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My Name is Lilily today is march, 6th 2011. Im going to interview Mr Pham Duc Nhi, at saigon radio 
Station, on beuler in Houston, texas. This is a part of 500 oral Histories project of the Vietnamese 
American Heristage Foundation.  

<video 2> 

!: Xin ông cho biết quý danh, nơi ông sinh trưởng, và ông đã đi những nơi nào trên đất nước Việt Nam. 

00:13:@: Tên tôi là Phạm Đức Nhì, tôi sinh ở Kiến An, Hải Phòng, bắc Việt, sau đó gia đình tôi di cư vào 
miền Nam. Gia đình tôi sống ở Ban Mê Thuột, lên Hooc Môn, Sài Gòn. Đó là những nơi tôi sinh sống, sau 
đó tôi vào quân đội, đi khá niêu nơi, Kiến Hòa, Quảng Trị, thừa Thiên, bình Dương, Tây Ninh. Sóc Trăng, 
Phước Tuy, Long Khánh  

!: Coi như ông đã đi gần hết 4 vùng chiến thuật của Miền Nam. Ông sinh năm nào ? 

01:04:@: 1952 

!: Trong thời gian trưởng thành, ông thời thơ ấu ông ở đâu ? 

01:15:@: Thời thơ ấu chạy từ Mỹ Tho, sống, bố tôi bán phở sống không nổi nên chạy về Ban Mê THuột, 
làm rẫy, sau đó thì tới năm tôi học lớp 6, thì gia đình tôi chuyển về Sài Gòn.  

!: Ông có nhớ gì về những kỷ niệm thời thơ ấu của mình không ? 

01:45:@: Thời thơ ấu của tôi thì nó là sống trong một gia đình nghèo, tôi đi học mon men được lên đại 
học là nỗ lực cực kỳ của cá nhân tôi, tôi đã ở bên bờ vực cái chỗ sa ngã say đắm, nhưng mà tôi gượng 
dậy tìm cho mình một mức độ giáo dục tương đối vừa phải.  



!: Trong gia đình ông có ba onhieue anh em.  

02:28:@: Tôi có sáu người em nhỏ, tôi là con cả, ba trai ba gái. 

!: Ông là anh cả trong gia đình, sáu người con như vậy, thì trong những cái hoạt động của gia đình ông là 
người anh cả chắc cũng chịu nhiều trách nhiệm với những người em.  

03:05:@: Tôi theo truyền thống văn hóa người Bắc, anh cả là quyền huynh thế phụ, cho nên tôi có toàn 
quyền đối với các em, hơn nữa tôi là người mà đứng mũi chịu sào, phải cùng với cha mẹ kiếm tiền nuôi 
được các em, cho nên tiếng nói của tôi gần như là tiếng nói quyết định.  

!: Có những kỷ niệm nào với những người em, mà ông cảm thấy nhớ ? 

03:41:@:  Có nhiều kỷ niệm lắm, nhưng mà có kỷ niệm là ngày xưa tôi ở Ban Mê Thuột, ở cái suối đốc 
Hầm, nó có cái con suối chảy hai bên người ta xây hai vách đá thoai thoải. Tráng xi măng, thì lúc đó tôi 
còn nhỏ, 8-9 tuổi, tôi phải trông ba người em thì lúc đó tôi mới ra bờ suối, vì cho nó nằm ngủ trên 
giường thì nó sẽ khóc. tôi mới cõng ra ngoài bờ suối. Có cái suối thoai thoải, tôi mới thả nó xuống tôi đi 
chơi, để nó ngủ ở dưới nắng ấy. đến khi thằng bé thức dậy lăn cái nó mới rơi tõm xuống suối, thiên hạ 
mới kêu tôi đến tôi mới bế nó lên. cái cảnh nó rất là khổ,  

!: Đó là kỷ niệm của ông với cậu em, những cái vui đùa ngày xưa của ông với những bạn bè  xung quanh 
thì sao ? 

04:51:@ Ngày xưa thì không có những cái đồ chơi mà nó hấp dẫn như bây giờ, thường thì tôi chơi dích 
hình, đánh khăng, chơi u, lớn lên thì đi đá banh. 

!: Ông thích thể thao nào nhất.  

05:11:@ Tôi thích soccer bóng đá,  

!: Tuổi thơ ông đã phải tự phấn đấu, phải tự vươn lên, rồi sau đó cái thời kỳ trung học gọi như là thanh 
thiếu niên của ông thì ông học trường nào, và ông đã học tới đâu ? 

05:45:@: Tôi mới đầu cũng không được đi học, mãi đến năm chín mười tuổi gì đó, thì bố tôi chết, tôi 
phải trông ba đứa em nhỏ, không được đi học, rồi cuối cùng mẹ tôi nhớ tới là sự trăn trối của bố tôi là 
phải làm thế nào cho các con đi học. Gần đó có ông thầy giáo người bắc nhận dạy không có lấy tiền, tôi 
học có ba tháng vỡ lòng, tôi thi vào lớp tư, tức là lớp 2 bây giờ, vào trường ở Ban Mê Thuột, người ta 
nhận tôi vào học, sau đó thì tôi cũng thi tuyển vào trung học Ban Mê Thuột, giống như các chị ở Trưng V 
ương, gia long. cái trường đó cũng khá nổi tiếng, tôi vào tôi học lớp đệ thất. Nhưng mà rồi hoàn cảnh gia 
đình không tiếp tục được, tôi phải nghỉ học 1-2 năm. Sau đó mẹ tôi gởi tôi về Sài Gòn. tôi đi học ở 
trường Hồng Lạc, tôi học có hai ba năm, nhưng rồi sau lúc đó tôi đi kiếm chứng chỉ đệ tam tôi học đệ 
nhị, tôi thi tú tài 1 đậu. Rồi học tú tài hai, lên đại học học 1-2 năm rồi vào quân đội. 

