh nó sắp tới rồi, cho nên là 
ba tôi mới rời Đại Ngải luôn đi và trở về quê nội tôi, rồi sau đó mới chạy giặc Tây, chạy 
giặc Tây thì thời kỳ năm 45, giặc Pháp trở lại. Thì cái kỷ niệm với mẹ tôi là trong thời 
gian mà ba tôi đi bên Pháp, thì ngắn ngủi có mấy tháng thôi nhưng mà kể cả thời gian ba 
tôi ở đó và khi ba tôi về rồi trở xuống Đại Ngải cũng 1 năm trời thì trong cái thời gian đó, 
mẹ tôi rất là cực, cực lắm. Mẹ tôi phải đi nấu trong nhà bếp cho 1 cái nhà máy xay lúa ở 
gần nhà nội tôi, vì lúc đó tôi chưa có làm gì được vì tôi mới có 11, 12 tuổi, tôi có làm gì 
được đâu. Rồi sau đó chúng tôi học có 3 lớp thôi, nghĩa là cái lớp ??rồi đó, thì đậu 1 cái 
bằng gọi là sơ học đó. Thì rồi sau đó tôi mới về đây rồi sau đó mới học tiếp cái phần sau 
của tiểu học. Thành thử ra cái thời gian đó chúng tôi không thể quên được, mẹ của chúng 
tôi rất là cực khổ, gia đình của ba tôi, tức là lúc đó ông nội tôi thì mất rồi còn bà nội với 
mấy cô, mấy chú, rồi lại còn phải nuôi các con nữa. Lúc đó mấy đứa em tôi còn nhỏ, tôi 
còn ẵm nó mà, mà cái đứa em thứ 5 đó, tôi phải ẵm nó cho mẹ tôi đi làm, cái thời kỳ đó 
thì chúng tôi không thể quên được như nếu không có mẹ tôi chăm sóc thì chúng tôi không 
thể sống được, tại vì ba không có ở nhà. Cái năm đó với tôi nó là 1 cái dấu ấn rất là sâu 
đậm về người mẹ của mình. 

!: Dạ thưa ông có dấu ấn sâu đậm gì với người mẹ của ông không, 1 kỷ niệm của riêng 
ông với mẹ? 

@: Cái đó thì, lúc đó tôi vào quân đội năm 1956, thì mẹ tôi nhắc tôi 1 câu là: “Hoa à, con 



cũng lớn tuổi rồi, cũng nên lập gia đình đi”, thì tôi mới nói với mẹ tôi là tại vì mình thứ 
nhất là mình cũng chưa có cái sự nghiệp gì trong tây đó, thứ nhì là mình chưa có làm 1 
cái việc gì cả, thành thử là có nghĩ tới nhưng mà ngay bây giờ thì chưa. Rồi sau thì mẹ tôi 
cũng có hơi ghét nhưng mà có con vào rồi chẳng lẽ mẹ không nhắc, nếu không nhắc con 
thì không biết lúc nào con mới cưới được vợ bây giờ. Cái đó là cái kỷ niệm riêng của tôi 
với mẹ ở nơi đó. Đó là cái suy nghĩ của người mẹ với con của mình, dù nuôi con gian khổ 
thế nào, nuôi nó lớn lên rồi thì phải nghĩ đến cái tương lai của nó. 

!: Cái đó là cái văn hóa của con người dù gia đình có nghèo đi chăng nữa thì vẫn theo văn 
hóa đó. Thưa thế thì ông có cho biết là ông thân sinh của ông có bị bắt vào nhưng trước 
đó thì ông thân sinh của ông làm nghề gì? 

@: Trước đó thì ba tôi làm nghề thợ máy, khi chúng tôi về Nha Mân rồi đó khi mà tôi 
trốn lên Sài Gòn rồi đó, thì ba tôi làm cái máy tàu, tàu chạy trên sông đó mà bị chặn bắt ở 
trong Cao Lãnh rồi họ dẫn vô vào Đồng Tháp Mười đó. 

!: Lý do tại sao ông lại phải trốn lên...? 

@: Tại vì thế này cái lúc đó người Tây thì bất cứ người nào, bây giờ có 1 con đường, chị 
hình dung từ cao ốc Vĩnh Long thì nó có 1 con sông, gọi là con sông Rạch Nha Mân đó, 
thì ngày xưa nó có 1 cái đồn, ngày xưa gọi là cái post vậy đó, của người Tây. Ở trong này 
nó thấy bất cứ người nào đi ra là nó bắn, bất kể người đó là lớn nhỏ nó đều bắn, nên sống 
ở trong đó là ở trong đó, muốn đi từ trong đó ra ngoài này để đi lên Sa Đéc, lên Vĩnh 
Long mua thuốc chẳng hạn như vậy thì phải trốn đi ban đêm, đi len lỏi men theo gọi là có 
1 cái đám đế, mà cái đồn nó nằm ở đây thì dưới đám đế khoảng 7, 800 thước thì có 1 cái 
lối để đi, nhưng mà dễ bị phục kích lắm, nó hay xuống đó phục kích nó bắn, chúng tôi 
hay bị phục kích bị bắn lắm, thường phải trốn đi ra chứ không thể đường đường chính 
chính đi ra được. Và tôi phải trốn như vậy. 

!: Ông đi 1 mình? 

@: Vâng, tôi đi 1 mình.  
!: Mà mẹ ông có biết không, lúc ông trốn đi như vậy thì cha mẹ ông đều biết hết và đồng 
ý để cho ông đi? 

@: Dạ, có biết hết. 

!: Phải vượt qua cái nguy hiểm trong cái tuổi chưa có được bao nhiêu. 

@: Bởi vì cái thời kỳ ở đó là thật ra bình thường tôi cũng chưa có nghĩ đến cái chuyện rời 
khỏi đó mà đi đâu, tất cả ước muốn là được đi học. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh này thì 
phải để nó ở trong đó, vô sâu trong cái rạch này 7, 800 cây số rồi mới dần dần, dần dần về 
gần tới ngoài đường. Thế thì cái lần đó là lần đầu năm 1947 1 cái cuộc mà “ruồng bố”, 
ngày xưa Tây nó dùng cái từ “ruồng bố” đó, nó đi gặp 2 cái con sông, bên đây gọi là cái 
rạch Nha Mân, dưới này là Cái Xép, chỉ 1 cây số thôi thì nó đi sâu vào trong này rồi ngày 
hôm sau 2 cánh quân nó mới đi ngược trở lại ra đường lại, thì nó gặp bất cứ người nào nó 
đều bắn hết. Khi mà cái người Nha Mân và người Sa Đéc chết rất là nhiều, có gia đình 
chết hết trơn, 8 đứa con trai chết hết trơn, thành thử ra tôi thoát chết được, ngày hôm sau 
nó bắn dữ quá mà tôi vẫn cứ chạy, mà lúc đó tôi cũng gần 17 tuổi rồi nên tôi cũng chạy 
dữ lắm, chạy ngang qua bên sông qua 1 cái xép, chúng tôi lội qua bên kia bờ, thì sang bên 
kia là thoát được nó. Thì sau cái lần bấy giờ thì tôi mới xin ba má cho tôi trốn, tôi lên trên 



Sài Gòn để tôi kiếm việc làm gì đó, có 1 cái chỗ đứng rồi tôi mới xin đi học lại. Thế thì 
lúc đầu ba tôi cũng ngại lắm, vì có 1 mình bơ vơ, không quen biết ai hết trơn đó, cứ 1 
mình đi lên đó cái đã, thì sau đó ba tôi cũng cho đi. Thì thấy ở đây cái đời sống lúc thanh 
niên nó mong manh quá, vì trước mắt là không có học, và cái thứ 2 là không biết chết vào 
lúc nào với cái sự ruồng bố của Tây đó. Cái cuộc ruồng bố đó mình hình dung cái sự chịu 
đựng của con người ta đó ở trong thời kỳ đó nó như cái ly nước đã đầy, nhưng mà cái 
cuộc hành quân đó như giọt nước làm tràn ly, dẫn tôi đến cái quyết định tôi xin ba tôi đi 
Sài Gòn, và nhiều khi tôi mới nghĩ lại trong cái cuộc đời của người ta nó có những cái cơ 
hội, từ cái cơ hội đó có thể khiến con người ta như thế này như thế khác nhưng mà nó có 
thể giúp chuyển hóa được cái đời sống của mình nó tốt hơn, chuyển hóa được cái suy 
nghĩ của mình nó tốt hơn nữa. Thành thử ra tôi nghĩ đó cũng là 1 cái cơ hội mặc dù cái 
cuộc hành quân đó nó dẫn đến cái sự chết chóc của rất nhiều bà con ở Nha Mân và ở Sa 
Đéc nhưng nó lại là cái cơ hội với tôi để giúp tôi bước lên 1 bước vững vàng hơn. 

!: Dạ, từ ngày ở Việt Nam từ lúc ở dưới quê cho đến lúc lên Sài Gòn, gia đình ông đã làm 
việc ở Sài Gòn cho tới năm 75, tới khi ra đến ngoài này, thì những cái cuộc hội họp gia 
đình đông đủ gia đình ông có không? 
@: Tôi nghĩ là không có lúc nào hội họp đông đủ được hết, chỉ có anh em với nhau cũng 
còn không đông đủ được, thì lúc đó mỗi đứa em nó lớn dần theo thời gian, nó lớn rồi, nó 
có cuộc sống gia đình riêng của chúng nó, chỉ có mà tôi thì gặp ba má tôi thường xuyên 
hơn, chứ còn mấy đứa em thì thỉnh thoảng mới gặp được tụi nó, thành ra không có lúc 
nào mà hội họp được gia đình như cái thời kỳ trước năm 1945 hết. 

!: Và ba má ông ở với ông khi mà ở Sài Gòn? 

@: Dạ khi tôi lên Sài Gòn thì ba má tôi ở tỉnh, ở Vĩnh Long, chúng tôi có mua 1 cái nhà 
trả góp thì đến năm 1962 thì tôi mua được cái nhà trả góp ở Vĩnh Long, thì lúc đó chúng 
tôi chưa có ở, mới sửa lại thôi, lúc đó tôi vẫn đang làm ở sư đoàn 21, đóng trú ở Cần Thơ, 
thì vợ chồng tôi ở bên đó với 2 đứa con thì lúc đó chúng tôi có 2 đứa con, năm 62 đó, thì 
chúng tôi có 2 đứa con. Khi chúng tôi ở tại Sài Gòn, thì tháng 12 năm 62 đó tôi theo ông 
thiếu tướng Nguyễn Thiện Kim, ông ấy vừa được thăng cấp và giữ chức vụ trên bộ tổng 
tổng tham mưu, thì ông ấy đem tôi theo để làm chánh văn phòng. Thì cái nhà của tôi ở 
Vĩnh Long thì ba má tôi ở đó, còn tôi gửi tiền về để nuôi các em cùng giúp ba má tôi, lúc 
đó thì ba tôi không có đi làm nữa. 

!: Ông là trưởng nam ở trong gia đình, ông có giữ những hình ảnh, kỷ vật ở trong gia đình 
không? 

@: Có thể nói là tôi giữ gìn hình ảnh ở trong gia đình rất là nhiều, cho đến bây giờ tôi có 
được 16 tập album mà cái loại khổ lớn, trên mỗi cái ảnh đó tôi có viết 1 cái dòng chữ và 
người xem thì hiểu liền chứ không cần phải hỏi, thành ra vừa là hình ảnh vừa có cái sự 
dẫn giải ở trên đó, cái đó là cái quý nhất và là 1 trong những tài sản. Sở dĩ tôi nói là 1 
trong những tài sản vì tôi còn 1 số tài sản nữa. 

