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<video 1>  

!: My name is Lili Lee, today is march, 5th, 2011, im going to interview mr Dao Vinh Tuan, at Sai Gon 
Radio Station, on Beauler Houston, Texas. This is a part of 500 Oral Histories Project  of The Vietnamese 
American Heristage Foundation.  

Dạ thưa anh, xin cho biết quý danh, và anh sinh trưởng ở đâu, đã từng sống ở nơi nào trên Việt Nam ? 

00:46:@: Dạ thưa bà tôi tên là Đào Vĩnh Tuấn, sinh ra ở Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định. Lớn lên thì ở 
Tuy Phước, sau đó thì tôi vào Sài Gòn học 2 năm thì vào quân đội, vào quân đội thì tôi ở Đà Nẵng, và từ 
Đà Nẵng, sau khi mất nước thì cũng vào tù chút xíu rồi đi qua Mỹ. 

!: Xin ông kể một vài kỷ niệm thời thơ ấu và khi ông chưa trưởng thành và ông đã có những kỷ niệm gì về 
thời đi học ạ ? 

01:34:@: Vâng thì chúng tôi thì ở làng quê, thi đại học thì lớp 1 lớp 5 lớp 4 thì học ở hương trường, sau 2 
năm lên trường xã, từ nhà ở lên trường xã thì phải đi bộ mỗi ngày hai cây số, và hai cây số đi 2 cây số về, 
thì nghĩ cũng khó khăn. Sinh trưởng trong một gia đình không được khá giả cho nên là đứa trước phải lo 
đứa sau, đứa sau phải lo đứa sau nữa. Gia đình tôi thì có sáu bảy anh chị em, kỷ niệm trong đời tôi là 
năm lớp 3 đã bước lên sân khấu lần đầu tiên, đó là cái kỷ niệm mà tôi nhớ rất nhiều. Vì ông thầy ổng 
thấy mình cũng có hát hò, đó là kỷ niệm thời bé thơ,  

!: Cái kỷ niệm nào mà đáng ghi nhớ nhất trong những buổi trình diễn như vậy thưa ông ? 

02:43:@: Cái đó là bữa đầu tiên thì mới 7-8 tuổi, cái đó thì sau này những buổi trình diễn khác nó không 
xóa được. cái đoạn trình diễn đó không thể bỏ đi, tôi quên rất nhiều cái khác nhưng mà cái đó là tôi nhớ 
nhất. 

!: Cái bài hát đầu tiên ông Hát là gì thưa ông ? 

03:05:@: Thì bài Mẹ tôi mà bây giờ cái lời tôi cũng không được nhớ rõ ràng. 

!: Ông hãy tả về cái miền quê mà ông đã sống, nó làm những người dân ở đó họ sinh sống bằng nghề gì 
thưa ông ? 



03:28:@: Thưa cái làng của tôi thì đặc biệt một điều là nó chia làm hai nhóm khác nhau, hai phần ba làm 
nghề nông, 1/3 cho con đi ăn học thành ra đa số sinh sống bằng nghề nông. Xung quanh đó chỉ có ruộng 
có sống có đồng có nước, một số thì lại gửi con cho ra tỉnh học. Thành ra cái làng của tôi thì cũng hơi đặc 
biệt là tổng hợp trong đó vừa có nông dân vừa có trí thức đầy đủ,  

!: Trong gia đình ông truyền thống về tên hoặc tên lót nếu có thì nó là gì, và bắt đầu như thế nào ạ ? 

04:20:@: Vâng, gia đình tôi đúng ra tôi là cháu nội của cụ Đào Tấn người sáng lập ra hát bội, cái làng bên 
cạnh tôi là cái làng mà làng ả đào đó, thì khi ông cố tôi làm quan thì những người trong gia phả không có. 
Những người sau cũng đặt tên trùng với người trước, mấy tên đẹp thì mấy bà cố bà cô lấy hết rồi, cho 
nên sau đó thì chúng tôi phải đặt theo tên sinh để đặt thôi, miễn là không trùng với người đi trước, đúng 
ra lúc trước là tôi tên cương,nhưng mà đọc gia phả ra thì lại trúng tên ông nào đó cho nên phải đặt tên 
sang Tuấn. Đó là cách đặt tên của gia đình tôi. 

!: dạ thưa ông, ông bà cụ thân sinh ra ông có bao nhiêu người con.  

05:22:@:Ông bà cụ thân sinh có 9 người con nhưng mà đã mất hết 4 người rồi. Bây giờ chỉ còn hai bà chị 
gái và hai đứa em trai. 

!: Hiện thời họ sinh sống ở đâu ? 

05:35:@: Vâng họ vẫn còn bên Việt Nam, mỗi người đều có một số phận, gia đình muốn theo tôi đi, 
nhưng mà lo tôi đi trước, mà sau những người họ đi sau lại không được, bị bắt mấy lần rồi bảo lãnh lại 
không tới đâu, cụ thì đã mất rồi cho nên trong nhà không có ai đi. Muốn rời khỏi Việt Nam, hiện tại họ 
sống ở Việt Nam. 

!: Cuộc sống họ có thay đổi gì nhiều sau 75 không ? 

06:11:@: Nếu mà tính sự thay đổi chiều dài theo thời gian đó thì không có cái gì gọi là thay đổi cả vì nó 
cũng,  tệ hơn là trước năm 1975 cái đó là sự thay đổi được, chỉ trừ những người có thân nhân, tôi cũng 
cố gắng để giúp gia đình chút gì đó nhưng mà nói về sự thay đổi thì ba lăm năm nó phải có thay đổi rồi, 
nhưng mà đối với tôi thì hoàn toàn không có mà hoàn toàn là đi thụt lùi, Cuộc sống thì nó vẫn bình 
thường, bây giờ là sống để mà sống.  

!: Thưa ông, ông nói được bao nhiêu thứ tiếng ạ ? 

06:52:@: Vâng tôi chỉ nói được tiếng anh và tiếng Việt Nam thôi ạ.  

!: Những câu chuyện mà ông bà cụ kể lại cho ông nghe qua các câu chuyện gia đình ông có biết nhiều về 
dòng họ mình không và những người thời trước. của dòng họ mình chẳng hạn? 

07:19:@: Vâng ông cố của tôi là quan thời tự đức rồi sau ông ấy từ quan về với lối xóm thì ông cũng là 
một nhà khoa bảng thơ văn thời đó. Có một việc đặc biệt là ngay bây giờ, chính quyền của Việt Cộng vào 
thì họ lại trùng tu lại mả của ông cố của tôi. Có thể họ muốn dùng những người đi trước để mà họ tô 
điểm cho chế độ của họ thì nó là một phần, còn bố mẹ sinh ra thì gia đình nó đã xuống rồi cho nên phải 
bươn chải rất nhiều để nuôi một đàn con rất lớn đều đi học tới đại học hết. Đó là một sự cố gắng vượt 
bậc của nhất là mẹ tôi, ba tôi cũng  mất sớm mà mẹ tôi cũng bươn chải làm việc đó là một cái chúng tôi 
không bao giờ quên được, nhất là bà chị cả bà chị hai đã hi sinh một phần để giúp chúng tôi thôi.  



