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!: Xin chào ông! 

@: Dạ, xin chào chị.! 

!: Dạ, Rất hân hạnh được ông tham dự buổi phỏng vấn hôm nay cho chương trình :500 
lịch sử phóng vấn của hội Bảo tồn văn hóa người Mỹ gốc Việt. 

Trước hết xin ông vui lòng cho biết tên ông là gì ạ? 

@: Thưa chị, tôi sinh ra ở Kiến An, Hải Phòng  năm 1952 thuộc gia đình họ Phạm, bố 
mẹ đặt tên là Quang Tân vì cuộc chiến khi 1954 tản cư vào miền Nam Việt Nam do 
đó là giấy tờ bị thất lạc do đó sài thế giấy bìa khai sanh và từ đó về sau tôi sinh năm 
1954 

!: Dạ,tức là ông sinh năm 52 nhưng giấy khai sinh là 54 

@: Dạ! 

!: Anh có thể cho biết là anh sinh ở đâu ạ? 

@: Dạ thưa chị sinh ở Kiến An,Hải Phòng  thì làng Kiến An đó có một câu là: Không 
thơm cũng thể hoa nhài,dẫu không thanh lịch cũng người Kiến An. 

!: Dạ,hồi đó ông còn bé mà nhớ như vậy thì chắc là nhà hay nhắc đến quê Kiến An 
phải không? 

@: Dạ thưa chị đúng ạ! 

!: Thế anh có nhớ gì về cái nơi mình sinh ra không? 

@: dạ thưa chị, Tôi còn nhớ Hải Phòng còn được mệnh danh là thành phố hoa phượng 
đỏ, nghe nói cũng chỉ có ở Hải Phòng,lúc bé còn thấy được cành phượng vĩ gần mùa 
hè thì nở rộ,và ở Hải Phòng thì biết đại khái là như vậy,dạ,thưa chị. 



!: Dạ,thưa thế anh đã từng sống ở thành phố nào ngoài cái nơi đã sinh ra là Kiến An  ạ? 

@: Dạ thưa chị,sinh ở Kiến An song thì năm 1954 thì bố mẹ di cư vào miền Nam thì 
theo tôi nhớ thì khi vào Nam thì đầu tiên là ở khu Chí Hòa đường Lê Văn Việt đó chị 
gần chỗ mà có mật xếp đó, sau đó thì di chuyển về Biên Hòa gần rạp hát Biên Hùng  
rồi sau đó di chuyển về Khánh Hậu, Bình Phước,hồi nhỏ  thì học ở trường Khánh Hậu 
ngay sát bờ sông gần cầu Phú Thuận sau đó lớn lên lại đổi nhà lần nữa đi về Bà Triệu 
cuối cùng thì về Thủ Đức. 

!: Thế anh còn nhớ gì về cái thành phố mà,có lẽ Hải Phòng thì không nhớ gì,Kiến An 
thì không nhớ gì mà chắc là Sài Gòn thì nhớ nhiều phải không ạ? 

@: Dạ thưa tại vì sống ở đó thì thời thơ ấu thì cũng nhớ vài kỷ niệm ở đó chị  

!: Dạ,thưa xin anh kể cho vài kỷ niệm thời thơ ấu được không ạ?Và anh thường chơi 
những trò chơi gì? Hát những bài hát gì? 

@: Dạ lúc đó thì tôi nhớ nhà ở cư xá lữ gia thì lúc đó tôi nhớ hình như học tiểu học 
lớp 1 gì đó chị thì tôi nhớ là cư xá kế thị trấn Phú thọ thì có 1 sân cỏ lớn và kế là rừng 
cao su thì lúc đó cư xá Lữ Gia còn ít nhà lắm và tôi nhớ hình như lúc đó có ông 
Nguyễn Hữu Thiết và Hoàng Ngọc Cẩm ở cư xá. 

!: Dạ thế thì như vậy có nhớ những bài hát gì mà anh học rồi đã từng hát không ạ? 

@: Dạ,lúc đó còn nhỏ quá chị thì những trò trơi thì tại vì có sân cỏ thì đi bắt dế bắt 
cào cào rồi thả diều chơi đánh khăng hoặc là chơi những trò ở thị trấn như cờ thang, à 
cờ ô mà nhảy nhảy thua phải cõng đi đó chị.Nhưng mà thú vị nhất là thả diều vì có sân 
cỏ trống đó chị.Thì cứ chiều chiều mình ra rồi làm diều từ cái cuộn tre đó rồi mình ấy 
thành cái diều rồi thả diều thì đó là cái thời thơ ấu và lúc nhỏ thì nam nữ chơi chung 
với nhau đó thì cũng chơi cái trò là cô dâu chú rể  

!: Thế có hay diễn kịch không ạ? 

@: Thì cũng đóng kịch cô dâu chú rể thì bây giờ mà kiếm mấy người bạn cũ chắc 
không gặp đâu chị ơi,mất hết rồi. 

!: Dạ thế là không có liên lạc với một ai hết? 

@: Dạ không có,những người muôn năm cũ giờ không còn nữa,mình đâu có liên lạc 
gì đâu chị 

!: Thế anh có nhớ bài hát nào lúc còn bé hay hát không ạ? 

@: Lúc đó thì tôi nhớ là mẹ tôi thì hay hát bài :Tôi yêu tiếng tôi của Phạm Duy đó thì 
tôi cũng bập bẹ cũng hát rồi cũng thuộc lòng và bây giờ tới giờ này lúc nào tôi cũng 



hát vì tôi là người xa quê hương lúc nào tôi cũng hát để nhớ về đất nước và tiếng của 
Việt Nam mình. 

!: Dạ thế anh có nhớ gì về cái tập tục,lễ hội gì đó hồi còn bé mình hay tham gia hay 
tham dự hoặc là được chứng kiến không ạ? 

@: Ồ thì những lễ hội tập tục thì nhà cứ di chuyển đó chị mình không ở 1 nơi nhiều đó 
thì mình chỉ có những lễ hội tập tục như ngày tết thì được sắm quần áo mới được tiền 
lì xì hoặc là chơi đánh bài chơi những chò giải trí đó chị còn những cái khác thì lúc đó 
nhỏ quá mình cũng không nhớ. 

!: Thế anh có nhớ gì về các bạn bè hay hàng xóm họ hàng quyến thuộc hay gì không? 
Có cái kỷ niệm nào đáng nhớ nhất không? 

@: Kỷ niệm đáng nhớ nhất thì tại vì gia đình cứ di chuyển đó chị thì anh em cũng 
không được ở gần nhau đó chị thì những kỷ niệm thì gần như là cũng không có đó chị. 

!: Dạ thế là thế nào ạ? 

@: Thì chị biết là những người Việt Nam mình họ hàng gần nhau thì mình mới chơi 
mới có kỷ niệm còn ví dụ xa quá thì mình cũng đâu có gặp được nhiều thì hồi đó tôi 
nhớ là gia đình tôi với gia đình bà bác tức là chị ruột tôi đó thì 2 gia đình ở cùng nhau 
được mấy năm thì hai gia đình coi như là cũng chơi thân với nhau có con hai bên cũng 
song song tuổi nhau đi học cũng học chung một lớp đại khái là như vậy thôi  

!: Dạ thưa thế anh cho biết là trong gia đình có mấy anh chị em ạ ? 

@: Dạ thưa gia đình được mười một người ạ 

!: Mười một người ? qúy quá nhỉ , Dạ thế mấy chị em trai mấy chị em gái ạ ? 

Và anh là thứ mấy ? 

@: Dạ tôi là anh trai cả. Được 5trai và 6 gái 

!: Thế ạ,vậy trách nhiệm có lớn không ?có vất phải trông nom các em chăm sóc… ? 

@: Dạ thì đó là điều đương nhiên anh cả thì cũng phải dẫn đầu thì mình cũng phải 
chăm sóc đàn em sau này đó là cái bổn phận mà thôi,tôi ngĩ là gia đình nào cũng vậy 
hết đó. 

!: Thế anh cho biết là học hành ra làm sao ? học như thế nào và đã có những cái nghề 
nghiệp như thế nào ạ ? 

@: Dạ thì là học tiểu học ở Khánh Hội sau đó lên trung học thì cũng học trường Lập 
Đức một thời gian sau đó cũng học ở trường THPT Lập Đức tới mùa hè năm 72 thì 



lúc đó coi như tất cả người miền Nam gia nhập quân đội để bảo vệ miền Nam thì lúc 
đó tôi gia nhập vào lính không quân,vào khoảng tháng 10 năm 1972 

!: Lúc đó thì anh khoảng bao nhiêu tuổi ? 

@: Dạ lúc đó thì 72 với cái kia thì tôi khoảng 18 tuổi nếu tính năm 54 

!: Dạ anh vừa đề cập đến mùa hè đỏ lửa thì anh có thể cho biết là vì sao lại gọi là mùa 
hè đỏ lửa và vì lý do gì mà anh lại phải nhập ngũ trong giai đoạn đó không ạ ? 

@: Dạ thưa chị năm 72 là năm khốc liệt vì Cộng sản miền Bắc lấn chiếm miền Nam 
ngoài những trận như là An Lộc tổ thành Quảng Trị thì bên miền Bắc lấn chiếm miền 
Nam và bên miền Nam muốn chống lại nên gần như là tổng động viên thanh niên lên 
đường nhập ngũ,chỉ một số ít thì vì gia cảnh không nhập ngũ còn theo tôi ngĩ là 90% 
thanh niên đều lên đường bảo vệ miền Nam hết. 

!: Và như vậy anh nhập ngũ trong cái giai đoạn đó ạ ?Và như vậy là mình bị động viên 
hay mình tự nhập ngũ ? 

@: Dạ lúc đó thì đi hết đó chị 

!: Dạ tức là động viên ạ ? 

