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Dạ thưa bác xin bác cho biết quý danh, sinh ở đâu, lớn lên ở đâu và đã từng sống 
nơi nào ở Việt Nam? 
Tôi sinh năm 1938 nơi mà tôi ra đời là 1 làng tỉnh Kiến Xương tỉnh Thái Bình, 
nhưng mà khi lớn lên thì tôi học ở nhiều nơi khác nhau, hồi tiểu học thì học ở 
trong làng, còn lên trung học thì có lúc học ở Thái Bình, có lúc học ở Nam Định 
và có thời gian học ở Hà Nội. Khi di cư vào Nam năm 1954 chúng tôi học ở Sài 
Gòn, khi học hết trung học thì tôi học ở đại học khoa học Sài Gòn. 
Trong những ngày thơ ấu ông còn ở Bắc Việt, ông có những kỉ niệm gì đáng nhớ? 
Nếu mà nói tới kỉ niệm thì ai trong chúng ta cũng có tới hàng chục kỉ niệm đáng 
nhớ, nhưng mà mỗi lần mà xem đá banh thì tôi luôn luôn nhớ tới hồi kháng chiến, 
tức là hồi 48,49,50, thời trẻ chúng tôi ai cũng mê đá banh hết nhưng mà lúc đó làm 
gì có banh để mà đá, cho nên vào trong nhà lấy quần áo cũ, lấy lá chuối gói lại làm 
banh đá với nhau, đó là thời gian lúc đó, mê đá banh từ nhỏ nhưng mà không có 
trái banh để chơi nhưng cũng nghĩ ra cách để có banh mà chơi. Đó là kỉ niệm mà 
mỗi lần coi đá banh ở ??tôi lại nhớ tới lúc còn trẻ con đá banh ở quê nhà. 
Ông ở quê nhà bao nhiêu lâu trước khi lên Hà Nội? 
Tôi đến năm 12 tuổi thì tôi lên Nam Định học và đến năm 16 tuổi thì lên Hà Nội 
học, cho đến năm 17 tuổi thì di cư vào trong Nam thành ra thời gian học ở Hà Nội 
rất là ngắn. 
Ở Nam Định có kỉ niệm nào khiến ông nhớ nhât? 
Ở Nam Định thì hồi đó có đặc biệt là có 1 loại bánh gọi là “bánh nhà máy cưa” 
làm bằng bột gạo hình vuông, buổi sáng ra là học sinh cũng không có dư dả về tiền 
bạc cho nên buổi sáng cứ ngồi chờ cái bà bán bánh cưa để đi ra ăn cái bánh đó còn 
nóng hôi hổi, lúc đó tôi học trường ??ở Nam Định. Ở Nam Định đó con sông 
Hồng chảy qua rất là lớn, mỗi buổi chiều tôi hay ra đó ngồi coi người ta câu cá rồi 
bơi loanh quanh ở sông đó, có lần suýt chết đuối ở sông.  



Rồi ông ra Hà Nội không được bao lâu, cùng với gia đình hay là ông đi 1 mình? 
Lúc đó tôi ở Hà Nội tôi cũng quên mất cái trường tôi học thời đó rồi, lâu quá 
không nhớ. 
Ở phố nào ông có nhớ không? 
Ở đường Nam Ngư, đường đó 1 bên là Quán Thánh 1 bên là đường Vàm Cỏ, gọi là 
ngõ Nam Ngư. Tôi nhớ là tôi ở số nhà 12 ngõ Nam Ngư, tôi ở đó học được 1 năm 
thì di cư vào Nam. Sau đó thì ở với nhà ông anh rể của tôi, bà mẹ tôi mất khi tôi 
còn rất nhỏ còn ông thân sinh của tôi lúc đó cũng ở Hà Nội nhưng ở nhà khác nhà 
tôi ở. 
Năm đó ông học lớp mấy? 
Năm đó tôi học lớp 10, mới học có vài tháng lớp 10, sau khi vào trong Nam thì 
học lại lớp 10. Khi tôi vào trong Nam thì tôi nhớ cũng là tháng 12 của năm 1954 
thì học lại lớp 10, lúc đó học trường Chu Văn An mà trường Chu Văn An khi ấy 
còn học chung với trường ??, học nhờ vào khuôn viên của trường ?? 
Trong cuộc di cư năm 54 ảnh hưởng tới cuộc sống của ông như thế nào? 
Thực sự khi tôi di cư vào trong Nam thì có may mắn là đi với phái đoàn thân nhân 
của binh sĩ Pháp, tôi đi tôi nhớ là đi của hãng máy bay ?? Vào trong Nam tôi ở với 
ông chú ruột của tôi. Lúc đó 17, 18 tuổi thì tôi nghĩ là thời gian ở tại Sài Gòn năm 
54 cho tới 60 là thời gian đẹp nhất của miền Nam, lúc đó rất là thanh bình, tuổi trẻ 
được sống rất là thoải mái và sống với tất cả những sự bùng nổ cả về trí tuệ lẫn về 
tình cảm của mình. 
Cảm tưởng đầu tiên của ông khi bước chân vào miền Nam? 
Cảm tưởng đầu tiên như là từ 1 con sông nhỏ mà mình vào con sông lớn, Sài Gòn 
so với Hà Nội thì Sài Gòn phải lớn gấp mười mấy lần. Tôi nhớ lần đầu tiên ra chợ 
Bến Thành, uống 1 ly nước mía 50 xu đồng bạc thì xé đôi đồng bạc đưa cho họ. 
5 cắc? 
Rất là ngạc nhiên tại sao tiền lại xé đôi ra. Lần đầu tiên uống nước mía mà có vắt 
trái tắc. Rồi đi xích lô máy.  
Quả quất, mình gọi là quả quất. 
Trong Nam mình gọi là trái tắc.  
Ông lớn lên ở miền Bắc cũng chỉ được có 1 vài năm? 
Vâng, tức là khi tôi vào trong Nam lúc đó khoảng 16,17 tuổi rồi. Hồi nhỏ học cái 
lớp gọi là lớp đồng ấu đó ở quê nhà rồi lên thị xã học ở tỉnh Thái Bình, rồi lên 
Nam Định học rồi vào Hà Nội học, tức là cũng giang hồ lắm. 
Ông đi cùng với gia đình chứ ạ? 
Khi tôi đi vào trong Nam thì tôi đi 1 mình. Vì lúc đó 1 số lớn anh chị tôi đã di cư 
vào trong Nam từ tháng 5, tháng 6. Lúc đó ông cụ tôi đã quyết định ở lại là bởi vì 
các cụ cứ nghĩ là quê cha đất tổ, mồ mả gia tiên thì không thể nào bỏ được, nên tôi 
theo ông cụ về tận làng, ở 1 vài ngày sợ quá nên chạy về Hà Nội, chốn chui chốn 
lủi vào cái toa xe lửa. Lúc bấy giờ là xe lửa chạy từ Hà Nội đến Hải Dương thì nó 
đổi, từ Hà Nội đến Hải Dương, từ Hải Dương tới Hải Phòng là xe của quốc gia, 
còn xe từ Hà Nội đến Hải Dương là lúc bấy giờ Việt Cộng tiếp thu rồi. Tôi chốn ở 
trong toa xe với 1 ông anh họ, trốn ở toa xe chở gà, chở vịt chở heo ra tới Hải 