!: Bà cụ thân sinh ra ông đã trải qua những nghề nghiệp gì khi phải gánh vác gia đình thiếu vắng bóng 
ông chồng ? 

08:35:@: Má tôi thì buôn bán hàng xén, buôn bán đồ vặt vãnh nhỏ nhặt để sống qua ngày thôi chứ 
không thể nói là giàu có được. Chị hai tôi là người đã học xong rồi đi ra dạy rồi vẫn phải phụ má nuôi các 
em chứ một mình má tôi thì không có đủ sức.  

!: Gia đình ông có những ngày lễ đặc biệt hoặc là ngày lễ hội những ngày họp mặt gia đình thì những câu 
chuyện và những kỷ niệm còn lưu lại trong lòng ông ra sao  

09:25:@: Vâng, những ngày họp mặt thì có hai ngày lớn nhất là ngày rằm tháng 7 và ngày 30 tết, thì hầu 
như anh em dù ở đâu cũng về tụ tập với gia đình. Má tôi có một cái đặc biệt là bả thích nghe người khác 
đọc truyện, lúc đó là chúng tôi phải thay phiên nhau đọc cái truyện nào mà má tôi thích chọn ra, má tôi 
thì thích những cái truyện trước kia như là Thuyết đường, truyện tàu đó, thì bả thích nghe cái đó thì là 
lục vân tiên, bả hay thích nghe người ta đọc, thì tôi có những kỷ niệm về những việc làm như thế.  

!: Bà cụ đã ảnh hưởng tới ông như thế nào.  

10:22:@: Má tôi ảnh hưởng tôi rất nhiều về sự cố gắng, nhẫn nại, một mình nuôi một đàn con, tôi phải 
theo má tôi trong vấn đề đó, mình phải nhẫn nại, mình phải kiên cường trong bất cứ hoàn cảnh nào có 
đi xuống tới mức nào mình cũng phải đứng vững. 

!: Thức ăn nào làm cho ông nhớ nhất về mẹ mình.  

10:52:@: Ở quê tôi thì món mắm cua chua Bình Định, và cái rau thì có lẽ rất nhiều nơi trên đất nước Việt 
Nam mình không có nghe tiếng nó, đó là rau lủi nhưng mà cái vùng của tôi rất nhiều và rất ngon, khi nhỏ 
ăn, mà rẻ tiền, cái món đó là má tôi cho chúng tôi ăn nhiều nhất khi tôi còn nhỏ.  

!: Sau 75 ông có về thăm lại quê nhà không ? 

11:29:@: Vâng tôi có trở về khi bà cụ mất, khi đó tôi có trở về thăm bà cụ 

!: Là năm nào ? và những kỷ niệm gì ông còn nhớ được ? 

11:39:@: Đó là năm 1999, lần đầu tiên gặp bà má thì bả đã không đứng dậy được nữa rồi, gia đình thì 
cũng không có khá gì mấy , Nhà cửa thì thấy đau lòng, vì không được sửa sang gì, nhưng mà thực sự một 
mình tôi bên này mà tôi cũng đã giúp đỡ bên đó quá nhiều cho nên nó không việc làm sau này mấy đứa 
em trai nó không có làm việc gì được, thi vào đại học thì lại hỏng, rồi đi làm những việc vặt vãnh mình về 
mình thấy đau lòng nhiều hơn. Mình về thì thấy bà mẹ mất, rồi nhìn thấy cảnh đó cho nên là nó tôi 
không hiểu nổi, nhưng có cái đặc biệt là đất nước Việt Nam á tôi chỉ mong một ngày nó mất cái chế độ 
đó là tôi trở về liền, tôi sẽ bỏ đất Mỹ, nhưng mà đáng tiếc là cái chế độ đó nó vẫn tồn tại  

!: Nói về chế độ đó thì trước năm 75 ông nói ông ở trong quân ngũ với chức vụ gì ? 

12:54:@: Lúc đó tôi còn trẻ, tôi mới thiếu úy, tôi bên Nha kỹ thuật, của bộ tổng tham mưu. Đơn vị tôi là 
đơn vị rất ít, cả nước chỉ khoảng năm mươi người thôi. Đó là trong những cái mà các vị có nghe là nhảy 
ra ngoài bắc đó. Thì đó là đơn vị của tôi, mà tôi là dân trong miền Nam nên là không có nằm trong cái 
đoàn sau 68 đó, thành ra tôi nhảy ở trong bên Campuchia, Lào, và Việt Nam, tôi là sỹ quan bên nha kỹ 
thuật, thiếu úy. 

!: Có những thành tích hoặc kỷ niệm nào trong thời đó mà ông còn nhớ. 



13:32:@: vâng thì trong đời lính chiến thì tôi đi hành quân 10 ngày vào lòng địch, rồi trở về hai ba tháng 
ở thành phố, đa số là chúng tôi đóng quân ở thành phố nhưng mà 10 ngày đó là 10 ngày sinh tử, bằng 
chứng là cái khóa tôi về là 6 về nhưng mà 5 anh em đã ra đi rồi, trên người tôi cũng còn mang vết đạn 
đây. Mà cái đời sống quân ngũ thì tôi đi 10 ngày về ở 3 tháng nhưng mà trong cái 3 tháng đó, là mình 
thấy là mình muốn vào trở lại, vào thì lại muốn trở về, đó là cái mâu thuẫn trong người của mình. Cái 
sống chết đơn vị đặt vấn đề tình cảm qua một bên hết, tôi nói là khi đó. Chúng tôi chỉ biết làm nhiệm vụ 
của người công dân chứ sống chết không biết lúc nào, có nhiều người khác suy nghĩ nó khác như vậy 
thôi.  

!: công tác đặc biệt cuối cùng của ông là ở đâu ạ ? 

14:32:@: Vâng tôi vào mật khu 545 bên lào, lúc đó tôi bị rượt, phải sống trong rừng 28 ngày. Đó là kỷ 
niệm, trực thăng vào không được vì mưa, mình vùng 1 nó mưa 30 ngày không ngớt, trực thăng không 
thể nào vào pickup chúng tôi được. Chúng tôi phải tính toán, trong nhóm đó 6 người lạc nhưng mà 2 
người đi 1 ngả 4 người đi một ngả thì tôi về đơn vị nhảy dù thì tôi xỉu. Khi tôi tỉnh lại thì tôi ở trong tổng 
y viện ở Đà Nẵng rồi.  Đó là cái số mình cũng còn lớn cho nên không có chết. 

!: xin ông kể thêm trong 28 ngày đường rừng đó ông phải trải qua những giai đoạn nào để sinh tồn.  

15:40:@: Vâng đơn vị tôi là đơn vị đặc biệt, cho nên có cái khóa huấn luyện gọi là mưu sinh thoát hiểm, 
vào đó có những cái điều kiện để mình phải sống, thứ nhất là thức ăn chúng tôi đi thường mang vào 
khoảng đầy đủ thôi, sau đó tự tìm thức ăn trong rừng,từ củ chuối, đọt cây, quả, con vật trong rừng, 
chúng tôi dùng hết, ví dụ như riêng chúng tôi có biết cái nào độc cái nào không độc, ví dụ chất chua,  nếu 
trái chua thì không có độc. rồi xuống suối bắt cá, mở giày ra là giống như rữa rồi.  

