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!: Thưa ông Nguyễn Chí Thiệp, ngày hôm nay thì Diễm Hương xin được đại diện cho quý 
anh chị ở trong hội bảo tồn văn hóa lịch sử của người Mỹ gốc Việt để xin phỏng vấn ông 
ngày hôm nay về cả cuộc đời của ông từ thời thơ ấu cho tới bây giờ và xung quanh đó 
đương nhiên là sẽ có những bà con thân thuộc của đại gia đình ông nữa, cũng xin một số 
những đóng góp của ông về văn hóa và truyền thống của người Việt Nam, kế tới là những 
giai đoạn, lịch sử và những cái mốc đoạn mà chúng ta đã biết thì Diễm Hương cũng xin 
được phỏng vấn ông trong giai đoạn đó, tới nữa là cái biến cố tháng tư năm 1975 thì cũng 
xin ông chia sẻ những cái suy nghĩ của ông về thời điểm đó, và như thế nào mà ông đã 
qua định cư tại Hoa Kỳ và sống tại Hoa Kỳ như thế nào. Trước tiên thì xin ông cho biết 
tên tuổi và nơi sinh, quê quán của ông? 

@: Dạ, cám ơn cô Diễm Hương. Ngày hôm nay, trong cuộc phỏng vấn này thì tôi cũng 
xin đóng góp những cái gì mà tôi có thể trình bày được. Tôi là Nguyễn Chí Thiệp, tôi sinh 
tại Quảng Nam.  

!: Ông có thể cho biết ngày, năm sinh không ạ? 
@: Dạ vâng, tôi sinh ngày 1 tháng 2 năm 1944 ở Quảng Nam.  

!: Vâng, ông có nhớ những kỷ niệm nào về quê hương của ông, Quảng Nam không? 

@: Dạ, quê hương Quảng Nam của tôi thì nhiều kỷ niệm lắm. Trước hết là tôi nói về làng 
quê của tôi, vì làng quê của tôi là tôi cần nhấn mạnh tới vì khi nói tới chiến tranh Việt 
Nam thì nói tới cái làng Thanh Quýt là cái làng mà nằm giữa Đà Nẵng và Hậu Giang, trên 
quốc lộ thì hầu như bất cứ người quân nhân nào ngoài đó cũng biết cái địa danh đó hết vì 
đó là cái chiến trường nó kéo dài trong 2 cuộc chiến, tại vì cái làng của tôi nó nằm giữa 
Đà Nẵng và Hậu Giang, nó có cái vị trí đặc biệt là 2 bên đều muốn tranh thủ nó cho nên 
nói chiến tranh nó bắt đầu từ năm 1947 cho đến năm 1954, mà cũng như chiến tranh nó 
bắt đầu từ năm 1960 đến năm 1975, thì lúc nào vùng đó lúc nào cũng là 1 vùng chiến 
tranh rất là sôi động và người quân nhân nào đã chiến đấu ở Quảng Nam cũng đều đã 
chiến đấu tại cái làng đó, ngay cả những người Mỹ, sau này tôi đọc sách cũng có nhiều 
người Mỹ người ta đã từng đóng quân cái làng đó, và họ viết về cái làng đó. Đó là cái 
làng quê của tôi và tôi sống, cái ký ức của tôi về làng, cái ký ức đầu tiên tức là lúc làng 



tôi tản cư, lúc đó tôi 3 tuổi, cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày mà gia đình 
tôi đi tản cư trong cái thời ký chiến tranh chống Pháp, rồi sau đó trở về thì gia đình phải 
chịu cuộc chiến giữa 2 bên, rồi không chịu được phải tản cư ra Đà Nẵng, sống tại Đà 
Nẵng. Cái điều mà luôn luôn tôi nhớ, với những cái ký ức đó và cái điều mà tôi biết rằng 
quê hương tôi nó đã được người ta gọi là cái vùng nghèo khó mà nó ở trong chiến tranh 
khốc liệt, riêng cái làng của tôi nó là 1 địa điểm chiến tranh của tỉnh Quảng Nam, và tỉnh 
Quảng Nam là 1 vùng chiến tranh nhiều nhất của miền Trung, điều đó dễ hiểu là bởi vì 
cái Quảng Nam nó bao quanh thành phố Đà Nẵng, mà thành phố Đà Nẵng là 1 địa điểm 
chiến lược của phe chống Cộng thì kể cả thời kỳ Pháp, kể cả thời kỳ Mỹ thì bao giờ căn 
cứ Đà Nẵng cũng là 1 cái căn cứ rất là lớn, do đó bảo vệ căn cứ Đà Nẵng thì bao giờ quân 
đội xung quanh đó cũng rất là đông, vì Cộng sản người ta đánh vào thì người ta cũng 
đánh vào đó. Cho nên chiến tranh khốc liệt thì phải nói tỉnh Quảng Nam là nơi chiến 
tranh khốc liệt nhất trên khắp cả nước, và nó kéo dài nhiều nhất. Cho nên khi mà tôi đi 
học nó cũng ảnh hưởng tới cái việc chọn nghề của tôi, nên tôi chọn nghề hành chánh 
phục vụ trong chính quyền, tôi đã từng được đổi đi nhiều tỉnh khác nhau nhưng mà cuối 
cùng lúc nào tôi cũng muốn quay về quê hương của mình làm việc, mà tôi đã làm ở 
Quảng Nam 5 năm, từ chức vụ nhỏ nhất là phó quận trưởng lên đến chức vụ lớn nhất là 
phó tỉnh trưởng, tôi phục vụ ở tỉnh 5 năm, với 1 cái ý tưởng là ngoài cái chức vụ của 1 
người công chức, tôi còn là 1 người Quảng Nam, tôi về để phục vụ quê hương đất nước, 
người dân họ rất là đau khổ, khó khăn, nghèo khổ, cho nên tôi đã đi làm với cái tinh thần 
như vậy. 

!: Thưa ông qua cái tuổi thơ ở lại Quảng Nam, ở cái vùng Thanh Quýt như vậy đó thì ông 
đi học có khó khăn lắm không, những người bạn thời tiểu học cũng như thời trung học 
của ông có còn liên lạc cho tới thời điểm này không, ông có người bạn thân nào không? 

@: Thời kỳ chiến tranh tôi lớn lên trong thời kỳ chiến tranh, ở làng quê nó khó khăn bởi 
vì cái làng nó là tranh chấp giữa 2 bên nên là đời sống người dân rất là khó khăn, rất là 
bấp bênh, cho nên trong làng không thể có trường học, cái thời kỳ chiến tranh mình gọi là 
chống Pháp đó, trong nhà của mình mà có cuốn sách, cuốn vở hay gì đó nó cũng có thể là 
cái tai nạn, bất cứ bên nào nó cũng có thể ghép mình vào 1 cái tội, ví dụ, với Pháp, ban 
đêm thì có 1 số trường được mở ra, ngày hôm sau Pháp nó lên nó kiểm tra, nếu trong nhà 
có giấy, giấy viết thì cũng có thể là 1 cái tội bị bắn chết rồi, ngược lại, bên Việt Minh hồi 
đó, tạm gọi là Việt Minh, họ cũng rất là kiểm soát nên không có trường học. Cho đến năm 
tôi 8 tuổi tôi chưa được đi học như thế, cho đến khi gia đình ra Đà Nẵng, tức là năm tôi 8 
tuổi tôi mới bắt đầu đi học lần đầu tiên. 

!: Từ lúc 8 tuổi cho đến khi lớn lên thì những người bạn của ông từ thời bắt đầu đi học đó, 
bây giờ có còn liên lạc không, ông có người bạn thân nào đáng nhớ không? 
@: Dạ có, tôi có những người mà khi tôi ra Đà Nẵng học thì thời gian đầu tôi phải học 2 
lớp 1 năm cho kịp cái tuổi, mà trong khi đó bạn bè tôi nhiều người còn chậm học hơn tôi 
nữa, có nhiều người hơn tôi 3,4 tuổi họ vẫn học cùng tôi. Có nghĩa là cái thời kỳ tôi về 
Đà Nẵng, chừng 13,14 tuổi mới học lớp nhất là chuyện bình thường, chứ không phải như 
sau này, 11,12 tuổi được chừng 4 tuổi là chuyện bình thường. Có nhiều người bạn của tôi 
mới tốt nghiệp tiểu học người ta đã ra đời đi làm rồi, là lúc đó có người 18 tuổi người ta 
mới tốt nghiệp tiểu học, vì cái thời gian đó người ta bị chiến tranh, rồi tản cư, rồi người ta 
bị chậm học, vì thứ nhất là ở Quảng Nam có ít trường học lắm ở thời kỳ đó, thì bây giờ 
vẫn có nhiều người bạn của tôi lớp ba, lớp nhì rồi lên tới đại học vẫn còn học với nhau, và 



bây giờ vẫn còn liên lạc, vẫn có 5,7 người vẫn liên lạc với nhau. 

!: Ông có những cái kỷ niệm nào đặc biệt với các người bạn thân đó không? 

@: Ồ, nói về kỷ niệm thì nó nhiều lắm, ví dụ như tôi nói 1 cái điều, khi mà tôi ở tù ra 
năm 1958, toi vượt biên tới (). Khi mà tôi tới () tôi nhận được 1 cái thư của người bạn học 
với tôi năm lớp 3, mà anh ta viết đó cho tôi 1 cái thư và gửi cho tôi 1 số tiền nhỏ, tôi nhận 
được tôi ngạc nhiên hết sức, tôi không ngờ rằng người bạn mình chỉ học với nhau từ lớp 3 
đến lớp nhất, tức là chỉ học với nhau có 2 năm sau đó thì anh ta không có đi học tiếp được 
rồi đi ra đi làm, nhưng mà rồi thì anh ta đi làm rồi tự học lên tới tú tài rồi đi làm sỹ quan 
thôi, thì cũng ít gặp nhau lắm mà mình tới () mình nhận được thư và tiền của người bạn, 
thì anh ta viết 1 câu rất là cảm động, anh ta nói: Đi làm về giở tờ báo ra, thấy tên bạn 
được thả ra khỏi tù, và bạn đã tới được () tôi mừng lắm, và thấy trong người tôi khỏe hẳn 
ra. Rất là cảm động, rất là vui mừng, không ngờ người bạn mình đã lâu như vậy. Cũng 
như là có 1 người bạn khác, cũng không cùng trường Phan Châu Trinh đâu, cũng là thứ 
nhất là, hồi nhỏ đi học, nói đúng ra đây là cô bạn gái, thì hồi nhỏ cũng không là bạn nhau, 
chỉ học cùng trường, đi cùng đường, thỉnh thoảng nói vài câu chuyện thôi rồi lớn lên mỗi 
người đi mỗi ngả, thì cũng viết 1 cái thư nói là được biết anh đã ra khỏi tù và anh đã vượt 
biên tới quận () tôi mừng lắm. Cái tình cảm mà mình không ngờ, rất là cảm động, rất là 
không ngờ khi có những cái biến cố như vậy thì tình bạn và những ý tưởng, họ vẫn nhớ 
mình từ lúc đó đến bây giờ thì tôi rất là quý. 