Phòng tôi đi theo 1 đám thân nhân đi vào trong Nam. 
Gia đình ông có ảnh hưởng gì về vấn đề cải cách ruộng đất, đấu tố ở tại miền Bắc 
không? 
Khi tôi đi rồi tôi mới biết ông thân sinh ra tôi vì ông ấy là đại địa chủ cho nên bị tố 
khổ chết, bà ngoại của tôi cũng bị tố khổ chết, bác ruột của tôi tức là chị gái của 
ông già tôi cũng bị tố khổ. Vậy có thể nó là gia đình tôi cũng bị ảnh hưởng rất 
nhiều. 
Quý danh của các vị đó ạ? 
Ông già tôi tên là Hà Ngọc Quyền, bà bác ruột của tôi thì ở nhà tôi gọi là bà bác 
Hê chứ ở quê cũng không được phép gọi tên tục của các cụ ra, chỉ nhớ là gọi là 
bác bá, vì ông ấy là bá hộ ở trong làng nên gọi là bác Bá, gọi cô Năm hay là bác 
Hai, chú Ba chứ không bao giờ nhớ tới tên tục của họ cả.  
Sau đợt bị đấu tố thì ông còn hình ảnh hay là sự liên lạc với gia đình không? 
Năm 1956, 1957 tôi mới biết tin là ông già tôi bị đấu tố chết nhưng mà phải đến 
khi mất Sài Gòn rồi, tôi gặp lại bà chị gái tôi còn kẹt ở ngoài đó thì tôi mới hiểu 
được câu chuyện, thảm kịch mà ông già tôi bị đấu tố như thế nào, lúc đó mới hiểu 
được đầu đuôi, còn trước chỉ hiểu được đại khái là bố mình bị họ bắn chết ở giữa 
đồng vì do cuộc cải cách ruộng đất. Nhưng mà mãi về sau năm 1975 khi mà gặp 
lại bà chị gái thì tôi mới hiểu rõ được tình hình như thế nào. 
Thưa, gia đình ông được bao nhiêu anh em? 
Rất nhiều, gia đình tôi có tới 15 anh chị em. 
1 cụ bà? 
Dạ không, khi mà bà cụ tôi qua đời thì ông cụ tôi có lấy 1 người vợ kế, bà mẹ tôi 
thì có 9 người con, bà kế có 6 người con tổng cộng là 15 người con. 
Tất cả mọi người đều còn sống chứ ạ? 
Ông anh lớn của tôi qua đời vào khoảng năm 1989, bà chị cách tôi 3 người nữa thì 
qua đời vào khoảng năm 1952,53 vì trên con đường đi về từ miền Bắc về thượng 
du thì bị tai nạn chết, có 2 người qua đời thôi còn đâu là còn sống hết. Ở bên Mỹ 
này thì có 1 bà chị, 1 ông anh và tôi ở bên Mỹ, còn lại là ở Việt Nam. 
Có người nào đi lính quốc gia không? 
Chỉ có tôi là đi lính quốc gia thôi. 
Có người nào đi lính Việt Cộng không? 
Có, có ông anh ruột tôi đi năm 45. Năm 45 là năm toàn dân kháng chiến, họ đi lính 
lúc đó là đi kháng chiến chống Pháp chứ không phải đi bộ đội Cộng sản, nhưng 
mà ông ấy cũng về hưu lâu rồi. 
Ông có liên lạc thường xuyên với gia đình không? 
Có, hầu như là tuần nào chúng tôi cũng gọi điện về Việt Nam, thăm bà chị, thăm 
ông anh rồi các em ở Hà Nội, hầu như tuần nào chúng tôi cũng gọi điện thoại về 
cho họ. 
Ông nói về cuộc sống của họ trước năm 75 và sau năm 75 khác nhau như thế nào? 
Có thể nói là khác nhau 1 trời 1 vực. Có thể nói là trước năm 75, miền Bắc xã hội 
chủ nghĩa kiệt quệ hết rồi. Kiệt quệ là vì nhiều lí do, lí do thứ nhất là vì chiến tranh, 
lý do thứ 2 là vì chính sách kinh tế chỉ huy, nó làm cho cả 1 đất nước, cả 1 miền 



Bắc suy sụp. Theo bà chị gái bà chị gái tôi kể, có nhiều thanh niên họ nghèo quá, 
họ không có cả áo để mả mặc thì họ phải đi bộ đội để có miếng cơm mà ăn, có cái 
áo để mặc, có khi cả năm họ không có con gà mà ăn. Năm 75, nhà tôi ngày xưa thì 
cũng là rất giàu mà bà chị gái tôi năm 75 bà ấy quên mất không biết chả giò là cái 
gì tại vì trong suốt thời gian đó không bao giờ có miếng chả giò mà ăn, không bao 
giờ có miếng giò mà ăn cho nên quên luôn món ăn đó. Đấy là nói lên sự thê thảm 
của kinh tế lúc đó. Nhưng mà bây giờ thì con cái họ cũng nhờ vào kinh tế thị 
trường, họ có đầu óc, có thông minh, làm ăn cũng khá giả, cũng dư giả rồi cho nên 
tôi cũng không cần bận tâm về kinh tế của họ nữa. 
Tức là gia đình ông chia làm 2 khối, 1 khối ở lại miền Bắc với chính quyền Cộng 
sản, 1 khối đi vào miền Nam? 
Vâng, khối đi vào miền Nam là thiểu số, tức là chỉ có bà chị gái tôi, ông anh ruột 
tôi ở Cali, bà chị gái ở Houston và tôi ở Houston còn đâu là ở lại miền Nam hết. 
Đã có khi nào gia đình sum họp hết tất cả anh em chưa? 
Chưa bao giờ có được hạnh phúc như vậy. Nhưng mà năm 2002, nhân 1 đám cưới 
của con gái tôi thì tôi có mời được 2 ông anh ở Việt Nam sang và 1 ông anh ở Cali 
sang đây, đó là lần anh em gặp mặt tương đối là đông đủ nhất. Nhưng mà nói rằng 
cả 13 người họp lại đông đủ thì chưa bao giờ có cái đó. 
Có khi nào bàn cãi về vấn đề chính trị không? 
Ai cũng rất là quan tâm chính trị, không phải chỉ riêng bản thân tôi mà tất cả 
những người còn lại tất cả đều không ưa gì chế độ cả, phải nói như vậy. Tôi nhớ là 
tôi đi tù cải tạo về năm 1979 thì tôi gặp thằng em ở Hà Nội, nó nói là “các anh dở 
quá, các anh giải phóng chúng em mà chúng em giải phóng các anh thì có khổ 
không”, ngay cả ông anh ngày xưa ở trong bộ đội rồi ông ấy về hưu, cũng vất vả 
nhưng mà cũng ngậm đắng nuốt cay và không bao giờ nói ra. Mình đi bộ đội mà 
ông bố mình đấu tố chết thì mình hiểu đó là thương tâm, chúng tôi cũng tránh né, 
khi có ông ấy ở đấy thì chúng tôi không nói gì về chính trị, nhưng khi mà mấy anh 
em ngồi với nhau mà không có ông đó thì chúng tôi lại nói về chính trị và khi đó 
thì đều thấy chán ghét chế độ. Mà tôi nghĩ là chúng nó còn chán ghét chế độ hơn 
cả chúng mình. 
Trong những dịp đặc biệt như đám cưới của con ông, những người như họ hàng 
anh em gặp được nhau thì vấn đề gì họ nói nhiều nhất? 
Vấn đề họ nói nhiều nhất thì dĩ nhiên bây giờ là đám cưới của con cháu mình thôi 
chứ mình bây giờ còn đâu ra đám cưới nữa. Cũng là ôn cố, thi tân, thi tân thì ít mà 
ôn cố thì nhiều, nói lại những kỉ niệm ngày xưa, hồi còn nhỏ như thế nào, bố mẹ 
mình như thế nào, thường thường là ôn lại những kỉ niệm dĩ vãng. 
Cái gì ông nhớ nhất về ông bà cụ thân sinh của ông? 
Tôi nhớ nhất, khi mà nói về bà cụ của tôi, khi bà cụ sinh ra tôi, tôi là con út của bà 
cụ tôi, cho tới khi bà cụ sinh ra tôi thì bà cụ bị đau liền, thì tôi cứ lỳ và cứ nằm 
trong cái giường của bà cụ, nằm dưới chân bà cụ, mấybà chị tôi cứ đuổi tôi đi, “mẹ 
đau thì mày đi chỗ khác, cứ nằm ở đây làm mẹ khổ thêm”, mà tôi lỳ lắm, tôi cứ 
nằm ở đó. Thứ 2 ông thân sinh ra tôi là 1 người rất nghiêm nghị, ông cụ có cái 
chức Hàn lâm kiểm thảo cho nên người trong làng gọi là cụ Hàn, rất là nghiêm 