!: Trong những người còn sống sót cùng với ông sau cuộc chiến đó bây giờ anh còn liên lạc với họ 
không ? 

17:04:@: Vẫn còn liên lạc với 1 anh ở ngay Houston đây, còn 2 người nữa ở California, Chúng tôi thường 
thường mỗi năm đều có 1 đại hội để gặp nhau.  

!: Ông có thể nói tên những người bạn của ông không ? 

17:20:@: Ở đây có anh Châu, ở ngay Houston này, còn anh Tấn với anh Hưng bên California.  

!: Ngoài vấn đề nhà binh và làm thơ văn ông có nghề gì đặc biệt nữa không ? 

17:43:@: Khi vào Sài Gòn học thì tôi còn có học qua cái nghề điện. Tôi có thể làm được về điện nhà, làm 
điện kiếm tiền đi học, nhà nghèo đi học thì mình phải giúp một phần tự lực cánh sinh đó. Tôi thì tôi có 
một cái đặc biệt là tôi không có làm sư phạm được, dòng máu nóng nảy thành ra mình đi dạy học á là 
mình phải kiên nhẫn cho nên tôi phải làm những cái nghề khác để kiếm thêm tiền đi học.  

!: Cái điều gì khó học nhất của ông, cái phần nào là phần quan trọng nhất,  

18:25:@: Tôi là tôi thích về văn chương nhưng mà lại đi về khoa học, cho nên cái thời đó là nằm giữa cái 
sự thật là mình mặc dù mình thích nhưng mà tôi chọn bên khoa học, cái môn toán lý khó thì tôi học hơn 
các môn khác, hồi đó sinh ngữ là chúng tôi không có thích cho dù tôi bên văn chương nhưng mà mơ 
mộng thì cả cuộc đời tôi vào đại học thì thích khoa học và toán.  

!: Ông có biết sự liên hệ gia đình sau 75 nó khó khăn hoặc dễ dàng với ông ? 



19:22:@: Thì năm trước 75 tới 80 thì cũng có thời gian rất khó khăn ở bên Việt Nam, tức là không có 
nhận được cái gì từ bên ngoài vào cả. Nhưng mà sau khi tôi qua bên này năm 86 thì sự liên lạc nó dễ 
dàng hơn chút xíu. Nhưng mà cũng còn dè dặt lời nói trong thư từ như là họ đổi mới. Thì tôi nghĩ là chế 
độ cộng sản nào nó cũng vậy thôi, nó không thể nào có sự tự do hoàn toàn để cho người ta nói những gì 
mình muốn nói cả. Cho nên vấn đề rất khó khăn. Cho nên bây giờ nói gì thì cộng sản vẫn là cộng sản, họ 
luôn bưng bít và không muốn thế giới biết bộ mặt thật của họ.  

!: Ông hãy kể một vài khó khăn sau 75 ông kẹt lại ở Việt Nam.  

20:25:@: Cái khó khăn hầu như mọi người cùng gánh chung một số phận cả, nhất là sỹ quan trong miền 
nam việt nam thì vào trại cải tạo thì rất nhiều người đã nói qua vấn đề trong trại cải tạo rồi, sau 5 năm 
khi tôi vào thì trình diện ở chỗ khác không phải ở quê mình cho nên tôi đã trình diện với tư cách không 
phải là sỹ quan của nha kỹ thuật. họ chỉ nghe lúc đó họ nghe những danh từ mình đưa vào thì họ sẽ 
đánh giá lượng ở trong bao lâu. Như tôi tôi nói là làm ở sở công tác, thì họ nghĩ là chỉ làm gì đó nhẹ 
nhàng họ kiểm chứng được thì tôi cũng không biết ở bao lâu, nhưng mà họ chỉ giữ đường ray xe lửa, 
nếu làm gì ghê gớm thì đi mút mùa, nhưng mà những người bạn bên cạnh những cái đói triền miên thì 
nó là những cái mình nhớ thôi chứ không có cái gì nhỏ nhỏ ti ti mà mình không có nói ra được.  

!: ÔNg ở tù bao nhiêu lâu ? 

21:39:@: Dạ 3 năm rưỡi ở bên suối mấu rồi ra trại ở ngoài A30, tôi ở hơn ba năm thôi 

!: Trong trại tù có bao nhiêu người ? 

21:56:@: Không có nhớ rõ, họ chưa từng tỏ, thì mình chỉ biết toán mình thôi, chứ còn bao nhiêu chỗ 
khác nữa thì mình ước lượng thôi chứ mình không thể nói chính xác được, nhưng mà một trại mấy trăm 
người, qua trại khác thì cũng năm sáu trăm người, xác định số người vào số người đi, có khi ngày hôm 
nay vào một toán, nhưng ngày mai một  toán đi chỗ khác,cho nên ước lượng trong cái khoảng đó.  

!: Ông kể rõ sinh hoạt hàng ngày lúc ông bị tù xem,, ông còn nhớ không ? 

22:39:@: Vâng thì hàng ngày phải đi lao động, ra làm rẫy, chặt tre, chặt củi, rồi tới giờ thì đi về. Họ muốn 
sản xuất, tức là mình làm rẫy Mỳ, rẫy đồ cho họ, có nhiều người sức khỏe không tốt thì ở nhà làm 
chuồng heo nuôi heo. Đó là những cái mà họ làm. Rồi tối thì học tập, nhồi sọ chính sách của đảng cộng 
sản mà  

!: Ông có được gia đình thăm nuôi thời kỳ đó không ? 

23:20:@: Dạ vẫn có một lần thì sự nuôi đó nó không là  bao nhiêu cả, nhiều khi nó cũng không là bao 
nhiêu cả thành ra cũng đi thăm một lần 

!: Lúc bấy giờ ông đã lập gia đình chưa ? 

23:36:@: Dạ chưa 

!: Tức là ông chỉ có bà mẹ đi thăm ? 

23:40:@: Vâng. Tôi qua đến Mỹ mới lập gia đình  

!: ÔNg đã trải qua những thời gian cực khổ và tù tội ở Việt Nam, ông qua Mỹ với diện gì ? 



 

24:02:@: Dạ qua với diện Tị Nạn, ở trong mấy cái tị nạn rồi qua đây  

!: Ông vượt biên năm nào ? 

24:09:@: 80 

!: Bằng cách nào ? 

24:13:@: bằng tàu, qua đảo 

!: ÔNg kể rõ về chuyến đi được không ? 

24:18:@: Giống như người khác, mình phải đi chui và có tổ chức vào khoảng bảy tám chục người, nhưng 
mà thời tôi đi thì nó ổn không có bị hoành hành nặng nề như sau này. Thành ra chúng tôi chỉ tốn 3 ngày 
đã đến được đảo. 

!: Ông tốn bao nhiêu tiền ? 

24:44:@: Gia đình tôi tốn khoảng một cây, cây rưỡi, đó là sự  may mắn của tôi. 