@: Dạ,lúc đó thì tôi gia nhập vào không quân làm một đời lính. 

!: dạ sao hồi đó anh lại chọn ngành không quân ạ ? 

@: Hồi đó thực ra thì cũng đọc cái cuốn đời phi công của Toàn Phong Nguyễn Xuân 
Vinh hình ảnh cua ông Kỳ nhìn cũng oai hùng quá thì tụi tôi còn trẻ nhìn thấy thì cũng 
thích và ngĩ là đi lính nào cũng vậy thôi đi lính không quân thì thường gọi là lính tàu 
bay. 

!: Thế anh đã được huấn luyện ra làm sao ạ ? 

@: Thưa chị vào năm 1972 tháng 10 thì tôi ra Nha Trang học anh văn tới tháng 10 
năm 1973 thì tôi quqa Mỹ học và tôi học bay trực thăng.Và đầu tiên qua Mỹ thì tôi ở 
thành phố Santonio sau đó toi về học bay ở Ford rocker air…thuộc thành phố 
Doton…tôi về nước vào đúng đêm noel năm 1974 

!: 1974 ? 

@: Dạ đúng vào đêm noel 1974 thì tôi về sân bay Tân Sơn Nhất 

!: Tức là anh đi sang Mỹ học hơn 1 năm về trực thăng ?.. 

@: Dạ huấn luyện hơn 1 năm về nghành phi công 



!: Về Việt Nam vào noel 74 thế thì như vậy từ 74 đến 75 có bao nhiêu tháng đâu? 

@: Thưa chị hồi xưa lính của tôi là lính ngành đó chị thì nếu tụi tôi có cánh ở bên mỹ 
về rồi thì 1 tháng sau là tụi tôi ra tiểu đoàn đi bay.khi tụi tôi về cho học thêm 1 khóa 
nữa gọi là điều chỉnh sỹ quan tuy để học về vấn đề giai đoạn 2 quân sự nhưng cái đó 
chỉ là để đủ vấn đề thời gian thôi chứ đúng ra tại vì không có xăng.Bây giờ đưa tụi tôi 
ra tiểu đoàn thì cũng không có xăng mà bay nữa thì thôi để cho vẫn là sinh viên sỹ 
quan,mà sinh viên sỹ quan thì họ đỡ cái ấy hơn. 

!: À thế ạ ?  

@: Dạ,chứ thực ra hồi xưa mà xăng nhớt đầy đủ đó là khi mình đi học bay có cánh về 
rồi là khoảng tháng sau mình ra sư đoàn đeo hàm trung úy là đi bay. 

Thời đó tất cả từ trung úy trở xuống tới thiếu úy họ đều bắt trở lại học khóa điều chỉnh 
sỹ quan đó. 

!: Trong cái khóa điều chỉnh sỹ quan đó thì học cái gì ? 

@: Thì đại khái là tôi học thì đến lớp ngồi chơi chơi vậy rồi tôi về chứ chẳng có cái gì 
hết,thật ra lúc đó vấn đề chiến tranh nó không còn được như thường nữa,khi đó mình 
về thì họ đưa qua bên của bộ tư lệnh đó mà bên không quân nó gọi là phòng thặng số 
đó chị ,tức là mình nằm đó chờ họ ấy thôi chứ nói là đi học bồi dưỡng sỹ quan chứ 
thực ra vô lớp thì cũng đâu có gì để học tụi tôi chính nghề là bay mà bây giờ có bằng 
bay rồi thì đâu cần nữa chỉ có bộ binh thì họ mới cần,nói chung là thời gian đó tại vì lý 
do là không có xăng đó chị.Do đó tới năm 75 thì tôi vẫn là sinh viên sỹ quan. 

!: Lần đầu tiên tôi nge cái chuyện đó,tức là cái cảm tưởng của anh làm sao khi mình đi 
học về lái máy bay khi về nhà hy vọng tiếp tay với cuộc chiến rồi chiến đấu rồi rút 
cuộc bị đặt trong tình trạng điều chỉnh sỹ quan như vậy thì chắc là cũng nhiều cái… 

@: Dạ thì cũng buồn chứ chị nhưng mà biết làm sao bây giờ xăng nhớt không  có. 

!: Vâng thế bây giờ trước khi trở lại với truyện chiến tranh thì xin hỏi anh một chút về 
gia đình ,xin anh cho biết anh có biết gì về ông bà cha mẹ,bố mẹ của ông bà ấy anh 
cho biết là anh có biết gì về họ hàng.Tại sao lại lấy là Phạm Quang,Phạm Quang có 
phải là một cái tên của dòng họ hay là có cái gì đặc biệt không ,anh có thể chia sẻ 
được không ạ ? 

@: Dạ thưa chị thực ra dòng họ tôi là Phạm Đình nhưng tôi cũng không biết tại sao bố 
tôi đặt tên tôi là Phạm Quang tôi cũng không hiểu nữa. 

!: Dạ thế là ông cụ tên chi ạ ? Phạm Đình gì ạ ? 



@: Tên của ông cụ tôi là Phạm Đình Oanh.Dạ bây giờ nếu chị muốn nói về ông nội 
tôi thì mình nói một chút xíu về cái lịch sử chút xíu.Dạ chị có biết ông Nguyễn Bình 
không ạ ? 

!: Dạ không ạ ! 

@: Tướng Nguyễn Bình hồi xưa mà lập căn cứ khu Đông Triều ở Hải Phòng đó.Thì 
lúc đó ông Bình là Việt Nam Quốc Dân Đảng. 

!: Thế ông Nguyễn Bình có liên hệ gì với ông cụ nhà anh ạ? 

@: Hồi xưa là theo ông cụ tôi kể lại thì là chơi thân với nhau thì khi lập ra chiến khu 
Đông Triều như vậy là để kháng Pháp.Ông Bình làm chỉ huy chưởng thì ông nội tôi 
làm chỉ huy phó.Sau này chiến khu Đông Triều nó đổi là vùng chiến khu duyên hải 
của Hải Phòng ,những người lớn thì họ biết cái tên đó.Khi đó thì ông Hồ Chí Minh 
mới kêu ông Nguyễn Bình vào Nam,khi ông Bình vào Nam thì ông nội tôi lên thế.Tới 
năm 1954 thì ông nội tôi bị bắt,năm 1955 thì họ măng ra đấu tố xử bắn.Gia đình tôi thì 
mỗi bố tôi là chạy thoát còn mấy ông chú tôi là bị cùm mấy năm sau mới được thả 
ra.Và khi năm 1975 thì mấy ông chú tôi vô miền Nam thì nói với bố tôi là tại sao anh 
đã chạy được một lần mà không chạy lần nữa?Thực ra mình cũng chạy nhưng có chạy 
được đâu,năm 75 thì người nào may mắn thì mới chạy được thôi mà. 

!: Dạ tức là mấy anh em mọi người kẹt lại hết ngoài Bắc đó? Chỉ có ông cụ anh là 
chạy thoát được thôi ạ? 

@: Dạ,lúc đó chạy được nhưng giấy tờ thì coi như là bỏ của chạy lấy người đó chị. 

!: Vâng thế hồi đó thì ông cụ cũng đã có gia đình rồi chứ ạ? Thưa anh có thể nhớ bằng 
cách nào hai ông bà gặp nhau không? 

@: Tôi từng nghe mẹ tôi kể như vậy là hồi đó ông nội tôi đi đến cái làng hồi mẹ tôi ở 
Hưng Yên thì lúc đó thấy mẹ tôi xong là ông cụ có nói là: ”Con bé này xinh quá thôi 
về kiếm người hỏi cho thằng con trai” thì chị biết ngày xưa là cha mẹ đặt đâu con ngồi 
đấy chứ không có chuyện yêu đương giống như thời của mình với sau này,thì đó tôi 
chỉ nge thoang thoáng vậy thôi  

!: Dạ thưa thế anh có nhớ gì những câu chuyện của ông bà cụ thân sinh kể cho anh 
nge trong quá khứ không ạ? ví như những chuyện trong gia đình những chuyện trong 
nhà kể với nhau có chuyện nào làm anh nhớ nhất  

@: Dạ thưa những chuyện thường thì chắc cũng không có gì để nhớ đâu chị chỉ có 
chuyện đau thương như ông nội tôi thì tôi còn nhớ chứ những chuyện khác thì tôi 
cũng không nhớ nhiều. 

!: Thế như vậy anh có nhớ gì về cái giai thoại di cư năm 54 không? 



@: Dạ thì lúc đó còn nhỏ quá tôi mới có 2 tuổi  

!: Dạ thế lúc bấy giờ có mấy anh chị em ngoài anh thì còn có những ai trong gia đình? 

@: Tại vì tới năm 56 mới sinh cô thứ nhì đó nên ngoài tôi cũng không có ai 

!: Trong gia đình anh nhà đông con như vậy thì chắc cũng có những cuộc họp mặt 
thường xuyên ? 

@: Dạ nhà tôi thì thường thường những ngày giỗ đó chị phải về đầy đủ hết,những 
ngày giỗ chính đó ạ! 

!: Dạ giỗ chính là giỗ gì ạ? 

@: Dạ ngày giỗ chính của gia đình tôi là ngày giỗ ông nội tôi,là tất cả gia đình phải tụ 
tập hết để tưởng nhớ ông nội tôi. 

!: Thường thường thì trong những buổi lễ giỗ như vậy thì mình làm những gì ạ ? 

@: Thì ở ngoài Bắc mình thì gọi là miến gà canh măng rồi nấu canh bóng đại khái là 
những món miền bắc đó chị 

!: Thế hồi đó gia đình mình ra đi vào năm 1954 hay 1955 vì sau khi ký Hiệp định 
Genever thì mình có 300 ngày ? 