nghị. Tôi nhớ là nhiều đêm ông cụ thức dậy, cầm ngọn đèn Hoa Kỳ đốt mấy con 
muỗi trong màn cho anh em chúng tôi rồi ông cụ lại lén lén đi về trong giường ông 
cụ ngủ. Thì những cái đó làm cho tôi nghĩ ông già ông ấy không thương mình là 
trật. 
Ông cụ mất năm bao nhiêu? 
Ông cụ tôi mất năm 1955, lúc đó bị tố khổ chết. 
Lúc ông cụ bị tố khổ chết có những người con nào ở bên cạnh? 
Tôi còn mấy đứa em của bà mẹ kế thì chúng nó ở Hà Nội hết, còn có 1 bà chị gái 
tôi lấy chồng ở làng bên cạnh nhưng mà dĩ nhiên là đời nào họ cho, bà chị tôi 
chứng kiến cảnh như vậy thì bà chị tôi sợ lắm, không dám bước ra khỏi nhà nữa. 
Cho nên có thể nói ông già tôi chết là không có ai ở bên cạnh hết. 
Trong chiến tranh Việt Nam, ông nghĩ gì về chiến tranh Việt Nam? 
Tôi nghĩ đó là, khi mà di cư vào trong Nam thì mình còn nhỏ chưa có ý thức về 
chính trị, nhưng mà năm 1967 khi bị động viên vào trường sỹ quan Thủ Đức thì tôi 
thấy có 1 cái buồn là đa số người miền Nam không hiểu gì về Cộng sản. Và thứ 2 
là người Mỹ mắc 1 sai lầm, sai lầm về chiến lược, tức là họ muốn nắm quyền chủ 
đạo trong chiến tranh cho nên đem quân đội Mỹ vào, vô tình đẩy chính nghĩa về 
phía Cộng sản, mà ngay cả quốc gia chúng mình cũng bị mất nghĩa. Thì đó là 1 sai 
lầm chiến lược. Sai lầm chiến lược thứ 2 là khi mà ông tổng thống Mỹ Nixon lên 
thì ông ấy có 1 chương trình gọi là Việt Nam hóa chiến tranh, nếu mà thúc đẩy cái 
đó tới cùng, tức là viện trợ quân sự tối đa cho mình thì mình đâu có mất Việt Nam, 
cũng như là bên Đại Hàn, Bắc Hàn có làm gì được Nam Hàn đâu. Nhưng mà lại 
làm nửa vời, rồi cuối cùng lại bỏ chúng ta nên miền Nam mới mất về tay Cộng sản 
chứ nếu không tôi nghĩ là miền Nam chúng ta ngày nay đâu có thua gì Nam Hàn 
đâu. Bởi vì chắc chị cũng nhớ những năm khi còn chế độ Cộng Hòa thì chúng ra là 
1 trong, chưa phải là con hổ nhưng cũng là 1 trong những nước có trình độ kỹ 
nghệ, kỹ thuật cao hơn Thái Lan, cao hơn Nam Hàn, cao hơn Singapore mà bây 
giờ lại lẹt đẹt như vậy. Đó là cái điều làm cho mình luôn luôn rất là bực bội. 
Ông nói ông đi Thủ Đức khóa bao nhiêu ạ? 
Tôi đi Thủ Đức khóa 25 là bởi vì đáng lẽ ra tuổi của tôi phải đi từ khóa 13, 14 
nhưng mà trước đó có thời ông Ngô Đình Diệm là tổng thống thì những người nào 
có 6 con trở lên thì được miễn dịch, đến khi mà tổng thống Diệm đổ thì họ thay 
đổi lại cho nên mãi đến năm 67 tôi mới động viên vào Thủ Đức học khóa 25, tôi ra 
trường đúng vào Tết Mậu Thân. Khi đi trình diện ở quân đoàn 3 thì tôi được đổi 
sang làm biệt phái sỹ quan liên lạc của sư đoàn 25 bộ binh của Mỹ ở Củ Chi. 
Ông vừa nhắc đến tổng thống Ngô Đình Diệm, ông nghĩ gì về ông Ngô Đình Diệm 
và gia đình ông ấy? 
Ông Diệm thì, lúc thời đầu của ông Ngô Đình Diệm là 1 chế độ mạnh nhưng mà 
cụ Diệm cụ ấy mắc 1 khuyết điểm tức là để cho người em dâu và mấy người em 
thao túng quyền lực, và ngọn lửa sai lầm đưa đến sự sụp đổ của chế độ Ngô Đình 
Diệm là vấn đề Phật giáo. Nếu mà không có Cộng sản, nếu người Mỹ không có 
chủ tâm nắm lấy chiến tranh Việt Nam vào tay mình thì chế độ Ngô Đình Diệm 
chưa sụp đổ đâu. Nhưng mà Việt Cộng thì dĩ nhiên rồi, nó phải mượn sự té nước 



theo mưa, Mỹ cũng nhân dịp đó để nắm lấy chiến tranh Việt Nam vì thế cho nên 
khi chế độ Ngô Đình Diệm từ những năm đầu tiên từ năm 54 đến năm 58,59 thì rất 
tốt đẹp nhưng mà càng về sau thì như tôi nói đó, tại vì có khuyết điểm về vấn đề 
để cho người em thao túng quyền lực và đi đến chỗ thất bại là như vậy. 
Ông lập gia đình trong Nam? 
Không, tôi lập gia đình khi sang tới Hoa Kỳ tôi mới lập gia đình. 
Tức là ông lập gia đình trễ? 
Cũng không trễ lắm. Lúc tôi học đại học tôi đã có gia đình rồi, trong những người 
bạn trong trường thì tôi là người lập gia đình sớm nhất.  
Mà ông nói là ông được 6 người con? 
Vâng, tôi có 6 người con, 4 người con trai, 2 người con gái và 6 đứa cháu nội 
ngoại, à 8 đứa cháu. 
Bây giờ các con của ông đang làm gì và học hành tới đâu? 
Cháu thứ nhất là dược sỹ, ra trường cách đây 16 năm, cháu thứ 2 là System analyst 
cho hãng energy ở đấy, 1 cháu thì dạy piano ở trong 1 ban nhạc ở tại Houston ??, 
cháu nữa làm Networking cho ??ở đấy, còn 2 cháu nữa làm trong văn phòng của 
tôi. 
Ông có nghĩ ông là người cha có ảnh hưởng nhiều tới con cái không? 
Tôi nghĩ ảnh hưởng của tôi cũng có ảnh hưởng về mặt học vấn, bởi vì tôi dạy học, 
mà mấy đứa con lớn của tôi cũng học tôi, học toán, cho nên cũng có say mê về 
toán học. Tôi dạy toán nhưng mà tôi lại mê viết văn, nhưng trong 6 đứa con của tôi 
lại không có đứa nào thích viết văn cả, cho nên về văn học của tôi thì không ảnh 
hưởng được. Và cái ảnh hưởng của 2 vợ chồng tôi đối với con cái là vấn đề gia 
đình gắn bó con cái với nhau, cho nên tối thứ 7 nào thì tất cả gia đình con cái nội 
ngoại cũng đều tụ họp ăn cơm với nhau, không thiếu 1 tuần nào hết cho nên là các 
cháu của tôi rất là thân thiết với nhau. 
Khi ông nói tới gia đình ông rất pround với con cái mà ông nói là không ảnh 
hưởng gì về vấn đề văn học nhưng tôi được biết có 1 cháu đang dạy về piano thì 
đó cũng là có. 
Nhưng mà tôi lại không phải là người biết chơi piano. Ở nhà, khi còn ở Sài Gòn thì 
tất cả các cháu đều học piano hết, cháu lớn khi mà ra dược sỹ đó, thì tốt nghiệp 
piano tại trung tâm nhạc viện Sài Gòn, nhưng mà khi cháu sang đây thì cháu lại bỏ 
ngay piano, mà cháu đó ở Việt Nam thì cháu cũng đã học xong đại học sư phạm về 
toán, có thể là nó nghĩ sao đó rồi nó đổi qua nó học về dược. Còn đứa cháu bây giờ 
đi dạy piano thì cũng đã học nhạc tại Việt Nam và có thể nói là nó say mê về âm 
nhạc. Tôi thì rất mê âm nhạc nhưng mà lại không biết chơi nhạc. 
Ông không chơi nhạc thì ông có biết về thơ, hát, hoặc là 1 tý gì về nghệ thuật 
không, đóng kịch chẳng hạn? 
Không, tôi chưa bao giờ đóng kịch, chưa bao giờ hát, chỉ có biết mê nhạc, mê kịch, 
mê ??nhưng mà không bao giờ thực hiện được cái đó. 
Ông thích bài hát nào của Việt Nam? 1 bài hát nhạc Việt? 
Hầu như những bài hát của Phạm Duy và của Trịnh Công Sơn thì bài nào tôi cũng 
thích ngang nhau cả. 