!: Tức là phải nói ông là người thông minh xuất chúng, những chương trình học ba bốn năm ông chỉ gói 
gọn trong có 1-2 năm. Thì những cơ hội để làm, có những người bạn thân thiết hồi trung học ông còn 
không ? 



07:41:@: tôi còn rất nhiều bạn, có người bạn học chung đệ nhất ở Lý Thường Kiệt, qua đây cũng mới 
qua với tôi một thời gian bên Mỹ này, những người bạn thời xưa còn nhiều. Đặc biệt tụi tôi cũng có cái 
hội cựu học sinh trung học ban mê thuột. Cũng giống như hội cựu học sinh các trường khác. Rất thân 
thiết giúp đỡ nhau, sinh hoạt chung ở Houston và toàn thế giới  

!: Những gì ông nhớ nhất ở nơi ông sinh trưởng ? 

08:26:@: nơi tôi sinh trưởng có lẽ là nhạt phai hết rồi, vì lúc đó tôi còn bé quá, tôi sinh ở Kiến An thì tôi 
đi vào miền Nam năm tôi có 2 tuổi rưỡi thôi, tuy nhiên cách đây chừng 1 năm tôi có về miền Bắc thăm 
gia đình, thì phải nói là so sánh với cuộc sống bên đó khổ quá, tôi nhìn không những khổ mà còn không 
có tự do, nói gì họ cũng sợ hết ấy, đó là điều tôi thấy buồn. 

!: Kỷ niệm nào là kỷ niệm đáng nhớ nhất của ông trong cái thời kỳ ông đi học ở Sài gòn,  

09:21:@: Cái kỷ niệm đáng nhớ là thời khi mà tôi học nhảy lên đệ nhị, tức là tôi mua được một cái chứng 
chỉ đệ tam, xong rồi tôi học nhảy lên đệ nhị thì cái ngày đi thi tú tài một thì cả gia đình tôi bị sốt xuất 
huyết, nằm ở bệnh viện Trưng Vương, ở Sài gòn, thì lúc đấy tôi đi vào Việt Nam quốc tự với một số bạn 
cô nhi ở đấy, trước khi mà ra đi thi thì ông thầy chủ trì của Việt Nam quốc tử thì ông cho tất cả mỗi đứa 
học trò một ít tiền ông cũng cho tôi bằng với mấy đứa cô nhi viện, nói là các con cố gắng, các con là 
những người nghèo khổ, cố gắng làm sao thành công hơn những người khác, Trong đợt thi đó cái đám 
cô nhi viện chúng tôi đã khoảng hai mấy người chỉ có một người rớt, đậu thì tương đối cao, tôi đậu thứ 
…  

!: Anh đậu trung học xong anh vào đại học trường nào và ngành gì  

10:50:@: Tôi học luật,  

!: Sau đó ? 

10:56:@: Vào quân đội 

!: Vào quân đội thì anh vào quân đội được bao nhiêu năm, chức vụ anh là gì, nơi đóng quân ở đâu? 

11:09:@: tôi vào quân đội, bị tổng động viên năm 72, tôi ra trường giữa năm 73. Tôi vào sư đoàn nhảy 
dù, mới đầu vào trinh sát nhảy dù, nhảy vào vùng địch thám sát theo yêu cầu tình báo của lữ đoàn, sau 
một thời gian thì khi tôi học nhảy dù thì tôi có giúp tổ chức một buổi sinh hoạt cho khóa dù mà tôi đang 
học người đức có tới quay phim một buổi sinh hoạt của Quân đội, thì tôi cũng là người có chút khả năng 
sinh hoạt tập thể, hướng đạo quân đội hay là gia đình phật tử, thì tôi giúp đỡ điều đó, có lẽ người ta 
thấy được điều đó nên người ta kéo tôi về làm sỹ quan tâm lý chiến của lữ đoàn, giữ chức vụ tới 30-4-75 
đơn vị tôi đi từ Quảng Trị rút về Đà Nẵng, rồi từ Đà Nẵng rút về Phước Tuy, rồi ra Vũng Tàu, đi ra Đông 
Hải thì tôi ở lại Việt Nam, tôi không đi, tức là  

!: Ạnh ở lại Việt Nam bao lâu ? 

12:44:@: Tôi ở lại Việt Nam thì tôi nghĩ là tôi sẽ được về thăm gia đình, 6 đứa em nhỏ làm sao bỏ đi 
được, tôi nằm trên tàu gần 1 đêm, tôi nói chuyện với một thằng bạn nó nói rằng, nếu mày đi qua Mỹ thì 



mày có thể được ở những ngôi nhà cao sang trọng, đi trên những cái cầu lộng lẫy thẳng tắp, tráng lệ, 
nhưng mà làm sao mày quên được những con đường làng đất đỏ ngày xưa mẹ mày dẫn mày đi học, cái 
buổi đầu tiên những kỷ niệm quê hương làm sao mày có được, tôi cảm động về những cái đó, nhưng mà 
cái hoàn cảnh của tôi khác với những người khác. Tôi có cha mẹ già, có mẹ với dượng tôi, và sáu đứa 
em, tôi không đi được. Cho nên tôi có viết bài thơ trong đó có đoạn là, tôi người lính lữ đoàn 1 nhảy dù, 
năm 75 29/4 khi đoàn tàu chở đơn vị tôi hướng ra đông hải, thương cha mẹ già đàn em dại, tôi bước lên 
bờ, ở lại Việt Nam. Nhưng cha mẹ già chưa được gặp, cũng chưa thấy mặt đàn em. các anh những người 
chiến thắng súng dí sau lưng đẩy tôi vào trại tập trung.  