@: Theo lời bố mẹ kể thì mình bố mẹ tôi phải đi tàu há mồm tức là trốn lên Hải Phòng 
sau đó đi chui vô Nam đó là vào năm 1954. 

!: Thế như vậy từ khi sang Mỹ thì mình vẫn tổ chức những  buổi họp mặt gia đình chứ 
hay là.. 

@: Dạ bên Mỹ thì cũng vậy thực ra bên Mỹ còn cúng nhiều hơn bên Việt Nam  

!: Tại sao lại như vậy ạ ? 

@: Đại khái là mình làm như vậy để con cháu nhớ tới ngày cúng ngày giỗ đó chị và 
cũng là cái cớ để tụ tập gia đình lại với nhau để giữ lại truyền thống văn hóa của gia 
đình Việt Nam đó.Tôi thấy đó là tập tục mà nhiều gia đình qua bên Mỹ này họ làm 
như vậy 

!: Thưa thế khi mà họp mặt như vậy thì gồm những ai? Anh nói là có mười em thì có 
ở đây hết hay là ở dải rác hay là có về tụ họp  

@: Dạ ở đây tôi có 3 anh em còn gia đình tôi bố mẹ tôi và các em gái thì ở bên Cani 
hết tôi có 1 người em trai thì hiên còn kẹt lại ở Việt Nam,cậu đó đúng ra thì kể cậu ấy 
đi vượt biên với tôi nhưng mà khi vượt biên thì cậu ấy say sóng nên cậu ấy không 



vượt biên nữa và từ đó cậu ấy kẹt lại còn gia đình tôi là qua hết bên này.Hàng năm tôi 
phải bay qua bên california và 2 gia đình họp 1 lần. 

!: Như vậy là họp ở bên cali và họp ở nhà ai ạ? 

@: Ở nhà cô em thứ nhì của tôi. 

!: Trong cái dịp họp ấy thì mình làm những gì?Mình có cúng không ạ? 

@: thì mình cũng cúng như bên này 

!: Vậy nhà mình có bàn thờ tổ tiên,ông bà gì không ạ? 

@: dạ thưa chị lúc nào nhà tôi cũng có bàn thờ trong nhà hết. Những cái buổi họp mặt 
như vậy tôi thấy có 1 cái,khi nhìn thấy các cháu sinh hoạt như vậy tôi thấy đó là 1 
điều làm cho tình thân trong gia đình nó gắn bó được với nhau. Tại vì khi đi cắm trại 
như vậy tôi thấy các cháu nhỏ 6-7 tuổi quây quần với nhau và tôi thấy đó là kỷ niệm 
thật là tốt. Bên Mỹ này tôi thấy các gia đình nó xa xa và không có cơ hội để thân thiết 
thân thiện được với nhau vì dân ở đây sống tất bật quá,còn lo đi làm kiếm cơm,nhiều 
khi khó gặp mặt nữa. 

!: Trong các cái buổi cắm trại thì các em có hát những bài Việt Nam hay trao đổi 
những gì liên hệ đến quê hương đất nước không ạ? 

@: Thường thường khi họp mặt như vậy thì tôi kêu các cháu hát bài Việt Nam, Việt 
Nam, bài đấy thì cũng dễ đọc và các cháu thì cũng nhại nhại theo và các cháu kể 
những chuyện nhà tranh trong phim, mình người lớn thì mình kể chuyện cổ tích Việt 
Nam chẳng hạn trầu cau,này kia … 

!: Vâng thế còn những chuyện lịch sử thì sao ạ? Mình có kể cho các em không? 

@: Về lịch sử thì lúc đó các cháu mới chỉ khoảng 6-7 tuổi còn nhỏ quá thì tiếng Anh 
không được ấy đó chị còn lẫn lộn 2 bên. Như tôi có 3 cháu đều đi học tiếng Việt,cháu 
thứ 3 khá giỏi tiếng Việt tại vì cháu giúp tôi việc đánh bài làm báo. Cháu đọc cháu còn 
hiểu. Cháu còn nói là:”Ông này viết chuyện này buồn quá” 

!: Cháu này bao nhiêu tuổi rồi ạ? 

@: Lúc mà cháu đánh bài thì cháu học dưới hight school, tới khi cháu lên đại học rồi 
thì nó đâu còn có ở nhà nữa đâu, cháu đi học rồi thì thôi. Hồi cháu học hight school 
cháu đánh bài rất là giỏi. 

!: Dạ,cháu ấy là cháu trai hay cháu gái ạ? 

@: Cháu gái,là cháu út mà cháu đặc biệt là sinh ở Mỹ mà lại giỏi tiếng Việt. 



!: Thế thì tốt quá nhỉ,Dạ,thế trong gia đình có những di vật gì mang từ Việt Nam sang 
như là album gia đình hoặc là tượng hay là gì đó không ạ? 

@: Thực ra thì có được mang mấy album cũ gia đình từ trong miền Nam nhưng mà 
trong miền Nam đó thì tất cả một số hình ảnh cũ của mình đó phải đốt hết đi. Mới đầu 
những hình ảnh tôi học bên Mỹ về hình hồi lính đó mình còn sợ sợ mình giấu trên nóc 
nhà nhưng mà sau này làm giữ quá đốt luôn 

!: Thế anh có giữ được hình ảnh gì như là hình ảnh cũ gia đình với lại cái thời đi lính 
ngày xưa hay là đốt hết rồi không còn gì? 

@: Dạ đốt hết rồi, mới đầu mình cũng cố cố nhưng rồi cũng sợ nên đốt hết. 

!: Nhưng mà ngoài những hình ảnh đi lính của anh anh còn giữ được cái gì khác 
không? Những cái gì gọi là kỷ niệm truyền thống hoặc là những cái như là sách ghi 
chép,chuyện gia đình gia phả gì không? 

@: Mấy cái đó thì tôi chụp không có nhiều, mấy cái sách về gia phả thì tôi cũng 
không có. 

!: Như hồi nãy anh kể chuyện thời gian anh đi lính đi sang Mỹ học xong rồi về đến 
nhà thì không có dịp để mà tham chiến bởi vì xăng nhớt cho máy bay này kia cũng 
thiếu thốn thành thử ra anh không có dịp tham dự vào trong cuộc chiến,thế thì chiến 
tranh Việt Nam ảnh hưởng tới anh ngoài chuyện không có gì xảy ra trong binh nghiệp 
của anh thì chiến tranh Việt Nam có ảnh hưởng như thế nào đối với anh và gia đình? 

@: Theo tôi nghĩ chiến tranh Việt Nam mình là cuộc nội chiến giữa hai miền Nam-
Bắc và nó làm cho biết bao nhiêu gia đình tan nát. Qủa là bất hạnh vì cuộc chiến quá 
dài và bây giờ bất hạnh nhất đó là mình là người Việt, sinh trên đất Việt mà không 
được sống trên đất Việt mà phải là những tị nhân tị nạn đi sống lưu vong ở sứ 
người,đó là cái mà tôi nghĩ chiến tranh Việt Nam ảnh hưởng tới hầu hết những người 
Việt Nam tại hải ngoại. 

!: Thế riêng về gia đình anh thì chiến tranh ảnh hưởng như thế nào xin anh cho biết 
chi tiết hơn? 

@: Thực ra thì nếu là thời bình thì một gia đình nó sẽ khác cuộc sống nó sẽ khác và 
mình sẽ ở lại trên đất nước Việt Nam và chị thấy là mình phải đi lính nên vấn đề học 
hành bị thất đoạn mình không thể học lên cao học như ước muốn của mình bởi vì 
người Việt thường thường trọng về vấn đề học vấn. Theo tôi vì chiến tranh Việt Nam 
làm cho hầu hết những người đều có chí tự học về giáo dục họ muốn có thể vươn cao 
hơn nhưng vì hoàn cảnh chiến tranh làm cho họ không thể đạt được những gì mà họ 
muốn. Đó là hậu quả của chiến tranh,ngoài những hậu quả về tang thương,có người bị 
chết thì còn vấn đề xã hội. 



!: Vâng,thế trong gia đình anh,họ hàng có ai bị chết trong chiến tranh không ạ? 

@: Gia đình tôi thì có một người anh đi lính và chết ở trận Mỹ Chánh 

!: Anh họ ạ? 

@: Dạ vâng,anh họ 

!: Thế ông cụ có phải ở trong quân đội không? 

@: Thưa chị anh họ tôi tại vì làm tiểu thương do đó cũng không ở trong quân đội  

!: Thế anh có dịp nào tiếp xúc với người Mỹ,nhất là lính Mỹ không ạ? Trong cái thời 
gian mà ở Việt Nam trước năm 75? 

@: Trước 75 thì mình đâu có dịp tiếp xúc với người Mỹ đâu vì mình cũng đi học rồi 
đi lính có qua đây thì mình tiếp xúc với một số người ở thành phố của Mỹ nhưng mà 
tôi có dịp tiếp xúc với người Mỹ khi tôi ở trại tị nạn đó thì khi ở trại tôi có làm cho 
phòng biệt động. 

!: Nhưng mà trong thời chiến tranh thì không có? 

@: Trong chiến tranh thì không có tại mình đâu có dịp tiếp xúc với họ. 

!: Anh nghĩ gì về cái chính sách của người Mỹ trong thời chiến rồi sau thời chiến ở 
Việt Nam? Anh có nghĩ rằng người Mỹ giúp Việt Nam cộng hòa như vậy là đúng hay 
là nên giúp cách khác? Đại khái như là cái chính sách của họ đối với miền Nam mình 
trong thời chiến. 