Không có 1 bài nào là nhất? 
Không có bài nào là đặc biệt thích nhất. 
Có bài nào mà kỉ niệm nhiều với ông không? 
Bài mà kỉ niệm với tôi thì tôi nhớ là khi mà ở Hà Nội tôi đã nghe bài đó rồi mà khi 
vào trong Nam thì lại nghe phát thanh bài đó nữa thì đó như là 1 sự nối tiếp giữa dĩ 
vãng và hiện tại, nó cứ quanh quẩn trong đầu óc con người nhưng mà không phải 
là nó tạo ra kỷ niệm mà nó gợi cho mình kỉ niệm nhưng lại không phải là bài mà 
tôi thích nhất. 
Bà nhà ông làm những nghề gì sau khi lập gia đình với ông? 
Bà vợ tôi cũng đi dạy học, dạy cho đến sang Mỹ, sang Mỹ thì cũng đi làm lặt vặt 1 
vài tháng rồi thì có tuổi rồi cũng nghỉ. Tôi thì đi trước, tôi là thuyền nhân, tôi đi 
cùng 2 cháu trai và tôi tới Mỹ năm 80. Tôi tới Mỹ thì mới bảo lãnh cho vợ và 4 
đứa con gái, vợ và 4 đứa con gái của tôi tới Mỹ vào tháng giêng năm 89. 
Ông nói ông là thuyền nhân thì xin ông kể về những chuyến đi, ông đi bao nhiêu 
lần mới được và các nơi ông đã tới khi ông là thuyền nhân? 
Lần thứ nhất, thuyền vừa ra khỏi cọc thì nó bị lủng, phải trở vào, dùng từ chuyên 
dụng thì là đánh ngược trở lại tức là trở vào bờ rồi ngồi trên 1 cái đảo, đến tối nó 
mới chở vô mới thoát. Đến lần thứ 2, cái thuyền đó thì nhỏ lắm, chưa được đến 
1 ??đâu, bề ngang có 2 thước, bề dài khoảng 12 thước mà dự tính đi có 45 người 
thôi ở trong đó phần lớn là anh em tù cải tạo hết. Nhưng mà ra đến nơi thì bị canh 
me, canh me tức là những người biết cái thuyền đó hôm đó sẽ vượt biên, họ không 
có tiền, họ chờ núp ở đó, khi thấy mình nhảy xuống họ ào theo đi với mình, gọi là 
“ăn có”, họ nhảy vào đi với mình thành thử cái thuyền có tới 100 người. Nước lúc 
nào cũng ngấp nghé, tôi nghĩ là chuyến vượt biên có 10 phần thì chỉ có 1 phần 
sống, 9 phần chết. Khi vừa mới đi ra được đến hải phận quốc tế thì cái tàu gần như 
nó đi không nổi nữa, lúc đó có 1 cái tàu dầu đi ngang qua. Có tàu đi ngang qua, 
chúng tôi không biết đó là cái tàu gì, thành ra lấy lửa đốt lên, khoa chân múa tay 
để cái tàu đó thấy, gần đến nơi thì đó là cái tàu Liên Xô, dĩ nhiên là nó bỏ đi. Đến 
cái tàu thứ 2 cũng lại đốt lửa như vậy, đó cũng là cái tàu chở dầu, có lẽ là tôi nhớ 
lộn đó là cái tàu chở hàng, nó cứ đi quanh mình 1 hồi, nó xem mình có phải là giặc 
biển hay không, rồi cuối cùng nó thả 1 cái cần trục xuống, nó câu nguyên cả cái 
thuyền nhỏ lên cái tàu lớn của nó. Thế thì, trước lên thì chúng tôi cũng láu cá lắm, 
nói là đục cho cái thuyền mình nó tiêu luôn đi để cho cái tàu đó chở mình đến 
Singapore hay bất cứ cái trại tị nạn nào cũng được. Lúc đó, cái tàu nào mà chở 
người tới Singapore hay là Mã Lai thì họ bị phạt, cho nên khi mà họ câu cái 
thuyền lên thì họ vá lại hết cho chúng tôi, họ sửa sang lại hết, họ cho uống coca, 
họ cho đồ ăn, họ cho hết, rồi họ lại thả xuống biển. Nhưng khi họ thả xuống thì lại 
gần tới Singapore rồi, chúng tôi cặp vào Singapore thì lại bị hải quân Singapore 
đem cả máy bay, đem cả tàu chiến, làm rầm rầm luôn, kéo ra ngoài khơi lại. Rồi 
cuối cùng cái tàu cũng trôi dạt vào cái đảo Galang của Indonexia và chúng tôi sống 
ở đó được từ tháng tư cho tới tháng 12 thì tôi đi vào Mỹ. Thời gian ở trên đảo đó 
cũng có nhiều cái vui lắm, ở trên đảo thì người ta lại mời đi dạy Anh văn cho 
người tị nạn. Sáng đi tắm biển, trưa đi tắm biển, chiều về dạy Anh văn cho đồng 



bào mình cũng vui lắm. 
Những khó khăn trên đảo? 
Khó khăn trên đảo thì phải nói đến thực phẩm thì hơi khó chịu nhưng mà so với 
thời mà tôi đi trại cải tạo thì cũng chẳng thấm tháp gì, cho nên tôi cũng không cảm 
thấy có khó khăn gì. Tôi chỉ mong làm sao mình mau mau đi được định cư để cho 
2 cháu đi học. 
Ông đi tù cải tạo đâu có bao lâu? 
Tôi đi tù cải tạo từ năm 75 cho tới năm 79. 
Tức là 4 năm? 
Vâng, 4 năm. 
Ở những trại đó họ đối xử với ông như thế nào? 
Trại đầu tiên chúng tôi tới là trại Trạng Lớn, rồi từ trại Trạng Lớn mới đổi lên 
Đồng Vang, rồi từ Đồng Vang mới đổi lên trại Z30A ở Gia Rai. Nói là họ đánh đập 
mình thì không có nhưng mà tôi nhớ kỉ niệm mà không bao giờ quên ở trại Trạng 
Lớn là có 2 cái cậu, 1 cậu là kỹ sư về điện, 1 cậu trước ở trong Bộ ngoại giao thì 2 
cậu đó trốn trại. Buổi tối trốn trại thì lúc đó tụi tôi đi thấy bọn quản giáo đó bắt đi, 
dẫn đi gỡ những trái mìn, trái đạn mà họ đem chôn xuống đó thì tôi thấy cậu này 
cậu ấy thủ 1 trái lựu đạn, tôi mới bảo “Này, cẩn thận. Phải cẩn thận, bây giờ ra 
ngoài là không có chỗ nào mà ẩn được đâu, dân chúng họ sợ lắm.”. Ngay ngày 
hôm sau thì thấy 2 cậu đó bị bắn chết, mà chết dĩ nhiên là làm gì có áo quan cho 
nên chúng tôi lấy chiếu cuộn 2 cậu đó lại và bản thân tôi mang 2 cậu đó đi chôn 
ngay ở phi trường Trạng Lớn ở Tây Ninh. Đó là cái mà không bao giờ tôi quên 
được. Nói rằng họ đánh đập thì không có nhưng mà nói là khổ thì khổ vô cùng, 
thuốc men không có, ăn uống không đủ, ai cũng bị ghẻ lở rồi bị phù, có thể nói là 
ai cũng lo sợ không qua khỏi được vì thiếu dinh dưỡng, tôi cũng bị phù 1 trận, bị 
sốt thương hàn 1 trận, thuốc men không có mà may mấy người bạn trong đó họ 
cũng liều, họ lấy con giun sống, họ đút vào mồm để tôi nuốt con giun sống, tôi 
nuốt 2 con giun đó mà khỏi đó.  
Cách chữa bệnh dân dã mà rất là công hiệu? 
Vâng, còn có 1 kỉ niệm nữa tôi nhớ ở Trạng Lớn là hôm ở phi trường chúng tôi bị 
bắt phải cắt cỏ, đào đất để trồng khoai, có 1 con thỏ chạy ra mà 6 thằng rượt, thằng 
nào cũng cầm 1 mảnh, con thỏ rách làm 6, mỗi đứa còn 1 miếng mà tôi không hiểu 
là họ có ăn nổi miếng thỏ ấy không. Đấy để chứng tỏ là lúc đó thiếu dinh dưỡng 
cho nên thèm thịt lắm, rồi trong hơn tháng trời thì chuột ở chỗ chúng tôi không 
còn con nào nữa tại vì chúng nó chui vào bụng chúng tôi hết.  
Gia đình có tiếp tế cho ông được không, thăm nuôi? 
Gia đình tiếp tế cho được 1 năm 1 lần. Nhưng mà cũng thương cho gia đình,, lúc 
đó gia đình cũng khó khăn, ai cũng thế cả, cả miền Nam khó khăn hết, đường, gạo 
sữa, cái gì cũng bị giới hạn hết cho nên là họ phải nhịn ăn để cho mình thì cầm 
miếng ăn cũng đau khổ lắm chứ không phải sung sướng gì. 
Ông ở trong trại cải tạo 4 năm mà ông thoát được khỏi nhiều cảnh nguy khốn, ông 
có tin vào những vị thần linh không? 
Nói là tin vào thần linh thì tôi không tin nhưng mà tôi tin vào may mắn, tôi tin vào 