!: Cái chuyến đi đó gia đình đi được bao nhiêu người ? 

24:53:@: Cho mình tôi đi trước vì tôi làm việc cho quân đội. Cho nên cả nhà phải cố gắng cho tôi đi 
trước. 

!: Khi ông vượt biên bằng đường biển ra khỏi Việt Nam ông ở trại nào ạ ? 

25:11:@: Dạ ở bên galan  

!: Bao lâu ạ ? 

25:16:@: Tại vì một số người anh em bạn bè đã đi năm 75 đó, khi tôi vào đó thì họ bảo lãnh tôi thì tôi 
vào đó không có lâu lắm, chưa tới 1 năm là tôi đi rồi. Nhưng mà đơn vị tôi khi tìm về gốc gác họ biết tôi 
từ trước khi đi thì tôi đã làm việc với người Mỹ cho nên họ cho tôi sớm hơn những người khác.  

!: Trong một năm ở trong những trại di cư đó, ông có kỷ niệm gì không ? 

25:52:@: Thực sự là kỷ niệm là không có kỷ niệm gì cả đầu óc lúc nào cũng nhớ về Việt Nam, một mình 
thì nó dễ dàng trong trại không có gì làm cho đầu óc mình bận rộn cả cho nên tôi thấy là không có kỷ 
niệm gì trong đầu tôi cả, cái trại đó là cái trại mà nhìn tất cả mọi người giống mình, chiều nào cũng đi ra 
thơ thẩn để nhớ về cái đó. Thành ra cái đó là cái điều tôi nhớ nhất thôi, chả có kỷ niệm gì cả, lúc nào 
cũng nhớ về quê hương, chiều nào cũng chạy ra biển nhìn về bên này. 

!: Khi ông vượt biên ông có mang được hình ảnh hay những đồ gì kỷ niệm ? 

26:37:@: Vâng tôi còn một số hình ảnh tôi mang đi được, hình ảnh quân đội. 

!: Ai là những người trong tấm hình đó mà ông nhớ nhất,  

26:49:@: Những cái hình trong quân trường mà tôi chụp cùng đám bạn với nhau, rồi những hình mà tôi 
chụp khi ra trường tôi chụp rồi đó là những hình mà không nên để lại nữa cho nên tôi phải mang đi.  



!:  Trong thời kỳ chiến tranh gia đình ông và những người trong họ hàng đã sống như thế nào và làm 
cách gì để có thể thoát khỏi những cơn biến động bởi chiến tranh ? 

27:26:@: Thời chiến tranh là cái thời quê tôi là cũng may mắn là khi từ lúc tôi lớn lên trung thành lắm, 
lâu lâu Việt cộng mới về một hai lần, nó về xong trong đêm rồi lại rút đi, gia đình tôi vẫn sống êm ấm 
trong chế độ VNCH thì bà chị đi dạy, má tôi đi buôn bán, bố mất sớm, mấy đứa em thì cũng đi học thôi 
cho nên là sống rất đạm bạc, nhà quê thì cũng dễ lắm, mình còn có thể bắt cá hái rau thành ra cuộc sống 
cũng không biết thế nào . khi tôi vào tới sài gòn thì đời sống nó thành thị nó khác rồi. quê tôi thì sống rất 
là bình dị và rất là thoải mái. 

!: Thời kỳ ở Việt Nam ông đã đi được những nơi nào trên đất nước Việt Nam ? 

28:23:@: Vâng thì nếu mà đi về miền Tây thì tôi đến được Vĩnh Long là hết, tôi chưa ra đến cần thơ, ra 
Miền Bắc thì tôi ra đến Huế, Quảng Trị, từ Bến Hải đi vào là tới Vĩnh Long, lên cao nguyên thì tôi lên 
Pleyku Ban Me Thuột tôi chưa đến, cao nguyên thì Đà Lạt và Pleyku. Còn Duyên Hải thì tôi đi từ quảng trị 
qua hết. Tôi có lên tây ninh nữa. 

!: Trong gia đình có ông có ai đi lính ngoài ông ra không ? 

29:07:@: Có ông anh nhưng mà ông đã tử trận khi vào được một năm mấy là tử trận rồi. 

!: Tử trận ở đâu ạ ? 

29:15:@: Ở trên Tây Ninh, sư đoàn 25 ông ấy bị tử trận trên đó. Khi ổng tử trận thì tôi đang học lớp 11, 
lớp đệ nhị đó. Lúc đó chưa nói 11 12  

!: Ông đã làm việc với người Mỹ không, và ông nghĩ gì về họ. 

29:47:@: Làm  việc thì tôi chỉ nói, khi tôi vào Quân Đội thì người Mỹ đã giao lại cái binh chủng cho bên 
này, tôi chỉ làm việc trực tiếp với người Mỹ. 

!: Ông nghĩ gì về họ ? 

30:03:@: Lúc mà suy nghĩ về người Mỹ thì tùy lứa tuổi để mình suy nghĩ, lúc còn nhỏ ở trong trường, 
Việt Cộng  nó xách động, mà tuổi trẻ thì hăng say, biểu tình chống Mỹ cứu nước. Đó là sự hăng say mà 
mình không biết được về họ rõ lắm, nhưng mà thực sự cái dân tộc Mỹ là cái dân tộc mà nó chỉ biết là 
quyền lợi dân tộc họ thôi, họ không cần biết dân tộc nào trên thế giới mà động tới quyền lợi dân tộc họ 
thì họ sẵn sàng vứt bỏ liền. họ làm gì đó tức là họ có mục đích. Họ giúp Nam Việt Nam, họ có mục đích 
để chặn khối Cộng sản Xô Viết, nhưng khi thấy cái lợi khác lớn hơn thì họ sẽ buông. Đó là người Mỹ, đến 
bây giờ ở Mỹ tôi vẫn thấy nó như vậy. Hôm nay làm việc với người Mỹ họ cần mình thì rất chi là niềm nở, 
nhưng mà khi mà họ không cần nữa thì họ vứt bỏ không có gì mà tình cảm trong đó, người á đông của 
mình nó lại khác chỗ đó. 

!: Cái gì làm ông hài lòng và cái gì làm ông không hài lòng khi sống trên đất Mỹ. 

31:17:@: Tôi hài lòng thì mình không còn bươn chải giống như trước nữa. cái vật chất là chuyện thường. 
Nhưng không hài lòng là cái đạo đức nó không còn tồn tại giống như ở Việt Nam mình, theo trào lưu 
ngoại quốc này thì cái culture của người Việt nó cũng đã biến chuyển khá nhiều, cái điều đó là cái điều 
mà tôi cảm thấy là tôi không hài lòng cho nên là với con cái dù muốn dù không cũng phải cha mẹ cũng 
nên ghé mắt vào tí xíu. Đừng để nó quên cội quên nguồn thì cũng không tốt.  



!: Vậy cái cảm tưởng của ông, chính sách của người Hoa Kỳ với người Việt Nam và sau khi cuộc chiến 
chấm dứt hiện tại ông có tham gia vào hoạt động chính trị nào không ? 