@: Thưa chị theo tôi chính sách của người Mỹ ở miền Nam là, vì mình qua Mỹ mình 
ở rồi thì mình biết là chính sách của họ là vì quyền lợi của đất nước Hoa Kỳ cái cuộc 
chiến ở miền Nam mình khi mà họ bắt tay được với cộng đồng rồi thì chính sách của 
họ đã đổi đi và Việt Nam mình tôi nghĩ là tới đó là xong.Đại khái là mình nghĩ là 
người Mỹ họ làm cái gì cũng vì quyền lợi đất nước của họ,mình là một nước thiểu sos 
thì do đó mình phải chấp nhận những gì mình phải gánh chịu do đó nhiều khi những 
người trong nước cũng không thể định đoạt được quốc gia của mình khi mà bị các 
cường quố họ quyết định. 

!: Thế sau chiến tranh Việt Nam thì chính sách của người Mỹ bây giờ theo anh thấy 
như thế nào đối với Việt Nam? 

@: Sau này thì …chị biết anh Cận Kim không? Trên báo Ngày nay ấy,tôi cũng khá 
thân với anh ấy và khi anh làm báo thì chỉ nhớ có một ông đại sứ có một cô vợ người 
Úc, ông kia thì tôi quên mất tên rồi làm phó đại sứ ở Việt Nam thì hồi đó mối lần đi về 
bên Mỹ này thì ông gặp một số nhóm báo chí thì anh Cận Kim thì anh ấy gọi là có 
quen biết ông đó thì khi ông ấy về thì ông ấy họp và nói về một số cái proxy ở Việt 



Nam thì theo tôi được biết thì bây giờ cái proxy của người Mỹ ở Việt Nam đó bây giờ 
họ lại muốn trở lại Việt Nam cái bằng chứng là ngời Việt Nam qua Mỹ họ sẽ ưu tiên 
hàng đầu so với thế giới. Chị thấy hồi trước không ai qua được, rất là khó nhưng bây 
giờ dân thường cũng qua được rồi học từ hight school đến đại học. Nếu mà tôi không 
lầm thì hính phủ họ còn xây các trường đại học để khuyến khích mình sang đây 
học .Thí dụ như bây giờ mười ngàn đồng một người thì giảm xuống còn năm ngàn thì 
mình có thể qua được hai người. Và lúc đó thì họ viện trợ cũng khá nhiều,và tôi ngĩ đó 
là cái proxy của người Mỹ ở Việt Nam và họ dùng người Việt Nam để chống lại 
người tàu. 

!: Giờ trở lại xin hỏi ông một số kinh nghiệm về di dân đó thì trước khi nói vấn đề di 
dân thì xin hỏi ông ngày 30-4-1975 thì lúc bấy giờ ông đang ở đâu ạ? 

@: Ngày đó thì tôi nhớ rõ lắm tại vì tôi về nước cuối năm 1974 tới mấy tháng cuối 
cùng đó thì tôi phải ra Nha Trang học thì ngày 31-4 là ngày mà Nha Trang bỏ ngỏ 
thực ra thì Nha trang cũng chưa có Việt Cộng nào vô cả. Sau đó tôi về Sài Gòn và khi 
tôi về Sài Gòn như vậy thì tôi tiếp tục ở Tân Sơn Nhất  thì mấy ngày đó tôi ở ngay cái 
chỗ bên đó gọi là trường kỹ thuật thì tôi thấy là cái xe bus đó ban đêm chở người ta đi 
ra sân bay thì tôi ngĩ chắc là xong rồi. Ngày 28-4 thì buổi sáng tôi cũng đi học lúc đó 
ông sếp của tôi nói tôi là cho mày đi ra ngoài chơi thì khi ra ngoài chơi tôi nhớ là 3 cái 
A57 nó thả bom thì lúc đó tôi đang đứng ở đường Nguyễn Như Thuật thì lúc đó có 
ông bạn tôi mặc đồ bay rồi ông ấy hô: ”tụi bay đứng ở đây làm gì vô phi trường đi nó 
thả bom rồi biết không” thì tôi với ông bạn ngĩ rằng bây giờ tối rồi thì mai vô cũng 
được,mai là ngày 29 thì tôi với ông bạn đi mặc đồ bay. Tôi với ông bạn đi vào tới 
cổng Chi Lăng đó thì họ đâu cho vô thực ra thì đêm đó họ đi hết rồi. Tôi vô không 
được thì tôi đi vòng qua sở quyền ở ngã tư Phú Nhuận đó vô đó thấy toàn pilot không 
có ông thì mặc đồ bay có ông thì đeo súng để vô đi bay mà họ không cho vô. 

!: Có biết tại sao không được vô phi trường không? 

@: Không, tại vì lúc đó không cho vô tức là không vô không ra thì lúc đó tôi lại vòng 
qua chỗ cái sân golf bên cầu số 10 đó nó có cai đường dân thường sinh cho quân đội 
đó thì tôi vô mà quân cảnh họ vẫn không cho vô. Chiều ngày 29 thì hạm đội bay vô 
rồi tôi nhớ là trên trời chỉ có mấy chiếc phản lực để nó cover đó còn bắt đầu là trực 
thăng không chiến vô họ di tản.sáng 30 lại chạy lên Tân Sơn Nhất nữa thì lúc đó họ 
vẫn không cho vô thì tôi chạy ngay về cái góc đường Hùng Vương với đường Duy 
Tân  gần chỗ khu phở gà đó thì tôi với bạn mình đang đứng thấy mấy cái xe dù họ chở 
mấy người đeo quân hàm họ chạy rồi họ đỗ ngay chỗ cây xăng rồi họ nhòm thấy tôi 
họ la:”Đứng ở đây làm chi?” Tôi với ông bạn tôi thấy vậy ngĩ bụng giờ đi phi trường 
không được rồi. 

!: Hồi đó anh đã có gia đình chưa? 



@: Lúc đó chưa chị tôi lấy vợ năm 76. Thì lúc đó xong cái tôi với bạn tôi đi bằng tàu 
chạy xuống bến Bạch Đằng khi chạy đến bến Bạch Đằng chị nhớ đường Hai Bà Trưng 
chứ gì đang chạy nửa chừng thấy mười mấy ông binh tuyên bố đầu hàng. Lúc bấy giờ 
tụi tôi lại trở vô nhà không đi tàu nếu mà đi có khi cũng không đi được vì cái số của 
mình,mình muốn đi lắm mà không được tại lúc đó tụi tôi mới đi Mỹ về thì tôi còn cái 
tờ IPO(international paper older) tại vì họ cấp lúc bấy giờ để mình đi đường đó bằng 
bay rồi mình chuẩn bị đi tôi muốn đi lắm nhưng mà đi không được tôi bị kẹt lại phía 
sau, cái số của mình nó vậy. 

!: Vâng rồi thế còn những ngày sau đó thì sao ạ? 

@: Những ngày sau đó tôi chỉ nhớ là Việt Cộng nó chia hai phần: sĩ quan và hạ sĩ 
quan,nó kêu sĩ quan thì nộp 3 ngày,từ chuẩn úy trở xuống là hạ sĩ quan, đối với Việt 
Cộng thì chuẩn úy là hạ sĩ quan, ngày xưa mình cũng học nhưng mình không để ý vấn 
đề chuẩn úy,mình cứ ngĩ là mình đi lính thì là chuẩn úy rồi sau đó đánh trận mới lên 
trung úy,thiếu úy nhưng Việt Cộng thì chuẩn úy nó lại xét là hạ sĩ quan mà tụi tôi lúc 
đó là sinh viên sĩ quan thì coi như là hạ sĩ quan thì coi như là bắt cho đi 3 ngày nó gặp 
ở xã đó ngồi mình viết tờ tự kiểm này kia giống như là mình viết sơ yếu lý lịch đó chị 
rồi mình viết được 3 ngày xong thì nó cho về nhưng cái chính không phải cái 3 ngày 
của mấy ông hạ sĩ quan này là cái đề nó nhử thôi cái chính là mấy ông sĩ quan. Sau đó 
mấy ông hạ sĩ quan đi về hết rồi thì mấy ông sĩ quan đi gặp 10 ngày. 

!: Thế như vậy là anh nằm trong cái thành phần hạ sĩ quan ? 

@: Vâng tại vì chị biết không nó coi mình là hạ sĩ quan xưng chuẩn úy trở xuống nó 
coi là hạ sĩ quan tại vì chưa ra trường đó thì là hạ sĩ quan,cái chính là nó dùng cái đó 
để nó nhử mấy ông sĩ quan của mình theo tôi là như vậy. Thì mấy ông sĩ quan đó rõ 
ràng đi học nó cho có 3 ngày về thì bây giờ 10 ngày có nhiều người còn dát đi học về 
sớm, thực tế những người ở lại nhưng mà đâu có biết đâu là nó tóm đi hết rồi tôi kể 
với chị một ví dụ là hồi đó lúc mà ở Nguyễn Minh Chiếu đó bên không quân nó còn 
bắt đi trình diện rồi đăng kí thì mình cũng là pilot thì mình đi vô thì mấy ông quân ông 
có nói là: ”mày nói gì đừng nói là bay A7 nhé nói là bay vận tải đi” rồi về sau cũng 
không có chuyện gì.Giờ tôi nói với chị về vấn đề chuẩn úy thì những người học ở 
nước ngoài đó thì tụi tôi về tụi tôi là thiếu úy khi đủ 24 tháng nhưng những người học 
không đủ thì giáng làm công vụ. Thì những người học đủ ấy họ là chuẩn úy rồi khi đi 
bay đó thì họ là thiếu úy mà khi đi bay có ai để ý đâu vì đi bay toàn là thiếu úy không 
à. Thì ông bạn tôi đó giấy là chuẩn úy nhưng khi ra thư ký của Việt Cộng đó thì nó 
thấy giấy ghi nhỏ quá nó đề cho thêm sĩ quan thì ông bạn tôi ngĩ thiếu úy với chuẩn úy 
thì khác gì nhau ai ngờ đâu thiếu úy đi học là nó bắt đi tù,tù 3 năm. Tôi kể chuyện này 
còn vui nữa đó là cái nhóm tụi tôi về đó là khoảng 300 pilot từ F5A10 trực thăng thì 
khi bị bắt xong tụi tôi cũng có nhóm tập lại với nhau đó thì bây giờ nói là khai làm sao 



thì nhóm nói là thôi bây giờ ấy mày khai thiếu úy cho mày đi bay thì tôi có mấy ông 
bạn đó khai thiếu úy nó cho đi từ mấy năm  

!: Vậy là ông ấy thực sự à chuẩn úy? 