!: Dạ thưa, gia đình của ông có bao nhiêu anh chị em? 

@: Dạ, gia đình tôi thì ba mẹ tôi có 8 anh em trai và chị gái, tức là 9 chị em. 

!: Ông có cái kỷ niệm nào đặc biệt đối với các chị, hay là anh, em của ông không? 

@: Kỷ niệm thì tôi là, ngoài chị tôi thì tôi là người anh đầu với 7 người em trai thì đối với 
người Việt Nam thì cái trách nhiệm của người anh đầu nó nặng lắm, ngoài ra thì mình 
được dạy là mình phải làm gương đồng thời phải hướng dẫn học hành và sau này minhf 
cũng phải giúp đỡ cha mẹ và lo cho em. Thì nói chung là trong gia đình thì ba mẹ tôi 
trước là nông dân, sau ra Đà Nẵng thì ba mẹ tôi cũng chỉ là 1 thương gia nhỏ thôi mà ba 
mẹ tôi đã nuôi anh em tụi tôi, 8 anh em tôi đều được đi học, và ngoài tôi ra thì đến năm 
1975 thì có người em kế tôi tốt nghiệp cao học, người em kế nữa thì cũng tốt nghiệp cử 
nhân và tất cả những người sau đều chưa ra trường nhưng được đi học hết. Tôi ở lại và tôi 
bị bắt thì đó là cái nỗi lo lắng cho toàn thể gia đình cũng như là tôi cũng rất lo lắng cho 
toàn thể gia đình vì khi tôi ở trong tù tôi cũng không biết gia đình mình có thể sống nổi 
hay không nhưng mà ba mẹ tôi vẫn sống nổi và cái điều mà tôi rất vui mừng là trong tất 
cả, khi ở trong tù là tôi được hận hạnh hơn các bạn tù khác là tất cả gia đình lần lượt các 
anh em, 1 số thì đi tù vì tội vượt biên, ngoài ra đều là lên thăm viếng cả, đều lo lắng, và 
cuối cùng cũng được trọn vẹn. Rất là vui mừng, anh em tụi tôi 5 người vượt biên đều 
không bị tai nạn, chỉ bị ở tù thôi, đều không bị chết chóc ở trong tù đày. Đó là những cái 
điều rất là vui mừng đối với gia đình. 

!: Thưa, ông cụ thân sinh của ông làm nghề gì? 

@: Ông cụ tôi thì hồi xưa ở làng tôi thì người ta sống bằng 2 nghề chính là trồng cây 
thuốc lá và nghề thứ 2 là nghề dệt vải, thành ra là cũng tương đối đối với 1 làng quê Việt 
Nam là cũng hầu như là dân làng đều khá. Nói chung là người Việt Nam mình tương đối 
là nghèo nhưng dân làng của tôi tương đối là khá hơn, không có nghèo hơn, nghèo mà 



thiếu ăn như dân quê những làng khác, trong làng 1 số đều được đi học, như ông già, ông 
thân tôi hồi xưa tuy rằng cũng làm nông nhưng ông ấy cũng học được tới tiểu học. Trong 
gia đình đa số các chú tỗi đều học qua tiểu học và tới đó thôi. Ở Quảng Nam thì giàu hơn 
nữa tại vì suốt cái tỉnh Quảng Nam nó không có trường trung học cho nên người ta học 
đến tiểu học cũng là đủ. Thì ông cụ tôi vẫn sống bằng 2 cái nghề nông, trong nhà vẫn 
trồng thuốc lá còn1 mặt thì mẹ tôi và bà nội tôi thì coi mấy cái khung cửi, ba tôi thì vừa 
trồng thuốc và gom thuốc đi bán. Đến khi chiến tranh nó xảy ra thì phải rời làng quê về 
thành phố thì rời làng quê về thành phố, đó là 1 cuộc sống thay đổi rất là lớn, rất là khó 
khăn rồi phải hội nhập với thành phố bằng những nghề buôn bán nhỏ thôi, tuy rằng không 
đói khổ nhưng mà cũng không giàu có, gọi là sống cuộc sống với ước vọng, cho con cái 
được đi học, thì đó là ước vọng của ba mẹ tôi, và cái ước vọng đó thì ba mẹ tôi đã thành 
công vì các con đều được đi học. 

!: Ông có cái kỷ niệm nào giữa ông và thân mẫu của ông không? 

@: Với mẹ tôi thì, tôi rất là thương mẹ tôi vì bất cứ người đàn bà Việt Nam nào cũng 
sống 1 cuộc sống âm thầm chịu đựng. Mẹ tôi thì hầu như là trong nhà thì chỉ làm việc, ở 
quê thì dệt vải, ra ngoài thì buôn bán nuôi con, hầu như là mẹ tôi không có 1 ý kiến nào 
về trong nhà hết gia đình người Việt Nam, tôi không biết ở nơi khác nhưng ở Quảng Nam 
thì đều sống như vậy, người đàn ông quyết định hết những vấn đề gia đình và người vợ 
thì chỉ có biết tuân hành, tuân theo, nuôi con, thương con và làm việc trong gia đình thôi, 
đó là cái hình ảnh người mẹ, là tại vì tôi nhiều khi tôi có suy nghĩa, ông già tôi thì không 
có lỗi lầm gì hết, ông sống với gia đình không có cái lỗi lầm nào của người đàn ông khác 
nhưng mà tôi vẫn thấy là tại sao mẹ tôi phải chịu đựng, ngay cả 1 cái ý kiến về con cái mà 
mẹ tôi cũng không ý kiến được, như con đi học ở đâu, con đi làm như thế nào thì đều do 
ba tôi quyết định hết, chứ mẹ tôi thì không. Nhưng mà khi trở lại sau năm 1975 thì đời 
sống nó thay đổi, người đàn ông, bất cứ người đàn ông nào sau năm 1975 ở miền Nam 
nếu không đi tù thì cũng không có việc gì để làm, rất là bất tiện, thì lúc đó tôi nằm ở trong 
tù tôi nghĩ là bây giờ làm sao gia đình mình sống nổi với 1 đám con như vậy, vậy mà 
ngoài đời mẹ tôi vẫn buôn bán nhỏ, mẹ tôi vẫn nuôi được con, mà không những nuôi con 
mẹ tôi còn nuôi thêm cháu nữa, tức là gia đình bà chị tôi có ông chồng là sỹ quan cũng đi 
tù thì 1 bầy con của bà chị tôi cũng về đó, thì mẹ tôi cũng quán xuyến hết, rồi thì lại đi 
thăm nuôi, trong nhà tôi có 3 người sỹ quan đi tù rồi sau 3 đứa vượt biên đi tù nữa, trong 
gia đình tôi có 1 lúc có 6 anh em đi tù, cả ông anh rể nữa là 7 anh em đi tù mà mẹ tôi 
quán xuyến hết. Nghĩa là vẫn chia ra đi nuôi, 2,3 tháng đi thăm đứa này đứa nọ, thì tôi 
không hiểu, tôi nói với mẹ tôi là: mẹ, làm sao mà mẹ làm được như vậy? Rồi tất cả những 
cái chuyện anh em tôi vượt biên mẹ tôi cũng lo hết mà bà ấy suốt ngày chỉ ở cái chợ Cồn 
Đã Nẵng buôn, mua cái nọ bán cái kia mà nuôi hết cả nhà mà lại cho con vượt biên trong 
khi ba tôi nói vượt biên là ba tôi sợ lắm, ông ấy cứ sợ là phải chết, mà mẹ tôi làm được, 
mẹ tôi gửi hết đứa này vượt biên rồi lại đến đứa kia vượt biên. Bây giờ tôi có 5 anh em ở 
đây và mấy đứa cháu đều là vượt biên cả và đều là bàn tay của mẹ tôi làm vậy thì tôi thấy 
lạ lùng. Đến khi tôi ở trong tù thì mẹ tôi chết, là cái điều mà bây giờ nói tôi vẫn còn xúc 
động về cái chuyện đó, tôi không phải là tri ân mẹ tôi mà tôi nghĩ mẹ tôi là người phụ nữ 
Việt Nam với cái sự chịu đựng, sự thích nghi hoàn cảnh để mà lo cho con cho cháu, nuôi 
con nuôi cháu, thì khi mẹ tôi ngã xuống thì tôi nghĩ rằng lúc đó mẹ tôi đã kiệt sức, thì mẹ 
tôi chết lúc đó cũng tương đối là còn trẻ, mẹ tôi 62 tuổi đã phải chết.  

!: Sau khi mẹ ông mất thì bao lâu sau ông ra tù? 



@: 4 năm. 

!: 4 năm sau. Trong thời gian mà ông ở tù thì ông có chứng kiến những cái cảnh người 
lính vượt ngục bị Cộng sản bắn hay là ông có những cái câu chuyện nào đặc biệt liên 
quan đến cá nhân ông? 