32:15:@: bây giờ tôi không sinh hoạt bên lãnh vực chính trị, tôi chỉ hoạt động bên Văn hóa thôi, nhưng 
mà tôi nghĩ là văn hóa và chính trị thì lúc nào cũng có một cái connection nào đó. Tôi không trực tiếp đi 
vào con đường chính trị, tôi sinh hoạt bên văn học nhiều hơn chị.  

!: Ông lập gia đình năm nào, có mấy cháu ? 

32:45:@: Tôi lập gia đình năm 87 và chỉ có một cháu, một cháu gái. 
!: Năm nay cháu bao nhiêu tuổi ? 

32:51:@: Năm nay cháu 24 tuổi  

!: Cuộc sống của cháu bây giờ ra sao ? 

32:56:@: Có lẽ là cũng may mắn cho chúng tôi là khi cháu vừa ra khỏi High school thì cháu đậu thủ khoa 
cho nên cháu được học bổng của trường cháu học. nên cháu đã ra trường cách đây 2 năm, và cháu đang 
tiếp chương trình tiến sỹ luật. Và sau khi ra trường thì cháu sẽ về làm cho FBI, con bé luôn action và nó 
chọn ngành đó. đời sống của cháu thì rất thoải mái. Con bé nó rất khá, tôi rất hãnh diện về đứa bé này  

!: Còn vấn đề gia đình của ông ? 

33:42:@: còn vấn đề gia đình của tôi thì lúc nãy tôi đã nói với chị, chúng tôi đã hợp tác trong tình thân 
hữu vì cái culture nó đã thay đổi cho nên có nhiều cái cách biệt chúng tôi nhưng vẫn giữ được tình thân 
liên kết, con tôi nó không có hư là ở chỗ đó. Chứ thực ra tôi nói chúng ta không có sống với nhau được 
nhưng mà tất cả những tình thân phải dành cho đứa con.  

!: Sinh hoạt về văn học ông đã làm được những gì cho văn học Việt Nam hay là Mỹ.  

34:18:@: Vâng, về văn học thì chúng tôi bước đầu viết thì chưa ấy, nhưng mà khi vào cái tổ chức văn bút 
Việt Nam  hải ngoại cũng biết là tổ chức này là của VNCH khi trước mà khi ra hải ngoại thì quốc tế vẫn 
còn công nhận tổ chức này, trên chính trường thì tất cả mọi thứ Việt cộng đã nắm hết rồi chỉ riêng tổ 
chức Văn bút này thì họ đã không xâm nhập vào được, họ đã làm bao nhiêu lần bao nhiêu chuyện để mà 
đánh văng cái văn bút Việt Nam hải ngoại ra để họ nắm giữ luôn cái đó, nhưng mà chúng tôi đã cố gắng 
vận động các nước trên thế giới để không có họ không được vào, và chúng tôi đang viết những bài viết 
để tranh đấu cho những người dân chủ đang bị cầm tù, đó tôi nói văn học và chính trị thì nó đi với nhau 
nó cũng có một phần là như vậy. Thành ra chúng tôi làm được những gì mà sức chúng tôi đủ làm. Chúng 
tôi đang xin văn bút Mỹ yểm trợ chúng tôi để làm những chuyện sau này như chị biết là mấy năm trước 
Văn bút VNCH luôn luôn bị đánh phá cho nên chúng tôi không có thời giờ làm việc khác. Thời gian đánh 
phá chúng tôi không tập trung được bây giờ chúng tôi có thể sẽ làm được nhiều việc hơn, về văn học 
Việt Nam thì những anh em trong văn bút có những tác phẩm, những tác phẩm đó đã để lại cho con em 
sau này nếu họ đọc được, thì cái điều đó là cái điều mình làm, và mình làm mình quảng bá. Trong 
chương trình thì sẽ có những chương trình của những người trẻ, họ vào đọc ngôn ngữ của Việt Nam 
mình, đó là cái sinh hoạt của chúng tôi về bên Văn học là như vậy  

!: Xin ông kể rõ những việc ông làm với văn bút ông đã trải qua những chức vụ nào ? 

36:33:@: Vâng, tôi thì hiện tại tôi từ năm 1990 khu vực Nam Kỳ văn bút VNCH có 11 trung tâm văn bút 
Nam Kỳ thì là một trong số đó, tôi vào năm 1990 và từ đó tôi sinh hoạt với anh em trong nam kỳ, đến 



năm 2001, 1996 thì cũng khoảng đó, thì văn bút quốc tế đình chỉ văn bút Việt Nam hải ngoại mất 5 năm. 
Sang năm 2001 thì văn bút quốc tế mới cho phục hoạt trở lại. Sau đó tôi vào chức Tổng thư ký văn bút 
Việt Nam hải ngoại, thì tôi giữ chức vụ đó từ năm 2003 đến năm 2008, sau đó từ 2008 đến 2011 thì tôi 
giữ chức vụ chủ tịch văn bút Việt Nam hải ngoại, thì tôi đã đi họp năm sáu lần ở văn bút quốc tế ở các 
quốc gia 2 lần ở Nam Mỹ, 1 lần ở Columbia một lần ở Mexico một lần ở âu châu ở Áo, lần gần nhất năm 
2010 tôi có dự họp bên Tokyo, chúng tôi cũng tường trình về điều đó cho đồng bào ở Houston,  

!: Trong những lần đi họp đó ông nghĩ là văn bút Việt Nam ở hải ngoại cần phải làm thêm cái gì ? 

38:24:@: Dạ vâng trong những lần như vậy tôi thấy văn bút Việt Nam hải ngoại phải đoàn kết, và phải 
làm sao để cho đồng hương biết đến sự quan trọng của văn bút, đó là cái điều chúng tôi mỗi lần có cơ 
hội lên truyền thông là tôi kêu gọi cái điều đó hết. Tôi đưa những điều đó ra, tiếng nói trên đó rất ảnh 
hưởng, kêu gọi một người dân nào đó thì cái ảnh hưởng của Văn bút quốc tế cũng rất lớn, cho nên tôi 
không nói thì mỗi người có sự chống cộng khác nhau nhưng mà chúng tôi cũng tranh đấu cho một số 
người đang bị các nhà độc tài không riêng bất cứ chế độ nào thì chúng tôi cũng can thiệp cả, ngay cả Lưu 
Hiểu Ba tôi đã đề cử giải nobel và ông  ấy đã được thắng giải nobel hòa bình  

!: Xin ông nói rõ thêm về sự thành công và sự thất bại của Văn bút. 

39:37:@: Thành công của Văn bút là trong mười mấy năm nay chúng tôi đã ngăn chặn được sự xâm 
nhập của Việt cộng vào văn bút quốc tế sinh hoạt, chính thức họ vẫn công nhận văn bút Việt Nam hải 
ngoại, nhưng cái thất bại của văn bút VNCH là không kết hợp, không đặt được người viết có tầm cỡ hơn 
vào với chúng tôi họ còn e dè đứng bên ngoài, họ không có muốn sóng gió nhưng mà phải nhớ một điều 
là Việt Cộng luôn sau lưng chúng ta,, luôn tìm cách đánh phá chúng ta, nếu những người đó có lòng thì 
và xây dựng một tay chống sự đánh phá của họ nhưng mà chúng tôi không thành công được là không 
kết hợp được người tài, đó là thất bại của văn bút chúng tôi và chúng tôi đã hoàn chỉnh cái điều đó, 
chúng tôi đã open một chương trình mở rộng cho cách mạng hoa nhài thì chúng tôi đã phát động, 
chương trình thơ văn để hưởng ứng giúp nghĩa là tạo nên làn sóng dân chủ cho nước Việt Mình. 