@: Không, ông ấy là sinh viên sĩ quan thôi chị, ông ấy là sinh viên sĩ quan như tôi thôi 
chị nhưng lúc đó không biết tại sao ông ấy nói cái gì trước đó tại vì lúc về tụi tôi cũng 
tính ngành rồi đi bay là thiếu úy rồi lúc đó nhiều người ngây thơ mấy người kia người 
miền Nam không biết thế là thôi bây giờ thiếu úy cho đi bay,thế là đi bay 3 năm. 

!: À thế ạ,cái số ấy đông không anh ? 

@: Đông lắm chị ạ,tại tụi tôi cái nhóm pilot tụi tôi là sinh viên sĩ quan phat sinh đó 
mình đâu có phương tiện để đi đâu thì coi như là đi tự túc thôi ai đi được thì đi đa số 
là vượt biên thôi mà thế còn di tản đợt đó thì toàn cấp lớn đi là nhiều chứ còn cỡ mình 
đi thì không có chỉ có phát sinh  thêm thôi 

!: Thế như vậy là cái ngày 30-4 là anh bị kẹt lại,trong cái lúc kẹt lại anh sinh sống ra 
làm sao ? 

@: Dạ tôi bị kẹt lại,chị biết là do tôi bị kẹt lại nó gọi mình là lính ngụy nó không có 
xài nữa thì mình đi làm nghề tự do, buôn bán để sống thôi tức là nó không cho mình 
hội nhập được cái xã hội của nó mình phải lang thang làm gì thì làm. Như tôi mà ở lại 
đó thì con cái tôi sẽ không bao giờ được học đại học chỉ cho học tới trung học là hết 
tại vì mình thuộc cái chế độ cũ. Mình nghe thằng tổng nói là học tài thi lý lịch nó là 
vậy. Tài mình nó không quan trọng nữa nó chỉ dùng cái lý lịch. 

!: Dạ như vậy thế khi anh ở lại anh là con cả trong gia đình anh có phải quan tâm lo 
lắng cho bố mẹ các em ? 

@: Dạ thì lúc đó ngày nào mình cũng phải làm ăn, làm những cái nghề lao động chân 
tay đó chị vì họ không xài cái người như mình rồi vì khi họ tới đây bất cứ cái gì họ 
cũng căn cứ vào lí lịch hết thì mình chỉ làm những cái nghề lặt vặt như là buôn bán rồi 
ở nhà đi làm may thêu hay là làm này kia đó chị ròi hầu hết mọi người đều bận hết. 

!: Thế động lực nào thức đẩy anh bỏ Việt Nam ra đi và anh đi khi nào đi như thế nào ? 

@: Cái động lực trước đó khi mà nghe Cộng Sản vào miền Nam thì tôi đã định bỏ đi 
rồi nhưng mà đi không được đó chị thì lúc nào trong đầu tôi cũng  nghĩ là phải kiếm 
đường đi.hChị có tưởng tượng là cái chuyến mà tôi chị tưởng tượng như vậy mà tôi 
còn đi nè tức là cái ke tôi có tám thước à, bề ngang có hai thước, mười mấy người mà 
ngoài thì giông bão không biết nghĩ ra sao có khi chết ngoài biển.nhưng mà hên chị đó 
tôi đi ra biển xong tôi về được. Chị biết là chết 99% mà tôi vẫn đi. Tại vì cái cuộc 
sống nó đày đọa khủng bố tinh thần mình quá, nên nhất định mình phải đi nó coi như 



là đẩy mình vào đường cùng tại vì chị không thể nào sống hòa nhập được thì con cháu 
chị cũng vậy luôn tôi đi cũng một phần là vì con cái tương lai của các cháu nữa không 
đi không được đâu nha. 

!: nhưng mà hồi đấy anh vẫn chưa lập gia đình ? 

@: Thì năm 76 tôi lập gia đình 

!: À thế là lập gia đình trước khi đi phải không ạ ? 

@: Dạ tôi đi năm 80 

!: Thế anh ra đi bằng cách nào xoay sở thế nào đi ? 

@: Hồi đó chị biết là ở lại đó thì có 2 lính hải quân. Tại vì hải quân đi vượt biên thì ta 
nge nó không còn là hải quân thì thường thường ta mời người ta đi giống như là chỉ 
đường cho mình qua bên kia. Tôi là lính không quân thì tôi cũng biết xài cái la bàn đó 
chị thì đại khái nó cũng giống đi biển, họ đi biển họ có cái điểm… 

!: Tức là người ta thích có mình ở trong đó ? 

@: Dạ cũng giống như họ cho mình đi để mình biết đường định hướng.Đại khái như 
vậy 

!: Thế như vậy anh phải mấy lần anh mới đi lọt ? 

@: Thực ra ma nói thì tôi đi tới 8 lần,lần thứ 8 mới lọt nhưng có 4 lần tôi còn nhớ nhất 
đó là một lần tôi nói với chị tôi đi ra biển mà bị bão đó thì phải công nhận nó cũng 
kinh khủng thật mình không tưởng tượng nổi thì khi đó đi về.Một lần nữa thứ nhì đó 
là tôi đi ngoài Vũng Tàu bãi trước Vũng Tàu đó thì kì đó là tôi bị bắt tại vì lúc đó chị 
biết rồi tôi khi mà ra Vũng Tàu đó thì cũng có người gọi là tôi đi theo cái kiểu tôi nói 
với chị đó cho mình đi mình dẫn thêm một người bạn của họ. Trong khi đó cái người 
đưa dầu đó tức là phía Việt Nam phải có người đưa dầu cho ghe nó đi thì khi người 
đưa dầu này họ gửi một đứa con đứa con nhỏ xíu nhưng chị biết là chị thấy tại sao ho 
phải đi cái người đó con người ta còn ít tuổi mà người ta cũng đành đứt ruột cho đi 
vượt biên để cuộc sống nó khá hơn thì cái cô đó cô ấy gửi đứa con đi thì cái ông chủ 
tàu đó ông ấy lại không cho đi. Khi đó tàu tôi ra tới ngoài khơi rồi thì khi ra tới ngoài 
khơi tôi với 2 ông sĩ quan bộ binh 3 thằng khoái quá ra tới biển thì chỉ có chảy nước 
mắt thôi thế là kết nghĩa anh em. Lúc bấy giờ vui được chút xíu thôi thì có công an 
đuổi theo tại vì tàu tôi nặng còn tàu nó lẹ lắm vì tàu của biên phòng mà,lúc bấy giờ tôi 
vẫn còn mặc quần đùi lúc ấy bắt vô nó còn chửi thề đó : chúng mày làm ông mất ngủ. 
Thì tôi nhớ biên phòng nó bắt hết vô thì trong tàu có 1 cô gái, thì cô đó người bạn tôi 
giới thiệu tôi đi với cô đó tại khi tôi đi đường đó thì cái cô đó sẽ đi với tôi tôi nghĩ đó 
là người ông bạn ông ấy gửi đi. cô đó mới khoảng 18-19 gì đó,có mình cô ấy con gái. 



Rồi nó chửi thề đó chị, tôi xin lỗi chị, nó chửi : con đĩ mày làm cái gì ở đây, đủ thứ đó 
chị. Xong rồi nó bắt nó nhốt ở Vũng Tàu nhốt biệt giam hết trong đó thì lúc đó tôi vô 
tôi khai. Tôi nói 2 bạn kia là vất hết giấy tờ đi khi mà Việt Cộng nó đuổi theo đó nó 
bắt được là chết. Nhưng mà 2 ông kia ông ấy sợ làm sao ấy, ông ấy mới đi tù về thì 
ông đó đi ông khai chị biết không khi mà nó bắt kên khai thì từng người khai Việt 
Cộng gọi là chấp pháp đó thì tống về nước.Khi mà Việt Cộng nó bắt được cái tàu đó 
thì có 3 người bị nặng nhất nó gọi là ban tổ chức còn mấy người như thường khách thì 
nó tha. 

!: Thế trường hợp của anh làm sao mà anh thoát ? 

@: Thì chỉ có tôi là người dẫn đường thôi, chị biết tôi mặc đồ giống như là, mặc cái áo 
lính bộ binh ngày xưa đó rách vá tùm lum hết tôi phải ra bãi trước tôi ở 1 tuần lễ liền 
thì tôi ở rồi đi lang thang đó. Tới phiên tôi lên nó chỉ cái connect rồi nó hỏi: mày biết 
cái kia không ? -Dạ tôi có biết cái đó là cái gì đâu, tôi không biết đâu. Nó bảo: là trại 
giam đó,mày sẽ vô đó.kế tiếp nó hỏi :Tại sao mày đi vượt biên ? Tôi nói chứ :Tôi nói 
thiệt cán bộ tôi chả biết vượt biên là gì, tôi đi tôi không biết gì hết trơn, anh thấy quần 
áo tôi thế này người tôi thế này mà đêm ngủ tôi nghe người ta nói đi tây đi tây thì tôi 
bắt trước tôi leo lên tôi cũng chả biết đi Tây là đi đâu. 