@: Vâng, cái đó cũng là cái mà tôi được chứng kiến và biết hơi nhiều, vì tôi ở tù vào cái 
trường hợp cũng hơi đặc biệt là vì tôi không đi, 75 tôi không thoát được đó thì tôi đã 
không đi trình diện theo cái lệnh tập trung của họ mà tôi đã sắp xếp rất là nhiều chuyện, 
cái thời gian đầu mình nghe nhiều nơi còn chiến đấu thì tôi đi loanh quanh để mà mình 
biết là mình không thể nào sống được, trước sau thì mình cũng bị bắt, mình không thể 
nào sống trong chế độ Cộng sản và sống ở Việt Nam. Thì sau 1 năm không thể nào người 
ta nói chỗ này chiến đấu chỗ kia chiến đấu, chỉ còn 1 vài nơi có tàn quân thôi, chứ không 
có nơi nào có tổ chức, thành ra tôi mới nghĩ là phải vượt biên, tôi mới loay hoay đi tìm 
cách vượt biên đường thủy, tìm cách vượt biên đường bộ, tất cả cái chuyện đó, thành ra 
khi mà mình đi xuất hiện nhiều như vậy đó thì tiếp xúc 1 vài người thì tôi bị lộ ra và tôi bị 
bắt. Thì sau 16 tháng ở ngoài trong chế độ Cộng sản thì tôi bị bắt, thì tôi vô trong tù tôi 
phải chịu 1 cái thời gian điều tra, tức là tôi phải bị hỏi cung, bị điều tra dữ lắm thành ra 
gần 2 năm tôi loanh quanh trong các nhà tù Phan Đăng Lưu, Hoa Thác Chí Hòa, bị thẩm 
vấn điều tra. Khi tôi lên cái trại tù, người ta gọi cái trại lao động thì tôi nằm vào các thành 
phần phản động tức là thành phần bị bắt sau năm 1975, thành phần của sỹ quan viên chức 
trình diện, mình là sỹ quan viên chức chế độ cũ, mình nằm ở trong cái thành phần khi mà 
chế độ Cộng sản người ta đánh giá người tù, tức là cá nhân người tù quan trọng chứ 
không phải là những điều xảy ra, khi mình ở trong cái hoàn cảnh như vậy là mình bị khó 
khăn lắm. Tôi ở trong tù tôi bị xung quanh mình lý lịch của họ rất tầm thường, người lính 
hay nọ kia thôi, mà người ta chỉ cần làm 1 vài cái hành động tay khua súng hay gì đó thôi 
người ta đã bị những cái án 15,16 năm, mà trong khi mình là 1 viên chức trung cấp của 
chế độ cũ, mình có học cao hơn mình bị tù chung với họ, thì tất cả những cái gì xảy ra 
trong tù cán bộ họ cứ đè đầu tôi ra, họ cứ nghĩ là mình là cái thành phần lãnh đạo xúi giục, 
thành ra tôi ở đó gặp rất nhiều khó khăn. Thành ra có những anh em tù người ta trốn trại, 
mình thì mình có cái suy nghĩ mình biết là mình trốn trại rồi thì mình phải đi đâu, trốn rồi 
làm cái gì, trốn đã khó rồi nhưng sau đó mình làm cái gì. Có 1 số anh em họ trốn rồi họ bị 
bắt lại tại vì họ ra đó họ chỉ nghe nói ở ngoài đó chỗ này có lực lượng chống đối, chỗ kia 
có lực lượng chống đối là người ta bắt, có người bị án tử hình vì những cái chuyện như 
vậy, tổ chức cướp súng vì nghĩ trong rừng có những lực lượng chống đối chạy ra nhưng 
thực ra mà không có gì hết. Họ bị bắt trở lại thì 2 cái điều, thứ nhất là nếu mà có tổ chức 
thì tổ chức người ta đưa ra tòa thí dụ nếu mà có đánh cán bộ cướp súng thì cũng phải có 
vài án tử hình hay là ít nhất cũng là chung thân nếu mà thụ án, còn nếu mà 1 người trốn 
trại không có tổ chức thì độ chừng 3,4 tháng là có thể có 1 số anh em họ cướp súng bị bắt 
đi thì nó bắt về nó cắt gân chân. Bây giờ nói vẫn còn xúc động và chị cũng thấy là nó dễ 
sợ, không biết được đâu, tôi có thể nói là cũng nhiều người đi tù nhưng mà mấy anh mà 
có những trường hợp mấy anh trình diện không thấy được trường hợp như vậy, nó cắt gân 
chân để đi không được, và rồi cái thứ 2 là bị đánh. Có nhiều người bị đánh không phải là 
lúc đó chết mà bị giam ở trong cùm, rồi sau những cái bệnh mà người ta gọi là bệnh (), bị 
đánh rồi bị giam 4,5 tháng sau rồi chết. Người ta đánh rất là lằng nhằng, người ta đánh ví 
dụ như tùy theo, nó có thể, khi mà người tù vượt ngục thì nó tung quân ra nó tìm, thì 
những thời gian đi tìm khó khăn cũng khiến cho nó đánh rồi, mà những người cán bộ nào 
nó siêng, là nó đánh. Đó là những cái đã xảy ra vì tôi sống với anh em tù thì gọi là phản 



động sau năm 1975 đó, thì nó xảy ra nhiều chuyện lắm, cướp súng rồi chạy rồi trốn, họ 
thấy rằng cái ngày về không còn, mà nhất là mấy anh em trẻ họ bạo động lắm, đa số là 
không thể thoát được, tại vì thoát ra cũng không thể có chỗ nào mà dung nữa. Thành ra 
chỉ có 1 số là trốn được thôi còn lại đa số 8,9 phần trốn trại đều bị bắt lại hết, bị bắt lại là 
phải chịu những hình phạt rất là nặng. 

!: Thưa ông khi mà ở trong tù đó thì ông nghĩ gì về cái sự thất thủ của miền Nam, lý do 
tại sao? 

@: Nói về cái điều đó là cái điều tôi cũng suy nghĩ nhiều, chị biết là tôi cũng có viết 1 cái 
cuốn về trại Kiên Giang trại tù đó, tôi có viết những suy nghĩ của tôi, tôi có thể nói là dù 
lúc đó mình nghĩ cũng chưa đến và cái thứ 2 nữa là tôi là người chuyên chức của chính 
quyền, nên tôi thấy cái sự mà mất miền Nam đó không là 1 cái điều ngạc nhiên nhưng mà 
chỉ có cái ấm ức là khi mà mình thấy rằng người Cộng sản họ cũng quá tệ mà họ thắng 
mình, đó là cái điều mình ức chứ không phải là...tại vì tôi làm việc trong bộ nội vụ, tôi có 
2 năm làm việc trong bộ nội vụ, tôi phụ tá cho ông Thứ trưởng bộ nội vụ, thì tôi đi, hầu 
như tháng nào ông ta và tôi cũng đi khắp, đi công tác cho phủ tổng thống trong khắp 
nước , cứ chỗ nào có việc thì bên văn phòng phủ tổng thống gọi cho ông thứ trưởng, cái 
chuyện đó phải đi thì đi tới từng nơi. Thì tôi đã thấy là tình thế của mình nó đã không thể 
giữ được vì lúc mà quân đội ví dụ như thời kỳ năm 1973 tôi còn làm ở tỉnh, sau năm 1973 
thì tôi về bộ thì 2 cái thời kỳ đó nó thay đổi nhiều lắm, sau hiệp định Pa-ri nó thay đổi 
nhiều lắm vì ở cấp dưới nhiều khi không thấy được nhưng lên cấp trên mình tiếp xúc với 
mấy ông tướng, mấy ông tướng vùng, thì họ lo lắng lắm, họ cho biết cái lực lượng của 
mình càng ngày cái tương quan lực lượng của mình càng không bằng, về cái phương diện  
quân sự nó thiếu thốn đủ thứ chuyện, thiếu viện trợ, quân viện không có nên nó thiếu đủ 
thứ. Ví dụ như ngày trước tôi ở tỉnh đó thì 1 ông tỉnh trưởng được biệt phái cho 1 cái trực 
thăng để cho ông tỉnh trưởng đi công tác, thì đến năm 1974, 1 ông tỉnh trưởng 1 ngày chỉ 
có 1 giờ bay, còn không quân pháo binh thì trung bình hồi xưa năm 1972, 1973 trở về 
trước khi có trận chiến trong này thì người ta có đủ súng đủ đạn để mà cover cho các đơn 
vị đang chiến đấu, nhưng mà sau năm 1973, trung bình 1 khẩu súng chỉ được cấp cho 4 
viên đạn thôi. Ví dụ như ông tỉnh trưởng nói với tôi rằng, bây giờ quân đội, quân Bắc Việt 
nó di chuyển từng đoàn mà tôi không có hỏa lực để tôi chặn nó, máy bay không có đủ hỏa 
lực để đánh, mắc 1 điều là không đủ hỏa lực, không đủ quân để mà đánh. Những điều đó 
tôi biết từ năm 1973, những điều tôi đã biết được khi tôi làm ở bộ nội vụ, cho nên khi mà 
mất mình không ngạc nhiên, mình chỉ nghĩ rằng không biết là những cái điều mà nó đưa 
đến những cái trường hợp bi thảm mình mong rằng mình nghĩ sai, mình mong rằng mình 
suy luận trật, hay là thế nào đó. Hồi đó vẫn còn hơi tin người Mỹ, vẫn còn hi vọng là 1 
cái chiến lược nó muốn cái gì khác, rồi đặt câu hỏi: chẳng lẽ nó bỏ mình sao? Thành ra cứ 
vớ vào 1 vài cái tin tưởng nhưng mà cứ vớ vào cái nào những điều mình thấy thì nhiều 
khi tôi và ông sếp của tôi, ông thứ trưởng, thì cứ đi khắp nơi rồi cũng hỏi là: liệu mình có 
đứng vững được không, đứng vững được bao lâu? Thành ra là mất thì không ngạc nhiên 
nhưng mà khi mà mình sống vào chế độ Cộng sản và cái chế độ của mình nó cũng có quá 
nhiều khuyết điểm, mình thấy rằng càng đi vào sống ở trung ương thì mình càng thấy cái 
chế độ trong cái bộ máy của mình nó có quá nhiều khuyết điểm. Nhưng mà khi mà mình 
tiếp xúc, khi Cộng sản nó vào, mình còn thấy là Cộng sản nó còn tệ hơn mình nữa, và nó 
là cái đau đớn, đau đớn cho cả nước mình thôi. Tôi có 1 ông chú, tôi có viết trong cuốn 
sách này đây, ông chú họ, ông ấy có bằng tiến sỹ ở Nga, ông ấy đi học kỹ sư, có bằng phó 
tiến sỹ ông ấy về được 1 tháng ông ấy đã bị bắt vào trong này, ông ấy nói chuyện tâm tình 