!: Anh phải đi cải tạo bao nhiêu lâu ? 

14:40:@: Nếu mà gộp lại thì tôi hết 12 năm 6 tháng.  

!: Ở những đâu ? 

14:49:@: Mới đầu ở Vũng tàu, sau đó là Long Khánh, rồi Phước Long, Hàm Tân, rồi ra trại Trừng Giới, 
trại của đầu gấu, khó bảo, ra A20, tôi ở với Khuất Duy  TRác ở đấy.  

!: Có kỷ niệm kinh hoàng nào trong thời gian đi tù ám ảnh anh nhất tới bây giờ ? 

15:26:@: có thể nói là đối với những người tù chung với tôi, tôi là người chiujd dựng nhiều nhất, là vì tôi 
đã vào xà lim của A20 tới mấy lần, mà chị biết nó chỉ có 2 muỗng cơm, 2 muỗng nước 1 bữa, tôi có thể 
ngồi đếm con số hạt cơm không quá con số 100, tức là chỉ mấy chục hạt cơm, hai muỗng nước, đói tôi 
không sợ, chị sợ rét và khát. Tôi đã có một lần bốn mươi ngày không có đi cầu, không có gì hết, thở 
không nổi, tôi đã phải cố gắng rặn ra người ta phải banh hậu môn tôi ra để.  

<video 3> 

tôi cố gắng rặn nó ra, khi phân rơi xuống đất nó kêu cái keng như miếng sắt. máu chảy nhầy nhụa,  

!: SAu những buổi bị hành hạ bởi kẻ chiến thắng, anh nghĩ gì về chính sách của họ ? 

00:33:@: Với tôi thì khi mà tôi chiến đấu với người cộng sản, với lý tưởng bảo vệ tự do, được học được 
biết chế độ cộng sản không có tự do,nó đày đọa con người, nhưng mà khi thua trận tôi chấp nhận ở lại 
thì tôi nghĩ thôi thì mình không được cái chế độ như ý, ít ra mình vẫn còn được sống ở Việt NAm với gia 
đình, người ta đối xử với mình hẹp một tí đi mình cũng chấp nhận chịu để mình có được cái gia đình nền 
tảng tình cảm, nhưng mà cái chính sách cải tạo tôi nghĩ đó là cái lầm lẫn lớn nhất của người cộng sản, nó 
sẽ mang cái di ảnh rất là lâu dài với tôi thì khi có nhiều cuộc chiến trên thế giới tôi biết, khi mà chiến 
thắng họ có thể ngồi lại với nhau rất dễ dàng, cùng tiếng nói, cùng màu da, nhưng mà cái chính sách cải 
tạo nó tàn ác quá, cái hậu quả của nó lớn quá. không những đày đọa những người như chúng tôi trong 
tù, mà bao nhiêu gia đình tan nát. thiếu cái người cầm trịch trong gia đình, nhiều gia đình không vươn 
lên được mức mà mình mong muốn, gia đình thôi cũng tan nát. cho nên tôi nghĩ cái chính sách cải tạo 
nó là một chính sách sau này nó đào một dòng sông ngắn cách giữa người Miền nam và người Miền bắc. 

!: Không hàn gắn được ạ ? 



02:29:@: Khó lắm, mà bây giờ đối với những người miền Bắc, tôi về tôi tiếp xúc với một số những nhà 
thơ mà họ vẫn chưa công nhận có một dòng sông như thế chứ đừng nói đến chuyện bắc hợp 

!: Cái  thời kỳ anh bị lao tù các thứ, anh có được gia đình tiếp tế, lúc bấy giờ anh đã lập gia đình chưa ? 

02:55:@: Dạ chưa, lúc đó tiếp tế thì thưa là thường người ta cho đi thăm khoảng 6 tháng một lần, nhưng 
mà tùy vào hoàn cảnh gia đình, có khi không có khả năng mà đi thăm, hơn nữa trong đó họ đối xử với 
mình tàn ác quá thì tôi lại có cái thái độ chống đối, không phải là mình muốn làm hùng làm tướng gì, 
nhưng mà mình bị bức đến đường cùng, chống đối vì tính cách vô nhân đạo mình đòi hỏi họ đối xử với 
mình chính vì thế họ lại đối xử tàn ác hơn, ngăn cản việc thăm nuôi gia đình , ,tôi thường bị cúp thực.  

!: Ông bị cải tạo bao lâu ? 

04:10:@: 12 năm 6 tháng 

!: Rồi làm sao anh được ra ? 

04:12:@: khoảng 8 năm 4 tháng 12 ngày, tôi bị liệt 2 chân, rối loạn cơ tròn, không kiểm soát được 
đường tiêu hóa. Vì lý do nhân đạo họ thả tôi ra, thì tôi về sống bên ngoài được 1 năm, tìm cách vượt 
biên, xuống long an lại bị bắt lại, trong lúc đưa vào lao động tập trung vì tội vượt biên, thì lại dính líu việc 
trong tù, ngày xưa ở trong tù tôi có viết một bài thơ, “từ ngục tù cộng sản”, bài thơ đó lại chép cho một 
anh bạn, lúc được về anh ý đem đi, nhưng mà về anh ý lại bị bắt lại, nó mới lộ bài thơ đó ra, anh bạn tôi 
lại không khai, 4 năm sau người ta vẫn thả tôi về, năm 82 tôi mới được thả về, nhưng năm 84 tôi lại bị 
bắt lại, tới năm 86 người ta mới đem bài thơ đó dí vào mặt tôi ở Long An, tôi lại bị giải về Phan Đăng Lưu 
để đối chất về, tạo văn hóa phẩm chống chế độ xã hội chủ nghĩa, trong lúc đó tôi lại dính líu tới tờ báo 
trong tù, do Vũ Văn Ánh, nhân vật số 2 trong truyền thanh Việt Nam ngày xưa, tụi tôi cũng là biên tập 
viên trong cái tờ báo đó, thành thử ra chuẩn bị đưa tụi tôi ra tòa, nhưng mà chế độ của ông Nguyễn Văn 
Linh cởi mở, họ lại thả tôi về, tôi được về năm 88  

!: Rồi năm nào anh sang Mỹ, với phương tiện nào ? 