!: Vâng, mà làm sao cái giọng của mình nói làm cho có vẻ quê mùa chất phác để cho 
người ta tin ạ ? 

@: Trời ơi chị biết không cái vùng đó người ta vượt biên nhiều lắm mà cái tụi công an 
nó chỉ bắt để lấy tiền thôi chỉ có 3 cái người đầu não kia là nó khảo tiền được còn nó 
thấy người như tôi là nó biết thằng này ngèo nó đâu có để ý làm chi. Thế xong nó 
hỏi :Thế mày có đi lính không ? Tôi bảo :Tôi trốn đi lính. Xong số tôi phải nói hên, nó 
cho tôi đi về. Nói thật ra hồi đó nó mà giam tôi thêm lâu chút xíu là tôi hư cái chân 
này tại vì chị biết không trong cái biệt giam của nó có cái cửa nhỏ xíu như vậy mà 30 
người ngồi trong đó hết, trong đó mặc mỗi xà lỏn thôi,trong đó nóng quá tức là không 
có con rệp hay con nào sống nổi cái hơi người. Còn cái người nằm trong cùng ngồi kế 
cái chum, chị nhớ Việt Nam có thùng séc tây hai chục lít không? tất cả tiểu tiện phải 
làm trong đó hết, người nào vô sau phải nằm gần cái đó thì nó gọi là biệt giam. Thì nó 
biệt giam mình tức là mình nằm trong phòng đó chờ nó chấp pháp lấy cung hết rồi nó 
quyết định là thả hay không thả. Thì nó nhốt tôi hai tuần sau đó nó đọc tên tôi lên kêu 
tôi ra ngoài có tên tôi,thôi chết rồi chắc mình khai gì rồi có khi nó đưa mình về Chí 
Hòa ai ngờ đâu nó tha nó cho thêm tiền đó chị tôi nhớ là nó cho 12 đồng mấy gì đó. 

!: Mà như vậy chỉ có mình anh vượt biên thôi hả ? 

@: Trời thì lúc đó người ta cho mình đi thì mình đi thôi, tại vì cái người kia người ta 
giới thiệu thì của người ta một người và mình là hai. 



!: Nhưng mà bà ấy cũng đồng ý như vậy ạ ? 

@: Dạ thì cũng phải chấp nhận thôi giờ mình ở lại thì cũng chết, ở lại thì cũng chẳng 
làm được cái gì hết, không giúp ích được gì hết. Nó tha tôi ra ngoài bến xe tôi lên xe 
ôm chạy một mạch về đến Giải Phóng. Còn một lần nữa là tôi đi vượt biên xuống 
Rạch Giá thì cái đó đúng là cái kinh nghiệm mình không đi biển. Tôi đến tàu ngon 
lành,đi ra cửa biển tới vùng sẹo râu đó dân ở đó là không có nghề chị biết không cái 
trăng sáng ngoài biển không có cá là tàu của Việt Cộng nó đi vô nó đi vô mình lúc đầu 
có cái cửa nó đi vô mình đi ra thì đụng nó thế là đi không được, đi không được thì lại 
để trở về.Chuyến cuối cùng thì tôi đi ở Thốt Nốt nhưng mà chứa người thì chứa ở chợ 
Cần Thơ  thì lúc đó tôi mới biết bến Ninh Kiều nó ra làm sao,ngày xưa mình cứ đọc 
thấy là : Cần Thơ có bến Ninh Kiều ngựa xe như nước người nhìn như nêm chẳng hạn. 
Mình ngĩ bụng chắc là bến Ninh Kiều chắc là thành phó Cần Thơ đẹp lắm. Trời ơi cái 
lúc tôi đến hàng nổi đó thì sau này nó đổi làm nhà hàng ăn uống  thì lúc đó tôi lúc nào 
cũng mặc đồ rách rưới vô ăn đối với Việt Cộng thì nó có một cái đó là nhìn chị thê 
thảm thì nản còn nếu nó thấy chị mà hơn nó là nó để ý chị rồi giống như là bây giờ 
mày là thằng bần cùng rồi mày còn thu tao thì thôi còn ấy gì nữa chẳng hạn như chị đi 
xin giấy tờ mà chị mặc đồ đàng hoàng là nó để ý chị nhưng chị mà mặc đồ rách rưới 
thiểu lão thì giấy tờ nó làm gọn lắm.Thì khi tôi vào nhà hàng ăn uống thì tôi thấy nước 
cái sông đen ngòm xong rồi tôi hỏi mấy người Cần Thơ thì họ nói hồi xưa ở đó vậy.. 

!: Đó là năm một ngàn chín trăm bảy mấy phải không ạ ? 

@: Năm 80 chị thì tôi ra chuyến đó thì tôi đi được thì ở Cần Thơ nhưng mà đổ ở Thốt 
Nốt  

!: Vậy thì chuyến tàu đó đi bao lâu rồi đến đâu ạ ? 

@: Chuyến đó đi 5 ngày thì bị cướp 3,4 lần gì đó  

!: Cướp nó làm cái gì ? 

@: để tôi kể cho nghe,khi mà tụi tôi đi được khoảng 2 ngày 2 đêm rồi thì khi đó tôi 
đang ngủ ông bạn tôi gọi: Tân ơi dậy đi tới bờ biển này. Mình tính toán thì phải 3,4 
ngày mới tới Mã Lai giờ mới có 2 ngày mấy tôi mới dậy tôi ra coi thì tôi thấy phía 
đằng trước đèn không à, ban đêm đen thui thấy đèn cứ nghĩ là thành phố mình đâu 
có biết đó là đèn bọn Thái Lan nó giăng câu-giăng đe đó, nó giăng dài dài đó, lúc đó 
tôi nghĩ đêm mình vô vào mấy cọc đáy mình chết bây giờ mình cứ đi dọc theo đèn đi 
tại vì nó là thành phố mình đâu có biết nó là cái đèn giăng đâu,mình có đi ra biển bao 
giờ đâu mà biết hóa ra khi gần tới sáng thì thấy toàn tàu Thái Lan không,t rời sáng 
mình thấy nó thì nó thấy mình rồi,thấy là nó bắt đầu nó lên nó cướp.Cái chuyến đầu 
tiên đó tàu nó lớn lắm nó là 4 chiếc giàn hàng ngang giống như đánh trận vậy đó thì 
khi nó chạy tới tàu tôi xong cái thì 3 chiếc nó chĩa ra còn 1 chiếc nó chạy vô chạy vô 



thì bây giờ mình nói là chiếc tàu đó trên cái đầu của nó có những bó hoa, bây giờ tôi 
mới biết là những tàu nào trên đầu của nó có bó hoa thì là tàu có chủ là người tàu,và 
chủ người ta không cho hãm hiếp đàn bà con gái thì cái chuyến đó là họ qua xong họ 
lục soát xong họ lấy đồ, họ có kỹ thuật lắm chị, họ không xét túi xét quần áo. Con 
gái thì họ bắt qua hết tàu họ xong lột hết quần áo ra đứng nhảy,đ ó là cái cách nó xét 
chuyên nghiệp rồi nó lặn xuống tàu nó mò làm đủ thứ chứ túi tắm là nó không có lục 
tới, nó bắt há miệng này kia tức là tụi nó xét chuyên nghiệp đó chị nó cướp chuyên 
nghiệp cướp nhiều người nó biết người ta hay giấu ở đâu rồi.Thì cái tàu đó mất 
khoảng mấy tiếng đồng hồ xong rồi nó thả đi. Thì chiếc đó nó chỉ cướp đồ đạc thôi 
thì tụi tôi mới lại lang thang đi nữa thì gặp cái chiếc thứ nhì thì nó đến rồi nó cho đồ 
ăn, nó cho cá cho đồ rồi nó xin vàng thì thôi có ít tiền thì cho nó. Tới chiếc thứ 3 thì 
nó bắt nó hãm hiếp thì trong be cũng có mười mấy cô thì bị nó hãm hiếp thì nó hãm 
hiếp được chừng không bao lâu thì thấy 1 cái tàu lớn đằng xa thì nó bỏ nó đi. Xong 
rồi tới cái tàu thứ 4 thì tụi tôi gặp ông đó cũng người tàu thôi thì ông mới kéo cái tàu 
tụi tôi ông cho hết lên cái tàu của ông, thì ông cho hết lên xong chị biết không mấy 
cái cô đó ông ấy cho đi tắm hết tụi tôi nghĩ thôi chết rồi thế này chắc nó lại giống 
bọn kia rồi lần này nó văn minh hơn nó cho đi tắm. nhưng mà cái ông đó thì sau khi 
tắm rửa sạch sẽ xong ông ấy cho ăn uống đàng hoàng xong rồi lúc đó tụi tôi biết 
tiếng Anh thì họ cũng biết tiếng Anh thì có nói qua nói lại thì mình cũng phải nói là 
Thai Lan good people đại khái là vậy đó.Trong chuyến đó thì ông bạn tôi lấy cô vợ 
giống như người lai đó, ông ấy mới xin cô ấy làm con nuôi, trời ơi ông bạn tôi khóc 
quá trời luôn nhưng về sau cuối cùng ông lại tha 

!: Bao nhiêu tuổi mà ông ấy xin làm con nuôi? 

@: Lúc ấy cũng khoảng 14-15 tuổi đó chị mà cái giống lai tóc vàng, dài mà lúc đó ông 
ấy bắt thì cũng chịu thôi mình đâu làm gì được đâu. Sau ông ấy kéo vô thì lúc đó chị 
biết luật của bên Thái Lan,Mã Lai đó không cho tàu kéo người vượt biên vô trong 
đất liền thì ông ấy dẫn tụi tôi tới 1 cái chỗ đó ông ấy chỉ: ”đây này.bên này là Thái 
Lan, bên này là Mã Lai, mày muốn chạy Thái Lan chạy qua đây, muốn vô Mã Lai 
chạy qua đây. Sau đó ông ấy để tụi tôi ở đó thì tôi chạy vô, nghĩ bụng Thái Lan nó ấy 
quá thì thôi chạy vô Mã Lai, thì vô xong gặp người dân ở đó họ kêu mấy cái lính của 
họ ròi đưa tôi đến đảo. 