tổ tiên mình phù hộ cho mình. 
Tức là có thần linh đó? 
Nếu nói là tổ tiên của mình là thần linh thì đó là thần linh.  
Cái gì giúp ông vượt qua được những khó khăn trong thời kỳ cải tạo? 
Trong thời kỳ cải tạo thì anh em đặt tôi là ông đạo trưởng đạo hồ hởi, vì lúc nào tôi 
cũng giữ tinh thần lạc quan, thái độ sống của mình để mình vượt qua được là tinh 
thần lạc quan còn nếu mình cứ bi quan yếu thế, tinh thần suy sụp thì khó mà qua 
được. 
Lúc ông ở trại cải tạo về, tại sao ông được ra khỏi trại? 
Tại vì lúc bấy giờ ở miền Nam thiếu giáo sư toán đệ nhị cấp. Cho nên lúc đó là 
nha trung học của chế độ Cộng sản yêu cầu nhà nước cho những giáo sư toán 
trung học đệ nhị cấp về đi dạy. Nhưng mà khi về đến nơi thì thấy là cái việc sư đồ 
cho vái, vái đồ cho sư, buồn cười lắm mới thấy là chế độ này ngu dốt. Khi tôi lên 
trình diện ở nha trung học, họ nói là ‘anh đi về xin được cái hộ khẩu thì chúng tôi 
mới bổ nhiệm anh đi dạy được”. Khi đi đi về phường xin hộ khẩu thì họ nói là 
“anh phải có giấy bổ nhiệm thì tôi mới cấp cho anh hộ khẩu được”. Ông nọ đổ cho 
ông khi, làm việc mà không có ??nào hết, mạnh thằng nào thằng nấy làm. Tôi chán 
quá, tôi thấy mình không còn đất sống thì mình phải vượt biên thôi. 
Ông tổ chức bao lâu thì mới được thành công? 
Tôi về thì cũng liên lạc với 1 số anh em bạn tù cũ thì cũng mất 6,7 tháng, đi 
chuyến đầu hư thì chuyến thứ 2 được cũng là may mắn lắm rồi. 
Tại vì có những người họ phải vượt biên tới 4,5 lần, 5,6 lần mới đi được. 
Có người tới cả mười mấy lần. 
Khi sang tới Mỹ, cảm nghĩ và cái gì làm ông ngạc nhiên nhất? 
Tôi tới Mỹ vào ngày 19/12, tiểu bang đầu tiên mà tôi xuống là tiểu bang ??nhìn từ 
cửa sổ máy bay xuống đất thì chỉ thấy 1 miền trắng xóa thôi, không thấy nhà cửa 
đâu hết. Khi xuống phi trường rồi đi tới xa lộ tôi mới thấy rằng nước Mỹ này giàu 
quá, lớn quá, tại sao không cho cả nước mình vào trong đây ở có phải sướng 
không. Đấy là cảm nghĩ đầu tiên khi tôi đến nước Mỹ, và tôi bảo là tại sao thượng 
đế lại ưu đãi nước Mỹ nhiều như thế này trong khi dân tộc mình thì khổ như vậy. 
Đó là sự so sánh tự nhiên nó bật ra, mình ở vùng trời này rồi mình sang vùng trời 
khác, 2 cái đó đối nghịch với nhau. 
Trong cuộc đời ông, 2 chuyến đi xa, nếu mà phải so sánh thì cuộc đi từ Bắc vào 
Nam và từ miền Nam đi sang Mỹ thì ông thấy chuyến đi nào gây ấn tượng nhất 
cho ông? 
Khi mà tôi đi từ miền Bắc vào trong Nam thì tôi nói là tôi đi hãng máy bay của 
Pháp thì có cảm tưởng là tôi đi du lịch rồi, cảm thấy rất là nhẹ nhàng, chuyện đi từ 
Hà Nội về Hải Phòng thì cũng ngồi trên toa xe lửa cùng gà với heo thì cũng hơi ơn 
ớn, nhưng mà chỉ 2 tiếng đồng hồ là hết rồi. Còn chuyến đi từ miền Nam đến trại tị 
nạn là chuyến đi kinh hoàng nhất, cho nên khi tôi tới trại tị nạn rồi thì tôi tìm cách 
viết thư ngay cho vợ con tôi là đừng bao giờ đi vượt biển cả, vì 10 phần chỉ có 1 
phần sống, còn 9 phần là chết. Tôi nói với vợ con tôi là tôi đi thuyền còn sống, 
thoát nạn là hoàn toàn do may mắn hết, và ngay lúc đó tôi cũng không biết rằng là 



có bao nhiêu người đã vùi thây ở biển Đông. Cho nên tôi nói với vợ con tôi là dứt 
khoát không bao giờ nghĩ tới chuyện vượt biên bằng thuyền được. 
Lúc ông vượt biên lên đảo thì trên đảo đã có bao nhiêu người rồi? 
Lúc đó ở Nam Dương có 2 trại là Garlan 1 và Garlan2 lúc đó tôi không nhớ rõ lắm, 
vào khoảng vài chục ngàn người, đông vô cùng, ngày nào chúng tôi cũng đi, khi 
mà thấy 1 cái thuyền tị nạn mới tới thì lại chạy ào ra ngoài biển để đón tiếp người 
ta tới. Thì cũng có giây phút rất là thoải mái, vui vẻ. 
Khó khăn khi tới Mỹ có khó khăn nào nhất đối với ông? 
Khi mà tôi tới Mỹ tôi xin đi học về computer vì computer gắn liền với toán. Khó 
khăn đầu tiên là việc di chuyển vì lúc đó chân ướt chân ráo làm gì có tiền mua xe, 
mà có cái xe thì cả 2 đứa con đều phải đi học, tôi phải đi xe bus, đi xe bus đi học 
rồi đi về nhà lo cơm nước cho chúng nó, vừa làm bố vừa làm mẹ, cảnh đó là cảnh 
gà trống nuôi con cũng rất lận đận. 
Trong bao lâu thì bà nhà mới sang được? 
Chúng tôi qua Mỹ năm 80 thì tới năm 89 tức là 9 năm sau thì bà vợ tôi đến Mỹ. 
Tôi ở ??đến năm 82 là tôi đến Houston rồi. Vì lúc đó bà chị tôi ở Houston thì thấy 
thời tiết ở Houston ấm áp tôi thấy rất hợp với mình rồi, không còn chỗ nào hơn 
nữa, tôi quyết định về Houston mà trong thời gian đó, văn phòng di trú và tị nạn 
của ??họ cần 1 người làm việc thì tôi thấy đây là 1 cơ hội để mình làm ở đây rồi có 
cơ hội làm bảo lãnh cho vợ con mình qua, tôi bỏ luôn việc computer tôi nhảy luôn 
làm việc ở đó. Đúng đó là dịp làm giấy tờ cho vợ con tôi qua dễ dàng hơn người 
khác. 
Khi ông làm về vấn đề xã hội rồi bảo lãnh thân nhân như vậy ông nghe nhiều được 
những chuyện thương tâm, có cảnh nào mà ông thấy là ông bất lực không? 
Có rất nhiều cảnh mình thấy là mình bất lực chứ không phải 1,2 cảnh. Thí dụ như 
là có những người bố muốn bảo lãnh cho con, gần đến ngày con được phỏng vấn 
thì ông bố già quá chết, cả gia đình thì kẹt lại hay là khi người bố bảo lãnh người 
con trai của mình, thì vợ con của người con trai được đi theo, gọi là ??, gần đến 
ngày đi thì người con trai bị đụng xe chết. Chị có thể tưởng tượng được trong bao 
nhiêu năm mòn mỏi chờ đợi, đã cầm được visa trong tay rồi lại phải ở lại. Thì đó 
là cảnh bất lực mà mình không làm gì được. Hay là có những người trở lại Việt 
Nam họ lấy vợ, họ lấy chồng họ lấy thiệt nhưng mà ở Việt Nam có nhiều người 
làm giả, nó tạo ra cho những người làm thiệt bị tòa lãnh sự nghi ngờ, họ đánh rớt 
mà nhiều cái rớt oan uổng lắm mà mình chẳng làm gì được. Trong nghề nghiệp 
của mình, mình làm cái nghề này cũng 2 mấy năm rồi từ năm 82 đến bây giờ tức là 
gần 3 chục năm rồi, cứ mỗi lần 1 người Việt Nam được đi ra khỏi nước là tôi thấy 
rất là vui trong lòng, tôi dặn những người đó khi nào tới Mỹ nhớ gọi cho tôi ngay, 
cho tôi yên tâm, cũng như ngày xưa mình đi dạy học, có đứa học sinh nào đậu, 
mình cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng. Bây giờ làm nghề này, khi 1 người tới được 
Mỹ tôi thấy như là họ đã thoát khỏi địa ngục, mình có 1 cảm giác thoải mái 
với ??của mình. 
Trong gia đình Việt Nam những phong tập quán nào ông nghĩ là nên giữ và những 
cái gì ông nghĩ là nên bỏ? 