!: Dạ, bây giờ thì qua đến cái thời kỳ mà chiến tranh của Việt Nam sau khi đất nước bị 
chia đôi năm 1954 thì mặc dù ông là người miền Nam không có trực tiếp vượt sông Bến 
Hải để đi tìm tự do. Tuy nhiên gia đình ông ngay thời gian đó thì ba ông cũng có bị bắt 
rồi sau đó Cộng sản cũng đã trả tự do và cũng đã trở về nhà vào năm 52 phải không ạ, rồi 
đến năm 54 thì trong cái thời gian năm 54 đó thì khi đó ông làm gì, khi đó ông cũng được 



24 tuổi rồi. Dạ, năm 54, thời gian đó ông làm gì? 

@: Dạ, tôi thì vẫn vừa đi làm vừa đi học, như tôi nói rồi đó, năm 47 khi tôi lên đó rồi thì 
tôi được gọi vào nhập ngũ tại trường Thủ Đức năm 1953 nhưng mà rồi khi kiểm tra sức 
khỏe thì hoãn cho tôi 6 tháng. Rồi có 1 người thấy tôi như vậy thì thôi bây giờ đổi cái thẻ 
tạm cước để hạ tuổi xuống để đi làm bên đó thì chị ấy bỏ tiền ra chị ấy làm. Tôi với chị 
ấy mới đi Playku, lên trên đó, thì lên trên đó có 2 vợ chồng nhà đó gọi là chú Hai Mỹ 
Playku, vào năm 1953, thì 2 ông bà này không có con nhưng có cơ sở làm ăn ở trên 
Playku. Thì họ mới nói là thôi bây giờ tôi ở hẳn đấy đi, để rồi tôi phụ trách đi buôn bán ở 
Sài Gòn, Buôn Mê Thuột, Sài Gòn - Playku, thì tôi mới thấy có vẻ hay hay tôi nhận lời, 
mặc dù mình chưa biết buôn bán là cái gì cả. Thì ông ấy mới thấy ở cái thời đó gọi là 
mình cũng có cái khả năng để mình quản trị về hàng hóa, cách thức tính tiền, mua bán 
này kia đó mình tính được nhưng mà mình không phải người đã làm ngành đó bao giờ, 
nhưng mà rồi tôi thử thì làm được, rồi ông ấy mới giao cho tôi những chuyến hàng. 
Nhưng mà chỉ mới được 2 chuyến, 3 chuyến, tôi bị bắt, tôi qua cái năm 54 đó thì tôi bị 
bắt, bị bắt tại Buôn Mê Thuột, sau Playku thì tôi bị bắt tại Buôn Mê Thuột, tại vì đầu năm 
1954 đó thì lực lượng Việt Minh tức là Cộng sản đó nó chuẩn bị lực lượng nó đánh Kon 
Tum với Playku. Thì lúc đó 1 cái GM gọi là cup ??, nó gọi là cái liên đoàn lao động của 
Tây, từ An Khê đưa lên, lúc đó là ông trung tá Khánh chỉ huy, sau này là đại tướng 
Nguyễn Khánh đó, ông ấy chỉ huy cái đó đưa lên để mà dàn trận đánh với Cộng sản. Thì 
người dân ở Playku mới ào ào chạy xuống, người thì đi Quy Nhơn, người thì chạy xuống 
Buôn Mê Thuột, thì tôi cũng đi theo gia đình của chú Hai Mỹ này đi xuống Buôn Mê 
Thuột. Lúc đó tôi mới hỏi thăm được tình hình là trên đường đi là ở trên Sài Gòn, Buôn 
Mê Thuột ra sao, thì tôi bị anh cảnh sát anh ấy xét, thì hỏi giấy tờ, thì giấy tờ này là giả. 
Cái lúc đó tôi mới nghĩ trong bụng là mặt bên ngoài thì làm ra vẻ giận ông này là tại sao 
bảo là giả nhưng mà thâm tâm tôi công nhận anh này giỏi, anh ta nhận ra cái giả của tôi, 
rồi tôi bị bắt vô cái trại nhập ngũ, bắt đưa vô nhập ngũ rồi mới đưa vô cái gọi là trung tâm 
huấn luyện Ban Đông, thì Ban Đông đó nó gần giáp biên giới với Miên thì nó có từ cái 
người chỉ huy trưởng cho tới cái người huấn luyện viên đều là người Pháp hết. Thì vô 
trong đó rồi thì tuần sau bộ tổng tham mưu có cử 1 cái phái đoàn xuống để làm 1 cái test, 
trước hết là test những bài văn hóa của lớp 11, xong rồi mới test về những cái bài phản 
ứng nhanh, vì lúc đó người ta bắt đầu, lần đầu tiên được áp dụng theo cái phương pháp 
trắc nghiệm của người Mỹ để tuyển sinh viên vào trường quân sự. thì ngoài văn hóa ra 
người ta còn tuyển người có phản ứng nhanh là bởi vì khi mà ra ngoài chiến trường đó thì 
đòi hỏi người chỉ huy phải có cái phản ứng nhanh. Có thể nói là khi mà thi người ta đưa 
ra hơn 200 cái hình vẽ mà chỉ có 1 tích tắc thôi để trả lời cho 1 cái hình, và rồi cả cái độ 
nghe, là cái ??nữa đó, nghe tit, tít, te te, tit, tít, te te...đại khái là nghe cái độ dài độ ngắn, 
để biến cái độ dài, độ ngắn thành cái chữ, mỗi 1 cái âm dài ngắn này là 1 cái mẫu tự. Thế 
thì qua những cái test đó trong vòng 8 ngày, thì từ 600 người còn lại được có 9 người thôi, 
tôi là 1 trong 9 người đó, được đưa về quận Thủ Đức, đó là từ năm 52 cho đến năm 54 đó. 
Cái công việc của tôi như thế và từ đó thì tôi bắt đầu vào quân đội. Khi mà đến trường 
Thủ Đức đó thì là ngày 12 Tây tháng 5 năm 1954.  

!: Thưa, thế thì năm 1963, ông ở trong quân đội với cấp bậc gì và lúc đó ông làm ở đâu? 

@: Dạ, lúc đó tôi là đại úy, chánh văn phòng của thiếu tướng Trần Thái Khiêm, lúc đó 
ông ấy giữ chức tham bộ trưởng liên quân. Và từ nhờ cái việc ông ấy cho tôi đi theo ông 
ấy làm chánh văn phòng ở bộ tổng tham mưu ấy, nhờ đó mà tôi gọi là, tôi không phải là 



người trong cuộc của những cuộc đảo chánh, nhưng mà đến năm 75, cho đến cái giờ thứ 
25 của chiến tranh Việt Nam của mình, 7583 ngày, tức là 20 năm, 10 tháng, 9 ngày, kể từ 
ngày 25/7/1954, thì tôi mới biết được nhiều việc trong đó. Thành ra cái cuộc đảo chánh 
năm 1963 đó thì tôi là người được ông Khiêm giao cho nhiệm vụ mời những người trong 
hội đồng quân nhân cách mạng và mời những vị để cách ly với cái cuộc đảo chánh, tức là 
mời những người đó gọi là những người quân nhân cách mạng cho rằng là thân tín của 
ông tổng thống Ngô Đình Nhiệm. Tức là gọi là giam giữ đó, còn nói cho nó nhẹ nhàng là 
cách ly với cái cuộc đảo chánh đó. Đó là trong cái, có rất nhiều việc như thế này. 

!: Ông có thể chia sẻ những cái gì mà ông biết về cái chết của tổng thống Ngô Đình 
Nhiệm? 

@: À vâng, theo tôi thấy thì hơi dài 1 chút, tôi sẽ nói lại từ cái cuộc đảo chánh này. 

!: Vậy thì chúng ta sẽ gói gọn trong 10, 15 phút. 

@: Dạ, sáng cái ngày 1 Tây tháng 11 đó, thì đó là cái ngày cắt thánh tử đạo, thì thực sự 
tôi không biết là cái lễ gì, chỉ biết là cái lễ của người theo đạo thôi. Thì anh bạn của tôi là 
anh Bùi Công Minh, là tùy viên của đại tướng Lê Văn Tỵ đó, nói đó là lễ cắt thánh tử đạo, 
thì được nghỉ buổi sáng, thì ông ấy mới gọi tôi lại, giao cho tôi 2 cái danh sách, tiên đầu 
ông ấy nói đây là cái danh sách biến tố mật, tôi nói với chú mà chú tiết lộ với bất cứ 
người nào thì chú bị đứt đầu trước tôi. Thì tôi thấy cái vấn đề đó rất là quan trọng mặc dù 
tôi cũng có biết tới cái cuộc đảo chánh ngày 1/11/1960, lúc tôi học ở cái trường đại học 
quân sự. Thì lúc tôi học cái bảng danh lúc đó của các ông ấy trong trường đại học quân sự 
nên tôi có biết 1 chút ý niệm thế nào là đảo chánh. Thành thử ông ấy nói như vậy thì tôi 
mới nghĩ có thể nào đây là 1 cuộc đảo chánh chứ tôi cũng không nghĩ gì hơn, thì ông ấy 
nói với tôi như vậy thì tôi mới nói: “dạ vâng, tôi rõ rồi.”. Ông ấy giao cho tôi 2 cái danh 
sách, 1 cái là để mời mọi người tới ăn cơm trong cái hội đồng quân nhân cách mạng đó, 
ăn cơm với câu lạc bộ, tôi lo thức ăn, mọi thứ đều do tôi lo, còn 1 danh sách nữa tôi mời 
vào trong phòng họp để mà cầm giữ ở đó, tức là để cách ly với cuộc đảo chánh bên ngoài. 
Đúng 1h, mà trong quân đội gọi đó là giờ zee, là cái giờ bắt đầu cuộc đảo chánh đó thì là 
tất cả các cửa trong bộ tổng tham mưu đóng lại hết, cửa phòng họp cũng đóng lại, tôi mới 
đưa quân cảnh đến canh gác ở ngoài cửa này.  

!: Dạ đó là ngày nào? 