06:38:@: Tôi thì vẫn còn lởn vởn trên đầu những cái sinh hoạt trong trại mà công an nó theo dõi, cho 
nên tôi không dám làm đơn xin đi như những người khác, tôi tìm cách vượt biên, nhưng mà ở miền Nam 
không đủ tiền vượt biên nên tôi mò ra bắc, mò ra bắc thì tôi làm ở đó, vượt biên năm 89 sau đó tới năm 
91 tôi mới đi được  

!: từ đâu miền bắc nhỉ ? 

07:15:@: Từ hải phòng quê tôi, xuống Đồ Sơn, sang Trung Quốc, tới Hongkong, tôi đến Hongkong 
khoảng tháng 5, tháng 6 năm 1991,  

!: Coi như ông là Boat people? 

07:38:@: Vâng, boat people, 

!: Sau bao nhiêu ngày lênh đênh trên biển, có những cực khổ nào không ? 



07:48:@: sự thật thì đi ở miền Bắc nhàn hơn miền Nam, thuyền không cần máy, buồm thôi, dương lên 
chạy dọc theo bờ biển trung quốc, sáng đi tối lại vào, tôi thì trong đám người đấy, là tôi có học nhất, tôi 
biết tiếng việt hán, tôi biết mờ mờ, tôi vận dụng xin ăn, ngày nào cũng vậy tôi dẫn 17 đứa con nít  đi xin 
ăn 

!: Tại sao lại có 17 đứa con nít. 

08:33:@: thì trong thuyền tôi có 37 người thì 20 ngưới lớn còn 17 đứa con nít, tôi phải dẫn con nít đi thì 
người ta mới hay cho, cứ như thế tôi đi 14 ngày mới tới hongkong,  

!: Không bị sóng gió không bị cướp biển? 

08:51:@: Không có cướp bóc, sóng gió  

!: Ông ở Hongkong bao lâu trước khi được, nhập cảnh qua Hoa Kỳ? 

09:09:@: Tôi đến trong khoảng tháng 6, thì trong tù ra tôi bị bệnh nhiều lắm, lao phổi, phổi nát hết, 
thành ra đến nơi tôi gặp bác sỹ người anh, ông ý làm trong tổ chức hiệp hội bác sỹ không biên giới, ông 
ấy xem thấy bệnh, ông ấy cũng thích văn thơ nữa, cho nên mỗi buổi tôi mới ông ấy ngồi sau giờ làm việc 
nói chuyện thơ ca, ông ấy thích của tôi một bài thơ, tôi dịch cho qua tiếng anh, rồi ông ấy mới nói là tôi 
sẽ giúp anh thanh lọc sớm, tại lúc đó phải chờ thanh lọc lâu lắm, thì khi ông ấy đề nghị tôi lên cục 392 di 
dân sớm vì bệnh nặng, người ta nói nếu bệnh nặng thì nhiều người còn bệnh nặng hơn, nếu ở tù lâu thì 
có nhiều người còn ở tù lâu hơn anh nữa, nên đây vẫn phải chờ đợi theo thời gian, tới trước được 
trước, tôi hết hi vọng, nhưng mà có một bữa có một phái đoàn ân xá quốc tế đến thăm trẻ, ông bác sỹ 
nói với tôi là, bà trưởng đoàn là bạn tao, tao sẽ đưa trường hợp mày ra xem như thế nào, thì tôi gặp bà 
ý nói chuyện, có lẽ nhờ như vậy tôi được thanh lọc 2 tuần sau tôi thanh lọc được chấp nhận tư cách tị 
nạn, refugee status, người ta đưa sang phillipine, tháng 7 năm 93, 

!: Tức là ông ở đó 16 tháng, ông làm gì trong khoảng thời gian đó,  

11:37:@: tôi vừa tới nơi hôm trước thì hôm sau người ta thấy thiếu leader, người ta bảo tôi làm trưởng 
vùng 2000 người, dùng uy tín của mình chống lại sự cướp bóc của những người đầu gấu miền bắc,  

!: Xin ông nói rõ về đường lối sinh hoạt trong trại trong thời gian ông ở Phillipine, 

@:Lúc đó chờ được phỏng vấn để đi, nên đời sống nó nhẹ nhàng, nhưng mà người Phillipine cũng nghèo 
thành thử ra thực phẩm hay là những cái điều kiện sinh hoạt hàng ngày nó kém hơn Hongkong, cho nên 
tôi phải bươn chải trồng rau bán, có tiền thì thỉnh thoảng lại cho tôi ăn tô phở, 

!: Ông lập gia đình năm nào? 

13:05:@:  Tôi đi ra miền Bắc tìm đường vượt biên thì, tôi gặp vợ tôi, cô ấy là lúc ấy là kế toán cho một cơ 
quan xây dựng con đường 14 từ Hải Phòng ra đồ sơn, cô ta đã có chồng, chồng chết rồi, có 1 đứa con 
gái, trong cái hoàn cảnh đó, người tôi thương thì lại ở Sài Gòn, mà trong hoàn cảnh cô ấy giúp đỡ tôi tìm 
cách vượt biên, cho nên qua đây chúng tôi làm vợ chồng sống với nhau từ đó đến giờ,  



!: Ông, có bao giờ liên lạc lại với người ở Sài Gòn không ? 