Chúng ta là thế hệ đầu tiên mà sống lưu vong, nói 1 cách tiêu cực là sống lưu vong, 
còn nói theo cách tích cực là chúng ta có 1 quê hương thứ 2. Tất nhiên là có 1 sự 
kế thừa và 1 sự tiếp thu, sự kế thừa phong tục cũ, văn hóa cũ thì phải có sự chọn 
lọc và sự tiếp thu văn hóa mới cũng phải chọn lọc và trong sự kế thừa và tiếp thu 
đó phải có 1 thỏa hiệp. Ta nói về người phụ nữ Việt Nam thì có nói đến tam tòng 
tứ đức, khi sang bên này thì chỉ cần tòng rưỡi thôi, tam tòng tức là tại gia tòng phụ, 
bây giờ mình cũng muốn con cái nó ở cùng mình cho đến khi nó học xong đại học 
nó có nghề nghiệp thì nó đi ra, không có đòi nó ở hoài với mình được hay là khi nó 
18,19 nó muốn ra ngoài nó học thì mình cũng phải chấp nhận chuyện đó. Còn 
chuyện xuất giá tòng phu thì bây giờ làm gì còn chuyện chồng chúa vợ tốt, dân 
chủ và xã hội len lỏi vào trong gia đình mình nên trong gia đình mình phải có dân 
chủ, tôi nghĩ bây giờ sang Mỹ rồi, ở Việt Nam ngày xưa cũng có những người vợ 
cắn răng chịu đựng khi lấy phải người chồng nghiện ngập với vũ phu, ở bên Mỹ 
này không có chuyện đó được, anh mà vũ phu, anh mà đối xử không tử tế thì tôi ra 
tòa tôi li dị, ở Việt Nam mình người ta sợ li dị lắm vì ở Việt Nam mình vẫn nhìn 
người đàn bà hay đàn ông li dị, có 1 ánh nhìn xấu về người ta nhưng mà ở bên Mỹ 
này thì chuyện li dị là bình thường, ở với nhau không hợp thì li di, đó là hợp lý, 
xuất giá tòng phu thì tôi cũng tòng anh tới mức đó thôi, tới giới hạn mà thôi chứ 
không phải anh sống tầm bậy tầm bạ mà tôi tòng anh được. Rồi phu tử tòng tử thì 
cái tuổi của chúng tôi là tuổi 75,76 rồi thì mình phải tập sống độc lập, nghĩa là 
mình không thể nào cứ sống dựa vào con được, ngày xưa thì coi là 5 thế hệ cùng 
sống trong 1 mái nhà thì không thể còn chuyện đó được cho nên mình phải tập 
sống độc lập, con cái cũng có chồng có con, không phải là nó take care mình mà 
mình ới 1 cái là nó đến ngay đó được, chịu khó lái xe lấy, chịu khó thổi cơm lấy, 
chỉ có khi nào mà mình cảm thấy mình không làm nổi nữa thì gọi mấy đứa con 
mỗi đứa phụ tao 1 chút là được, mà nếu mà không nổi nữa ví dụ như con mình nó 
tứ tán ở mỗi nơi 1 chỗ thì mình vào nursing home và mình cũng vui vẻ chấp nhận 
vì đó là cơ chế của xã hội như vậy, mình phải chấp nhận chuyện đó 1 cách thoải 
mái. Dĩ nhiên chuyện đó thì mỗi gia đình 1 cảnh nhưng mà tùy theo, mà khi mà 
con cái mình rời Việt Nam mà trưởng thành rồi thì tôi nghĩ rằng nó vẫn giữ được 
chữ hiếu, hình như cái hiếu của con người miền Nam dù sinh ở nơi nào nó cũng 
nằm ở trong máu rồi nhưng mà đòi hỏi chữ hiếu như là nhị thập tứ hiếu thì cũng 
quá đáng, thế là mình cũng phải thỏa hiệp. 
Trong gia đình ông, 1 người mẹ, người vợ hi sinh giúp cho hạnh phúc gia đình, 
nhưng mà khi đi ra ngoài rộng hơn xã hội Việt Nam, ông nghĩ gì về người đàn bà 
Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh và người đàn bà Việt Nam sau thời kỳ chiến 
tranh? 
Tức là vấn đề người phụ nữ Việt Nam ở Việt Nam và ở nước Mỹ này? 
Ở nước Việt Nam thời kỳ còn trong chiến tranh. 
Thời kỳ trong chiến tranh thì người vợ, người phụ nữ Việt Nam là người khổ nhất, 
chồng đi lính, lương có bao nhiêu mà phải lo về kinh tế cho gia đình, lo giáo dục 
con cái lại phải lo sống theo cảnh chinh phụ ngâm khúc nữa. Còn khi chiến tranh 
hết, năm 75 thì chế độ bị sập rồi, người phụ nữ bị kẹt lại, bị kẹt chồng con lại chạy 



vạy đầu này đầu kia để có miếng cơm cho con ăn, có miếng cơm tiếp tế cho chồng 
trong tù, cho nên họ triền miên khổ. Cho nên tôi nghĩ là chỉ đến nước Mỹ thì họ 
mới có cuộc sống dễ chịu hơn, thoải mái hơn về cả phương diện tinh thần lẫn vật 
chất. Còn bây giờ người phụ nữ Việt Nam tại Việt Nam thời này dưới chế độ Cộng 
sản thì tôi không rõ lắm nhưng mà đọc báo chí thì tôi thấy họ thay đổi quá nhiều, 
thí dụ như người phụ nữ Việt Nam nghiện rượu rất nhiều, đua đòi ăn mặc, bon 
chen này nọ. Tôi nghĩ rằng nếu là công dung ngôn hạnh thì họ đều thua công dung 
ngôn hạnh của người phụ nữ Việt Nam ở nước Mỹ. Đấy là theo tôi đọc trên báo 
chí đó, ngày nào trên báo chí họ cũng đăng những chuyện đạo đức của người ta nó 
suy đồi. Tôi nghĩ là người phụ nữ Việt Nam nếu mà lấy thước Tây hay thước ta mà 
đo công dung ngôn hạnh thì tôi đều thấy người phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài có 
nhiều mặt hơn ở Việt Nam. 
Trong tương lai ông mong ước gì? 
Trong tương lai thì tôi chỉ mong Việt Nam có dân chủ. Còn đối với cuộc sống gia 
đình của tôi ở thời điểm này tôi không có điều gì phải ước mơ thêm. Vì chủ trương 
của tôi thứ nhất là sống lạc quan, thứ nhì là thoải mái, thứ 3 là điều độ, tôi không 
bao giờ mơ ước là mình phải có tiền tỉ, tiền triệu để mình sống huy hoàng, chuyện 
đó không bao giờ có trong đầu óc của tôi cả. Cho nên ngày xưa tôi có câu là trí túc 
tiện túc, hạ tự túc, mình biết sống, biết thể nào là đủ là được rồi. Cái thứ 2 là mình 
về hưu thì mình có tiền hưu thì vậy cũng được rồi, con cái cho đến giờ phút này thì 
mình cũng thấy chúng nó đều sống tử tế cả. Nhưng mà cái mà làm cho tôi ưu tư là 
vấn đề giới trẻ trong nước, số phận người Việt trong nước, mình thấy cuộc cách 
mạng hoa nhài, tuynia ở Lyberia, ở Ai Cập những dân tộc như vậy mà họ còn đòi 
dân chủ, trong khi ở Việt Nam càng ngày cuộc sống càng thê thảm rồi áp bức bất 
công, rồi mình bị nguy cơ mất nước mất biển với người Tàu. Thì cái đó luôn luôn 
ám ảnh tâm trí của tôi. 
Ông nghĩ Trung Cộng có thể đàn áp Việt Nam mình không? 
Đàn áp như thế nào, có 2 vấn đề, nếu mà nói Trung Quốc dùng quân sự tấn công 
Việt Nam, nó không cần làm việc đó. Hiện thời nó lấy mất ải Nam Quan của mình, 
nó lấy mất thác Bản Giốc của mình, nó lấy mất Hoàng Sa và 1 số đảo bên Trường 
Sa, nó dùng cái bản đồ lưỡi bò để nó liếm hết biển của mình, nó lấy làm gì nữa, rồi 
bao nhiêu hàng độc, hàng rởm, hàng đểu nó đổ hết vào Việt Nam, nó giết chết kỹ 
nghệ Việt Nam thì nó cần gì chiếm nữa, rừng đầu nguồn thì nó thuê, bao nhiêu 
công trình dự án vào trong tay nó hết thì nó chiếm hết rồi, nó chiếm hết dân tộc 
Việt Nam rồi còn gì nữa, đâu cứ phải cứ đem binh lính sang bắn vào dân mình thì 
mới là chiếm, vậy là nó chiếm dân mình rồi còn gì nữa. 
Ông nghĩ xã hội chủ nghĩa Việt Nam bây giờ họ có biết chuyện đó không? 
Tôi nghĩ rằng ngay cả ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nghĩ rằng chủ 
nghĩa xã hội là chủ nghĩa láo, chủ nghĩa hoang tưởng, nhưng mà ông ấy không 
bám vào chủ nghĩa xã hội thì ai cho phép ông ấy ngồi trên ấy, làm gì có người Việt 
Nam nào còn mê tín chủ nghĩa xã hội nữa đâu, người ta phải cắm răng mà chịu, 
còn cái thằng ôm lấy chủ nghĩa xã hội vì đó là miếng cơm manh áo của nó, là bổng 
lộc của nó. Nhưng người dân đâu có dám ra ngoài mà hô hào mà chống chế độ đâu, 