@: Đó là ngày 1/11/1963. Thì cho đến buổi chiều nó diễn ra nhiều lắm, nhưng tôi nói cái 
nét chánh thôi, đến 5h chiều đó, ông ấy mơi có cái điện thoại của anh Lại Quý Bằng, anh 
Lại Quý Bằng là sỹ quan tùy viên của tổng thống và ông ấy ngồi ở tại phủ tổng thống thôi, 
không có đi ra ngoài, thì anh ấy mới gọi tôi nói rằng: “anh bảo thiếu tướng Khiêm tiếp 
chuyện với tổng thống”. Thì bởi vì lúc đó tôi ngồi ở trong cái bàn của hội đồng quân nhân 
cách mạng thì có cái cửa mở, tôi ngồi gần cửa nên tôi thấy thường xuyên những gì lọt vào 
tầm mắt tôi, tại vì có mười mấy vị ngồi ở trong đó, còn tôi ngồi ngoài. Trong đó thì có 4 
cái điện thoại, 1 cái ở trong với ba cái ở chỗ tôi ngoài này, thành ra tôi mới để ống nói 
xuống tôi chạy vào trong tôi đưa ống máy mời thiếu tướng Khiêm nói chuyện, thì ông 
trung tướng Dương Nguyên Minh ông ấy giật ra mất, sau này ông ấy mới nói là, vì trong 
lúc đó mình đâu có quyền nói đâu, mình chỉ có quyền nghe thôi, thì tôi gác nó lại. Thì sau 
đó tôi mới nghe nói là tổng thống muốn nói chuyện với thiếu tướng Khiêm, ông ấy muốn 
ông ấy ra đi như 1 tổng thống, thì ông trung tướng Minh ông ấy không đồng ý, thì ông ấy 
giằng ống nghe xuống rồi ông ấy nói với các vị đó, thì tôi mới nghe được, rồi 1 lát sau đó, 



chừng khoảng 5 phút thì ông Bằng ông ấy gọi lại, thì vẫn nói như trước là tổng thống 
muốn nói chuyện với ông thiếu tướng Khiêm chứ không muốn nói chuyện với ông trung 
tướng Minh, thì tôi lại chạy vô, tôi cầm ống nói để mời ông thiếu tướng Khiêm nói 
chuyện thì ông trung tướng Minh ông ấy giật và ông ấy gác ống nói xuống, tức là không 
nói chuyện. Thì cho đến 7h tối hôm đó thì hội đồng quân nhân họp lại ra lệnh ngày mai là 
sẽ cho không quân đánh bom Gia Long nếu như đến 7h sáng mà ông tổng thống Diệm 
không đầu hàng đó, sẽ cho đánh bom và thiết giáp với chủ lực tấn công vào. Thì đến 5h 
sáng ngày hôm sau vì hôm đó thức trắng đêm mà, thì trong đó có mấy vị có thể ngủ ngồi 
hoặc thế nào đó nhưng mà tôi thức suốt đêm mà, không ngủ được, các ông ngủ được 
nhưng tôi không được bởi vì ông nào cũng có thể gọi tôi hết, gọi làm này kia, nước uống, 
thức ăn, lo ăn cả ban đêm, tất cả những cái đó, hỏi có ông nào liên lạc chưa hay tất cả 
những cái điện thơ gửi về đó, tôi phải chuyển ra đại bản doanh trong Sài Gòn, tôi chuyển 
trong đêm đó luôn. Thế thì tới 5h sáng thì có cái điện thoại, tôi mới chạy qua cái phòng 
bên, thì chuông nó reo 3,4 lần thì tôi mới chạy được sang, thì tôi sang đến nơi thì ông 
thiếu tướng Khiêm ông ấy đã nhận điện và nói rồi, ông ấy thấy tôi không có ngoài đây đó 
thì ông ấy mới cầm ông ấy nói lên, thì sau đó ông thiếu tướng Khiêm mới kêu tôi vào nói 
là: “ông tổng thống Diệm đang ở trong nhà thờ Cha Tam, gọi đem xe vào trong đó đón 
ổng, bây giờ chú phải xuống dưới đó để coi đón ông tổng thống ra để khi mà cái xe chở 
tổng thống về tới thì đem cái xe đó đậu ở sân vận động”, thì ngay trong sân của bộ tổng 
tham mưu có cái sân vận động nhỏ nhỏ, ở trong cái tòa nhà chánh thì ngay đó có cái sân 
vận động, “thì chú đem tới đó cho quân cảnh gác, đừng cho 1 người nào tới, rồi lên cho 
tôi biết”. Vâng, thì sau đó tôi không biết là có đoàn xe cho đón đại tướng Mai Thiếu Xuân 
đi với ông đại tá Dương Ngọc Lắm và trưởng cái đoàn đó là ông đại tá Dương Hiếu 
Nghĩa, còn người lái xe là ông đại úy Phan Hòa Hiệp, ông Nghĩa với ông Hiệp cùng là 
thiết giáp, thì bây giờ dẫn đầu đoàn thiết giáp đi, thì 2 ông sỹ quan đi để mà lo an nình 
cho cả cái đoàn đó. Thì khi mà họ về, tôi chỉ chỗ cho đậu rồi, tôi chỉ cho quân cảnh đến 
gác rồi thì tôi mới chạy lên tôi trình, tôi trình thì trên đó các vị có đủ hết, thì ông Dương 
Văn Minh ông ấy mới nói là: “ơ, thôi mình đi xuống đi”, thì ông Khiêm ông ấy nói 1 câu 
là: “dù sao là mõa thấy ổng mõa cũng bùi ngùi, thôi để khác qua đi”. Thì ông ấy nói như 
vậy đó nhưng mà hơn 10 vị đó đi rồi thì ông ấy cũng đi theo, rồi tôi là người đi sau ông. 
Rồi khi đi tới cái bậc thang cuối cùng của tầng trệt thì các vị kia đã đứng hết ở trước hành 
lang thì ông ấy mới quay trở lại vô, ông thiếu tướng Khiêm mới hỏi là: “có chuyện gì 
vậy?”, ông trung tướng Minh ông ấy mới trả lời là: “hay ổng chết rồi?”. Thì lúc đó đó, khi 
ông ấy ra tới hành lang thì ông thiếu tướng Xuân ông ấy lên báo cáo là ??, tức là nhiệm 
vụ đã hoàn thành rồi, thì lúc nói thì tôi không có nghe nhưng sau này thì tôi mới biết 
được ông ấy nói cái câu đó, thì sau này đến cái ngày 15 tây tháng 11 năm 1991 thì tôi mới 
nghe được cái chữ ??, thì trở lại việc các ông ấy quay trở vô đi lên thì cái chết ngay đằng 
sau ??trạm xá ở xéo xéo cửa vào nhà chánh, để cho ông trung úy, bác sỹ Huỳnh Văn 
Quảng, về sau có 1 thời gian ông ấy làm tổng trưởng y tế thì ổng lau rửa rồi ông trung 
tướng Vy Văn Ôn kêu ông trung tá Luân, chỉ huy trưởng bộ tổng hành quân tổng tham 
mưu đi mua 2 cái quan tài để mà tưởng niệm 2 vị ấy vào trong đó. Thì cái chết này nó 
dẫn đến nhiều cái giả thuyết lắm, người cho là thế này, người cho là thế khác rồi có 1 anh, 
anh ấy nói là anh ấy lái cái chiếc xe M513 đó, anh về tới cái đường Hồng Thập Tự, vừa 
qua khỏi cái Bảo Sơn điện Từ Dũ đó, thì lúc đó có cái xe lửa chạy qua, thì có cái cổng xe 
lửa đóng xuống, thì xe tới đây nó ngừng lại, ngừng xe lại thì anh này mới được lệnh lái xe 
vào bộ tư lệnh cảnh sát, thì vào bộ tư lệnh cảnh sát thì người ta đánh ông ấy gần chết ở 



trong đó rồi thì mới bỏ lên xe trở lại để đi, khi mà cổng xe lửa mở lên thì ông ấy đi. Thì 
cái anh ấy nói là anh ấy là người lái xe, nhưng mà tôi thì tôi vẫn không tin ở chỗ này, là vì 
cái thời gian mà xe lửa đi qua đâu có đủ lâu để anh ấy nhận cái lệnh, rồi chở ông ấy vô 
trong cảnh sát, rồi chở ra thì cổng xe lửa mới mở lên để đi thì tôi thấy có 1 cái gì đó 
không ổn. Nhưng mà anh Dương Hiếu Nghĩa là người thuật lại chuyện đó thì có người 
nói là anh Dương Hiếu Nghĩa giết, nhưng mà cái cách nhìn của tôi thì người giết không 
phải anh Dương Hiếu Nghĩa, đại khái thế. Thì mình nhớ là ông ấy bị đâm ra đằng sau, thì 
cái nghi vấn thì bây giờ có 1 vấn đề xảy ra là ai giết ông Diệm và ai là người ra lệnh giết 
ông Diệm, và cái người ra lệnh giết ông Diệm có phải là chính người đó hay là lại còn 
đằng sau lưng của người đó nữa, đó là cái vấn đề thì tôi có phân tích trong cái cuốn sách 
tôi nói về vấn đề này. Lát nữa tôi sẽ cho chị xem cái loạt sách mà tôi viết về các vấn đề 
liên quan cho tới tận bây giờ, từ khi tôi vào quân đội cho đến bây giờ thì tôi có 4 cuốn 
trong 1 bộ thì tôi sắp sửa có cuốn thứ 5. 

!: Dạ, xin cám ơn ông. Thế thì bây giờ qua cái vụ, tới cái mấu chốt khác là cái cuộc tổng 
công kích của Cộng sản Việt Nam vào miền Nam trong năm 68. Thưa ông lúc đó ông 
đang làm gì và ở đâu? 
@: Lúc đó tôi là trung tá tỉnh trưởng Cần Thơ, và tôi đánh nhau với Việt Cộng ở tại thành 
phố Cần Thơ trong cái trận Mậu Thân đó. Nhưng mà những tin tức thì tôi được 1 anh làm 
ở trong bộ tổng hành quân trong bộ tham mưu đó thì ảnh thường ngày cho tôi 1 bản vì tôi 
với ảnh cùng khóa nhau. Ngay cái đêm đó mà đánh đó thì đánh tất cả các tỉnh, các thành 
phố của miền Nam mình, Việt Nam Cộng hòa mình đó. Thì 2 cái đêm, đêm trước và đêm 
sau, thì cái đêm trước lúc đó Cần Thơ chưa có bị đánh thì anh ấy mới gọi điện thoại cho 
tôi, nói cho tôi biết là vừa rồi nó đánh vô đâu, lát nữa anh ấy gọi để cho biết thêm, xong 
rồi tôi mới chuẩn bị rồi thì hôm sau thành phố Cần Thơ mới bị đánh. Thế là ít nhất tôi 
cũng có 1 ít tin tức để mà chuẩn bị trước, ứng phó. 

!: Ông có thể chia sẻ 1 chút về cái trận đánh ở Cần Thơ? 
@: Dạ vâng, tại Cần Thơ tụi tôi thì khoảng đến 3h sáng của cái hôm đó là ngày 1 Tây 
tháng 2, nó tấn công là vào đêm 31, tức là cái đêm đó là, cái đêm đánh vào Cần Thơ là 
mùng 1Tết, thì tôi được cái toán mà nó thăm báo cho tụi tôi cho hay là nó có khoảng 12 
đứa nó đi vào cái hành lang nhỏ gọi là nó xâm nhập đó, đi dọc theo cái hành lang của 
viện đại học Cần Thơ và nó chui vào phía sau của bộ tư lệnh quân đoàn 4. Thì lúc bấy giờ 
tôi mới lên xe đi, tôi và tùy viện và 2 người cận vệ, thì tụi tôi có 5 người mới chạy trên 
chiếc xe zip chạy vòng vòng vòng vòng, cái lúc đó khoảng 3h sáng đó. Tôi đi tôi gặp anh 
đại úy Phó nội an tôi mới nói tôi ở nhà đây, anh ấy là anh Nguyễn Thanh Nhàn, là đại úy, 
tôi mới nói là để tôi mượn 2 chiếc xe thiết giáp đi tuần vệ thường xuyên đó, tức là ngày 
xưa nó là xe E19 chạy bằng bánh đó, ông ấy mượn của quân trấn Cần Thơ, anh ấy mới 
ngồi đây anh ấy canh. Anh ấy phục kích tụi nó, bởi vì thông thường là tụi nó phục kích đó 
rồi sau nó trở lộn ra trước khi trời sáng, thì tôi chắc là nó sẽ đi ra theo con đường này bởi 
vì không có lối nào khác nữa cả. Thế thì bây giờ anh ấy mới phục kích ở đây, tôi mới đi, 
rồi anh ấy mượn 2 chiếc xe của quân trấn, khi anh ấy mượn được rồi thì anh ấy nói: đó, 
tôi mới đi, tôi đi lòng vòng, đi qua 1 con đường mới tới đại lộ Hòa Bình,, mới ngừng ở đó, 
thì tôi vừa quay qua thì lại thấy 1 chiếc xe thiết giáp của quân trấn bị bắn, bị bắn thì tôi 
mới ngừng lại liền, tôi bước xuống thì thấy rẹt, ret, rẹt, thì là nó bắn vào ngay cái xe của 
tôi, thì lúc đó là tôi xuống rồi, còn anh tài xế của tôi cũng xuống rồi thành ra tụi tôi không 
có sao, tôi mới nói là: “ thôi bây giờ được rồi, chúng tôi mới nhắm vào cái nóc của trường 