!: Thế như vậy thì anh sống trong trại tị nạn bao lâu rồi ? 

@: Hồi đó tôi lên là tháng 10-1980 thì lúc đó trên đảo có những công việc lặt vặt đó, 
mình cũng biết Anh ngữ thì mình cũng vô cái gọi là trung tâm Anh ngữ mình giúp 
cho mấy người Việt Nam đó rồi sau đó cái thời điểm đó rất là khó chị biết là tôi là 
lính du học ở Mỹ rồi mà có cậu em trai vượt biên trước nó ở Mỹ rồi nhưng mà tại vì 
tôi có gia đình thành 1A mà 1A dưới thời của ông Carter  mà ông Carter ông ấy 
không khắt khe về lính chỉ ưu tiên cho người có gia đình thôi dó đó họ không cho tôi 



vô Mỹ nữa họ nói là bây giờ anh muốn vô Mỹ thì phải qua 2 nước là Úc và Canada 
lâu lắm họ không kiểm soát thì tôi mới cho đi qua Mỹ. Nhưng mà cái thời điểm đó 
nếu là người bên Thái Lan thì họ lại đi Mỹ rất là dễ mà đi Úc rất là khó mà trong khi 
đó tôi đi Úc rất là dễ tàu đi Úc gần hết mà trong khi đó 3 bên muốn được thì phải có 
cái mộc sừ của phái đoàn Úc và phái đoàn Canada mà bấy giờ nếu tôi qua Úc là nó 
nhận tôi liền tại vì mình cũng biết tiếng Anh này kia thì lúc đó hên quá bên phòng tị 
nạn họ mở cái chương trình orication tức là cái chương trình này của phòng tị nạn 
tức là cái người tị nạn trước khi đến đất Mỹ đó họ phải học mất 2 tuần về đời sống 
người Hoa Kỳ, địa lý, sử ký rồi những cái cuộc sống hàng ngày như là in, siêu âm, 
xe cộ này kia thì tôi mới aplice vô cái chương trình này thì mình phải làm cho họ 6 
tháng họ trả lương cho mình là 60 đô một tháng. thì khi đó tôi qua bên Kualumber ở 
chứ không ở bên này nữa tại cái trường nó ở bên kia tức là những người nào khi mà 
ở bên trại tị nạn xong rồi được đi Mỹ, được bên Mỹ nhận đó thì qua bên kia,bên kia 
chờ thủ tục giấy tờ máy bay học hành này kia rồi đi Mỹ thì đó là tôi bên trại đó  

!: Khi mà anh được làm đơn xin đi Mỹ thì họ hỏi anh những câu hỏi như thế nào? 

@: Tại vì khi tôi vô cái chương trình đó thì tôi ngĩ là cái hồ sơ của tôi bên đó vẫn còn 
nhưng mà khi vô tới phòng tuyên thệ đó tức là phòng 4 đó thì cái người đó ông ấy 
hỏi tôi là bây giờ anh nói anh là pilot thì bây giờ anh làm cho tôi một cái 
autolocation của thằng ấy ra làm sao? Tại vì họ muốn test mình đó chị biết không thì 
tôi nói cái phương pháp làm ra làm sao thì ông ấy oke,ông ấy bảo cũng là pilot trực 
thăng ngày xưa đây. 

!: Thế anh có bị bắt buộc qua một cuộc thử nghiệm sức khỏe nào không? 

@: Thưa chị tất cả người nào qua Mỹ cũng phải trải qua khám sức khỏe hết 

!: Những người có vấn đề thì phải làm sao ạ? 

@: Những người có vấn đề thì phải ở lại bao giờ clear thì mới được qua 

!: Thế những cuộc thử nghiệm đó như thế nào anh còn nhớ không ạ? 

@: Thì đa số là bi phổi đó chị tôi không biết họ nghĩ người Việt Nam mình bị làm sao 
nhưng hồ sơ toàn nam mà bị bệnh phổi,clear là đi hết. 

!: Cảm ngĩ đầu tiên và những kinh nghiệm ngày đầu tới đất Mỹ là như thế nào? 

@: Tôi có cái kỷ niệm là khi mà tôi mới qua thì mình đâu có xe cộ gì đâu thì có quen 
mấy người Mỹ đó thì họ có nhờ tôi đi sơn nhà cho họ. Chị biết cái nhà lầu nó lớn 
lắm thì bà ấy có hỏi là anh sơn nhà này bao nhiêu tiền. Tôi với cậu em vợ ngĩ bụng 
mình sơn cái nhà này chắc cũng phải mất 2 ngày thôi mỗi người năm chục một ngày, 
2 ngày lấy 2 trăm. 



!: Thế nơi đầu tiên anh sống ở Mỹ là nơi nào thế ạ và anh làm những nghề gì để sống? 

@: Thưa chị nơi đầu tiên là tôi ở thành phố Hiuton đó chị tại vì cậu em tôi ở thành 
phố đó tại vì cậu ấy làm spancer tại vì mấy người định cư là phải có spancer-cái 
người giống như người bảo trợ đó chị mà người bảo trợ ở đâu thì mình phải ở đó, 
mới đầu thì tôi đến Hiuston sau đó được mấy tuần thì tôi có người bạn trên….đó thì 
ông ấy nói trên ấy kiếm việc dễ lắm thì tôi lại đi xe bus lên trên đó thì ở được vài 
tháng thì lại có người bạn bảo thôi về đây đi làm tiện làm đó thì hơi nguy hiểm 
nhưng có tiền lắm thì tụi tôi cũng về làm được khoảng chừng 2 tháng gì đó thì tôi bị 
cướp mà cướp đúng ngày Noel. 

!: Anh có thể nói thêm về cái kinh nghiệm đó không ạ? 

@: Cái kinh nghiệm đó là tại vì khi mình làm hết mọi công việc của người manger ấy 
thì tụi tôi phải đo xăng rồi ghi report tất cả thì lúc đó cái cây đo xăng nó bị trục trặc. 
Chị biết là khi mà người supervise họ vô họ lấy tiền đó là mình phải khóa cửa lại và 
cái người làm đó thì mở cái hộp ra đếm tiền đưa cho người ta. Thì tôi bảo người 
supervise là cái kim xăng này tôi đo nó làm sao đó. Thì ông ấy ra đo thì khi mà ra đo 
thì cũng phải khóa cửa lại tại vì bà xã tôi đang đếm tiền trong đó. 

!: Tức là lúc đó chị đã sang ở với anh rồi? 

@: Dạ chúng tôi đi chung với nhau,lúc lên đảo thì tôi đi trước nhưng mà 2 người lại 
gặp nhau trên đảo rồi đi chung với nhau luôn 

!: Dạ vậy là chúng ta quên mất cái chi tiết đó. 

@: Dạ thì khi đó cướp nó cũng canh tâm tại vì xe tiền đó chị nó ấy rồi, thì tôi vừa đo 
xong một cái đó rồi vô cửa thì tụi nó ào từ 2 bên ra dí súng vào đầu nó kêu : move, 
move, move, thì nó đẩy tôi vô trong luôn thì lúc đó bà xã tôi đang đếm tiền để giao 
đó thì tiền nó đang mở ra xong thì nó nhốt 2 vợ chồng tôi và nó tra khảo ông kia làm 
sao mà ông ấy khóc hu hu. Sau đó nó cướp xong nó đi. Sau đó thì 2 vợ chồng tôi lại 
thôi,ngỉ việc sau đó thì tôi đi làm cleanup cho 1 bệnh viện đó chị, làm mấy năm 
trong bệnh viện đó rồi sau đó bà xã tôi đi làm 2 vợ chồng có tiền mua 1 cái tiệm giặt, 
bên Texas này nó gọi là washateria. Tiệm đó xong thì tụi tôi lại để giành tiền mua 
tiệm khác khá hơn  

!: Thế theo anh thì cái điều khó khăn nhất để bắt đầu cuộc sống mới ở bên đây là gì ? 

@: ồ thưa chị tôi nghĩ là vấn đề sinh ngữ.Tại vì tiếng Anh mình là mình học hight 
school nhiều khi mình nói cũng đâu có giống như người Mỹ đâu. bên Việt nam mình 
thì mình học tiếng Anh đó nhưng bên này họ gọi là American leanguage nó khác.Tôi 
thì cũng có học rồi nhưng nhiều khi mình nói nói thì nó cũng : What ? đó là tôi còn 
khá rồi đó cong những người không biết thì còn kẹt hơn nữa. 



!: Dạ thưa anh,từ hồi nãy thì anh có kể cái câu chuyện là bị cướp-một cái kỷ niệm 
đáng sợ, ngoài ra thì anh có cái kinh nghiệm vui mà anh gặp được khi mà sang Mỹ 
không ạ? Về phương diện phong tục với văn hóa ? 

@: Phong tục thì như chị biết là tôi thì trước khi rời Việt Nam vượt biên đó thì tôi ít đi 
ăn phở lắm qua Mỹ rồi chắc không có phở mà ăn. Khi vô đây rồi thì sau này rất là 
vui, cộng đồng lớn mạnh rồi đó rồi những ngày tết họ tổ chức rất là vui cũng có tết 
truyền thống cũng có tết trung thu, không biết ở những chỗ khác như thế nào nhưng 
ở tiểu bang Hiuston này thì tôi ngĩ là ở quê hương có gì thì bên này có đấy thậm chí 
còn vui hơn đó chứ, Có khác 1 cái đó là người kế bên mình không phải là người Việt 
Nam thôi. 