giữa 2 chú cháu ông ấy nói: đừng trông vào tụi nó trong khi ông ấy là cán bộ Cộng sản, 
người chú là Đảng viên của Cộng sản đây nhưng cháu nên nhớ rằng đừng có trông nó làm 
gì cho đất nước mình, cái chế độ Cộng sản nó rất là tồi tệ. Thì mình càng thấy đau khổ 
khi đất nước của mình nó thay bằng cái tệ, cái xấu bằng 1 cái tệ hơn, thì đó là 1 cái điều 
đau đớn mà tôi thấy là chứ còn cái căn bản đứng vững mình không có, cái căn bản đứng 
vững của miền Nam mình không có, bởi vì mình hoàn toàn phụ thuộc vào chính sách của 
người Mỹ, mà cái chuyện này ở đây mình không có thời giờ để mình phân tích, mình nói 
nhiều ra vì nó không, mình phụ thuộc quá nhiều vào lợi ích của mình đối với họ, mà cái 
ưu điểm của người Mỹ là đất nước của họ cái chính sách thì tha hồ thay đổi và họ mạnh 
vì họ thay đổi rất là dễ thay đổi cái tình hình thế giới này, 1 ông tổng thống, 1 ông bộ 
trưởng, họ rất dễ dàng có thể thay đổi được, đó là cái điều họ thắng Cộng sản. Trong khi 
Cộng sản nó bị cái tổ chức, nó bị cái nguyên tắc của nó đóng kín, cái người lãnh đạo 
Cộng sản họ không thể thay đổi cho thức thời thì người Mỹ họ thay đổi rất là nhanh, cho 
nên khi mà nói cái sự hơn thua của người Mỹ, nó không phải là toàn thể nhưng mà là căn 
bản, 1 trong những cái điều căn bản là người Mỹ thay đổi chính sách rất là nhanh. Mình 
nói người Nga đi, họ không thay đổi được, cuối cùng họ đổ vỡ, nhưng người Mỹ họ thay 
đổi để đảm bảo quyền lợi của người Mỹ, nhưng mà mình đồng minh của họ thì mình dễ 
chết, lúc mình cần thiết cho họ, thì họ giữ, lúc họ không cần nữa thì họ không giữ, họ có 
thể nói như bây giờ là khi ngoại giao thì họ có thể trao đổi 1 cái quyền lợi, thì mình là 
quân cờ, nhưng mà tôi không muốn nói như nhiều người là mính đem cái đó ra mình 
trách là chính quyền của mình luôn bị lệ thuộc người Mỹ, chính quyền của mình là bù 
nhìn, nói nặng là chính quyền của mình là bù nhìn, mà nói nhẹ là bị lệ thuộc. Mà phải nói 
là không thể nào mà không bị lệ thuộc được, đừng có trách ông Ngô Đình Diệm, đừng có 
trách ông Nguyễn Văn Thiệu rằng tại sao mấy ông lại lệ thuộc Mỹ, tại vì cái cuộc đấu 
tranh giữa Cộng sản và tư bản nó ngoài tầm tay của Việt Nam mình. Tôi hỏi xin cô thưa 
rằng, nó không chiến tranh mà nó xảy ra 1 cuộc chiến tranh trong khi cả miền Bắc với 
miền Nam không làm ra 1 viên đạn, mình không làm ra được 1 chiếc xe đạp, mà mình 
dùng những cái gì máy bay, tàu chiến, đạn dược các loại... Mà chiến tranh nó có gì, con 
người, tài lực, quân trang, quân dụng, lương thực tất cả những cái điều đó nó mới là chiến 
tranh chứ không phải yếu tố con người không, mà mình chỉ có con người, mình chỉ có 
máu thịt thôi trong khi lương thực người ta cung cấp, đạn dược người ta cung cấp. Mình 
hồi xưa mình có thể nói là người Việt Nam tự đánh nhau được là vì súng, dao, mác, vù 
khí bằng dao mác mình có thể tự làm được, còn bây giờ cuộc chiến tranh nằm ngoài tầm 
tay của toàn bộ người Việt Nam, thì đương nhiên là phải phụ thuộc thôi, không thể nào 
mà không được. Bây giờ miền Nam mình thấy rằng trong năm 55 mình mới có 1 chế độ 
bắt đầu ổn định thì năm 60 đã chiến tranh rồi. Thì trong 5 năm thời gian bây giờ mình 
thấy 5 năm nó quá ngắn, không đủ để chuẩn bị cái gì hết, thành ra đừng có nói là mấy 
ông đó lãnh đạo dở. Thì đôi khi mình cũng phải tự túc chiến đấu, nhiều khi nói đó chỉ là 
nói chơi thôi, giờ giá như miền Bắc và miền Nam nó đánh nhau như thời Trịnh Nguyễn đi 
thì cái điều đó nói được. Đánh nhau như thời Trịnh Nguyễn, lấy cái sức của mình, nhân 
lực đó, tài nguyên đó, quân trang, quân dụng đó, để 2 bên đánh nhau, không ai can thiệp 
hết. Bây giờ cuộc chiến tranh của mình nó là 1 phần của cuộc tranh chấp quốc tế và cuộc 
chiến người ta đưa ra nó quá tầm tay của mình. Và có lẽ bây giờ nói miền Nam, không 
phải miền Nam mình đã thất bại nhưng mà sau thế chiến, khi mà có cuộc tranh chấp giữa 
Cộng sản và tư bản mình thấy rằng có nước nào mà chống lại Cộng sản vững, Đông Âu 
đó, Hy Lạp đó, Hy Lạp đứng vững được không có Mỹ và Anh giúp thì nước Hy Lạp 



không Cộng sản trong khi quân Cộng sản của Hy Lạp chỉ có 3 chục ngàn, nếu Hy Lạp 
không có Mỹ và Anh giúp thì Hy Lạp cũng trở thành Cộng sản. Trong khi nước mình, 
Cộng sản nó mạnh như thế, tôi không phải nói để bênh vực nhưng mà lịch sử mình phải 
nói, nhiều khi nói để tuyên truyền, nhiều khi nói là theo lý tưởng này kia mình nói theo 
cảm tình, nhưng mà đi vào thực chất tôi cho rằng người lãnh đạo nào cũng phải đi con 
đường như vậy. Nói thẳng ra thì là bây giờ miền Nam, mình nói là mình không nhờ vào 
Mỹ đi, mình không lệ thuộc Mỹ trong khi ngoài Bắc toàn Nga với Trung Quốc, nó quyết 
định nó đánh thì làm sao mà mình không nhờ Mỹ được. Thì cái đó là mình nhìn lại lịch 
sử cho đúng thì mình đừng có trách những người họ có trách nhiệm. Ai có trách nhiệm thì 
cùng phải đi qua cái cầu đó và đau khổ cho người Việt Nam là cái cầu đó mình qua, 
nhưng mà người Mỹ thì vì quyền lợi của người ta mà họ nửa chừng người ta thay đổi cái 
đường hướng của họ thì mình phải thất bại thôi. Tôi cho là người nào lãnh đạo thì cũng 
phải đi con đường đó mà thôi, không có khác gì hơn được. 

!: Xin ông cho biết là trong cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 đó thì ông đóng quân ở đâu, 
cấp bậc của ông là gì và ông có những người bạn nào vào lúc đó hay không? 

@: Tôi thì tôi làm bên hành chánh, tôi có 2 thời gian làm, thời gian đầu tôi làm ở địa 
phương thì tôi làm từ quận lên tới tỉnh, tức là ở quận tôi làm phó quận trưởng rồi lên tỉnh 
tôi làm phó tỉnh trưởng, thời kỳ thứ 2 là ngắn ngủi tôi làm 2 năm cuối trong bộ nội vụ. Về 
phương diện quân sự thì nói thật hồi trước tôi cũng có ít khi tôi ở quận thì nó cũng không 
phân biệt lắm về quân sự, dù mình là dân sự đi nữa nhưng vốn tôi cũng là 1 sỹ quan thì là 
mình cũng phải đóng góp vào cái chuyện đó, thì ở quân có 1 ông cố vấn quận với 1 vài 
đơn vị của người Mỹ họ đóng quân lúc về sau, nhưng rồi về bộ đó thì tôi phụ tá cho ông 
thứ trưởng bộ nội vụ đó thì mình làm bên chính trị nhiều hơn, chứ không phải trong đó 
thì trong bộ thì hết cố vấn rồi bây giờ chỉ còn 1 vài người bạn lúc trước thì làm cố vấn ở 
tỉnh rồi bây giờ về đây làm nhân viên, đại sứ, ví dụ như ông Francis, lãnh sự nổi tiếng 
Francis làm ở Đà Nẵng, người mà rút khỏi Đà Nẵng rồi đưa thứ trưởng đi là ông đó đó, 
ông ta hồi xưa là cố vấn của tôi ở ngoài Quảng Nam đó, ông ta là cố vấn trưởng ở ngoài 
Quảng Nam thì tôi cũng quen biết ông ta, ông ta nói tiếng Việt rành lắm. 

!: Thưa ông ngày 30 tháng 4 với cái chức vụ của ông như vậy đó thì tại sao ông không rời 
Việt Nam ngay lúc đó? 

@: Đây là 1 cái điều mà nói thực ra rất là, tôi là người mà ngày 25/3 thì tôi về Đà Nẵng 
bởi vì cái nhiệm vụ của tôi là trong tất cả có cái vấn đề gì xảy ra thì tôi tới đó, thì tôi phải 
làm cái nhiệm vụ là tôi viết báo cáo về tình hình an ninh nội chiến của cả nước rồi báo 
cáo về phủ tổng thống,phủ thủ tướng để đó là cái tờ trình của bộ nội vụ lên phủ tổng 
thống, phủ thủ tướng là do đích thân tôi viết. Tôi viết cái tờ trình đó thì tôi được cấp 
nhiều tài liệu lắm, tôi rất là vui vì kể cả tài liệu quân sự tôi cũng có thể lên tổng tham mưu, 
tức là văn phòng thiếu tướng Triển đó thì tôi được cấp cho cái tình hình quân sự cũng như 
là tất cả những cái tin tức về tình hình chính trị cũng như là những cái bản kiểm tín của 
bộ nội vụ và những cái bản kiểm tín của các cơ quan, báo chí gửi đi thì những tin tức đó 
hôm sau tôi đều có 1 bản để tôi đọc hết. Và nếu cần ví dụ như tôi cần 1 tờ trình của bên 
an ninh, bên cảnh sát, nếu tôi cần 1 nhân vật nào để tìm thông tin thêm thì tôi có thể liên 
lạc với chánh văn phòng của bộ tư lệnh cảnh sát để tôi lấy. Tức là cái hân hạnh của tôi là 
cái việc là tôi có thể nắm được nhiều tin tức để tôi làm cái báo cáo của tôi và tôi cho rằng 
đó là cái thú vị của công việc của tôi, để tôi viết báo cáo trình lên phủ tổng thống. Thành 
ra tôi viết nhiều lắm và để như vậy đó thì nó có xảy ra ở đâu những cái biến cố gì thì tôi 



đến vì tính tôi, tôi không muốn làm qua báo cáo không mà mình phải đến tại chỗ, thành 
ra những báo cáo của mình đều tới được thượng cấp, mình làm như vậy thì mình có thể 
cung cấp những thông tin chính xác cho thượng cấp để họ có thể quyết định, thành ra nếu 
ông thứ trưởng không đi thì 1 mình tôi đi. Tôi vừa mới ở Tuy Hòa, cái chuyện rút quân từ 
Buôn Ma Thuột thì bay ra Đà Nẵng để coi cái tình hình ngoài đó thế nào. Thì khi mà từ 
Đà Nẵng về đó, vào tháng 3 thì tôi nói với bạn bè tôi là không còn giữ được nữa vì lúc đó 
có nhiều cái tin lắm, cái tin là cắt ngang vĩ tuyến 13, rồi cái chuyện khác... Thì tôi nói với 
bạn tôi là tôi nói phải đi thôi, không có cách gì mà giữ được nữa, khi mà mất miền Trung, 
mất vùng 1, vùng 2, vùng mặt nữa thì không bao giờ còn giữ được nữa và không bao giờ 
có cái giải pháp gì để giữ 1 phần 1 miền Nam mà mất đi cả miền Trung cả về phương 
diện địa lý lẫn phương diện chính trị. Khi cả cao nguyên và miền Trung bị mất đi rồi thì 
làm sao mà còn giữ được miền Nam, thì đó là cái nhận định của tôi, tôi nói với bạn bè tôi 
chuẩn bị để mà đi, vì không ở lại được nữa, không giữ được nữa. Thì đó, nhưng lúc đó 
chỉ còn 1 tháng nữa mà rất nhiều người không tin, vì chung quanh, rồi lúc đó tôi đã đưa 
ông cụ, bà cụ tôi và mấy đứa em tôi vào sống với tôi trong trại ở Sài Gòn và tôi nói với 
ông cụ, bà cụ tôi là chuẩn bị để ra ngoại quốc ở ngoài đó. 
!: Là ông bà ngoại hay là ba má ruột ạ? 

@: Ba má ruột của tôi. 

!: Bà cụ mất khi...? 