!: Ông đã xuất bản được tác phẩm nào về văn học? 

40:57:@:  Tôi xuất bản được khoảng 5 tác phẩm của mình và viết chung với nhiều người nữa. Tác phẩm 
đầu tiên tôi viết là Bi sử, tác phẩm thứ 2 là hành trình, thứ 3 là rạng đông, rồi tập thơ của những người 
xa nhau. Đó là tập thơ, tôi viết chung thì có viết chung với anh em trong văn bút tác phẩm những dòng 
sống rất muộn, và hầu như là tất cả tạp chí trên hải ngoại thì có tham gia,  

!: ÔNg tham gia bằng cách nào ? 

41:37:@: Gửi bài hay là có những tạp chí là cố vấn, giờ vấn đề truyền thông cũng dễ thôi, bên Úc và bên 
Canada vẫn sinh hoạt bình thường được. 

!: Ngoài tài làm thơ, viết văn ông còn tài nào nữa không ? 

41:59:@: Cái đó không phải là tài, cái đó là cái hobbies, về vấn đề ngâm thơ tôi đã sinh hoạt với các anh 
em hồi trước mình còn nhỏ nhưng mà những người đó lớn nhưng mà tôi cũng đã có duyên sinh hoạt với 
họ, tôi cũng đã biết một số về cách trình diễn một bài thơ như thế nào. Những bài thơ, những buổi sinh 
hoạt nhạc. có thể là tôi làm những điều đó thì cũng là cái tài, tôi biết rất nhiều người có thể làm được 
điều đó.  



!: Trong những ngày đầu tiên bước chân lên đất Mỹ, ông có những kinh nghiệm và cảm nghĩ gì ? 

42:55:@: Vâng, tôi đến nước Mỹ, qua sự giới thiệu của người bạn và bảo trợ của một nhà thờ Catholic. 
Bảo trợ tôi. Thì vào một cái nơi chốn mà mình không có người thân xung quanh thì những ngày đầu là 
những ngày cô đơn, thì chỉ chờ được cái ngày chủ nhật là ông bà đó đến nhà thờ, có bao nhiêu đó thôi, 
những người mà quen thì qua bên này thì họ không có thì giờ với mình nhiều, lúc đó họ cũng chưa ai, 
bên Việt bên Mỹ này chưa có ai ổn định cả, mình cũng không có muốn phiền họ nhiều, đó là những cái 
mà tôi người Mỹ tới người bạn tới thăm tôi, nhưng  mà lúc đó trong đầu tôi nghĩ về bên Việt Nam nhiều 
hơn lúc đó không biết mấy đứa em  mình sau này nó có đi được hay không hay như thế nào không biết, 
thời gian cũng phải hòa nhập với đời sống cũng phải đi cắt cỏ, những công việc đầu tiên bên này cũng 
phải cắt cỏ để mà kiếm sống, rồi đi học thêm tiếng Anh để hội nhập với người bản xứ. Lúc đó người bạn 
nói thì mình nghe nó thôi. Sau đó thì tự mình phải làm  

!: Ông theo tôn giáo nào và gia đình ông theo tôn giáo nào ? 

44:23:@:Tôi theo đạo phật,  

!: Ông có bàn thờ phật ở nhà không ? 

44:27:@: Dạ có bàn thờ nếu đúng  theo danh từ là tôi theo đạo thờ cúng ông bà, tổ tiên nhưng mà có 
phật ở bên cạnh.  

!: Bao lâu ông đi chùa một lần.  

44:40:@: Tôi không đi chùa thường, một hai tháng tôi đi một lần,tôi khác người khác, phật trong lòng 
chứ không phải là phật mình đi chùa mới là phật.  

!: Ông đi một chùa riêng biệt hay theo cảm hứng  

44:59:@: Dạ không, chùa nào nếu có đại lễ tôi đều đi cả, tôn giáo mà, chùa nào cũng là chùa tín phật. 
Nhà thờ nào cũng là thờ kính chúa thôi, đâu có gì khác biệt khi mà mình đi nhà thờ này hay nhà thờ kia.  

!: Con ông theo đạo nào ? 

45:18:@: Dạ nó cũng theo thờ cúng ông bà thôi, nó không có theo đạo thiên chúa hay nào cả. Nó theo 
truyền thống gia đình.  

!: Khi ông tới đất Mỹ ông trải qua bao nhiêu công việc 

45:32:@: có thể là công việc vặt vãnh thì rất nhiều tôi được giới thiệu cho một việc làm trong nhà 
thương đi rửa chén, đi đưa đồ ăn cho bệnh nhân, rồi sau đó đi cắt cỏ, rồi làm cho một cái nursery rồi 
vào đó thì bắt đầu đi làm đi học. học xong thì ra làm việc nó khá hơn. 

!: Điều gì giống và khác nếu so sánh giữa quê hương và cuộc sống mới, ông còn nhớ câu chuyện nào vui 
vui về kinh nghiệm và ngỡ ngàng về sự khác biệt phong tục không ? 

46:29:@: vâng cái đời sống quê hương mình, tuy rằng đời sống vật chất không đủ, như gia đình tôi thôi, 
nhưng mà nó rất vui, nhất là những bữa cơm tối đất nước Việt Nam mình có cái đó còn ở Mỹ này thì có 
vẻ nó hơn nhạt nhẽo, những cái điều đó cho dù không thiếu thốn về vật chất nhưng mà những bữa cơm 
nó lại trở thàn khô khan, chứ nó không có đầm ấm như bên Việt Nam qua bên đất Mỹ này có lẽ lúc mới 
vào đây có lẽ mình chân ướt chân ráo không có hiểu rõ người ta lắm, năm 80. Tôi lại không có về một 



thành phố lớn, tôi không có được gặp người Việt nhiều thành họ nói mình có hiểu cái gì đâu có nhiều cái 
ngỡ ngàng lắm, nhưng giờ mình không có nhớ trong đầu. họ hỏi cái này thì mình nói cái kia. Thí dụ vậy, 
thành ra tôi không biết đi đâu, lúc đó bắt đầu đi học anh văn, rồi vào trường.  

!: Với những phong tục của Việt Nam khi sang sinh sống ở đất Mỹ thì ông nghĩ là mình nên giữ cái phong 
tục tập quán văn hóa nào, và nên bỏ cái nào ? 