14:00:@ Cái chuyện trớ trêu thế này, khi mà tôi trở về, tôi đi tiimf cô người yêu tôi ở Sài Gòn, cô ấy tên 
là Vũ Thị Phượng, thì cô ấy đã dời đi chỗ khác cho nên tôi tìm không thấy, sau đó tôi ra miền Bắc. Ra bắc 
thì tôi gặp cô này, hai người cũng sống với nhau rồi tôi đi dạy một chút tiếng anh ở miền Bắc, để kiếm 
tiền cũng được. Sống qua ngày, rồi đến lúc tụi tôi chuẩn bị vượt biên thì cô ấy lại muốn là phải làm đám 
cưới để qua bên kia nó danh chính ngôn thuận, tức là nó không bị thay lòng đổi dạ, người ta cũng sợ. Vô 
sài gòn xin cái giấy chứng nhận độc thân thì ra miền bắc mới có giấy chứng nhận kết hôn, Trước khi về 
Nam thì cô ấy bảo là thả, thì khi vô nam xin xong thì chuẩn bị ra thì đi trên Sài Gòn tôi lại tình cờ gặp lại 
người yêu cũ của tôi, thành thử ra biết làm sao bây giờ, người ta bên này sắp có con với mình, cô kia thì 
tình cảm bao nhiêu năm, thì tôi về năm 83 quen được 1 năm thì tôi lại đi tù nữa, quay lại mới gặp, cô kia 
thì hợp với tôi hơn, người miền Nam, trẻ mà gái còn son, rồi cái sở thích về văn hóa nghệ thuật ăn nói 
nó hợp vơi sminhf hơn, trong khi miền bắc chăm chỉ làm ăn nhưng mà, những cái chuyện khác thì tôi lại 
cô độc một mình, sau khi suy nghĩ, tôi phải bỏ để về bắc với vợ tôi bây giờ, nhưng mà chớ trêu là tôi về 
bắc vài tháng thì bà ấy nói là cái thai báo động không phải có bầu, thành thử là không biết là cái đó là 
chiêu của cô đàn bà hay là cái biến chuyển cơ thể nó đặc biệt tôi không biết,  

<video 4> 

Sau đó thì tôi với cô vợ bây giờ đi qua Mỹ, và chúng tôi có, bà ấy có bầu ở Phillipine 5 tháng thì qua Mỹ, 
qua Mỹ thì tháng 12 năm 93, cuối năm tôi đẻ được 1 đứa con gái bây giờ nó đang học lớp 11.  

!: Tức là ông cũng chỉ có một cháu thôi à ? 

00:28:@:  Nói theo kiểu người Mỹ là buy one get one free, tôi có 1 đứa bây giờ cũng hơn 25 tuổi, 1 đứa 
17 tuổi, đứa kia cũng học hành đàng hoàng, tháng 6 này là cháu ra trường. 

!: Cái kinh nghiệm và cái ngạc nhiên khi lần đầu tiên ông bước chân đến nước Mỹ là gì ? 

01:05:@: Tôi đến nước Mỹ thì gia đình tôi có trong túi, 5$ do một cô bạn người truyền giáo Mộc Mông 
tặng  tôi cho tôi $5 , chỉ có $5 và mấy bộ quần áo, tôi có 1 đứa em nó qua đây trước rồi, nó giới thiệu tôi 
qua, nó biết vợ tôi thuộc loại  chăm chỉ làm ăn, đưa về Jeveson, làm mấy việc liên quan đến Sea Food , 
nó dễ có việc làm hơn là Houston, đến nơi ngày hôm trước thì hôm sau đi làm luôn, tôi đến tôi ở 
Houston 2 tuần làm giấy tờ sau đó là thi bằng lái xe xong xuôi tôi về Gabaston thì tôi đi phụ cho một cái 
tàu làm tôm đánh tôm, vợ tôi thì đi vào hãng cua rồi lặt đầu tôm thì tụi tôi qua đây vì chịu làm ăn thì nó 
nhanh khá, thời gian tụi tôi làm tay chân vậy thôi, thì chỉ có 1 tháng 28 ngày sau là tôi mua được cái nhà 
nhỏ nhỏ, có 13 ngàn 500 tôi có 4 ngàn, tôi down 3 ngàn rưỡi, trả mỗi tháng 208 đồng, tôi trả 2 năm là 
hết, sau đó thì góp tiền xây to, cho nên tụi tôi không phải trả tiền lời,  

!: Tức là từ lúc ông qua Mỹ, ông ở ga Veston, cho tới giờ ? 

03:04:@:  Vâng. 

!: So sánh giữa hai cuộc đời, 1 ở Việt Nam, 2 sang Mỹ, ông thấy tiếc nuối cái gì, và ông thấy tự hào cái gì 
? 



03:22:@ : Nếu bây giờ mà Việt nam chỉ cần có sự thay đổi nho nhỏ, tức là có mức độ tự do vừa phải, 
nhân quyền có, tôi về Việt nam ngay, không luyến tiếc, Hồi đó tôi có, viết một cái bài thơ trong đó có 
đoạn là nếu trường em lại có thầy giáo mới em sẽ chạy về ngày không để lỡ một ngày một buổi, ngồi vào 
hàng ghế ngày xưa, thầy đang dạy những câu hát mẹ ru, còn em háo hức chờ đến giờ tập vẽ, tôi vẽ bản 
đồ quê hương tôi, tôi mong quay trở về, rất mong quay trở về, trong đợt về thăm quê hương năm vừa 
rồi tôi ra miền Bắc, tôi cũng đã giúp cho rất nhiều trường phương thức dạy tiếng Anh, cách tôi học tiếng 
Anh bên này nó có hiệu quả hơn. Tôi giúp, tôi hỗ trợ cho một số em, chính tôi cũng đi dạy, năm tới tôi về 
tôi cũng sẽ làm công việc này, mang một số tài liệu bên này về, xin một số sách rồi để cho những đứa trẻ 
nó học tiếng anh mau biết.  