@: Mất khi tôi ở tù. Nhưng mà ông cụ tôi thứ nhất là ông ấy cũng có cái lo âu của ổng, 
em út tôi còn nhỏ thì ông ấy cũng có cái lo âu. Thứ nhất là vấn đề tiền nong mình không 
có không biết mình qua đó mình sống bằng cái gì, thì bạn bè tôi cứ tác động, cứ nói ông 
già tôi là đi đâu, làm sao phải đi, có nhiều người ở ngoại quốc họ về, có 1 người ngoại 
quốc về, ông ấy ở Pháp, ông ấy nói là: con ở Pháp này, bằng cấp con 1 mớ này mà con 
còn không đi, đi ra ngoại quốc mình sống không được, còn có ông ở Mỹ về nữa, cũng 
không sống được, qua đó lấy gì mà sống, bác cứ ở lại cũng có cái mà sống. Thì ông già 
tôi cũng nói là: “bạn bè con nó nói như vậy mà con chưa đi ngoại quốc lần nào hết mà 
con đòi đi, mà con đi con mang theo cả gia đình như vậy thì lấy gì mà sống”, thì ông ấy 
cứ tác động như vậy, thì sau cùng là ông nói 1 câu mà tôi ở lại, thì ông ấy nói: “con ở đây 
con chết ba còn thấy xác của con chứ con đi con chết ba biết thấy ở đâu”. Tôi mới nói là: 
“Thôi ba muốn con ở lại thì con ở lại thôi chứ con biết là không ở lại được, chế độ Cộng 
sản mình không có thể sống được”. Thôi tôi lúc đó thì tôi thấy rằng nước cũng đã mất rồi, 
có đi thì cũng là 1 kẻ lưu vong, sống 1 cuộc đời, vì thật tình mình không biết được, mình 
không nghĩ được ngay cả những người bạn mình, họ đã sống ở Mỹ họ cũng không thể 
nghĩ được đời sống của người tỵ nạn có thể như bây giờ, mình chỉ nghĩ cái cuộc sống như 
hồi xưa, ông Tôn Thất Thuyết, những người lưu vong ra ngoại quốc rồi sống 1 cuộc sống 
nhục nhã rồi chết. Thì mình cũng nghĩ là không sống được ở cái chế độ Cộng sản mình đi 
thôi chứ mình cũng không biết là không phải là, rồi thì bạn bè, cha mẹ tác động vào thì 
rồi không đi được. Tôi ở lại mà trình diện tôi không đi trình diện thì đủ biết là, tôi nói là 
mình không thể nào được, rồi cái lúc đó thì đài VOA, rồi đài BBC nó chửi bới người Việt 
Nam mình, nó nói những cái điều nhục nhã, thì bao nhiêu cái thứ trong đầu mình, 1 người 
ra đi mà chịu những cái nhục nhã thì thôi thà chết còn hơn là nhục. Đến cái độ mình nghĩ 
là chết còn hơn là nhục thì rồi cuối cùng không đi, nhưng mà quyết định không đi là mình 
biết mình sai, sai ở chỗ là mình có thể là để con cái rồi các em nó có 1 cuộc sống tốt hơn. 
Thì sau này tôi phải vượt biên, phải này kia, phải sống 1 cuộc sống vất vả hơn, hơn 10 



năm vất vả lắm, nhưng may mắn là vượt biên rồi quay trở lại thì cũng tạm được.  

!: Ông có thể cho biết là sau khi ông ra tù thì bao lâu thì ông đi vượt biên được không? 

@: Dạ, tôi sẵn cái ý tưởng là phải vượt biên mà trong nhà tôi có 2 đứa con cũng đã đi rồi 
chỉ còn vợ tôi ở lại thôi còn 2 đứa con của tôi cũng đi Mỹ rồi thành ra tôi về tôi nói với 
gia đình tôi là bất cứ lúc nào, nghĩa là móc nối cho tôi những cái mối vượt biên mà lúc đó 
thì dễ lắm. Mình đi lúc đó thì nếu quen thì đến nơi mới phải trả bằng 3 lượng vàng, 3 cây 
vàng, nhưng mà đến nơi mới trả, còn ngoài ra mình chỉ cần đưa cho họ vài 3 chỉ thôi, 2 
chỉ vàng người ta nói là mua đồ chuẩn bị để người ta đi, còn tới nơi thì mình mới trả 
thành ra điều kiện đi cũng rất là dễ. Mà tôi đã nói với gia đình là tôi đi liền, bất cứ điều 
kiện nào tôi cũng đi, thành ra tôi về vừa đúng 3 tháng là tôi đi Mã Lai. 

!: Ông ở tù bao nhiêu năm? 

@: Dạ, cộng lại là 12 năm. 

!: Sau khi ông ở tù ra 3 tháng thì ông đã vượt biên, ông vượt biên 1 mình hay là vượt biên 
với vợ của ông? 

@: Vượt biên 1 mình. 

!: Trên chuyến đi có cái gì nguy hiểm không? 
@: À, cái chuyến đi rất là may mắn, nó may mắn đến cái độ là 1 cái chuyến đi nó buồn 
cười lắm. Người ta nói với mình là 1 cái tàu của gia đình họ đi, họ nói là họ chuẩn bị đầy 
đủ, nhưng tới cuối cùng thì nó không thực như vậy, 1 chiếc ghe khi xuống ghe rồi thì 
mình không có cách gì mình lui được nữa, 1 chiếc ghe nó không có hầm, 1 chiếc ghe chứ 
không phải là 1 chiếc tàu, người ta gắn vào 1 cái máy F10, ghe nhỏ xíu đi 32 người, chạy, 
người ta đưa mình ra 1 cái chỗ mà ban đêm nước nó rút xuống nó mới nổi còn ban ngày 
nước nó dâng lên, khi cái ghe tới mình nhảy lên ghe mình đi thì mình mới thấy cái ghe nó 
không có cái gì hết đó. Thì thôi bây giờ lúc đó mình chỉ có nói là phú cho may mắn thôi. 
Mà thật may mắn là đi trên ghe không có lương thực không có nước uống, không có gì 
hết tại vì người ta tranh chấp, nói ra thì nó dài dòng, tức là họ trong các tổ chức người ta 
cũng lôi thôi với nhau, người ta gọi là người thì “ém” chỗ này, người thì “ém” chỗ kia, 
lương thực thì người này giữ, người kia giữ, ào ào lên 30 mấy người họ chạy lên cái ghe. 
Nó đi dọc theo cái đường may mắn là trong cái rủi có cái may, cái ghe đó mà đi ra xa thì 
chỉ có nước chết, mà đằng này thì chạy dọc 1 ngày sau thì mới thấy cái Côn Sơn, tức là 
mình chạy giữa Việt Nam với Côn Sơn chứ không phải là bao ra ngoài như những cái kia, 
nó chạy thẳng thì 3 ngày sau nó tới, 3 ngày tôi thức suốt không có ngủ tôi mới nhìn thấy 1 
điểm sáng lờ mờ ở phía chân trời đó thì tôi mới nói với anh tài công, anh tài công cũng 
không có biết vì có mỗi cái la bàn nhỏ xíu, tôi mới nói: cứ chạy theo hướng đó, đó là giàn 
khoan, nó có cái điểm sáng nhỏ xíu ở trên bầu trời thôi. Thì đúng là chạy từ 5h chiều đến 
8h sáng hôm sau thì tới giàn khoan thật, tới giàn khoan thật thì giàn khoan nó khóa, cái 
giàn khoan đầu tiên nó không cho lên, nhưng qua cái giàn khoan thứ 2, bên đó nó có 
những cái giàn khoan cách nhau mình cũng không thể ước lượng được nhưng độ chừng 5, 
6 cây số, 5, 6 mile gì đó. Thì giàn khoan thứ 2 nó cho lên nó nói: “cái ghe của mày nhỏ 
quá mà ngày mai có bão, thì tao sẽ báo về là ghe tụi mày tìm ở đây tao vớt, chứ còn trên 
nguyên tắc là không được cho lên nữa”. Thì đúng là nó đưa mình lên, ngày hôm sau là 
bão, bão 1 đêm thì mình đã ở trên giàn khoan rồi, ngày hôm sau thì trời lại quang đãng 
trở lại như thường. Thì chuyện vượt biên, tôi phải nói là nếu người ta tin thì có thần thánh 



giúp đỡ nhưng thật tình ra mình may mắn thôi, hoàn toàn là may mắn. Rồi từ giàn khoan 
đó nó đưa vào ??. 

!: Ông ở Bullobidong bao lâu? 

@: Tôi ở Bullobidong 11 tháng. 

!: Ở trên trại, ông có sinh hoạt gì ở trong trại không? 

@: À tôi cũng thấy 1 cái chuyện vu trên đó là cái ông ?? Là ông bạn cùng khóa, tức là 
ông Nguyễn Bá Đạt đó, cùng như là ông Phan Chu Trinh, thì tôi không biết gì hết, lên đó 
mới thấy, mình bị đưa ra cảnh sát Mã Lai thì đi ra thì gặp bạn bè thì đó là cái may và cái 
vui đầu tiên là trên đảo gặp ngay ông bạn cùng khóa với mình ở trên đó thì tôi giúp ông 
ấy điều hành cái văn phòng của ??ở trên đó thì cũng vui lắm, coi như là cái thời kỳ ở đó 
là cũng rất vui, vui là vì mình tổ chức lại những cái đời sống ở trên đảo, tổ chức những 
cái mà, nói ra thì dài dòng lắm nhưng mà tổ chức văn nghệ, tổ chức thông tin, mình muốn 
cái đời sống, tôi nói với cái ông bạn là: phải làm cho người ngoại quốc thấy cái đời sống 
của người dân mình cao lên. Tôi tổ chức 1 cái xưởng vẽ, tôi tổ chức 1 cái chương trình 
phát thanh để mỗi sáng mình phát thanh cho người ta để hướng dẫn cho người ta đời sống 
trên đảo về vấn đề vệ sinh, vấn đề này kia nọ, mình luôn luôn tác động vào họ để cho 
người ngoại quốc thấy được cái đời sống của mình ở trên đảo để họ đừng coi thường 
người Việt Nam. Và đồng thời tôi nói với họ là mình gây thiện cảm được với họ thì khả 
năng định cư cho nhiều người được cao hơn, mà quả tình là mỗi tuần tôi đều có 1 chương 
trình văn nghệ hết, người ngoại quốc lên đó tôi cũng có 1 cái xưởng vẽ,1 cái chỗ tôi triển 
lãm báo chí thì đó có người dịch ra Anh Văn, có người dịch ra Pháp Văn, các phái đoàn 
ngoại quốc họ đến họ rất là thích. Có 1 cái kỷ niệm rất là hay là ông bộ trưởng ngoại giao 
Pháp, ông ??ông ấy tới Tân Giao Ba, ông ấy mới tuyên bố, tôi nghe trong đài thấy là ông 
ấy tuyên bố với Tân Giao Ba là ông ấy phản đối cái chính sách thanh lọc đó, hồi đó mới 
đưa ra cái chương trình đấy, ở Hồng Kong thì nó đóng cửa rồi, thì ông ??ông ấy nói phản 
đối cái chương trình thanh lọc. 
!: Năm đó là năm nào ạ? 