tiểu học, vì chúng nó ở trên đó chúng nó bắn xuống. Tôi mới bắn lên đó, tại vì có tôi và 1 
số anh nữa mới leo lên cái xe bị thương, đem mấy cái anh bị thương xuống, xong rồi chở 
sang bệnh viện dã chiến liền, lúc đó chưa có quân y viện Phan Thanh Giảng. Thế thì làm 
xong cái đó rồi thì chúng tôi kêu trong cái đại đội hành chánh tiếp nhận tụi tôi đó cái tiểu 
đội đi vô trong cái trường tiểu học mò dần dần lên trên đó thì tôi mới chạy sang bên cái 
chỗ ghi thông tin, vì bên đó có máy móc lắp sửa soạn của cái đài truyền hình Cần Thơ, thì 
máy móc nó nằm ở đó tôi mới sợ hư, nên tôi mới nói với anh cảnh sát cho tụi tôi rút chứ 
bây giờ ở đây không được, anh ấy mới hỏi là: “tại sao không được?”, tôi mới nói là “tụi 
nó đằng trước đông lắm à”, “đằng trước là chỗ nào?”, thì anh ấy mới chỉ cho tôi chỗ 2 
con đường, 1 bên là đường Nguyễn Thái Học, ở giữa nó có cái bãi trống rộng lắm, thì đó 
là cái bãi xe đậu xe vận tải. Thì tôi mới nói là: “thôi được rồi, cứ để đây tôi đi”, tôi nói 
vậy nhưng mà cũng chưa biết nó đông như thế nào và nó ra làm sao, thì tôi mới bỏ xe 
xuống đi bộ, để anh tài xế ngồi trong xe thôi còn 4 đứa tôi xuống đi bộ thì mỗi đứa có 1 
cái súng trong tay, thì mới cứ chia ra, đi từng người, từng người lên như thế, thì không 
thấy có gì hết, lật hết lên cũng không thấy có gì hết thì tôi mới trở lại nói với anh cảnh sát 
là tôi không có thấy gì hết, không có ai hết cả, anh cứ ở yên đây, đừng để bị phá cái tài 
sản này. Xong rồi đi cho tới sáng, thì sáng hôm sau cũng không thấy nó rút ra, tôi mới 
thấy: ủa sao lạ vậy, thường thường thì chúng nó phải đi chứ có bao giờ ở lại đâu, thì tôi 
mới đi đến cái bệnh viện 409, tôi thăm 2 anh mà bị bắn lúc gần 4h sáng đó. Thì tôi vô 
trong đó thăm, thì lúc đó mới tầm 6, 7h thôi, trời chưa sáng hẳn, thì tôi gặp 1 bà cụ, bà ấy 
mới kêu tôi: “ông sở trưởng ơi, bây giờ tôi chỉ cho ông cái nhà nó đang ở, chắc phải 7, 8 
đứa lận”, tôi mới hỏi: “chỗ nào, cụ chỉ dùm tôi đi”. Thì bà ấy chỉ cái nhà nó nằm ở ngay 
cái góc đường Nguyễn Thái Học có 1 cái đường đi vô, và có 1 cái đường mương, đường 
mương lộ thiên đó nhưng mà nó sâu lắm, 2 bên nó xây đá, xây gạch đó, thì tôi mới tới cái 
nhà đó gõ cửa, chỉ có 1 chị chị ấy thò ra chị ấy nói với tôi, thì lúc đó tôi chỉ có 2 người 
thôi, tôi với 1 anh nữa, anh ấy mang cái E79, còn tôi thì E16, lúc đó mới có E15 chứ chưa 
có E16 và E79, mà 2 cây súng này là 1 phi đoàn trực thăng cho tôi, cho riêng tôi thì tôi 
mới đưa cho anh này cầm cái E79, tôi thì E15, thì tôi mới gõ cửa, chị ấy chỉ chỉ: “nó ở 
trên lầu tôi, 7 đứa, thì ông cẩn thận nhưng mà đừng có bắn sập nhà tôi, tôi chết trong này 
tội nghiệp lắm”, tôi nói là: “không, tôi sẽ cố gắng hết sức, tôi sẽ giữ”. Vừa nói như vậy thì 
trái lựu đạn rớt xuống, nó thả lựu đạn xuống mà lựu đạn rớt xuống cái đường mương, sở 
dĩ tôi nói cái đó là cái lỗ mương sâu nó giúp cho tôi thoát cái đó, thì anh đi cùng tôi anh 
ấy bị 1 cái vết nhỏ bên cánh tay trái, không có sao hết, nó xước 1 chút, giống như bị cái 
gai lớn nó cào 1 đường, không có sao. Rồi tụi tôi lui ra, lui ra cái quán ở nhà bên kia vì 
biết chắc tụi nó ở đó rồi, nhà đối diện, thì tôi nói cái anh đi cùng đó mà anh ấy ở trên ??đó, 
anh Lâm mà có cái trường dạy về Anh ngữ ở trên đó đấy, cái gì Lâm đó nhỉ, ba anh ấy là 
hội đồng tỉnh ở trên Kon Tum đó, lúc đó do tôi với anh ấy đi đó, thì tôi mới nói là bây giờ 
để tôi bắn 1 loạt 25 phát đạn vào trong đó, anh ấy mới đưa cái E79 cho tôi. Anh ấy nói: 
“coi chừng tụi nó thảy cho mình để mình qua”, chứ bây giờ làm sao bây giờ thì mình phải 
đánh thôi, tôi bắn 1 loạt không thấy gì, tôi thảy 1 trái E79, cũng không thấy gì hết trơn cả, 
rồi lát nghe thấy có tiếng lao xao ở bên đó thì như vậy chứng tỏ nó bị thương, thì ít ra nó 
cũng bị thương rồi thì tôi mới nằm thụt xuống, trở qua nhà chị đó, hỏi: “thế bây giờ 
chúng ở đâu?”, chị ấy nói: “tụi nó chạy qua đằng sau rồi, chắc tụi nó chạy ra nhà ngủ 
Nam Phương”. Có khách sạn Nam Phương đâu biết bởi vì nó ở ngay góc đường, cái gó 
đường nhỏ như thế này thì nhà nghỉ Nam Phương ở đây, nhà chị ấy ở đây, chúng nó chạy 
qua theo lối này. Thì tôi mới băng qua đó thì lúc đó tôi mới gọi cho anh trung úy Tân, đại 



đội trưởng đại đội 826, biệt đội quân, ô xin lỗilà ở biệt đội quân của tụi tôi ở bên xóm 
Chài, bây giờ khi mà cái chiếc xe thiết giáp đi cái xe mà tôi bị bắn ở bên cái nóc trường 
tiểu học tôi mới gọi anh Tân đó, anh ấy mới chạy về anh dắt 1 trung đội chạy về, về thì 
cái lúc mà tụi tôi vòng qua nhà ngủ Nam Phương đó thì là ảnh tới, thì chỗ vừa nãy anh 
lên có 4 đứa chết chúng tôi lấy được 2 cây súng, thì như vậy chúng nó còn 3 hay 4 đứa 
nữa thôi chứ không có nhiều. Thì khi qua bên khách sạn Nam Phương thì tụi nó ở trên đó, 
tôi thấy đông người trên đó, tôi ngoắc ngoắc bà chủ lại gần, tôi hỏi: nó ở trên đó, thì tôi 
nói bây giờ mấy bà chỉ đường đi, để đây thì tôi sẽ đánh tụi này thì bà chủ bà ấy mới mếu 
máo là xin ông tỉnh trưởng giữ, đừng làm cho sập cái nhà ngủ của tôi, ở nhà quê mình gọi 
là nhà ngủ. Thế thì tôi mới nói là tôi sẽ cố gắng hết sức vì trách nhiệm của tôi là phải giữ 
gìn tài sản cho bà con, thì mục đích là tôi diệt nó chứ không phải là tôi làm sập cái nhà 
của bà. Thì bà ấy mới chạy chỉ đường theo 1 lối khác, thì lúc đó bộ chỉ huy tôi vì lúc đó 
sáng rồi nên mới chạy tới theo cái đường kia, cái lúc mà đêm đi thì chỉ có cái chiếc xe 
của tụi tôi thôi còn sau đó anh tham mưu trưởng và mấy phòng mới tới đó. Thì bên này 
anh Tân anh ấy tới, thì anh ấy tới rồi, anh ấy cũngin của mấy thằng Mỹ được 1 cái E79, 
tức là cây súng ống của Mỹ đó, tối tân lắm. Thì tôi cầm 1 cái, rồi 2 đứa mới leo lên cái 
mái nhà, cái mái nhà nhỏ, không có xây nhà tới, bước qua cái hàng rào là lên tới cái mái 
nhà, lúc đó tôi nói: “anh 1 bên, tôi 1 bên, nhắm tới cái cửa sổ mà bắn, 2 đứa mình cùng 
bắn”, tôi đếm: “1,2,3 bằng”, bắn vô 2 cái cửa sổ, nó vỡ toang ra. Thì không thấy nghe nói 
gì hết trơn, nhưng mà 2 đứa tôi bị rớt xuống dưới, lý do rớt xuống là cái nhà nó cũ rồi mà 
2 thằng bắn cùng 1 lúc, nó dội gãy mấy cây kèo, cây dui nhỏ nhỏ, tụi tôi rớt xuống đất 
nhưng mà lúc đó đâu có nhận thấy, lúc tối về mới thấy bị rát đau quá, mới biết là mình 
hồi sáng bị cái cây nó cào. Thì mới chạy lên chỗ đó thì mới thấy có 3 thằng chết, 1 thằng 
chết trong cái hồ tắm đó, hồi đó nó xây cái hồ, cái hồ nước thì đúng hơn, nó chứa nước ở 
trên lầu để cho người ta tắm, thì anh ta chết ở trên đó, thì chết hết cái tụi nó, rồi thì cánh 
quân tụi nó vô đó, 1 bên là cái quân đoàn của tụi nó, tối hôm đó nó mới tới đốt nhà, đốt 
nhà rồi chúng nó mới chạy thoát ra ngoài được. Đó là cái trận chiến thứ nhất ở đó, không 
phải là 1 mình tụi tôi đánh, mà có cả quân của địa phương ở đó, mà sư đoàn 21 có đưa 
quân lên cùng với tiểu đoàn, lúc đó có trung tá Dương Văn Trỗi làm ở đây, lúc đó anh ấy 
làm tiểu đoàn trưởng của cái tiểu đoàn đó, anh Trỗi thì đánh giặc nổi tiếng lắm, ở miền 
Tây. Thành ra thì anh ấy đánh ở phía ngoài rìa, tiểu đoàn đánh ở phía ngoài, rồi còn cái 
trận thứ 2 nữa, thì cái trận thứ 2 này nó chỉ đột nhập ở Viện đại học Cần Thơ thôi. Nó lên 
trên lầu đó, thì lúc đó 2 sư đoàn 21 đánh ở phía ngoài nhưng mà có 1 tốp đột nhập lên 
trên đó, tôi nói thiếu tướng Mạnh chỉ huy sư đoàn, ông chủ tướng Minh là tư lệnh của sư 
đoàn 21 đó, thì 2 vị tướng đó mới kêu tôi lại đây là lần thứ 2, họ nói là thì cái tốp trên lầu 
tôi sẽ cho phi cơ đánh, tôi nói thiếu tướng cho phép tôi đánh bằng điện không quân, tôi 
nói tối nay tôi đánh chứ bây giờ mình có 1 cơ sở, 1 viện đại học ở tại Cần Thơ của mình 
mà đâu phải là mình dễ dàng có được, thành thử là mình muốn giữ lại cái cơ sở này, thì 
ông ấy giận quá ông ấy mới nói: Việt cộng thì tôi muốn giết, anh muốn giữ cái gì thì anh 
giữ. Thì ông ấy có thể nói đúng về cái chức vụ của ổng nhưng ông ấy còn kiêm thêm 
chức vụ đại biểu chính phủ chứ không phải chỉ về quân sự không, mà tôi cái trách nhiệm 
của tôi là phải giữ gìn cơ sơ, thì tôi mới nói thôi được rồi tôi sẽ xin phép thiếu tướng để 
giáo sư Phạm Hoàng Hổ là viện trưởng của Viện đại học Cần Thơ, ông ấy đến để ông ấy 
chứng kiến, tui đi lên Bình Thủy tôi năn nỉ tôi chở ông ấy xuống. Thì ông ấy xuống xem 
bắn, khi tôi bắn, tôi bắn 2 trái đại bác xuống, bắn trước nhưng mà nó không trúng nóc mà 
nó đi luôn ra phía sau vào cái chỗ đại đội hành chánh chính dẫn của tôi ở phía sau làm 2 