!: Hiện thời ông đang làm công việc gì ? 

05:07:@: Hiện thời thì tôi đang lặt đầu tôm, tức là tôm người ta để trên bàn thì mình lặt đầu rồi thì mình 
lấy pound ăn tiền, đấy là công việc tôi làm có lợi tức chính, ngày xưa tôi có đi làm địa ốc, khai thuế rồi đủ 
hết, tôi cũng có làm đại học ở đây một thời gian, hơn 100 Credit hours, nhưng mà rồi tôi làm công việc 
này tôi thấy thời gian có nhiều cho gia đình cho con cái đi học cho nên tôi có thể dạy dỗ con cái, hướng 
dẫn tôi tôi muốn mình khám phá con đường để excellent trong đại học để mình chỉ con mình mà tôi đã 
làm được việc đó, hai đứa con tôi học hành rất tốt.  

!: Cái vất vả nhất của ông khi sang Mỹ là gì? 

06:12:@: Tức là nếu mà nói vất vả thì ở Mỹ tôi đã làm cái công việc cực nhọc nhất mà người Mỹ không 
muốn làm, người Việt Nam qua đây lâu cũng không muốn làm nghề đấy, đó là nghề đi đánh hào và cạy 
hào, hoister, trời nó lạnh, ngày xưa nó lạnh lắm, giờ nó đỡ lạnh rồi, mà mình phải đi ra đó rồi người ta 
kéo đổ lên rồi mình phải đập mấy con hào nó dính vào, đập vào tay nó đau rồi nó lạnh, rồi phải khênh 
nặng lắm, nghề mà mỗi lần tôi nằm ngủ mà mỗi lần mà sáng  hôm sau tôi phải đi làm hào là như kiểu 
nightmare ác mộng sợ lắm, tôi làm hai năm thì tôi phải nghỉ đi kiếm việc khác, sự thật là trong cái hoàn 
cảnh mà gia đình mới qua, vợ đẻ, ở nhà chị thấy không mình phải đi làm kiếm tiền trả tiền nhà rồi đủ các 
thứ, mà mùa đông tôm nó không còn nữa, làm tôm nó nhẹ nhàng hơn, tôi phải đi làm hào 2 năm, tôi 
thấy tôi sợ cái nghề đó ghê lắm, nhưng rồi sau tôi cũng quen rồi, vợ tôi thì làm giỏi hơn tôi dân miền 
Bắc, con gái nó đảm đang, làm giỏi lắm. Thành ra tôi không có bây giờ biểu tôi có thời gian đi làm, tôi 
cũng làm địa ốc rồi thuế này kia nhưng mà lợi tức so với kia có thể hơn chút đỉnh nhưng ở dưới đó lên 
đây xa quá. Rồi đi về tới nhà có khi nó buồn, cho nên tôi bỏ về với nhà tôi, có thì hai vợ chồng đi làm, 
không thì lại ở nhà, mà giờ tình hình kinh tế nó cũng khá rồi, tôi chỉ làm mùa hè thôi, mùa đông lại đi 
chơi.  

!: trong nhà có vườn rau không? 

08:35:@: Trong vườn vợ tôi trồng đủ loại rau hết. giống như Việt Nam, muốn gì có nấy, từ rau mùi Việt 
Nam, xà lách Việt Nam. rồi các loại rau cải, bốn mùa thứ gì cũng có, tôm cá lại dễ, anh em tôi dưới đó thì 
bà con có việc gì cần giấy tờ thì tôi giúp đỡ, có tôm cá ngon họ lại đem đến cho tôi. tôi sống thoải mái 
lắm. 

!: Anh nói theo đạo phật thì có ban thờ phật trong nhà không ? 



09:07:@: Trong nhà thì có bàn thờ phật trên cao, dưới là bàn thờ gia tiên, dưới là phụ mẫu, bố vợ, mẹ 
vợ tôi còn sống ở miền Nam,  

!: Sau bao nhiêu khổ cực, sau bao nhiêu những vấn đề mà anh phải trải qua trong cuộc sống, anh nghĩ gì 
về những chính sách khi mà trước năm 75 quân Mỹ ồ ạt vào Việt Nam ? 