@: Năm đó là năm 89, tôi biết ông này sắp tới thì tôi mới tổ chức đón rước ông này thật 
là long trọng, vì tất cả những gì tôi có thể tổ chức được tôi đều làm, từ vòng hoa, văn 
nghệ, báo chí...người Pháp mình phải đánh vào cái vấn đề cho họ thấy cái vấn đề về văn 
học, vấn đề của những người Việt Nam vượt biên mình là những người có đầu óc chứ 
không phải là những người tầm thường, đó. Chị biết là lên trên đó khi tôi tổ chức biểu 
diễn văn nghệ xong thì ông lên ông ấy hát 3 bài, rồi ông ấy nói là: tôi có 100 cái chỗ đặc 
biệt, nghĩa là ngoài mỗi tháng, người Pháp họ cho 100 gia đình đi theo cái qoutar bình 
thường đó là mỗi tháng ở Pháp là ít hơn cái kia, rồi chia ra, không biết hồi trước sao 
nhưng sau này ví dụ, Mỹ là 50%, Canada với Úc là 30%, còn lại là Pháp thì Pháp mỗi 
tháng được 100. Thì ông ấy nói là ngoài 100 chỗ ngày thường thì tôi còn 100 chỗ đặc biệt 
cho các bạn. Thì đó là cái kinh nghiệm, à cái vui thứ 2 là ở trên đảo lúc đó thì bộ trưởng 
Mã Lai có đi qua Hà Nội, thì có hứa với Hà Nội là sẽ đưa người Việt Nam trở về vì Hà 
Nội yêu cầu, thì nó mới nói là cho thứ trưởng bộ ngoại giao ở Hà Nội qua thì nó đòi tụi 
tôi phải đón, tôi phải đón, và nó nói là: đây là lời hứa của chúng tôi với chính phủ Việt 
Nam các anh phải giúp chúng tôi thì hành. Thì là các anh phải đón rước thứ trưởng bộ 
ngoại giao của Hà Nội của anh để họ thuyết phục người tị nạn hồi hương. Thì tôi tổ chức 
cho các vị đồng bào ở đó thì mọi người trả lời dứt khoát là không đón, cứ xoay qua xoay 



lại rồi họ mới nói: tôi giúp các anh đã bao nhiêu năm nay, người Việt Nam tới đây chính 
phủ đã giúp cho các anh bao nhiêu năm nay, giờ chúng tôi chỉ cần các anh giữ cái danh 
dự là ông bộ trưởng ngoại giao của các chúng tôi hứa rằng bên Hà Nội tới đây sẽ được 
người tị nạn đón rước. Thì tôi mới bảo là bây giờ các anh bảo tôi làm bất cứ chuyện gì để 
đền ơn lại cho chính phủ Mã Lai, nhưng mà cái việc đón rước thì chúng tôi không đón 
rước. Nghĩa là 2 bên cò kè bao nhiêu lâu nhưng rồi cuối cùng lại chúng gần như là bắt 
buộc chúng tôi phải đi đón. Lúc đó thì chúng tôi đã tổ chức biểu tình ở bên ngoài, tôi dặn 
họ là: khi tôi bảo mấy anh, 1 cái phái đoàn của trại và mấy người lãnh đạo trại đó khi mà 
vào thì biểu tình với chính phủ Mã Lai và phái đoàn của Mã Lai nó tới đảo nó yêu cầu thì 
tôi dự trù là nó sẽ ép buộc, thì tôi nói khi mà tụi tôi trong kia đi ra thì nó ép buộc 1 tiếng 
đồng hồ thì tôi nói tất cả anh em ngoài này huy động tất cả dân chúng, tôi đưa ra những 
khẩu hiệu hay lắm, tôi may những cái cờ Mã Lai rồi tôi đưa ra những cái câu như: Tự do 
hay là chết, rồi Việt Nam và Mã Lai là bạn, chỉ có Cộng sản là kẻ thù chung của 2 nước 
chúng ta mà thôi. Thì tôi làm, và tôi tổ chức vì tôi sợ có những người Cộng sản vượt biên 
lộn xộn, nên tôi tổ chức rất là tỉ mỉ trong đó, khi mà Mã Lai, tụi tôi hơn 3 chục người 
trong đó, nó lãnh đạo nó nói rằng, thằng cha thiếu tướng, cảnh sát của ??nó nói rằng bây 
giờ tôi bắt các anh phải đi, thì khi nó đưa tụi tôi ra đứng trước cái cầu gọi là cái cầu ??và 
tất cả đứng như vậy, thì họ mới nói rằng chẳng là các anh đứng như vậy chúng tôi mới trả 
lời với chính phủ của chúng tôi được, là người tị nạn ở đây họ không chịu đi và họ đã làm 
như vậy, chứ cái trách nhiệm của tôi thủ tướng giao cho tôi phải làm như vậy, đó là những 
cái điều mà ở trên đảo đó. 

!: Rồi kết quả là như thế nào? 

@: Chúng tôi vẫn không đi, và tôi cũng nói cho họ biết là nếu các anh bắt chúng tôi đi thì 
phải đoàn Mã Lai đến đây dân chúng họ làm cái gì chúng tôi không chịu trách nhiệm 
được. Thì cuối cùng không đi mà chính phủ Mã Lai sẽ đưa phái đoàn tới Marang, tức là ở 
bên kia đó, bên này là Bollividong bên kia là Marang, chỗ Maragn thì chỉ có hơn 100 
người thôi mà họ không tổ chức gì cả, nhưng mà bên này thì tổ chức phản đối đầy đủ mọi 
cái. Thì trong khi bên kia nó tập trung hơn 100 người mới tới Marang nó đón phái đoàn 
Cộng sản lên nói chuyện, tất cả người dân họ ngồi họ quay lui. Tin tức đưa về bên này tụi 
tôi vui quá vì người ta tới mà họ ngồi họ quay lui họ không đối mặt với Cộng sản. 

!: Dạ thưa thì ông đã ở trại và cái trường hợp của ông đã dời trại như thế nào? 

@: Dạ, cũng bình thường, tôi thì lên trên đó bình thương nhưng có cái là cái hồ sơ của 
CVA đưa lên trên đó thì nó rất là dễ dàng khi mà phỏng vấn đó, thì nó gửi thư về nhà 
mình khi mà cái CVA nó biểu là đưa tất cả hồ sơ, hình ảnh tất cả của gia đình mình rồi 
gửi qua cho họ chứ không phải cho mình. Thì khi phái đoàn nó gọi là cái bằng Ba, cái 
đoàn CVA nó xét trước rồi nó mới đưa cho phái đoàn Mỹ, thì nó thấy cái hồ sơ của tôi, 
cái hình ảnh của tôi thì nó nói là không có gì trở ngại cả. Thì tôi vô phái đoàn, tôi chưa 
kịp ngồi xuống thì nó đã nói: Tôi nhận anh. Tôi vào, mới chào hỏi và nó mới hỏi tôi tên gì, 
rồi nó đóng dấu, nói: Tôi nhận anh, không có gì trở ngại hết cả. 

!: Thưa, ông đã đến Mỹ ngày nào và cái cảm giác đầu tiên của ông khi đặt chân tới nước 
Mỹ? 

@: Tôi đến Mỹ ngày 29/10/1989, sau khi ở Mã Lai 11 tháng và ở Phi Luật Tân 6 tháng, 
tới phi trường San Francisco lần đầu tiên thì thấy niềm vui lắm, vui lớn nhất là gặp con vì 
mấy đứa con của tôi đều ở đây, nhất là đứa con gái, vì tôi ở tù, nó còn nhỏ nó ít được lên 



thăm còn thằng con trai thỉnh thoảng thì nó lớn cũng cho lên thăm, còn đứa con gái lên 
thăm có 1 lần thôi, lúc tôi bị bắt nó mới có 3 tuổi thôi, mà bây giờ mình qua đây nó đã 
16,17 tuồi rồi. Cái cảm động là việc đầu tiên mà tôi có là cái đứa con nó đã lớn rồi. Cái 
điều mà, nơi ba nghĩ nhiều nhất là con, mà nó được sinh ra trong cái lúc mình khổ sở nhất. 
Khi mà lần đầu tiên nó lên thăm tôi trện trại đó, thì tôi hỏi là: “con ở nhà thì sao, con ở 
nhà con ăn cái gì con?”, lúc đó nó 5 tuổi nó nói: “con ở nhà con ăn bo bo.”, thiệt thòi lắm, 
mình nghĩ là đôi lúc những cái quyết định của mình nó ảnh hưởng cả nhà. Cái là thứ nhất 
là vợ con của mình nó phải chịu thiệt hại gần nhất, lớn nhất, rồi mới tới...nếu mà tôi quyết 
định dứt khoát ra đi thì không có chuyện gì hết thành ra những chuyện đó là cái chuyện 
tôi thường xuyên nghĩ đến, vợ con anh em mình thấy, chỉ vì mình sai mà cả gia đình mình 
phải chịu, khổ nhất là những đứa con. Nhiều lúc mình thấy đúng là coi như là nó sinh ra 
và lớn lên trong cái lúc khốn khổ nhất trong nhà thì mình thương nó nhất. Cảm động, chứ 
còn đối với nước Mỹ tôi thấy đây là 1 nơi vĩ đại chứ còn tôi thấy đường xá các thứ này 
kia, tôi thấy cũng không có gì phải khiến tôi ngạc nhiên hay là này kia, tại vì mình đến 
Mỹ lần đầu mà thật tình ra đối với nước Mỹ trên sách, trên báo trên ??mình cũng đã biết 
nhiều rồi, và cái khâm phục thật tình ra về nước Mỹ là tôi khâm phục họ từ trước trên 
sách vở, báo chí, lý thuyết ví dụ như khâm phục về nền dân chủ của họ, người mà tôi 
khâm phục nhất là ông Oasinhton, tổng thống Oasinhton, cái chuyện mà ông ta không 
làm hoàng đế ông ta chỉ làm tổng thống có nhiệm kỳ, đó là 1 trong những cái biến cố của 
lịch sử chính trị loài người. Nếu ông Oasinhton ông ấy cũng như những người khác mà 
ông ấy làm hoàng đế thì đất nước Mỹ nó sẽ khác mà cả thế giới nó cũng khác. Và cái điều 
đó tôi là người tôi thích dân chủ và cái lý tưởng củatôi, tôi luôn nói trong đầu là tôi rất 
ghét những người mà tự đưa mình lên cao hơn những người khác, bắt người ta phải suy 
tôn, bắt người ta phải tung hô là những điều mà từ nhỏ chứ không phải bây giờ tôi mới 
như vậy, từ nhỏ đã vậy thành ra là từ nhỏ tôi đọc rất là nhiều chuyện Tàu. Hồi nhỏ có thể 
nói tôi ảnh hưởng văn hóa Tàu qua chuyện Tàu, ảnh hưởng văn hóa Mỹ qua phim ảnh 
thành ra tôi thấy cái chế độ quân chủ của Tàu nó có cái gì đó khiến cho mình gặp cái chế 
độ dân chủ của Mỹ mình quá thích rồi, tôi mến mộ và tôi bị ảnh hưởng từ đó. Và tôi thấy 
người Mỹ họ giúp đỡ người khác vô vị lợi, từ nền đệ nhất, đệ nhị thế chiến, thì thực tế nó 
cũng không được như vậy, bây giờ mình thấy nó cũng có nhiều cái mà không tốt, nhưng 
mà dù thế nào thì nước Mỹ cũng có nhiều cái để mình mến mộ, và mình cũng mong 
muốn là Việt Nam cũng như thế giới nó đi vào cái chế độ chính trị như Mỹ này thì nó giải 
quyết được nhiều cho cái hạnh phúc của con người hơn, nó không phải là cái lý tưởng 
tuyệt đối nhưng mà ít nhất nó cũng làm nên cái giá trị con người. Với tôi thì cái gì cũng là 
con người hết, từ lịch sử cho đến văn hóa, xã hội, chính trị đều phải phục vụ con người 
mà đó là cái điều mà tôi chống Cộng sản. Tôi chống Cộng sản, tôi nói thẳng với người 
Cộng sản là các anh nói chúng tôi là ngồi mát ăn bát vàng, chúng tôi là những kẻ này kẻ 
nọ, lợi dụng tình trạng ví dụ như mất rồi lại đi này kia.., thì các anh đánh giá con người 
quá thấp, các anh sỉ nhục chúng tôi, đánh giá con người quá thấp đó là cái sai lầm của các 
anh. Tôi nói thẳng với họ điều đó và vì thế mà tôi bị giam lâu, tôi chống các anh không 
phải vì tôi mất quyền lợi vì bạn bè tôi rất nhiều người ở trong Cộng sản, gia đình tôi rất 
nhiều người trong Cộng sản, bà con, bạn bè tôi rất nhiều người trong Cộng sản, và chúng 
tôi đã từng tranh luận rất nhiều về điều đó, cá nhân tôi lúc nào cũng nói chế độ Cộng sản 
không đúng, dù đó là vì tôi chống Cộng, tôi đi vào với chính quyền miền Nam không 
phải là 1 cách bình thường mà tôi có suy nghĩ. Nếu mà tôi cho là chế độ Cộng sản tốt đẹp 
tôi đã đi vào chế độ Cộng sản từ lâu rồi như là bạn bè tôi đã từng đi, mà tôi không đi tức 