anh bị thương nó rớt trong cái sân tiếp dẫn của tụi tôi, sau đó phi cơ mới bắn, tôi còn giữ 
được cái bức ảnh gọi là sự tan tác của Viện đại học Cần Thơ sau cái trận tết Mậu Thân đó. 
Và rồi tối hôm đó thì ông ấy chịu cho tôi đánh bằng điện không quân, thì tụi tôi tổ chức 
rồi, 12 người, tôi nữa là 12 người, đánh tụi nó nhưng rồi tụi nó rút ra đi đâu mất tiêu rồi, 
đi lên trên đó thì không thấy tụi nó đâu mất rồi. Thì đó là cái phần riêng của tụi tôi ở 
thành phố Cần Thơ trong dịp tết Mậu Thân đó. 
!: Vậy thì ở thành phố Cần Thơ không có thiệt hại gì nhiều? 

@: Dạ không, khu vực dân cư không có thiệt hại gì nhiều ngoài cái khách sạn Nam 
Phương, 2 cái tường ở trên và viện đại học Cần Thơ, ngoài ra cái khu nhà đằng sau bị 
chúng nó đốt nhà, còn những cái khu thương mại ở đó, khu phố buôn bán thì không có 
sao hết. 

!: Thưa ông đã sống và làm việc ở dưới thời tổng thống Ngô Đình Diệm và tổng thống 
Nguyễn Văn Thiệu, ông nhận xét gì về 2 nền đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa? 

@: Tất nhiên là mỗi con người ta là ai cũng có cái tốt cái xấu, 2 vị lãnh đạo đó cũng có 
cái tốt cái xấu, chế độ cũng có cái xấu cái tốt. Tôi đánh giá cá nhân ông Ngô Đình Diệm 
thôi là 1 người rất tốt, rất cẩn trọng trong việc làm nhưng mà xung quanh ông còn có 
những người anh em của ông, ngoại trừ ông Ngô Đình Luyện, năm 1963 ông ấy là Đại sứ 
Việt Nam tại Anh quốc là 1 người rất ít dính dáng đến cái điều người ta gọi là gia đình trị 
đó, thứ nhất tôi phải có 1 cái quan điểm là anh hay em hay vợ của người làm tổng thống, 
tự nó không phải là cái tội, cái tội là khi lợi dụng cái người anh hay em của mình đó làm 
những cái chuyện mà pháp luật không cho phép, đạo lý con người không cho phép nhưng 
mà cái tội đó phải nhân lên 2 lần. Thành thử ra đó, trên báo chí cũng có đăng rất nhiều nói 
về gia đình trị, khộng biết có phải là quá đáng hay không tức là mỗi người trị theo cái có 
1 cái nét nhìn của mình vào trong cái sự kiện, có thể biết nhiều có thể biết ít, mà từ trong 
cái biết đó nó trở thành cách nhìn của mình để đánh giá về cái chế độ. Theo tôi nói gia 
đình trị có thể hơi quá 1 chút nhưng mà cũng gần với cái nghĩa đó, tôi nói ví dụ ông Đức 
giáo mục Ngô Đình Thục, anh Phạm Ngọc Thảo là 1 người Cộng sản thâm nhập vào qua 
cái ngõ ông Ngô Đình Thục, từ đó dẫn ra, với ông Thảo thì nếu mà gặp thì tay bắt mặt 
mừng ra vẻ thân thiện lắm nhưng mà trong lòng tôi thì không phải như vậy, sở dĩ vậy là 
bằng mặt ngoài thôi chứ không bằng lòng, vẫn có cái sự gì đó nghi ngờ. Vì họ đào tạo tới 
đó, họ biết cách đi vào nhưng mà không phải cá nhân họ biết cái cách đi vào chiêu hồi, vì 
nếu muốn đi chiêu hồi họ sẽ không đi theo cái cách đó. Tức là tôi về tôi đầu thú chỗ ông 
này ông kia, chứ không phải như vậy, ông ấy đi rất là có bài bản. Trong khi ông Ngô Đình 
Nhu, tôi phải công nhận ông Ngô Đình Nhu là 1 người rất là có chiến lược, nhưng mà nó 
lại nó lại thiên về việc bảo vệ vị trí của mình 1 cách quá đáng mà loại trừ những cái người 
mà chưa phải là đối thủ, mới chỉ là đối lập với mình. Tại vì có 1 lần ông trung tá Minh 
tỉnh trưởng tỉnh lị An Giang đó, thì sau ngày 1 tháng 11 năm 1963, sang ngày 30 tháng 
giêng năm 63 đó, cái cuộc chỉnh lý thì lúc đó ông ấy ở sư đoàn 21, ông ấy gọi cho tôi và 
bảo tôi xin bộ tư pháp cho hoãn cái lệnh ông ấy về vì ông ấy đang bận hành quân, khi ông 
ấy hành quân xong thì ông ấy sẽ về ông ấy trình diện ra tòa, vì dẫn cái tình trạng sẽ ra tòa. 
Tôi mới hỏi ông ây là có việc gì quan trọng không, ông ấy nói là không có gì quan trọng 
đâu, chẳng qua chỉ là hiểu lầm thôi, nhưng mà thật sự thì ông ấy đã dính dáng tới cái vụ 
giết 3 người ở bên phe đối lập ở tại An Giang. Thì cái lúc mà giết thì tại Cần Thơ tôi có 
nghe ông đại tá Khiêm tư lênh sư đoàn 21 pháo binh, tôi là đại úy chánh văn phòng, tôi 
được nghe ông ấy nói là những cái trường hợp như vậy thì mình phải đưa ra tòa nhưng tại 



sao mình lại giết như vậy, đó là 1 trong những cái trường hợp tôi được nghe lại mà chính 
ông Khiêm là cái người nói lại. Đối với ông Ngô Đình Cẩn thì tôi có 2 người bạn, thì khi 
mà ra ngoài rồi thì ông ấy sống không có được và bất cứ tổng tham mưu cho đi đâu, đi 
lên cao nguyên cũng được nhưng mà không thể sống mãi ở Huế được. Tôi mới hỏi thì 
ông ấy nói cái sự kỳ thị nó rõ nét, ghê gớm lắm, thứ nhất là không phải là người của Cần 
lao, thứ nhì là không phải là người miền Trung, thứ 3 không phải là người của đạo Thiên 
chúa thì anh ấy không thế sống được, thà cho anh ấy đi lên cao nguyên, đi đâu cũng được, 
đừng cho vào Huế, ở đó mà anh ấy gọi là dưới cái sự thống trị của ông Cậu, thì 1 cái nữa 
là cái thuở đó thì những vị nào mà muốn thăng quan tiến chức nhanh thì các bà phu nhân 
phải tới gặp, chào ông Cậu, bà Khiêm là 1 trong những người phải đi gặp. Khi tôi theo 
ông thiếu tướng Khiêm từ bộ tư lệnh xuống bộ tham mưu ngày 15 Tây tháng 12 năm 
1962 và ngày 17 Tây tức là 2 ngày sau đó ông ấy nhận chức tham mưu trưởng liên quân, 
với tôi là chánh văn phòng. Thì sau đó bà Khiêm mới nói với ông Khiêm là, bà Khiêm 
nhờ 1 người, sau này người đó mới nói với ông Khiêm rằng là sắp xếp cái chương trình 
cho bà ấy đi ra thăm ông Cậu, ông Khiêm không có bằng lòng, nhưng thuở đó cái sự 
không bằng lòng của người chống cũng không có lộ liễu được bởi vì chẳng may Cậu biết 
được điều đó cũng không phải là dễ nên là chỉ nói có 1 lần thôi nhưng mà cuối cùng bà 
Khiêm vẫn phải ra đó, chính tôi đi đón bà ấy khi bà ấy quay trở về, tôi không có đưa 
nhưng mà tôi đón. Thành ra rằng là cái quyền lực nó rất vô hình nhưng mà nó có sức 
mạnh rất lớn, ảnh hưởng rất lớn ở trung ương. Trở lại vấn đề, tôi phải công nhận người 
anh người em của tổng thống không phải cái tội mà cái tội là lợi dụng cái đó để mà làm 
cái điều mà đạo lý và luật pháp không cho phép, thì cái tội đó rất là lớn. Nên cái kết luận 
của tôi trong cái cuốn sách khi mà nhận xét về tổng thống Ngô Đình Diệm về cái ngày 30 
tháng giêng, ngày 1/11/1963 đó thì tôi nói chủ riêng tổng thống Diệm thôi khi mà ông ấy 
chết ông ấy để lại rất nhiều cái tình cảm đối với nhiều người trong đó có tôi, nhưng mà đó 
tôi nói riêng thôi, nếu mà gộp chung vào trước đó tôi có nói rằng muốn hay không muốn 
ông cũng phải chịu trách nhiệm vì ông ấy là tổng thống. Cho nên cái cuốn sách của tôi 
tựa là Đôi dòng trí nhớ, nhưng mà tôi viết từ những cái cuộc đảo chánh mà đảo chánh thất 
bại ngày 1/11/1960, rồi cuộc đảo chánh ngày 1/1/63 cho tới cuộc chỉnh lý 30 tháng giêng 
năm 1964, từ cuộc biểu dương lực lượng ngày 13/9/64 đến cuộc đảo chánh 19/2/65, đến 
cái ngày ra mắt ủy ban lãnh đạo quốc gia ngày 19/6/65 rồi đến cuộc khủng hoảng miền 
Trung ngày 9/3/1966, rồi đến giờ thứ 25 của cuộc chiến tranh Việt Nam thì trong đó hoàn 
toàn tôi nhắm vào cái vai trò của người lãnh đạo, tôi chỉ nói được đến 3 người thôi là ông 
tổng thống, ông thủ tướng và ông tổng tham mưu trưởng mặc dù tôi biết rất nhiều người, 
rất nhiều việc, tôi tự hứa trong cái ngày trần tình của tôi, tôi nói rằng tôi hoàn toàn tôn 
trọng cái riêng tư của quý vị mặc dù có những cái riêng tư nó lại nắm trong cái chung, cái 
riêng tư nó dính dáng đến gia đình, tôi không động chạm gì đến các bạn hết, mặc dù 
không đụng chạm đến riêng tư của các ông thế này thế nọ, nhưng mà các ông ấy là những 
người lãnh đạo, có trách nhiệm với quốc gia.  