như Lê Thị Công Nhân, Cù Huy Hà Vũ, những người như vậy chỉ có lên tiếng để 
mà đòi dân chủ thì nó đã nhốt rồi. 
Nếu mà như vậy chỉ có 1 số người được hưởng ân huệ thì ông nghĩ tới chính sách 
đó có còn tồn tại mãi không? 
Làm gì có chế độ độc tài nào còn tồn tại mãi được, nếu mà có chế độ độc tài tồn 
tại mãi thì chúng ta không ra khỏi được chế độ nô lệ, chúng ta không ra khỏi được 
chế độ phong kiến và nước Nga, Đức không thoát ra khỏi chế độ Cộng sản, nhưng 
mà người dân chỉ nổi dậy khi nào, cũng giống như dân Ai Cập, dân Tuynidia, họ 
nổi dậy là bởi vì họ không còn đường sống. Giới trẻ Việt Nam hiện nay có 1 cái tôi 
hơi buồn đó là vô cảm, vô cảm trước chuyện nhục mất nước, vô cảm trước chuyện 
bất công như vậy và vô cảm trước sự suy thoái như vậy, nhưng mà khi nào họ học 
xong mà không còn đường sống thì nước Việt Nam sẽ lại đón tiếp 1 cuộc cách 
mạng Hoa Nhài giống như các dân tộc ở Trung Đông, còn ngày nào nó xảy ra thì 
không thể ai biết chắc được, giống như ai đoán được bức tường Berlin nó đổ, ai 
đoán được chế độ Xô Viết sụp đổ, có ai đoán được đâu. 
Cái gì khó khăn nhất khi ông bước sang tới đất Mỹ, ngoài vấn đề sinh kế thì vấn 
đề giữ cho những phong tục tập quán của gia đình có làm khổ ông không? 
Trong gia đình chúng tôi thì chúng tôi cũng có bàn thờ tổ tiên, ngày giỗ chạp thì 
các con, các cháu vẫn trở về hết tất cả, ngày tết thì vợ tôi vẫn nấu các món ăn 
truyền thống như là nấu bóng, nấu mực, làm chả giờ, tất cả các món đó. Các con 
tôi thích ăn hành, thì các cháu nội, cháu ngoại chúng tôi được sinh bên này nhưng 
chúng nó cũng rất thích những món ăn mà bà ngoại, bà nội làm, cho nên không 
cảm thấy khó khăn về chuyện giữ lại truyền thống gia đình. Nhưng mà cũng không 
phải truyền thống nào cũng giữ lại được mà cũng không phải là truyền thống nào 
cũng nên giữ ví dụ như là bắt con cháu mình khi gặp ông bà là phải khoanh tay cúi 
đầu chào, cái đó là chuyện tôi thấy nên bỏ đi. Và chuyện thí dụ như là mình cho nó 
cái gì nó nói “thanks you”, “ok” tôi nghĩ những chuyện đó, khi lúc mới sang thì 
những chuyện đó là 1 cái shock là tại sao nó không ôm tay nó nói mà lại nói trống 
không thế, nói ok hay là thanks you, nhưng mà mình phải chấp nhận chuyện đó mà 
phải chấp nhận 1 cách vui vẻ chứ không phải chấp nhận 1 cách gượng gạo. Có 
nhiều người Việt Nam sang đây thì bị shock như vậy. Chúng tôi thì hồi trước có 
học tiếng Pháp thì cũng ??được xã hội này cũng đã nhẹ nhàng lắm rồi, không có 
đau đớn như đau đẻ nữa. 
Những đứa cháu ngoại, cháu nội của ông có nói được nhiều tiếng Việt không? 
Các cháu thì chủ nhật nào cũng đi học tiếng Việt, về nhà chúng tôi cũng khuyến 
khích chúng nó nói tiếng Việt thì chúng nó cũng viết được tiếng Việt nữa, dĩ nhiên 
là trong 10 câu thì chúng nó cũng pha 2,3 câu tiếng Anh nhưng mà phần lớn mình 
nói nó hiểu, cũng có rất nhiều câu chúng nó không biết diễn đạt ý tiếng Việt hơi 
khó khăn nhưng mà mình khuyến khích thì chúng nó cũng nói tốt. 
Các cháu về thăm ông bà thường xuyên? 
Hầu như tuần nào các cháu cũng về thăm chúng tôi, có những đứa cháu thì hầu 
như ngày nào cũng gặp chúng nó. 
Vậy ông bà cũng phải có 1 nền kinh tế khá giả ở trong đất nước này? 



Khá thì cũng không biết thế nào là khá, nhưng mà cũng gọi là đủ ăn đủ mặc. 
Trong suốt 1 tiếng đồng hồ tọa đàm thế này, có những câu hỏi nào mà tôi chưa có 
hỏi tới mà ông muốn trình bày không? 
Tôi nghĩ như vậy đã cover được hầu hết những mặt sinh hoạt của người dân Việt ở 
bên đây này, tôi nghĩ như vậy là đủ rồi. 
Những ý kiến của ông sẽ được các em gìn giữ chân thành, được coi như 1 chứng 
nhân lịch sử, thì ông nghĩ thế nào về những sinh viên Việt Nam sang đây? 
Hầu như ngày nào tôi cũng gặp các em sang học ở bên đây, họ có khó khăn. Có 2 
loại sinh viên du học, 1 loại là con ông cháu cha, hoặc là con các đại gia, thì họ 
cũng không có học hành gì nữa, họ chỉ có sang đây ham ăn, ham chơi. Còn 1 loại 
sinh viên sang đây, nghèo, thì cũng tội lắm, nó vừa phải đi học, vừa phải đi làm. 
Khi gặp các cháu tôi cũng khuyên các cháu là đừng có ham đi làm mà bỏ quên 
chuyện học, bởi vì mục đích chính của các cháu là sang đây để học chứ không 
phải sang đây để đi làm, để kiếm tiền, nói các cháu nghĩ là các cháu cũng sẽ bị 
thâm nhập 1 số nền văn hóa mới nhưng mà các cháu đừng quên cái gốc của mình. 
Tôi cũng nói với các cháu là tại sao người Việt Nam sang đây ai cũng mong đủ 
điều kiện cư chú để mà nhập tịch Mỹ, tôi nhớ nhất là lần đầu tiên tới Mỹ họ hỏi 
quốc tịch của mình để ??là vì mình vô quốc tịch. 
Vô tổ quốc? 
Vâng, thế thì mình đã ở đất nước này rồi, mình đã chọn nơi này là quê hương thứ 2 
của mình rồi, mình cũng gửi xứ mạng của mình ở đây, mình đóng góp cho xã hội 
này, mình đóng thuế cho xã hội này là mình cũng đóng góp thì mình cũng phải có 
quyền lợi. Khi mình có quốc tịch thì mình sẽ có thêm 1 số quyền lợi, thí dụ được 
bảo hộ, mình được đi ra ngoại quốc 1 cách thoải mái, mình có quyền được bảo 
lãnh cho anh chị em, bố mẹ mình, và mình không còn là 1 thứ ??nữa. Dĩ nhiên là 
khi mình vào quốc tịch khác thì đâu phải mình mất gốc đâu, trước khi vào quốc 
tịch tôi vẫn là Hà Ngọc Cư, khi vào quốc tịch Mỹ tôi vẫn là Hà Ngọc Cư, tôi là 
người Mỹ nhưng là gốc Việt đâu phải là mình mất gốc đâu, có phải là vào quốc 
tịch là mình mất gốc đâu. Có bao nhiêu thế hệ người Trung Hoa ở đây mà vẫn lấy 
tên người Trung Hoa mà, tổ tiên họ là người Hoa, nên họ vẫn là người Hoa. Cho 
nên cái điều quan trọng là khi mình trở thành công dân Hoa Kỳ nhưng mình có 
gốc Việt Nam. Tôi nhớ mình có xem 1 cuốn phim mà người châu Phi nói cái khổ 
lớn nhất của họ là họ không biết cái gốc của họ, họ không biết mình là người Gana 
hay là họ là người Kenia, không biết bố mẹ mình ở đâu. Nhưng mà người Việt 
Nam mình thì nhớ rất rõ mình sinh ở chỗ nào. 
Trong thời kỳ lập quốc của Việt Nam chưa bao giờ mình có tình trạng như bây giờ, 
xuất cảng lao động và nạn buôn người, ông nghĩ ông là người làm về vấn đề xã hội, 
ông nghĩ gì về những tệ nạn này? 
Miền Nam mình trước kia không có nạn xuất cảng lao động nhưng mà miền Bắc 
trước kia có xuất cảng lao động sang Đức, sang Ba Lan, sang Nga. Tôi nhớ rằng 
Nông Đức Tuấn là con ông Nông Đức Mạnh cũng nằm trong những thành phần 
xuất cảnh sang Đông Đức và khi chiếm được miền Nam họ tiếp tục chính sách 
xuất cảng lao động. Mục đích của nó là thứ nhất để giảm thiểu số người du nhập 