là tôi biết là chế độ Cộng sản không phải là cái điều tôi mong muốn, chứ không phải vì 
tôi mất quyền lợi này nọ mà tôi chống các anh. Mà tôi nghĩ rằng các anh không phục vụ 
gì cho Tổ quốc vì các anh không phục vụ con người mà điều đó khiến cho tôi là người 
hành chánh mà tôi ra tôi chậm nhất cho tới ngày năm 1987 là về hết, thủ tướng Việt Cộng 
Nguyễn Văn Linh nói đợt này cho về hết, mà trại trưởng còn gặp tôi điểm mặt nói là: 
“người ta về chứ anh không về.” 
!: Xin ông cho biết là từ khi ông đinh cư hải ngoại thì ông sinh hoạt như thế nào và ông 
có thể chia sẻ về cái cuốn sách của ông được không? 

@: Dạ, tôi thật tình ra tôi không có cái mơ tưởng về vật chất, về đời sống vì tôi sống 
nghèo quen rồi, thế nào tôi cũng thấy là được và cũng thấy là dư, không thấy là mình 
thiếu thốn hay mơ tưởng cái gì hết. Ví dụ như hồi trước mình con nông dân mình sống cái 
đời sống vừa đủ, khi mà ở trong chính quyền thì khi nào tôi cũng thấy mình được ưu đãi 
hơn những người ví dụ như trong chính quyền mình làm hành chánh thì tôi cũng được ưu 
đãi hơn những người bạn tôi phải chiến đấu ngoài chiến trường, mình đủ ăn thì mình 
cũng được ưu đãi hơn những người nghèo khổ. Rồi khi mình ở trong tù 12 năm thì mình 
quá thiếu thành ra bây giờ cái chuyện vừa đủ bữa ăn bây giờ nó cũng không quá... Mình 
vượt biên thứ nhất là muốn gặp gia đình thứ 2 là mình mong muốn đóng góp cái gì đó 
vào sinh hoạt chính trị mà lúc đó mà tôi đọc rất nhiều, tôi là người đọc rất nhiều sách, nói 
tôi là nhà văn, nói tôi là nhà báo, không đúng, tôi chẳng làm cái nghề như vậy, cái thời 
giờ tôi đọc sách là nhiều hơn bất cứ cái thời giờ gì hết. Thành ra là khi trong tù tôi đã nói 
với anh em là cái chế độ Cộng sản nó không thể nào đứng vững được, không thể nào tồn 
tại được, thành ra là tình hình mà Giocbachop nó đưa cái chương trình ??thì tôi nghĩ rằng 
nó phải đổ vì lúc tôi ở trong tù tôi đọc nhiều những cái cuốn ??, thì tôi thấy là có những 
cái mầm mống, có những cái nguyên cớ để chế độ đó nó phải bung, không kẹt được, nó 
phải bung. Tại vì Nga, thứ nhất là các báo, báo Phụ nữ, báo này báo khác họ diễn tả cái 
tâm trạng chán nản của họ nhiều lắm, mình ở đây thì ít gặp chứ người Nga họ viết nhiều 
lắm, ông Solokhop ông ấy nói ra là những người đấu tranh đó ấy, sách báo Nga nó cho 
thấy là xã hội Nga đã quá điều kiện cho 1 sự bùng nổ, thành ra tôi có nói với anh em 
những cái hi vọng đó thì ít người họ nghe lắm vì nó quá xa vời. Nhưng mà tôi nghĩ rằng 
phải tới cái điểm đó, cho nên khi tôi vượt biên, tôi cũng muốn làm, mình không phải 
muốn làm nhưng mà ít nhất là cũng đóng góp vào cái chuyện. Nhưng mà điều ngạc nhiên 
là tôi qua tôi thấy bạn bè tôi tụi nó không làm gì hết cả, tình hình thế giới nó sắp có 
những biến động lớn lắm rồi chẳng lẽ mình lại không có làm gì hết cả, và sau này mình 
sống rồi mình mới thấy nó khó khăn, lúc đó tôi nghĩ là bây giờ người đã chạy qua đây rồi, 
đời sống khá giả rồi bây giờ còn nghĩ cái chuyện gì nữa, nhưng mà phải theo dõi tin tức 
này kia chứ, đó là cái lý thông thường. Thành ra tôi nghĩ là tôi làm cái gì đó để sống, rồi 
tôi viết báo này kia, những cái bài báo của tôi lúc đó thì cũng tương đối, lúc đó tôi đăng 
trên báo Sai Gon Times, báo Người Việt thì nhiều người cũng để ý. Ví dụ như lúc đó tôi 
sang thì người ta bắt đầu xôn xao về Dương Thu Hương, người thì khen kẻ chê, tôi mới 
viết cái bài báo “Tại sao phải khen với chê? Tại sao phải đặt vấn đề?” đúng và sai, tại sao 
phải đặt vấn đề cô này, cô này là chống đối thật hay chống đối giả, tại sao lại như vậy. 
Bây giờ cái chuyện mình coi thử cái việc cô ta làm nó có lợi cho việc chống Cộng không 
mà thôi, thì có nhiều người feedback tốt, người ta gọi điện thoại đến người ta nói ý kiến 
thì tôi cũng viết rồi sau này có những cái bài viết của Bùi Tiến, rồi mấy cuốn sách của 
Nguyễn Giã Kiển, mấy bài hợp lưu của Nguyễn Giã Kiển, tôi viết nhiều bài tôi không 
đồng ý với ông Kiển nhiều lắm. 



!: Bây giờ xin ông cho biết hoàn cảnh ra đời 2 cái tác phẩm? 

@: Cái tác phẩm, cuốn Trại Kiên Giang này thì tôi dự kiến viết từ trong tù, thì trong tù tôi 
nhiều lần bị cùm lắm, thì nằm bị cùm 1 mình tôi mới nghĩ là mình bị chết thì thôi chứ nếu 
mình còn sống mà mình ra tù thì mình tự nói, làm sao mình ao ước là có 1 lúc mình nói 
với mọi người là chế độ Cộng sản nó dở lắm, cái lý thuyết Cộng sản nó bậy lắm. Tôi chỉ 
ao ước nói được 2 câu đó là tôi sướng lắm rồi, là chỉ cần vậy thôi. Thì nằm mới nghĩ là 
bây giờ làm thế nào để mình viết cho người ta thấy được cái chế độ Cộng sản nó như thế 
nào, thành ra tôi nghĩ là mình phải viết nó như thế nào. Qua đây thì trong 6 tháng tôi viết 
xong cái cuốn này nhưng mà in thì không in được, người ta ai cũng nói là: “ôi, vất đi thôi, 
xưa rồi mà”, ngay cả Đỗ Ngọc Yến, tôi thì không quen Đỗ Ngọc Yến nhưng mà anh bạn 
tôi anh ấy thân với Đỗ Ngọc Yến lắm, anh ấy nói: “mày đưa tao, tao đưa cho Đỗ Ngọc 
Yến nó in cho mày, có gì đâu!”. Nhưng mà không, 2,3 tháng sau ông Yến cũng vất, trong 
khi đó tôi viết mấy cái bài về tình hình kinh tế, chính trị này kia thì lúc đó viết cho, tôi 
làm ăn tiền tôi viết cho Thái Thú Hà, lương ít thôi nhưng mà tờ Sài Gòn Times người ta 
đặt, nhưng mà chính trị thì người ta không đặt. Thì tôi đưa xuống cho Người Việt, thì 
Người Việt đăng nhưng mà đến chuyện sách thì anh ta nói: “vất, bây giờ còn nói đến 
chuyện tù đày, xưa rồi”. Rồi đến cùng, đôi lúc cũng nản nhưng rồi sau cùng thì tôi nói: 
“thôi kệ, mình in đi”. Tôi tự lấy tiền tôi in lấy. Còn cái quyển Việt Nam khát vọng dân 
chủ tự do đó thì như tôi nói vừa rồi đó, thì trong này tôi điểm qua 13 tác giả trong nước, 
thì ý tưởng bài đầu tiên tôi nói về Dương Thu Hương đó, đưa ra xem Dương Thu Hương 
đã bênh vực hay là đả phá chế độ Cộng sản, nó có lợi hay không, bây giờ mình đặt 
Dương Thu Hương là giả hay thiệt, Nguyễn Chí Thiệp này là giả hay thiệt, người này thì 
giả làm sao được. Thứ nhất là cái vấn đề tình báo thì nó khó nói lắm, đưa đến cái vấn đề 
chính trị nó đã khó rồi mà trong chính trị cái vấn đề an ninh, vấn đề tình báo nó lại càng 
khó hơn, không thể nào mà biết, cũng như hồi xưa mình biết người đó là Cộng sản chưa 
chắc mình đã bắt, mà người đó bây giờ họ chống Cộng hay không thì không biết họ thế 
nào. Thì đó là những cái vấn đề mà riêng mình phải có 1 cái tiêu chuẩn để mình xét người, 
xét việc, nhưng mà cái nào nó cũng đưa ra vấn đề, những cái option 1,2,3 cái vấn đề này 
nó có 1,2,3 cái ưu tiên chứ không phải cái gì mình cũng quyết được, cái vấn đề chính trị 
nó như vậy, như không phải như pháp lý, anh bị lỗi, có chứng cớ rõ ràng, chính trị nó 
không vậy và tình báo nó còn khó hơn. Thành ra bây giờ mình là 1 đảng phái chính trị 
mình phải đối xử với người này, người kia khác, khi mình có chính quyền, mình làm cái 
việc khác, nhưng bây giờ mình không có chính trị, không có đảng phái thì mình phải nghĩ 
khác. Tức là ở cái suy nghĩ của mình đó, bây giờ tôi không cần biết anh là ai, anh nói cái 
điều đó là hợp với tôi dù cái điều đó nó xưa rồi, nhưng mà 1 lời nói với tôi là 1 viên chức 
của chính quyền Việt Nam Cộng hòa, bây giờ tôi nói chế độ Cộng sản sai như cái quyển 
này thì người ta cũng thấy thường thôi, mà anh là người của chế độ Việt Nam Cộng hòa 
anh phải nói nhưng mà cái giá trị của Dương Thu Hương hoặc là ông Nguyễn Hổ hay là 
ông Trần Độ, nói nó khác, những người đó họ nói Cộng sản sai, cái tiếng “sai” nó có giá 
trị khác, nó mạnh hơn, và kể cả giá trị lịch sử, giá trị lịch sử thì bây giờ mình chưa tranh 
đấu với người Cộng sản để làm sụp đổ thì mình tranh đấu để họ thấy là mình đúng họ sai. 
Cũng như tôi đấu với những người bạn Cộng sản của tôi, tôi về tôi vẫn nói chuyện với họ, 
họ vẫn tới thăm tôi, và tôi chỉ nói 1 điều là: “bây giờ tao nói thẳng với tụi bay là trước 
năm 75 tao chưa biết, nó còn ở trong đầu tao, tao đi về phía này, các bạn đi về phía kia, 
chưa biết ai đúng ai sai nhưng giờ này tôi khẳng định là tôi đúng bạn sai”, thì đó là vấn đề 
lịch sử, mình đấu tranh rằng người Cộng sản sai, con đường của Quốc gia mình, quốc gia 