!: Thưa ông thế thì đối với ông tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thì sao? 

@: Ông tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thì tôi nghĩ thế này, ông ấy là người chín chắn, là 
người thận trọng nhưng mà có 1 cái điều tôi nghĩ ông ấy chưa có đủ thời gian cho đến khi 
ông ấy nhận chức tổng thống đó, ông ấy không đủ trang bị cho mình cái kiến thức của 
những người lãnh đạo, ông làm tướng cần có cái uy tín, cần cái kiến thức để mà người 
lính tin tưởng vào ông ấy để chiến thắng địch. Nhưng mà khi ông ấy lên làm tổng thống 
chưa đủ, cần có thủ đoạn chính trị, tôi nói như vậy thì tôi mới giải thích 1 chút, tôi không 



quan niệm mọi thủ đoạn đều là xấu, bởi vì trong cuộc đời người ta mà, vạn vật vạn việc 
đều mang trong nó 2 cái thuộc tính khác nhau, tôi gọi là 1 thuận 1 nghịch, mà 2 cái thuận 
nghịch này nó cọ sát nhau nó đung đẩy nhau làm cho con người phát triển, xã hội phát 
triển, đất nước phát triển. Đem nó vào trong chính trị thì chính trị có đối lập, không có chỉ 
có 1 tức là độc tài đó, kinh tế có cạnh tranh kinh tế mới phát triển, con người có cạnh 
tranh con người mới phát triển, hay nói hoàn toàn theo cái ý trong sáng của nó, không hề 
có ý gì xấu trong này, cạnh tranh để phát triển. Trong cái thủ đoạn nó có cái tốt cái xấu, 
dùng cái thủ đoạn đối với kẻ địch thì là tốt còn dùng thủ đoạn đối với người dân mình, 
người dưới mình thì là xấu, thành thử ra con người có thủ đoạn chính trị cả tốt cả xấu, tốt 
đối với dân, xấu đối với địch. Thì tôi cho rằng ông ấy chưa có đủ, có chứ không phải 
không, tại vì mình chưa qua cái trường lớp, chưa có cái thời gian nào để có 1 cái kiến 
thức về lãnh đạo. Bởi vì người lãnh đạo, tôi đặt vị trí của người lãnh đạo thì tôi mới nghĩ 
rằng ông ấy tốt nhất là ông ấy phải, cái ngày mà tối 21 Tây tháng tư năm 1975, ông ấy 
tuyên bố từ chức, thì lúc ấy tôi cắm trại trong bộ tổng tham mưu, lúc ấy tôi là tham mưu 
trưởng của tổng cục tiếp vận, thì bị cắm trại trong đó. Thì tôi thấy cái hay là khi ông ấy 
phát ngôn gì đó thì ông ấy bắn 1 phát, tôi không phải là người sát sinh, nhưng mà lãnh 
đạo thì phải như vậy, cái đó là cái uy tín nhất để lại cái bài học cho thế hệ sau này. Vì tôi 
là người lãnh đạo, tôi bị áp lực lớn của người Mỹ, đúng, tôi bị áp lực từ nhiều phía, 
nhưng mà tôi không có cách nào làm được, tôi để cho cái tình trạng này, tôi để cho đất 
nước gần như tan tác rồi, tôi phải chịu trách nhiệm về điều đó, và tự xử mình như vậy rất 
là hay, ông ấy để đời được cái danh của mình. Tôi quan niệm như vậy nhưng mà chỉ 
người lãnh đạo thôi. 

!: Xin ông cho biết là năm 75 thì ông ở đâu? 

@: Năm 75 thì tôi là đại tá tổng tham mưu trưởng, tổng cục tiếp vận của bộ tổng tham 
mưu. 

!: Khi đó thì cái tình hình của bộ tổng tham mưu như thế nào? 
@: Lúc đó thì trong đó tôi có viết 1 đoạn trong cuốn sách tôi nói là giờ thứ 25 của cuộc 
chiến tranh, tại sao tôi nói là giờ thứ 25, tôi nói là tôi có dẫn chứng, cái đêm 24 tây tháng 
12 năm 74 đó ông trung tướng Đồng Văn Khuyên, lúc đó là ông ấy là tổng tham mưu 
trưởng bộ tổng tham mưu đó kiêm tổng cục trưởng tổng cục tiếp vận, tôi là tham mưu 
trưởng của tổng cục tiếp vận thời đó, ông đại tá Phạm Kỳ Loan là tổng cục phó thì có mới 
mời 1 bữa ăn, gọi là ăn bữa giáng sinh tại câu lạc bộ, cái chữ dùng nó rộng lớn lắm nhưng 
mà thực sự không có gì hết, có hơn chục người thôi, 2 vợ chồng ông trung tướng Khiêm, 
vợ chồng anh đại tá Phạm Kỳ Loan, và ông chuẩn tướng Nguyễn Văn Chức, ông chuẩn 
tướng, y sỹ Phạm Hà Thanh, cục trưởng Nghi, tôi, đại tá tham mưu trưởng với anh đại tá 
chánh văn phòng của ông trung tướng Khuyên, phía Mỹ chỉ có 2 người, thiếu tướng 
Smith trưởng cơ quan DEO, văn phòng tùy ý quốc phòng, ngồi ngay cơ sở đó hồi trước là 
cơ sở ??, bộ tư lệnh yểm trợ quân đội Hoa Kỳ tại Việt Nam, và 1 người nữa là đại tá 
Pilostky, tức người đó là ??cho ông thiếu tướng Smith, tôi thì thường hay tiếp xúc với ông 
Pilostky này nhiều hơn, không tiếp xúc với ông Smith này nhiều nhưng giờ ông ấy ở 
trên ??thì phải. Thì khi ăn thì trong bữa ăn phải nói là rất là buồn khi nói về tình hình với 
nhau, thì ông Smith có nói 1 câu thế này, ông ấy đòi ??có 1 cấp lent 362 triệu đô la để di 
tản khoảng 40 ngàn sỹ quan và gia đình ra khỏi Việt Nam, ông ấy chỉ nói như vậy thôi, 
đơn giàn là như vậy. Thì tôi mới suy nghĩ hoài, di chuyển đi nhưng mà phải thua mới di 
chuyển chứ, đời nào di chuyển 40 ngàn người trong khi sỹ quan còn đi học thì còn nghe 



được chứ giờ tại sao lại vậy, thì sau đó ngày tết của Việt Nam mình đó, thì được nghỉ 
chiều 30 và cái ngày mùng 1 tết sau rồi mùng 2 bắt đầu đi làm. Thường ngày thì trong 
câu lạc bộ nó đầy lắm, anh em ngồi ăn trưa trong đó không có về nhà đó nhưng mà hôm 
đó chỉ có 1 cái bàn duy nhất trưa mùng 2 tết thì ông Khuyên, tôi và anh thiếu tá Tấn, chỉ 
có 3 người thôi, bởi vì muốn hay không muốn, lệnh thì lệnh nhưng mà những ngày đó 
vẫn còn không khí tết, khó trách được các anh các chị phải về nhà ăn tết ở nhà, thì tôi mới 
hỏi ông trung tướng Khuyên thế này, “trung tướng nghĩ gì về yêu cầu của thiếu tướng 
Smith, có phải đó là chúng ta thua trận không, thua trận do 1 sự sắp xếp không?” Thì tôi 
nhấn mạnh với ông ấy như thế thì ông ấy nói: “tôi cũng nghĩ như vậy nhưng có lúc tôi 
nghĩ cái quân lực của mình hùng mạnh lắm không dễ dàng để thua như vây.”, thì tôi mới 
nói: “tôi vừa nói với trung tướng là 1 sự sắp xếp thua trận là tôi có cái lý của tôi, không 
phải mình đánh nhau thua, tôi nghĩ trung tướng hiểu”, thì ông nói: “chẳng lẽ đất nước 
mình đến cái hồi mạt vận sao?”, thì sau đó đến cái đêm 23 Tây tháng 4 năm 1975, thì cái 
đêm đó là đại tá Pyslopsky có gọi cho tôi để di tản đi thì tới đêm 24 bắt đầu đi, tôi nói đây 
là cái chuyện lớn lắm để tôi họp mặt với bên của tôi tôi bàn lại. Thì cái lệnh đi này không 
có thông báo cho ai hết, chỉ có ai biết thì ghi tên đi bởi vì sau đó đại tá, y sỹ Hoàng Cơ 
Lâm lúc đó là chỉ huy trưởng trường quân y, bữa đó là 25, 26 Tây gì đó, anh ấy với vô 
chỗ tôi, mặt ảnh hằm hằm, ảnh mới đập bàn tôi 1 cái thì tôi hỏi anh ấy là có chuyện gì, thì 
anh nói: “tại sao người ta đi rầm rầm mà đại tá không thông báo cho chúng tôi?”, “ồ, cái 
đó đâu có gì đâu, anh đừng có nóng” - tôi nói vậy, thì đây là cái lệnh không cho chúng tôi 
thông báo với ai hết đó, thì anh muốn đi thì cứ qua gặp anh Loan, để anh Loan ghi tên, 
ghi xong các anh thì chỉ tối là gia đình các anh đi chứ đâu có gì đâu mà các anh la lớn, rồi 
anh ấy đi, để cho thấy rằng là cái lệnh không được phổ biến ra. Rồi cái ngày mà ông tổng 
thống Thiệu từ chức, hầu như sáng nào tôi cũng đến văn phòng của ông Khiêm, tôi nói 
chuyện giống như nói chuyện tâm tình thôi chứ không phải là người tổng cục trưởng ra 
lệnh cho người tham mưu của mình, thành ra tôi hay nói chuyện trong cái tình hình như 
vậy. Thì tối 24 thì gia đình tôi đi rồi, tối 25 tôi mới hỏi ông ấy là: “sao trung tướng chưa 
cho chị ấy đi?”, ông ấy mới nói: “anh nghĩ xem tôi đi qua đó làm sao tôi sống? Trong khi 
tôi còn phải suy nghĩ nghiên cứu thêm nhiều vấn đề khác nữa”, mặc dù có ghi tên rồi. 
Cho nên ngày 26, 27 Tây, thì buổi sáng ngày 27 ông ấy nói rằng: “bà ấy đi rồi, đi từ tối 
26”, rồi ông ấy nói thêm với tôi: “tôi nghĩ rồi, tôi ở lại có thể là không an toàn”, tôi không 
biết là ông thiếu tướng Smith có nói gì với ổng không nhưng mà sau đó cái bữa 28 tây, 
ông ấy có nói là: “ông thiếu tướng Smith có gọi tôi và tôi có hứa với ông ấy rằng tôi đi 
với ổng, tôi hỏi: chừng nào thiếu tướng đi? Thì ông ấy nói rằng: “vào cái giờ thứ 25”, tôi 
mới hỏi “thế giờ thứ 25 là thế nào?” thì ông ấy nói là giờ thứ 25 là do ông Pentagon quyết 
định, thì cái giờ thứ 25 là do ông Smith nói chứ không phải do tôi nói, tôi chỉ là người lặp 
lại thôi, thì sang cái ngày thứ 29, tôi mới ngồi nói chuyện, tôi cũng chỉ nói chuyện thôi tôi 
cũng không có nói gì hết cũng như thường lệ thôi. Khi mà tôi về văn phòng, thì tôi làm 
việc 1 lúc thì ông Khiêm có xuống văn phòng tôi, thì ông ấy vào phòng thấy tôi đang 
nghe điện thoại, lúc đó tôi đang cấp phát xăng cho lữ đoàn Ba kỷ binh, vì lúc đó là xăng 
với đạn là tôi cho lên xe hết vì chỉ còn cái quân đoàn 3 với lữ đoàn 3 kỵ binh thôi, tôi cho 
nó nếu hễ có lệnh là chuyển đi liền, thì ông ấy mới qua bên kia tức là qua cái redroom, 
xong tôi nói chuyện điện thoại xong tôi mới ra đứng ở cái hành lang, thì có vài bước thôi, 
thì ông ấy bước ra ông ấy đi luôn, tôi mới thấy làm lạ, chuyện gì vậy, tôi đã thấy lạ lắm 
rồi, thì cách có 5 bước thôi, ông ấy ra ông ấy bước thẳng lên xe riêng, ông ấy ngồi nhìn 
thẳng đằng trước, tôi thì đứng bên trong, ông ấy không bao giờ nhìn lại, tôi mới nghi ngờ 