48:16:@: Theo tôi thì mình nên giữ tức là mình phải kính trên nhường dưới, con cái phải nghe lời cha mẹ, 
cái mà nhất là cái gọi là quyền của người chồng với người vợ,quyền gia trưởng đó thì mình nên bỏ cái 
quyền đó đi, cái đó nó không hay, kể cả ở Việt Nam tôi cũng không thấy cái điều đó là điều hay. Chứ 
không riêng gì bên đây, tôi thấy cái đó là cái nên bỏ. Cái đạo đức mình nên giữ, kỹ thuật mình nên học, 
đạo đức nên giữ thì hoàn thiện hơn. Qua bên Mỹ này thì cái đạo đức thấy đi xuống rất là trầm trọng. Chỉ 
có một số rất ít gia đình còn giữ được, còn thấy rất nhiều gia đình Việt Nam rất đau lòng. Đạo đức đi mất 
rồi.  

!: Ông có nghĩ là tại vấn đề ? 

49:27:@: Cái đó là ảnh hưởng vật chất là một phần, thực chất là ảnh hưởng culture của người Mỹ đó. 
người mỹ họ có nhiều điều rất tốt, nhưng mà họ theo cá nhân chủ nghĩa, họ có quyền riêng của họ cho 
nên cái người Việt mình học hỏi cái đó mà đi quá trớn hơn người Mỹ, người Mỹ đã dừng ở cái đó nhưng 
người Việt đi vượt qua cái đó luôn, giống như là người đàn bà là số 1, nhưng mà người đàn bà lại điq úa 
trớn cái số một đó đi,  nó không có dừng chỗ đó, cho nên có những cái điều mà mình nên nhìn rõ lại cái 
đó. Mình đừng có đi quá trớn thì người Việt sẽ hoàn chỉnh hơn. Tôi không có nói tất cả, một số vẫn giữ 
được cái đẹp, những cái hay, vẫn kính chồng kính cha kính mẹ nhưng mà cái đó là cái tôi ưu tư nhất đó.  

!: Ông đã vào công dân Mỹ chưa ? 

50:21:@: Dạ vào được cũng khá lâu rồi từ năm 1996,  

!: xin ông cho biết cảm tưởng khi ông trở thành công dân Mỹ, cái điều gì ông Vui và điều gì ông buồn? 

50:46:@: Thật sự là nói thật với chị cái điều đó vui buồn đối với tôi tôi không có cảm nhận, tôi coi đó là 
một sự việc phải làm, còn tôi luôn coi tôi là một người Việt Nam chưa bao giờ tôi nghĩ tôi là một người 
Mỹ cả, vào tâm lý tôi không vui cũng không buồn, điều đó là điều mình phải làm để có điều kiện làm việc 
thì tôi vào công dân để có thể làm việc. 

!: Ông đã trở về Việt Nam mấy lần ? 

51:23:@: Thì một lần má tôi đó, lần gần nhất vừa rồi tôi đi họp bên Tokyo thì tôi có ghé qua Việt Nam, 
khoảng 6 tháng trở lại đây, không có gì thay đổi cả. đối với tôi ba mấy năm là rất thay đổi và chỉ nhìn 
thấy một cái tệ nạn xã hội nhiều hơn là những cái đẹp, sau cái hào nhoáng toàn là tệ nạn không à.  

!: Ông nghĩ gì về văn hóa và nghệ thuật của Việt Nam bây giờ ? 

52:06:@: Văn hóa và nghệ thuật trong nước, tất cả văn học đều được Viết theo sự chỉ đạo của 
đảng,thành ra những tác phẩm đó không được gọi là tác phẩm giá trị được, một nhà văn muốn sáng tác 
là phải đem lòng họ ra, họ muốn viết cái gì thì họ viết cái đó. Nhưng ở Việt Nam họ không được làm điều 
đó, cả bên văn nghệ cũng vậy. Những bài hát nào mà không có dính tới chế độ thì còn được, còn bài hát 
nào có dính dáng tới là bị cấm, thì cái vấn đề sinh hoạt văn học đó nó không gọi là thuần túy văn học nữa 
mà gọi là văn học của sự chỉ thị nó gọi là nền văn học không thể được thế giới đón nhận được. Đó là lý 



do mà văn bút quốc tế không chấp nhận hội nhà văn vì họ vẫn thấy là sự đàn áp, mà ai còn độc tài đảng 
phái đàn áp là họ không chấp nhận. 

!: Khi ông về nước ông có gặp được những người hoạt động về văn hóa. ? 

53:24:@: có tôi có gặp lại một số người bạn trước nhưng mà họ nói là giờ họ không có thể viết được nữa, 
viết những gì mình muốn thì sẽ bị nhiễu nhương, còn viết điều mình không muốn thì không muốn viết, 
thì có gặp lại một số anh em thì biết là họ nói nghe thôi chứ không phổ biến cho mọi người được, nếu 
đem ra xuất bản sẽ bị tù bị tội đó là vấn đề rất ưu tư, những nhà văn có tấm lòng với đất nước ngoại trừ 
văn nô họ làm theo chỉ thị nhà nước thì nó lại khác. Chúng ta ở hải ngoại này  biết rất rõ vấn đề đó, tất 
cả mọi người bài văn nào viết là bị bắt liền. 

!: ÔNg nghĩ văn bút hải ngoại giúp đỡ được gì cho họ ? 

54:25:@: Đó tôi đang làm, những kỳ họp quốc tế thì chúng tôi đã ra những nghị quyết nhờ văn bút quốc 
tế thông qua và đưa tới những quốc gia khác để gây áp lực  với chính quyền Việt Nam, cần những sự can 
thiệp tối đa, khi có tiếng nói quốc tế đó thì chính quyền Việt Cộng họ không thể làm mạnh được, nó ảnh 
hưởng tới nhiều chuyện khác nữa, cho nên chúng tôi muốn nhờ quốc tế giúp đỡ những anh em văn 
nghệ sỹ mà có cái tinh thần đấu tranh trong nước, đó là những  gì văn bút hải ngoại đang làm 

!: Trong cuộc đời ông muốn trong thời gian còn lại là gì ? 

55:17:@: Ước muốn của tôi là nhìn thấy được chế độ cộng sản ở Việt Nam nó sụp và tôi trở về tôi sống 
tuổi già trên đất nước, đó là ước muốn của tôi 

!: Trong buổi điện đàm hơn một tiếng đồng hồ, có những điều gì tôi chưa hỏi mà ông muốn nói không ? 

55:44:@: Tức là có lẽ là khá đầy đủ tổng quát từ đầu đến giờ tôi suy nghĩ là những gì người trẻ hôm nay 
tôi đang ưu tư về người trẻ hôm nay, vừa ưu tư vừa phấn khởi, tôi đã thấy được một số người trẻ đã 
làm được những điều rất ư là hữu ích đem lại hãnh diện cho Việt Nam, nhưng có một số người trẻ đi vào 
con đường nó không được đẹp, cái ưu tư đó là chúng tôi đang tìm con đường giúp những người trẻ lạc 
đường đi đúng đường, đó là ưu tư của tôi ở cái đất Mỹ này những người bạn mà rất giàu có mà lại có 
con cái ở tù vì những cái chuyện không ra gì tôi nói chị như vậy là quý vị đã hiểu thành ra cái ưu tư của 
tôi là vậy đó, là cái second generation nó còn nhớ được những cái gì của Việt Nam h ay không, tôi rất 
phấn khởi là tôi đã nhìn thấy một số sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường lại quay về tìm lại cái nguồn 
cội của Việt Nam,đó là cái điều mừng, nhiều em sau khi ra trường lại trở lại tìm hiểu quê hương, đó là 
cái điều mà tôi rất sung sướng nhìn thấy. 