thì nó có nhiều vấn đề lắm, nó dài dòng cho nên để dịp khác nói thêm nhưng mà ít nhất là 
vấn đề chống Cộng trong vấn đề này, là người Cộng sản sai nên tôi mới viết cái cuốn này, 
trong đây tôi điểm hết mười mấy người, 13 người, viết trong nước. Vì khi mà tôi viết thì 
nhiều anh em nói là ô, anh say rượu rồi hả, ô anh (), tôi nói không, tôi viết rồi các anh đọc, 
các anh mới thấy, tôi chỉ nói là cái dân chủ tự do là cái khát vọng của người Việt Nam, và 
trong đó có nhiều người cựu Cộng sản họ cũng đã nhìn thấy tự do dân chủ là cái điều mơ 
ước, là khát vọng của người ta, mà không thấy là những khát vọng, mà còn là cái giải 
pháp, chiến lược để giữ đất nước, phát triển đất nước, chỉ có con đường đó nên tôi phải 
viết cuốn sách này cho người ngoài này người ta đọc, người ta có cái tầm nhìn, tôi thì tôi 
không dám đưa vào, tôi phải tổ chức chính trị, tôi cũng không muốn ảnh hưởng, nhưng 
mà tôi đưa lên để cho người ta có cái tài liệu để họ tự thấy và thấy rằng cái vấn đề tự do 
dân chủ không phải là chỉ đối với người Cộng sản, mà đối với người mình, người chống 
Cộng cũng phải học bài học tự do dân chủ, anh cũng phải đấu tranh, phải nghĩ tới, phải 
thiết lập cái tư tưởng dân chủ tự do chứ không phải anh chỉ chống Cộng không mà không 
thôi, phải tự do dân chủ, vì tự do dân chủ là cái chung của loài người, nhưng với đất nước 
của mình nó còn giải quyết được nhiều chuyện mâu thuẫn mà tự nó không giải quyết 
được, thì tự do dân chủ nó giải quyết được, ví dụ như tôn giáo. Tôi nói ví dụ như 1 đất 
nước, 90% 1 tôn giáo nào đó thì giải quyết dễ lắm, vì nó là cả quốc gia, vì 90, 80% dân 
họ theo 1 đạo thì đó là quốc giáo là đúng rồi, nhưng Việt Nam mình không có cái điều 
kiện đó mà các tôn giáo đều lớn, đều chiếm 1 lượng, mà cái tôn giáo thì họ rất là là, họ 
suy nghĩ bằng con tim, chứ không phải là suy nghĩ bằng cái đầu, lòng tin, thì ví dụ, mà 
nói thẳng ra, là vấn đề Phật giáo và Thiên Chúa giáo là 1 vấn đề lịch sử, nó để lại vấn đề 
đó, mà bây giờ người ta cứ thúc đẩy nó vào với nhau, mà không có người nào, mà bây 
giờ trên thế giới thì chỉ cần có 100 ngàn người thôi cũng đủ là 1 cộng đồng để cho người 
ta phải bênh vực để tồn tại chứ bây giờ cộng đồng hàng triệu người, người này cứ đòi 
thôn tính người khác thì không thể giải quyết được, thì phải giải quyết bằng dân chủ, 
chấp nhận 1 cái hình thức dân chủ, 1 hình thức dân chủ mới để giải quyết các mâu thuẫn 
vì anh không thôn tính được, 2 bên tranh nhau nhưng anh không thôn tính được, anh 
không giết nhau được hoàn toàn loại bỏ nhau được, chỉ có đứng chửi nhau thì không đi 
đến đâu thì tôi cho rằng chỉ có dân chủ mới giải quyết được. Vấn đề dân chủ nó là 1 cái 
khát vọng, 1 cái chiến lược để giải quyết vấn đề Việt Nam, và trong tương lai tôi trả lời 
với chị là tôi đang viết 2 cuốn thì ban đầu có 1 cuốn thôi nhưng mà viết nhiều quá thì tôi 
tách ra, 1 cuốn tôi viết lại cái kỷ niệm của cái chuyện vượt biên, (?), thì có nhiều điểm tôi 
cũng ghi nhận được nhiều cái kỷ niệm của ông () thì trong đó cái người của mình ở đây 
như thế nào, và cuốn thứ 2 thì tôi viết về chính trị, Việt Nam trong mắt tôi, trong thời gian 
ngắn nó sẽ, thì tôi cũng đưa ra với 1 cái nhìn, tôi trên quan điểm của người Việt Nam 
trung bình với 1 cái nhìn của người bình thường như tôi về kinh tế về đời sống, về học 
thức, tất cả đều trung bình và không phải là nạn nhân nhưng đã ở trong cuộc chiến, tôi 
tham gia cuộc chiến, tôi tham gia từ lúc nhỏ ở làng tôi cho đến khi lớn lên tôi tham gia 
chính quyền như thế nào, cái nhìn của tôi về Cộng sản như thế nào, về người Mỹ như thế 
nào, về quốc gia như thế nào, và tương lai của Việt Nam và cái khó khăn của Việt Nam 
như thế nào là cái điều tôi suy tư nhiều nhất, là cái sự tồn tại của Việt Nam giờ nó rất là 
nguy hiểm bởi vì cái nguy cơ Trung Quốc là nguy cơ rất nguy hiểm, cái tương quan Việt 
Nam và Mỹ cũng rất là bấp bênh, thành ra những cái điều đó là những điều cần để tôi viết 
cuốn sách tới, thì tôi cũng không làm gì, tôi muốn đưa ra tiếng nói của 1 người dân Việt 
Nam, gọi là 1 người Việt Nam trung bình để trình bày với mọi người, thì tôi có ý định đó.  



!: Xin ông 2 phút thôi là ông có thể cho biết cái sự thành công của con ông ở trên xứ Mỹ? 

@: Dạ nói thành công thì cũng không phải thành công mà thất bại thì cũng không đúng. 
Con tôi thì qua đây thì nó cũng học đại học, tốt nghiệp xong thì mỗi đứa cũng tốt nghiệp 
Master về Acounting và về điện tử, rồi đi làm, cũng có nhà có cửa, thì tôi thấy nói chung 
ra là tôi thấy vất vả, vì tôi thấy cái đời sống ở Mỹ này, khiến cho tôi không vui không 
phải riêng con tôi nhưng mà vì cái cuộc sống này nó phải chạy theo cái cuộc sống nó tất 
bật, đồng thời lo âu, đồng thời nâng cao đời sống của mình lên, đồng thời lại lo âu, thì tôi 
cũng ít dịp nói chuyện với con vì nó không có thì giờ, cũng không phải là cái thất bại của 
con tôi,cũng không phải thành công, ở đây thì nó theo cái cuộc sống như vậy, nó quá vất 
vả và cái cuộc sống đó nó khác với cái cuộc sống, cái suy tư của tôi thì tôi từ lúc nhỏ là 
cái giáo dục của người Việt Nam mình là từ lúc nhỏ đã học được cái câu là mình phải học 
để làm người có ích cho xã hội, thì từ cái câu đó cho thấy là mình phải có trách nhiệm gì 
đó với xã hội chứ không phải là riêng cá nhân mình, mình đừng làm gì để hủy hoại bản 
thân mình để làm người xấu của xã hội nhưng mà đồng thời mình phải tích cực hơn, mình 
phải đóng góp gì cho đất nước cho xã hội của mình, mà nhất là cái đất nước xã hội của 
người Việt Nam mình thì luôn luôn thấy bên cạnh là toàn người nghèo, người khổ hơn 
mình, thì tự nhiên mình thấy là mình cảm thấy mình phải có trách nhiệm cả về tinh thần 
và vật chất. Ví dụ như ba tôi, ông thường dạy là, mình no, mình thấy người đói thì mình 
phải có cái gì giúp đỡ họ mình đừng có xa hoa quá, trong khi bên cạnh mình là người đói 
khổ, thì những cái suy nghĩ đó nó ăn sâu vào đầu óc của tôi, tôi muốn sống cái đời sống 
đơn giản và tôi luôn cảm thấy mình là được ưu đãi rồi, mình không phải là 1 người mơ 
tưởng ví dụ như là bỗng nhiên mình trúng số, thì là không có rồi, nhưng mà có cái là vất 
vả để mình có đời sống cao hơn thì tôi luôn luôn nói là, nhà Nho hồi xưa họ nói là () 
mình thấy lúc nào cũng vậy, nhưng đời sống bây giờ của con của mình bây giờ nó lại 
không có cái đó, chẳng hạn như mình đi tù lúc tụi nó còn nhỏ quá mình chưa dạy nó được 
cái đó, hay là cuộc sống ở đây nó vất vả, mình phải ở cái nhà thật to, đi cái xe thật rộng, 
để rồi lo,lo,lo...tôi không thích cái đời sống như vậy, không thích con tôi như vậy nhưng 
mà rồi nó theo cái đời sống như vậy mình không khác được. 

!: Có lẽ là buổi phỏng vấn xin được chấm dứt ở đây, cám ơn ông đã nhận lời mời tới đây 
để chia sẻ về cuộc đời mình cũng như những kinh nghiệm, quan đểm về đất nước Việt 
Nam, lịch sử Việt Nam. 

@: Vâng, xin cám ơn. 

 

 