và thứ 2 là muốn mang số ngoại tệ về, mà những người này muốn xuất cảnh thì 
cũng phải mất 20,30 ngàn đô la. Vừa rồi tôi đọc báo tôi thấy những người lao động 
ở Lybia bị chạy loạn trở về nước đang phải đối đầu với thảm kịch là không có tiền 
để trả cái nợ đó, khi mà có 2,3 ngàn đô la đủ để xuất cảnh còn cần phải tiền này 
tiền nọ, giấy tờ này, giấy tờ nọ, tiền cò này cò nọ, bây giờ làm mấy tháng chưa 
được bao nhiêu tiền mà đang phải đối mặt với 1 gánh nợ tổ bố to trước mặt. 
Chuyện xuất cảng lao động còn có thể tha thứ được mặt dù đó là 1 cái vòi bạch 
tuộc vắt kiệt sức lao động của người công nhân Việt Nam, nhưng mà xuất cảnh nô 
lệ tình dục là ghê tởm, và gần đây có 1 cái ghê tởm nữa là xuất cảng để cho người 
phụ nữ Việt Nam đẻ thuê, đẻ mướn thì đó là 1 cái ô nhục, 1 cái vô nhân đạo mà 
chính quyền Việt Nam làm sao mà không biết được, để chuyện xảy ra như vậy. 
Bao nhiêu thế hệ sau này phải mang cái nhục đó, bao nhiêu thế hệ nữa. Và thấy cái 
chuyện đó mình phát điên lên được. 
Những kỷ niệm và những kinh nghiệm mà ông đã trải qua, ông có muốn tchia sẻ gì 
nữa không? 
Những kinh nghiệm ở trong trại cải tạo thì chúng tôi thường thường buổi tối anh 
em chúng tôi cứ nằm ngửa ra ngoài sân nhìn lên bầu trời, những thằng trong tù 
nghĩ là thằng Mỹ nó bỏ mình, bây giờ ước gì có vài trực thăng xuống nó bốc mình 
đi thì có phải sướng không, chuyện đó là chuyện hoang tưởng nhưng mà thực sự 
đã xảy ra, chính là chương trình HO, chương trình đem những tù nhân cải tạo vào 
Mỹ đó. Cho nên thường thường tôi cứ nói với anh em là mình hãy lạc quan, cho dù 
nó làm mình thành viển vông, con người không có trí tưởng tượng thì không có 
niềm hi vọng, mà không có niềm hi vọng thì không thể sống được. Nhưng mà khi 
các em đi du học hay là người Việt Nam sang thì tôi thường nói với họ là thứ nhất 
điều kiện để thành công không phải là vào Mỹ lâu, không phải là vào Mỹ năm 75, 
76 khá hơn mà điều kiện để thành công trước hết là chịu khó, không chịu khó, 
nước Mỹ này không có lá dollar bọc ngoài đường mà có người sang đây năm 2005, 
họ vẫn giàu có, họ bắt đầu bằng cái gì, họ bắt đầu bằng cách đi cắt cỏ, học bắt đầu 
bằng cách đi làm ??rồi họ mở tiệm ??, họ giàu hơn mình, có thể là họ giàu hơn rất 
nhiều. Cho nên đất nước này không phải là rừng vàng biển bạc như Việt Nam, 
nhưng đất nước này là đất nước của cơ hội, tất cả mọi người đều có cơ hội như 
nhau, mình hãy nắm bắt lấy cơ hội đó. Và tôi nói với họ sang đây thứ nhất là phải 
học tiếng Anh, thứ 2 là phải làm quen với xã hội, đi làm ?? chẳng hạn thì phải để ý 
xem cái tiệm đó tổ chức như thế nào, nó đón khách như thế nào, nó giữ khách như 
thế nào để sau này mình làm 1 vài năm rồi mình cũng mở 1 tiệm ??chứ mình 
không thể nào thụ động chỉ biết đi làm thì lúc nào mới khá được. Còn trái lại có 
những người sang đây người ta bắt đầu làm ??người ta mở mắt ra người ta nhìn, 
người ta mở trí tuệ ra người ra coi là tại sao cái tiệm đó nó thành công, tại sao có 
tiệm lại thất bại, làm thế nào để thành công, và đó là cơ hội đồng đều cho tất cả 
mọi người. 
Vậy thì những kinh nghiệm của ông về vấn đề nghề nghiệp và những nhận xét của 
ông thì ông nghĩ người Việt Nam mình trong những hoạt động cộng đồng trên xã 
hội Mỹ được lợi ở điểm nào và thất bại ở điểm nào? 



Tôi nhớ ngày xưa ông thầy tôi người Pháp có nói 1 câu là “Trong đầu mỗi người 
Việt Nam chúng mày đều có 1 ông quan. Ai cũng muốn làm quan, ai cũng muốn 
làm quan cả. Một người Việt Nam thì rất giỏi, 2 người Việt Nam ngồi với nhau có 
vấn đề, 3 người Việt Nam ngồi với nhau thì tan tành hết.” và cũng có người nói 
với tôi là chúng tôi đem cả sự chia rẽ sang nước Mỹ này, ở Việt Nam, ở Houston 
này có bao nhiêu cộng đồng mà tôi nghĩ rằng chưa có cộng đồng nào lắm chuyện 
như cộng đồng của mình, và chúng ta phải hỏi xem tại sao, chúng ta chưa học 
được bài học dân chủ nghĩa là chúng ta không chấp nhận được sự khác biệt hay 
sao mà suốt ngày cãi cọ nhau như vậy. Tôi nghĩ đó là cái điều mà người Việt Nam 
ở Houston rất buồn về chuyện đó. Để thấy rằng cộng đồng có sự đấu đá thì hơi quá 
đáng nhưng mà có những hiềm khích, xích mích để tạo ra bộ mặt làm cho thế hệ 
trẻ họ chán nản.  
Ông mới nói vấn đề thất bại. Còn vấn đề thành công? 
Vấn đề thành công phải nói đến vấn đề thương mại. Tôi đã đi nhiều thành phố 
nhưng chưa có thành phố nào quy mô của người Việt Nam phát triển như cả đường 
phố ??gần như là người Việt Nam chiếm hết, tiệm ăn, cửa hàng là đâu ra đó. So 
với nhiều nơi khác có người Việt Nam sang thì phần lớn họ không ôm cái tiệm đó, 
họ thuê nhà để họ làm nhưng trái lại ở đây, có 10 người làm thương mại ở đây thì 
có 9 người ôm cái ??, cho nên họ rất vững vàng. Tiệm ăn ở Việt Nam ở Houston 
này 3/4 là người Mỹ, 1/4 là người Việt Nam nhất là ở downtown, chị vào chị nhìn 
những tiệm ăn, tiệm phở ở downtown, đa phần là người Mỹ, tức là người Mỹ bây 
giờ rất là mê món ăn Việt Nam mà mê nhất là cái gì, mê nhất là phở, bây giờ chị 
ặp người Mỹ hỏi “có ăn noodle soup không?” thì nó không hiểu nhưng mà nói 
“phở” là họ biết hết. Mấy món ăn người Mỹ thích nhất là chả giò là 1, phở là 2, gỏi 
cuốn là 3. Tôi thấy người Mỹ và người Việt Nam ở Houston họ hòa trộn với nhau, 
có thể nói người Việt Nam họ ??vào xã hội Mỹ này rất nhanh và họ lôi kéo được 1 
số người vào trong văn hóa, vì ẩm thực cũng là văn hóa ẩm thực. Trước tiên người 
Mỹ ở Houston này họ rất gần với người Việt Nam cho nên là ??về phương diện 
văn hóa này, người Việt Nam, người Mỹ trắng, người Mỹ đen gì đấy họ hòa trộn 
với nhau tôi nghĩ là số 1 so với các tỉnh khác trên nước Mỹ. Bởi vì họ ??là hòa 
nhập gần như toàn phần vào xã hội Mỹ này cho nên là chị thấy người Việt Nam họ 
bán hàng ở Houston này hầu hết họ nói được tiếng Anh, trái lại những người bán 
hàng ở tiểu bang khác họ không nói được tiếng Anh và họ chỉ thuần bán hàng 
được cho người Việt, ở đây mà không nói được tiếng Anh thì người Mỹ vào làm 
sao mà bán được cho người Mỹ, cho nên ai cũng nói tiếng Anh khá. Và số người 
đọc báo bằng tiếng Anh hay là nghe đài bằng tiếng Anh ở Houston này tôi thấy tỉ 
lệ là cao nhất, tôi có sang 1 số tiểu bang khác tôi thấy người Việt Nam coi truyền 
hình là phải để cái ??tại vì nghe không kịp, trái lại ở Houston làm gì có người Việt 
Nam nào mở truyền hình mà lại dùng ??đâu, họ quen đó là tốt, cái đó là rất tốt, bởi 
vì ở xứ sở mà mình không thông thạo ngôn ngữ của họ thì mình làm sao khá lên 
được. 
Vâng, thay mặt cho ??cám ơn ông đã chia sẻ những cảm nghĩ của 1 người Việt 
Nam sau 75 định cư tại nước Mỹ. Trân trọng cám ơn ông. 