09:48:@: Với tôi thì tooi rõ ràng không thích cộng sản, vì bố mẹ tôi biết cộng sản nhiều quá, họ hàng tôi 
nói cộng sản là ghê lắm, ,cho nên là khi mà gia đình tôi mà nói tới chuyện chống cộng là cũng không 
thích cộng sản, có thể tôi sẽ là một chiến sỹ chống cộng nhưng mà tôi không thích ngoại bang vào Miền 
Nam, tôi không thích Mỹ vào, chị thấy lúc đó tôi còn trẻ nhìn thấy những con gái người Việt Nam đi lả lơi 
với đám ngoại bang bên ngoài, cái lòng tự hào dân tộc mình nó bị tổn thương tôi không thích, nhưng mà 
rồi sau này nhất là khi vào quân đội, thì người Mỹ rút gần hết rồi, thỉnh thoảng mới gặp một số thôi, 
nhưng mà khi họ cắt đứt mọi viện trợ cho Việt Nam, để cho Việt Nam rơi vào tay cộng sản, thì lúc đó tôi 
mới ghét tụi Mỹ vô cùng, tôi không muốn qua Mỹ nữa, nhưng mà ở trại tị nạn mình là người đã từng 
phục vụ cho Mỹ ở miền Nam rồi là phải qua Mỹ trước, nếu Mỹ không nhận mới được đi nước khác. Khi 
tôi làm đơn qua Mỹ, sự thật với mẹ vợ tôi cũng muốn qua Mỹ, vì bà ý nghe nói Mỹ có cuộc sống tốt hơn, 
chẳng lẽ mình lại thẳng thừng mình từ chối qua Mỹ, từ chối qua Mỹ thì thủ tục nó lại rắc rối nữa, không 
biết mình có qua được nước nào khác nữa không . Cho nên nộp đơn qua Mỹ, nhưng trong lòng tôi mong 
đừng qua nhưng mà nó lại nhận tôi.  Thành thử ra đối với tôi thì người Mỹ ở chừng mực nào đó là một 
kẻ phản bội, những năm tôi ở trong tù đó, những lúc đau khổ cùng cực tôi lại nhớ tới tụi Mỹ, nhưng mà 
qua đây một thời gian mình mới thấy là nhờ Mỹ mình mới gửi tiền về giúp đỡ hai bên, vợ tôi cũng nghèo 
bên miền Bắc, mà tôi cũng nghèo bên miền Nam, mà rồi nước Mỹ này nó cưu mang mình, mình cố gắng, 
mình làm nhưng mà ở Mỹ này mình mới làm được, chứ ở Việt Nam mình không làm được, không có cơ 
hội.  thành thử ra dần dần, cái sự hận thù nó lắng xuống, đến một khi mà sau cơn bão Ice đó vùng tôi bị 
lụt hết, thì có một số nhà thờ đứng ra giúp đỡ, thật tình tôi thấy nó đổ mồ hôi đứng ngoài đó nó save 
life mình mình cũng cảm động, cho nên tôi làm quen rât snhieeuf người Mỹ ở dưới đó, tôi mới nói với 
nó là nhờ cơn bão này đó tao bây giờ tao mới bắt tay với mày vui vẻ, chứ hồi đó tao ghét tụi mày lắm. 

Cho nên có một ông mục sư dưới đó đó, mỗi khi có một phái đoàn nào tới nơi mà giúp sailor, người Mỹ 
từ khắp nơi tới giúp xây dựng lượm rác vệ sinh ổng luôn luôn mời tôi đến nói chuyện với họ, cái thái độ 
của tôi nó thay đổi nhờ những sự giúp đỡ trong các cơn bão,  

!: Trong chiến tranh miền nam ông đã nhìn thấy những người đàn bà nghèo khổ phải lả lơi với những 
người ngoại quốc, ,ông cảm thấy tự ái dân tộc, đau khổ bực bội, vậy ông nghĩ gì về chuyện buôn người 
và xuất cảng lao động của chính phủ Việt cộng ? 

14:25:@: Tôi ở miền Bắc thì tôi cũng biết những chuyện đấy đặc biệt là tìm cách đi qua Hongkong, có 
nhiều gia đình tìm mối lái giữa người này người kia đi qua Hongkong để lấy chồng mà không phải, 
thường thường ở bên đó, những thằng đàng hoàng có tư cách có học vị đàng hoàng thì nó lại không lấy 
mình, chỉ lấy những thằng tàn tật hay dở người phải qua làm vợ nó để có cơ hội làm việc kiếm tí tiền gửi 
về gia đình, tôi thấy đó là một cái điều mà mình buồn, tổn thương tự ái dân tộc, nhưng mà đứng về 
trách nhiệm thì tôi thấy đây là trách nhiệm của chính quyền cộng sản, nhưng mà đứng về cái nhìn của 
người dân, thì họ không có con đường nào sống nữa rồi, chỉ có con đường đó là có thể đem tới gia đình 



chút hi vọng tương lai thôi. thì tôi không trách họ khi họ làm chuyện đó, tôi đã từng ăn uống với những 
người đó, tôi hiểu hoàn cảnh của họ, không làm chuyện đấy thì họ không còn phương cách nào khác. 
cho nên tôi vẫn thông cảm cho những người phải đi làm chuyện ấy nhưng mà tôi buồn cho dân tộc Việt 
Nam, mà nếu ai nói tôi sẽ đổ trách nhiệm cho chính quyền cộng sản,  

!: Anh nghĩ gì về những người đàn bà Việt Nam trải qua năm sáu chục năm hai ba thế hệ trên đất nước 
Việt Nam mình  

16:24:@: có rất nhiều người đáng kính trọng, dù họ có chung thủy với  

<video 5> 

chồng hay không, cũng vẫn đáng kính trọng, họ chịu đựng quá nhiều, đặc biệt là trong suốt thời gian tù 
đày của những người trong quân đội hay trong chính quyền Miền Nam. Tôi thấy tôi sẽ có một lúc nào đó 
tôi làm thơ tôi phải làm thơ ca ngợi những người vợ, những người mẹ Việt Nam.  

!: Bao nhiêu năm ông sống đất Mỹ ông vẫn có tâm hồn của một người Việt Nam, tâm hồn của một người 
cha anh, ở trong gia đình có những phong tục tập quán nào của Việt Nam chúng ta cần nên gìn giữ ở 
nước ngoài, phong tục nào nên bỏ đi ? 