!: Ông nghĩ gì về tương lai cộng đồng Việt Nam tại Mỹ 

57:27:@: Tương lai cộng đồng Việt Nam bây giờ cái nhìn của tôi, mỗi một nơi nào có tụ tập đông dân cư 
người việt là sau lưng trước hết tôi nghĩ thôi không sai,  Việt cộng đã len lỏi vào đó rồi. Họ không muốn 
một cộng đồng nào yên lành cả, họ không muốn cộng đồng xáo trộn thôi, họ không ra mặt, nhưng mà 
họ muốn cộng đồng xáo trộn để không đoàn kết được, lo đánh phá nhau thì làm gì còn thì giờ nào mà 
làm việc. Bằng chứng là tôi nhìn thấy từ California qua Houston chúng ta đây, lên trên wasington DC đều 
không hòa đồng, mình đồng ý là mỗi người mỗi ý nhưng mà phải có mục đích chung. Mục đích chung là 
gì, là dân tộc Việt Nam, thì là mình bất đồng chứ đừng bất hòa. Bất đồng ý kiến nhưng đừng bất hòa với 
nhau. Có thể không cùng ý kiến, nhưng mà bữa khác cùng với nhau chứ đừng đem ra đánh đấu với nhau 
như vừa rồi tôi rất là đau lòng khi nhìn thấy cái video clip trên mạng cả người Việt cầm lá cờ lấy lá cờ 



đập người này người kia thì tôi thấy quá đau lòng đi. Tương lai cộng đồng Việt Nam nếu không có nhìn 
lại, không có nghĩ lại không nhìn ra điều đó thì không bao giờ thành một khối mà nói là đấu tranh cho 
dân tộc được. Phải một khối mới có tiếng nói mạnh đối với chính quyền Hoa Kỳ qua đó ảnh hưởng 
ddesns chính quyền cộng sản đó là điều mà mình có thể làm  

!: Chưa bao giờ mà dân tộc mình kể từ mấy trăm năm nay mà có những chuyện xuất cảng lao động, 
buôn người hoặc là những tệ nạn xã hội ông nghĩ gì về những chuyện này ? 

59:39:@: Thì mình nghĩ điều đó là với tất cả các tội đó của đảng cộng sản rồi, hồi nào giờ họ nói dối hay 
quá, đảng ta là đưa tới dân giàu nước mạnh, đi đến thiên đường họ biết điều đó là không thực hiện 
được, nhưng mà họ cai trị con người bằng sức máu, đa số nó chưa đến một giai đoạn mà toàn dân vùng 
dậy, mà nó chưa đến thôi  mãi như vậy thì nó cũng sẽ sụp đổ nhưng đó là tại sao một số bây giờ năm 
sáu hai ba phần trăm dân số việt nam ngồi trên đầu thiên hạ hết, bạc tỉ, nhưng mà một số còn lại quá 
nghèo,những thằng ngồi trên nó lợi dụng nó làm, thành ra những cái tội đó đó, phải quy cho cái đảng 
cộng sản nó đã làm điều đó trong lịch sử Việt Nam từ thời ông cha trở lại chưa có cái tệ nạn như vậy, 
chưa có xuất cảng lao động như vậy, quê cha lao động ở nhà chứ không phải đi ra ngoài bị đối xử như 
con chó như vậy hết, chưa bao giờ, tội đó lịch sử sẽ ghi lại hết. Đương nhiên là tôi không bằng lòng với 
chế độ đó rồi đó là mong ước cuối của tôi, tôi hi vọng tôi có thể sống được để nhìn thấy cái chế độ cộng 
sản nó sụp đổ. Tôi hi vọng tôi còn sống nhìn nó sụp đổ.  

!: Ông nghĩ gì về người đàn bà Việt Nam trong thời chiến tranh ? 

01:01:32:@: Đó là một sự hi sinh rất lớn, người đàn bà Việt Nam lúc đó mới là người đàn bà Việt Nam 
chính xác đó, ở nhà chồng đi ra chiến trường, ở nhà phải nuôi con, phải lo cả gia đình, đó là một điều rất 
đáng quý của đàn bà Việt Nam trong suốt thời chiến tranh. Những người vợ mất chồng, những người 
mẹ mất con, họ chịu đựng, họ vươn lên họ sống, đó mới là thuần túy người đàn bà Việt Nam, khi qua 
Mỹ nó đã đổi chút xíu rồi. 

!: Ông nghĩ gì về người đàn bà Việt Nam khi đi qua Mỹ ? 

01:02:08@: Thuần túy ngay trong lúc đầu họ vẫn thuần túy là người phụ nữ việt Nam nhưng mà người 
ta nói ở bầu thì tròn ở ống thì dài, hội nhập với xã hội mỹ thì họ học theo những gì họ được nghe ở đây, 
ngay một ngày này ngoài kia một số thay đổi, một số vẫn giữ, đi theo người Việt Nam bây giờ tôi nghĩ 
một số vẫn còn giữ, cái tốt đẹp của người đàn bà Việt Nam thuần túy, một số đã đi quá xa, hậu quả sai 
lầm Cho nên hồi trước cái xác suất ly dị nó không nhiều như bây giờ. Đại khái là người đàn bà Việt Nam 
trong lòng vẫn có, nhưng mà xu hướng bên ngoài nó làm cho thay đổi.  

!:Trong gia đình Việt Nam ông nghĩ là có nên giữ lại cái vấn đề dạy tiếng Việt cho các em không ? 

00:32:@: Tôi nghĩ rất nên nhưng mà ngay cả bản thân gia đình tôi, khi các cháu sinh ra, rồi vào trường 
thì các cháu nói tiếng Việt rất giỏi, nhưng mà khi vào trường học thì là có bạn bè rồi là nói tiếng Anh , sau 
một thời gian về giờ khi nói tiếng Việt thì cháu hiểu nhưng khi nói lại thì nó lại quên rồi, ngay bây giờ con 
bé ra trường, nó lại quay trở lại học tiếng Việt, thành ra tôi thấy rất mừng, tiếng Việt của mình là một cái 
nguồn gốc là biết mình đến từ đâu, cái đó là cái rất cần giữ. 

!: Có những kỉ niệm hay kinh nghiệm nào ông muốn chia sẻ nữa không ? 

01:25:@: Kinh nghiệm nếu nói muốn chia sẻ với mọi người, thì bất cứ cái gì khó khăn đối với mình, mình 
sẽ vươn lên trong đời sống nó như một dòng sông, nó có những giai đoạn, có lúc rất khổ cực, có lúc 



thành công, tất cả những người thành công trên thế giới đều bị qua con đường này hết, cho nên đừng 
đầu hàng trước một cái gì cả, phải làm hết sức rồi hãy đổ tại cho ông trời.  

!: Thay mặt hội xin cám ơn ông đào Vĩnh Tuấn.  

 