chuyện ông ấy đi. Thì chừng khoảng 5p, tôi áng chừng vậy, ông ấy mới ra hiệu vẫy tay thì 
anh trung sỹ mới chở ông ấy đi, thì lúc đó tôi đứng chào ông ấy, tôi vẫy tay để cho thấy là 
tôi chào ổng và cũng là từ biệt ổng. Thì ông ấy đi, lúc đó là 11h 30p ngày 11 Tây tháng 4 
năm 75, thì lúc đó phi cơ ào ào ở bên trước mặt tụi tôi vì chỗ tụi tôi nhìn sang cái hàng 
rào ở bên kia, có cái Dio ở bên đó, trực thăng đáp xuống thì người lên vì ông tổng thống 
Minh nhận chức chiều 28 thì đêm đó là phi cơ tới rồi, thì đi di tản người, chở người đi thì 
tôi bắt đầu, tôi nói là giây thứ nhất của 3600 giây của giờ thứ 25, giờ cuối cùng của cuộc 
chiến dài 7583 ngày kết thúc cuộc chiến tranh của mình. 

!: Và sau cùng thì ông có đi, rời khỏi Việt Nam? 

@: Tôi không đi, tôi không đi là như thế này, tôi biết rằng khi mà gia đình tôi bắt đầu di 
tản thì các anh em trong bộ tham mưu đến ngồi nói chuyện nhau, thì trong cái tình cảnh 
đó người ta mới trông cậy ở 2 ông sếp, khi mà 2 ông sếp đi rồi vào ngày 29 đó thì cái anh 
cầm súng cũng không biết Việt cộng nó vô lúc nào, lên ngồi ở văn phòng tôi ngồi nói 
chuyện rồi anh em khóc với nhau, không lẽ rằng cái thời của chúng ta mạt vận rồi thì 
không biết bây giờ anh em chúng ta sống làm sao, thì có những anh hỏi tôi: “vậy bây giờ 
chúng ta phải làm sao?”, tôi nói là: “bây giờ tùy các bạn thôi, bây giờ tôi cũng không biết 
phải làm sao, tôi không có cái quyền gì hết trơn, ông tổng cục trưởng của mình, ông tổng 
cục phó của mình đi rồi chỉ còn chúng mình thôi, tôi chỉ là người tham mưu trưởng, tôi 
chỉ có liên quan đến bộ tham mưu của mình tôi không có quyết định được gì hết, để tùy 
các bạn, mà không biết rổi ngày mai chúng ta có gặp nhau được không, trong cái hoàn 
cảnh này”, vì cái chỗ đó mà tôi không có đi sang Hoa Kỳ, tôi thấy tôi buồn quá vì 1 người 
bạn chơi với nhau cuối cùng lại như vậy nhưng mà nghĩ cho cùng, thì nghĩ như vậy 
nhưng cũng phải nghĩ lại, thực ra lúc tôi học người ta có dạy tôi rằng, trong chính trị, nhất 
là bang giao chính trị, nó không có vấn đề tình cảm, nhất là giữa các cá nhân với nhau nó 
chỉ có vấn đề quyền lợi quốc gia, tổ quốc là trên hết cho nên là vì quyền lợi của Hoa Kỳ 
người ta đến vì quyền lợi của quốc gia Hoa Kỳ, người ta ra đi, cái vấn đề đặt ra là người 
lãnh đạo của mình không có đủ sức để chống lại cái áp lực đó, cho nên lúc trước tôi có 
nói rằng, tốt hơn hết là khi ông ấy từ chức thì ông ấy nên tự sát. Tôi không phải là có cái 
ý tưởng giết người nhưng mà cái điều đó nó cho thấy rằng người lãnh đạo biết đúng cái 
vai trò của mình đối với 1 quốc gia, dân tộc, tôi rất buồn về cái điểm đó. Đến khi mà tôi 
liên lạc với anh Dương Văn Minh, bây giờ anh ấy ở bên ??, 2 đứa lấy 1 chiếc phi cơ đi 
Singapo khi mà ông Minh tuyên bố trung lập, tôi nói thế này: ông đại tá Ngụy Hồng Đài 
là con rể đại tướng Dương Văn Minh, lúc đó ảnh là chánh sở của bộ tham mưu của tổng 
cục tiếp vận thì mà ông tổng thống Minh sắp sửa nhận chức thì ông ấy được biệt phái về 
bên đó thì tôi liên lạc với anh ấy thì 1 ngày anh ấy cho tôi thông tin 2 lần về những nhận 
định và quyết định của ông tổng thống ở bên đó là như thế nào, thì ông ấy nói với tôi là 
có cái giải pháp trung lập, tôi mới nghĩ là có giải pháp trung lập thì trong cái khoảng thời 
gian chớp nhoáng đó tranh tối tranh sáng thì chúng tôi sẽ ra đi vào lúc đó tôi không muốn 
đi trước khi mà vấn đề chưa giải quyết, tôi không muốn như vậy. Tôi nhìn lại những anh 
em trong bộ tham mưu cùng làm với nhau qua những sự vất vả, tôi không nỡ để các anh 
thất vọng, đó là cái việc chị phải thấy, phải ngồi với anh em chị mới hiểu được là tại sao 
tôi ngồi khóc với anh em, bởi vì cái chuyện mà ở lại với nhau nó có 1 cái gì đó đặc biệt 
lắm chị ạ. Tôi cho rằng là cái tình đồng đội là cái trái tim thứ 2 của người lính vì khi lâm 
trận người lính không bao giờ nghĩ về những thứ sau lưng mình chuyện vợ, chuyện con 
chuyện ông bà, cha mẹ mình mà nghĩ ngay đến cái chuyện cứu những người bạn của 
mình và chiến thắng kẻ thù, đó là cái trái tim thứ 2 của người lính, thành ra chỉ có ngồi 



nói chuyện với nhau trong hoàn cảnh đó mới thấy gắn bó với nhau, yêu quý nhau. Thành 
ra 2 anh em tôi dự trù chúng tôi và một số anh em nữa sẽ đi sang Singapo, nên vào năm 
1973, tôi có chuyến công du tại Singapo tôi quen với anh Chua, người Trung Hoa, thì anh 
ấy giúp đỡ liên lạc với cơ quan ngoại giao của Úc ở bên đó để sang Úc và chúng tôi được 
chấp nhận, và anh ấy nói với tôi rằng: “cứ sang đây 1 tuần lễ tôi sẽ lo hết cho anh”. Thì 
trước kia anh ấy có 1 cơ sở ở tại Sài Gòn, trong cái ngành của tụi tôi anh ấy có 1 cơ sở 
sản xuất thực phẩm đóng hộp, và có sấy khô trong cái thành phần lương khô đó, thì đó là 
hướng đi của chúng tôi như vậy nhưng chúng tôi không đi trước khi có 1 giải pháp. Cho 
nên đến tối khoảng 3h sáng ngày 30 thì chúng tôi được biết rằng ông tổng thống sẽ tuyên 
bố trung lập vào lúc 10h sáng thì lúc đó tụi tôi chuẩn bị nhưng không ngờ tụi Cộng sản đã 
vào Tân Sơn Nhất rồi, chúng tôi không thể lấy phi cơ đi được. Có người nói rằng con 
người có số mạng, tôi thì không tin nhưng nếu con người có số mạng thì có lẽ tôi cũng có 
số, cái số ở tù, sau đó tôi vào tù, cho đến ngày 20 tây tháng 7 năm 1984 tôi mới về nhà, 
12 năm 2 tháng, 28 ngày và nói cho kỹ nữa là 6 tiếng đồng hồ nữa. 

!: Và trong 12 năm đó thì ông đã ở trong những trại tù nào của Việt Nam? 

@: Ở tù ở trong Nam thì tôi ở tù trong trại Nam Giao cạnh chợ Tam Hiệp, tôi vào đó là 
ngày 10 Tây tháng 6 năm 1975, thì đến ngày 14 tháng 6 năm 1976 thì tụi nó đưa tôi ra 
ngoài Bắc, ở vùng Yên Bái, có cái rừng già, nó chở tới đó thì nó chỉ cho biết chỗ này là 
chỗ các anh ở, không có cái gì hết cả, chỉ ngủ ở trong rừng, rồi sáng hôm sau chúng nó 
bắt đi đốn cây rồi về cất mái làm thành cái nhà để ở, và ở rừng như vậy cho tới tháng 4 
năm 78 cho tới khi cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Hoa Cộng sản nó sắp sửa 
bùng nổ đó thì chúng nó chở tôi xuống trại Nam Hà từ năm 78 đó, rồi tháng 9 năm 87 tôi 
được thả ra từ cái trại Nam Hà đó.  