!: nhưng mà những lúc đầu mình có ngỡ ngàng với cái phong tục của mình so với của 
bên Mỹ không ạ? Cái điều khôi hài làm mình tức cười nhớ hoài ấy ? 

@: Thực ra tôi cũng có đi Mỹ rồi nên cũng biết sơ sơ nên không có gì ngạc nhiên cả  

!: Thưa anh, anh trở thành công dân Mỹ hồi nào thế ạ ? 

@: Ồ tôi thực ra hình như là sau khi tôi định cư được ở Mỹ khoảng 6-7 năm thì tôi gia 
nhập quốc tịch Hoa Kỳ  

!: Vâng, khi mà anh tuyên thệ anh có cảm tưởng ra làm sao ạ ? 

@: Dạ khi mà nước Mỹ họ cưu mang mình thì mình coi như đây là một quốc gia thứ 2 
của mình nhưng tôi vẫn luôn giữ gìn nét văn hóa Việt Nam, các con tôi vẫn giữ họ 
tiếng Việt và nói tiếng Việt khi ở nhà 

!: Dạ thưa anh còn giữ liên lạc với gia đình, họ hàng ở Việt Nam không ạ ? 

@: Ồ dạ bây giờ tôi chỉ còn 1 người em kẹt lại thôi như tôi nói với chị rồi đó  

!: Thưa,thế anh đã từng về Việt Nam thăm nhà chưa ạ? 

@: Dạ thưa chị không ạ. 

!: Tại sao ạ ? 

@: Dạ thưa chị tôi nghĩ mình là tù nhân tị nạn chính trị và tôi cũng không còn gia đình 
nữa nên tôi cũng không về nữa. 

!: Cũng đã hơn 30 năm rồi anh còn nhớ quê hương không ? có cái bản nhạc nào làm 
anh nhớ nhất không ? 

@: Dạ có chứ ạ, những bản nhạc mình nhớ thì có bài : Việt Nam, Việt Nam đó chị  

!: Thưa thế anh có cố gắng giữ những tục lệ truyền thống Việt Nam không ạ ? 



@: Dạ thưa chị có chứ ạ, chẳng hạn như là đầu năm mình cũng có đi lễ chùa, xông đất 
rồi những ngày cúng mùng 1,2,3 rồi đi thăm bạn bè thì tôi vẫn giữ những tục đó. 

!: Dạ, tại sao mình lại giữ những tục đó ạ ? 

@: Dạ thưa chị tôi nghĩ là mình là người Việt thì mình phải giữ cái gì đặc thù của 
mình, cái thế hệ sau này thì không biết ngưng mình làm được cái gì thì làm hết sức 
mình thôi. 

!: Thế có những truyền thống hay tục lệ nào mà theo anh không thể giữ được ? 

@: Có một cái chị biết là ở Việt Nam mình đa số đàn ông đi làm, phụ nữ ở nhà  thì 
người đàn ông phải nói là có quyền nhưng qua bên này thì anh đi làm tôi cũng đi làm 
thì thôi bây giờ chúng ta bình đẳng. Tôi ngĩ là cái đó mình cũng phải chấp nhận vì 
qua bên này người phụ nữ đi làm còn dễ hơn là mình 

!: Dạ thưa anh thế trong gia đình có cái chuyện chia trách nhiệm cho đồng đều không 
ạ ? 

@: dạ thưa chị thì cũng có ạ thì như gia đình tôi thì tôi làm ngoài vườn bà xã tôi làm 
trong nhà,mỗi người một công việc,người nào việc đó. 

!: Thế anh có nấu nướng hay là rửa chén giúp gì trong nhà không ạ ? 

@: Dạ thưa chị nấu nướng thì nấu dở quá bà xã không cho nên rửa chén bà ấy cũng 
thầu luôn 

!: Nhưng mà anh chắc cũng lâu lâu cũng phụ tay vào đó chứ hả ? 

@: Dạ cũng lâu lâu  

!: Theo anh thế văn hóa của người Việt tại Mỹ sẽ phát triển ra làm sao ? Nó có thay 
đổi đi hay là nó sẽ bị mai một hay thế nào ạ ? 

@: Theo tôi nghĩ thì văn hóa của người Việt mình sẽ vẫn còn tồn tại nó không được 
như bên nước mình nhưng vẫn tồn tại vì bây giờ chị đi lễ chùa đó chị thấy giới trẻ đi 
khá đông đó là 1 điều đáng mừng chị thấy không nói toàn tiếng Việt không à. Cách 
đây khoảng 10 năm thì tôi thấy không nhiều nhưng sau này giới trẻ đi rất là nhiều thì 
rất là mừng nói thật với chị lớp Việt ngữ đó họ học rất là đông đặc biệt là nhà nào ở 
gần chùa đó thì họ cho con họ đi học rất là đông, đại khái là viết thì không được 
nhiều nhưng nói chuyện thì cũng…đó là những cái mình cố giữ lại đó chị. 

!: Ngoài ra anh có những kinh nghiệm, chia sẻ nào mà anh muốn chia sẻ với chương 
trình 500 lược sử phỏng vấn không ạ? Ngoài công việc làm văn thì anh cũng có viết 
báo thì anh có thể chia sẻ thêm được không ? 



@: Thưa chị thì qua đây rồi người Việt nam nào cũng muốn bảo tồn nét văn hóa của 
người Việt mình đó thì lúc đầu có khó khăn mình không có thời gian không có điều 
kiện đó thì sau một thời gian thì mình có nghĩ là làm cái gì đó cho tròn bổn phận 
công dân Việt Nam thì sau đó tôi có xuất bản cuốn tạp chí nói về văn hóa Việt Nam. 
Cuốn đó thì cái chủ trương đó là văn hóa còn thì dân tộc còn.Mình làm cái này thì 3 
tháng ra 1 lần cũng nhàn hạ cũng không có gì khó khăn như những tờ nhật báo này 
kia. Ngoài ra tôi còn xuất bản cuốn : Nam quốc sơn hà, Nam đế cư. Cái bài đó có 
người bảo của người vô danh nhưng mà Lý Thường Kiệt dùng cái bài đó,dùng mưu 
để kích động tinh thần, lòng dân chúng. khi quân lính nghe được bài đó thì lấy lại 
được tinh thần xong chặn đứng được quân tầu ở sông Như Nguyệt cũng giống như là 
vua Quang Trung mang quân ra đánh thành Thăng Long, khi vua mang quân ra thì 
cũng có sai quân lính đúc 200 đồng tiền và nói rằng nếu 200 đồng tiền này khi tung 
lên đều ngửa thì ta sẽ thắng được quân Thanh, khi vua tung lên thì 200 đồng tiền đều 
ngửa, mọi người đâu biết được rằng 200 đồng tiền đó đều có mặt ngửa. Mình biết là 
mình yếu thế, không dùng sức được thì phải dùng mưu đó. 

!:  Hồi đó anh có nói anh viết sách, báo vậy anh có mang theo để chia sẻ với chương 
trình không ? Anh nói qua về cái đó trong khi mình thu hình về cái đó được không ạ? 
Anh có thể nói sơ qua về những cuốn tạp chí này không ạ, những ai đóng góp bài vở 
ra làm sao ạ ? 

@: Cuốn tạp chí này bắt đầu xuất bản từ năm 1998 thì với chủ trương là văn hóa còn 
dân tộc còn thì trong này cũng có 1 số bài tiếng Anh. Thì chúng tôi ra cuốn tạp chí 
này với mục đích là cho những người hải ngoại biết về văn hóa Việt Nam, phong tục 
tập quán nước ta. Theo chúng tôi nghĩ là thế hệ trẻ ở hải ngoại này không có nhiều 
tài liệu thì bây giờ họ có những tài liệu này của những người đi trước qua đây  

!: Thưa như vậy mình viết bằng tiếng Việt như vậy thì các em bắt buộc phải học Tiếng 
Việt thì mới đọc được ạ ? 

@: Dạ đôi khi có bản tiếng Anh đó chị nhưng lớp những người cũ nhà văn nhà thơ thì 
họ quen viết tiếng Việt  thì mình cứ cố làm được cái gì mình làm thôi 

!: Vâng tôi nghĩ là cái công trình này mình thu thập được nhiều thế này thì trong 
tương lai mình có thể có liên hệ với người Việt Nam cộng đồng người Việt Nam 
trong nước, đó là tài liệu họ cũng cần vì họ cũng muốn tìm hiểu. Những cái này thì 
anh biên soạn một mình hay là có tiếp tay từ những người khác nữa ạ ? 

@: Những tài liệu này thì là tôi soạn sau đó có qua một ông  bạn thì coi như mình làm 
việc chung với nhau đó chị thì mỗi người một công một việc  



!: Để kết thúc chương trình thì ông có muốn chia sẻ điều gì với các em trong tương lai 
về nguồn gốc của họ, cha mẹ từ đâu đến, tại sao họ phải ra đi và lập nghiệp như thế 
nào tại đất Mỹ thì anh có gì muốn chia sẻ không ạ ? 

@: Khi tôi bỏ nước ra đi thì những người qua đây đều nói là thôi bỏ đi vì con cái vì 
nước Mỹ là 1 nước tương đối về vấn đề học hành thì tôi nghĩ đây là cơ hội ngàn năm 
một thủa của mấy đứa con tôi. Mình thì coi như không tính rồi nhưng mà cho con cái 
đó chị. 

!: Vâng thay mặt Hội văn hóa và bảo tồn văn hóa người Mỹ gốc Việt xin cám ơn anh 
về buổi nói chuyện rất hữu ích hôm nay! 

 

   