!: Thưa ông trong 12 năm tù đó ông đã chứng kiến những gì, có những gì, đương nhiên là 
ở trong tù thì đã kinh khủng lắm rồi nhưng mà có cái điều gì mà ông không thể nào 
không kể ra để cho giới trẻ biết không? 
@: Trong tù rồi tôi có viết 1 cái cuốn gọi là “ký sự trong tù”, thì trong cái thời gian tôi 
phục vụ quân ngũ thì tôi muốn nói về cái vai trò của người lãnh đạo, còn trong cái cuốn 
“ký sự trong tù” này tôi muốn nói đền bản chất của người Cộng sản. Cái điều đó làm tôi, 
tất nhiên là trong tù có nhiều cái rất gian khổ, và có nhiều anh em khác, tất nhiên là có 
nhiều anh em khác còn gian khổ hơn tôi nữa, đại khái là như vậy nhưng mà mình sống 
trong hoàn cảnh đó mình không thể tiêu cực được mà phải làm 1 cái gì đó, tức là mình 
ảnh hưởng cái cuộc sống đó vào trong mình. Thì mình ảnh hưởng như thế nào, mình 
muốn hay không muốn thì mình cũng ở tù rồi thì giờ mình phải tập, thứ nhất là mình tập 
cái sự bình tĩnh, tôi biết rằng mình không phải là người nóng tính lắm nhưng mình cần 
phải tập cái sự bình tĩnh, mỗi khi va chạm cái gì đó thì sự bình tĩnh nó giúp mình 50% 
phần thắng, nhờ vậy tôi tự liệu mình. Thứ 2 là tôi phải sống, cho nên là tôi đi kiếm cây 
kiếm cỏ, tôi ăn chỗ này tôi trồng chỗ kia, chỗ này tôi trồng được 1 cọng rau muống, chỗ 
kia tôi trồng được 1 dây củ lang tôi cũng trồng, tôi đi hái vài ba cọng rau diếp cá, miền 
Bắc không ăn được đó, nó lớn lắm, tôi hái về tôi ăn, tôi đi ăn cắp rau, làm đủ cách ăn cắp 
rau, rồi quấn dây ở trong ống chân của mình mà cắm những cái cuộng rau vào trong đó, 
nghĩ là làm mọi cách để mình sống, sống để làm gì, để tìm hiểu bản chất của thằng Cộng 
sản. Thì mình tìm cách tiếp xúc với mọi người, bất cứ người dân nào mình cũng tiếp xúc, 
mình hỏi 1 cách có chủ đích rõ ràng, muốn tìm cũng giống như là bây giờ mình phải đi từ 
những cái hoa lá rồi mới đi dần vô vào những nhánh thân cây, đi xuống cái gốc rễ cây, đó 



là cái bản chất của nó đó, thành ra tôi có 1 cái chủ đích rất là rõ ràng, thứ nhất là cho 
mình cái sự bình tĩnh, thứ 2 là có cái sức khỏe, sống trong tù tôi phải luyện tập, tôi luyện 
tập ở trong cái mùng, cái bề ngang có khi được 6 tấc, 7 tấc có khi chỉ được 4 tấc, rồi cái 
đồng hồ thì họ giữ rồi đâu có cho mình giữ thì mình áng chừng khoảng 3, 4 h thì chúng 
tôi cùng nhau tập ở trong đó thì khi ra tù chúng tôi vẫn giữ được cái sức khỏe và tôi vẫn 
tập cho đến bây giờ, tôi năm nay 81 tuổi Mỹ rồi, tuổi ta là 82 rồi nhưng đến giờ tôi vẫn 
tập, tôi vẫn tập hàng ngày mà sáng tôi chạy chân không vì trong tù thì đi chân không mà, 
tôi cũng quen rồi, tức là trong cái quan trọng trong mỗi hoàn cảnh mình phải tận dụng 
hoàn cảnh đó đem lại lợi ích cho mình, dù là cái lợi ích rất là nhỏ nhoi, dù là rất tầm 
thường dưới con mắt của nhiều người khác, nhưng mà với mình nó khác vì mình đã ở 
trong cái hoàn cảnh nghiệt ngã đó, cho nên tôi đã làm được cái điều đó, tôi đã giữ mình 
để mà cho ngày sau của mình, để mà giữ cái lý tưởng của mình để mà mình thấy cái lý 
tưởng của mình càng sáng hơn, càng tốt hơn, khi mà mình nhận ra được cái bản chất của 
thằng Cộng sản, nó đưa người dân miền Bắc 20 năm sau tới chế độ Xã hội chủ nghĩa, cái 
sự khổ cực không thể tưởng tượng được, cái sự dốt nát, kiến thức nó thiệt thòi đến mức 
không thể tưởng được, cái xã hội trở thành thần dân, cách giáo dục trở thành thần dân, tôi 
được đọc những cái sách dạy của họ đó, họ bắt mình đọc mà, họ có những cái tủ sách nhỏ 
nhỏ mà, họ bỏ sách vào trong đó, họ bắt mình đọc, ban đầu mình phải mượn về nhưng rồi 
đến ngày phải đi trả, đó là cách để chúng nó nhồi vào đầu mình để mình hiểu theo cách 
của họ nhưng thực ra tôi đọc thì tôi lại hiểu theo cách của mình, thành ra nó hoàn toàn đi 
ngược lại, nên từ đó mới nhận ra được cách giáo dục của họ qua những cuốn sách giáo 
dục của họ và qua những thực tế tiếp xúc người dân thì mới hiểu được cách giáo dục của 
họ là cách giáo dục thần dân, họ không đào tạo những công dân để mà chống lại họ, 
những công dân mà xây dựng đất nước, mà tất cả họ nắm ở trong tay, mọi thứ họ nắm hết. 
Thành thử sau 12 năm ở tù thì tôi viết được cái cuốn sách “Ký sự trong tù”, cuốn đầu tiên 
của tôi viết về cái vai trò của người lãnh đạo, cuốn này tôi viết về bản chất của người 
Cộng sản, cái chủ đích của tôi khi mà viết về cuốn sách đó. 

!: Thưa ông, khi mà ông ra tù thì ông làm nghề gì đầu tiên? 

@: Khi ra tù thì tôi không có làm gì, con tôi ở đây có đi làm thỉnh thoảng nó gửi về cho 
tôi, tôi nói là 1 chút vì lúc đó nó cũng mới ra trường thôi, nó cũng chưa có nhiều tiền. 
Thành ra gửi về thì tôi cũng cố sống cầm cự qua ngày, trong khi chờ đợi để qua bên này. 
Thì cũng may là trong khi chờ đợi đó thì tôi được tiếp xúc trực tiếp với cái xã hội lớn, tức 
là cái xã hội là nhà tù lớn đó, trong kia là cái nhà tù nhỏ, thì tôi mới biết được nhiều 
chuyện. Thì thời kỳ đó là thời kỳ ông Nguyễn Văn Linh chắc chị vẫn còn nhớ, nó có 1 cái 
gọi là “Đổi mới” đó, rồi sau cái đại hội của họ cuối năm 1986 đó, thì lúc đó báo chí viết 
cũng cởi mở hơn 1 chút, cũng có những cái khá hơn ngày trước của họ, thì là có được 
nhiều bài viết, thì tôi ngồi tôi đọc, chị tưởng tượng là tôi chép lại, đến giờ tôi vẫn giữ và 
mang sang đây, tôi ghi chép vào cái tập trăm trang, cứ 2 tập tôi đóng thành 1 tập, mà các 
cái khổ nhỏ, thì thay băng mỗi dòng nó có 3 cái dòng nhỏ đó thì tôi viết có 2 dòng thôi, 
thì nó nhỏ và nó khít lại, thành ra quyển đó nó cũng tương đương với quyển 100 trang 
thật, mặc dù nó thu nhỏ xíu lại, sở dĩ thu nhỏ xíu lại vì tôi phải dấu đi. Tôi viết xong rồi 
thì tôi có đục 1 cái lỗ, ở trên cái ?? nhỏ nhỏ đó, nó có cái cột trên đó, tôi mới đục nó ra rồi 
che lại, tôi ngụy trang nó. Trong thời gian đó tôi ảnh hưởng cái đó vào trong cái đời sống, 
sự suy nghĩ của tôi, thành ra những cái tài liệu đó tôi mới chép ra vì tôi nghĩ sau này tôi 
có dịp tôi dùng nó, mà đúng là bây giờ tôi dùng nó để tôi viết cái cuốn sách tiếp theo. 



!: Và ông đã sang Mỹ vào năm nào? 

@: Dạ tôi sang Mỹ vào ngày 5 Tây tháng 4 năm 1991, tôi rời Việt Nam vào ngày 29 Tây 
tháng 3 năm 1991, lúc đó chưa sang thẳng được bên đó mà phải qua Thái Lan, rồi ở bên 
đó tạm trú rồi mới đi phi cơ đáp tại phi trường Tokyo, rồi mời qua Silleto, rồi mới xuống 
dưới Houston đây. 

!: Chắc là chúng ta phải ??ở đây, không có còn giờ nữa. Xin cám ơn ông đã đến đây để 
mà chia sẻ những kinh nghiệm của ông cũng như là cái đời sống riêng tư của ông với cái 
hội bảo tồn Văn hóa và lịch sử thì rất rất mừng vì cái sự đóng góp của ông là 1 cái phần 
rất là quan trọng trong cái việc làm của hội. 

@: Tôi muốn nói 1 chút xíu nữa được không? 

!: Dạ, vậy thì vài phút nữa ạ. 

@: Thì cái lúc mà tôi tới Hoa Kỳ đó thì tôi cảm nhận được cái niềm hạnh phúc. Tôi thì tôi 
quan niệm về cái hạnh phúc trong cuộc sống chúng ta có những niềm hạnh phúc. Mỗi 
người sẽ nhận ra hạnh phúc của mình, nhất là hạnh phúc gia đình, thì vợ con của tôi thì 
sau chiến tranh 24 năm đó, tôi còn sống, vợ con tôi còn sống là cộng thêm cái hạnh phúc 
đó, cộng thêm 12 năm 2 tháng 28 ngày ra tù, tôi còn sống, vợ con tôi còn sống, vợ tôi tần 
tảo ở nhà nuôi con. Bây giờ đều sang bên này hết, các con tôi, tôi gọi là trên con đường 
xây dựng tương lai, qua cái hệ thống giáo dục ở đây thì đó là 1 cái niềm hạnh phúc nữa 
cộng thêm vào và vợ chồng tôi đặt chân được đến nước Mỹ này vào tháng 4 năm 1991 là 
1 cái hạnh phúc nữa, hạnh phúc từ 1 cái xã hội độc tài sang 1 xã hội tự do là cái hạnh 
phúc nữa, đối với chúng tôi thì đó là tất cả những cái hạnh phúc gộp lại là cái hạnh phúc 
trong cuộc sống của chúng tôi, đó là cái hạnh phúc của tất cả những cái khác, có nhiều cái 
cũng phụ thuộc, cũng va chạm cũng có khó khăn này khó khăn khác nhưng mà cái căn 
bản là chúng tôi sống hạnh phúc đó là cái mà chúng tôi nghĩ là chúng tôi phải làm cái gì 
đó để mà đền ơn lại không phải chỉ riêng đất nước này, không phải riêng Việt Nam mà là 
đền ơn cái thời gian đã cho chúng tôi được sinh ra được lớn lên với những cái thành công, 
thất bại trong cuộc đời, và học hỏi được nhiều điều trong cái cuộc sống đó. Và cuối cùng 
chúng tôi muốn nói 1 cái câu rằng, chúng tôi trong 2 cái chặng đường dài đó chúng tôi đã 
học được nhiều bài học trong cái cuộc sống mà chúng tôi đúc kết trong 1 cái đoạn ngắn 
rằng là: “Quê hương cho tôi đất sống, lịch sử cho tôi cuộc sống, dân tộc cho tôi nếp sống, 
quân ngũ cho tôi cách sống, và quân ngũ cũng cho tôi tình yêu. Tình yêu quê hương, tình 
yêu con người, và tình yêu đã cho tôi ý nghĩa cuộc đời”, tôi xin hết, rất cám ơn chị. 

!: Vâng, chuyện của bác hay quá. Cám ơn bác nhiều ạ,  