01:08:@: tôi thấy qua đây có 2 cái mà người ta hay ca ngợi, gia đình là nền tảng của xã hội, nhưng mà 
gia đình bên Mỹ này nó không là nền tảng, nó rục ngã hết qua sinh hoạt gia đình của họ tôi thấy không 
có sự nối kết, con cái tới 18 tuổi là tách khỏi gia đình ra đi thôi. Tôi không nói những trường hợp cá biệt 
là tại ông bố say rượu, mẹ bê tha này kia, gia đình bình thường có học hành đàng hoàng có lợi tức vừa 
phải đủ để mà bảo đảm hạnh phúc gia đình cũng không được gắn bó như người Việt Nam.  Thì theo tôi 
ấy, tôi vẫn muốn duy trì mỗi ngày một bữa ăn Việt Nam, những món ăn đặc biệt là có sự quây quần của 
gia đình, đến khi con cái mời cha mẹ ăn cơm thì dù có bực dọc đến đâu thì mình cũng phải bỏ đi để có 
cái từ mời nó ngọt ngào. Cái không khí nó hay lắm. Tôi thấy thỉnh thoảng gia đình tôi đi đâu mà không có 
những buổi ăn như vậy tôi thấy nó buồn lắm, cái đó là cái tôi nghĩ nên giữ cái bữa ăn gia đình mà người 
Mỹ nhiều khi mỗi người một góc hay mỗi người một giờ, còn cái sự gắn bó thì tôi nghĩ là mình thương 
con thì nó thương mình, cũng giống như tôi thấy ở đây một số gia đình Việt Nam cũng đã tan nát, không 
phải tan nát mà khi con cái lớn lên một cai slaf bắt đầu mỗi đứa một nơi. không có cái tụ họp đại gia 
đình tam đại đồng đường như ngày xưa thì không có, nhưng mà có một cái mà tôi không muốn giữ đó là 
ép buộc hôn nhân con cái. Người việt Nam qua đây tự do thì cứ để cho tụi nó tự lựa chọn, cha mẹ cứ 
hứa hẹn với nhau trước rồi bắt con cái phải lấy vợ lấy chồng theo ý mình tôi thấy điều đó nếu có thể bỏ 
được thì phải bỏ.  

!: Ông có hướng dẫn con cái trong vấn đề nghề nghiệp không ? 

03:37:@: Tôi có thể nói là tôi chú trọng cái điều đó ghê lắm, trước hết cái education không những là cơ 
hội kiếm cơm, có lợi tức mà nó còn là cái mà tạo nên danh dự gia đình. Tạo nên niềm kính trọng của mọi 
người với gia đình mình. Tôi có đứa con gái hồi trong lúc ở Highschool nó học copstology tức là … nó giỏi 
lắm, nó thi tiểu bang đậu hạng nhất hạng nhì gì đó. mà nếu mà tôi học Highschool mà mở cho nó tiệm 
Nail thì nó làm nó kiếm tiền nhiều lắm, nhưng mà nó nói với tôi là nếu mà cứ giàu mà chủ tiệm nail thì 



tụi nó cũng chỉ gọi con là homeworks thôi còn nếu học ra trường dược sỹ thì nó sẽ gọi con là doctor, 
nghe sướng hơn chứ ba, vậy nên tôi để cho nó học. Cháu lớn sắp ra trường dược sỹ, còn con kia thì nó 
muốn học bác sỹ, tôi. 

!: Khuyến khích ? 

05:08:@: Tìm đủ mọi cách để cho nó có cơ hội đem sách vở đi đây đi đó mở mang kiến thức, học  

!: Có khi nào các cháu tâm sự với ông về gia tộc Việt Nam không ? 

05:28:@: Tụi nó thì tôi thì gần gũi với hai đứa con gái hơn là vợ tôi, nhưng mà tâm sự của tụi nó thì là 
cuộc sống ở đây nhiều hơn còn gia đình bên Việt Nam đó, thì chỉ có một vài người mà những lúc tôi có 
về thăm nó thích thì nó nhắc nhở đến.  Chứ còn cái liên hệ gia đình mật thiết như tôi với vợ tôi đối với 
những người việt nam thì các cháu nó không có. Có thì cũng rất là nhàm.  

!: Các cháu nghĩ gì về đất nước Việt Nam? 

06:06:@: Đó là điều đáng buồn, tụi nó hai đứa con gái nói tiếng Việt giỏi, mặc dù đứa nhỏ đẻ ở đây, nói 
tiếng Việt giỏi, biết tiếng Việt ngon lành, nhưng mà gắn bó với Việt Nam mình không ép buộc được, tôi 
muốn dẫn nó về cho nó chơi với bà nội lúc bà nội còn sống đi đây đi đó. chỗ này chỗ kia, nó có những kỷ 
niệm đấy, nhưng mà kỷ niệm đối với nó cũng chỉ như một cuộc du ngoạn thôi không có nhiều nữa. 
Thành thử ra, tôi không biết tương lai sẽ như thế nào, làm sao để tụi nó có những tâm tình đối với Việt 
Nam như là mình.  

!: Đó là cái thế hệ con còn thế hệ cháu? 

07:11:@: Thế hệ cháu mới mệt người.  

!: Ông ước muốn những gì ? 

07:16:@: Tôi bây giờ thì cuộc sống nó phải nói là tương đối ổn định, nhà cửa xe cộ không phải lo, lợi tức 
thì một người làm cũng đủ, hai người làm thì có dư chút đỉnh, tôi bây giờ cũng bắt đầu viết lách trở lại, 
làm thơ. Tôi thì thích làm thơ, tôi cũng mong sau này tôi sẽ đóng góp vào cái nhìn tôi về thơ ca cho thế 
hệ sau. Đó là đích đến cá nhân. Thế còn mong ước với đất nước, như chị biết tôi là người thù cộng sản 
nhất, vì nó hành hạ tôi trong số những người khác nó hành hạ tôi nhiều nhất, có những lúc nó bực dọc 
trong tù tôi có thể nói là tôi làm những câu thơ nó sát máu, tôi nôn nao nghĩ tới một ngày nào đó được 
đạp trên xác Lê Duẩn, Trường Chinh. được hiên ngang dùng thi thể Hồ Chí Minh bắn ra đông hải, rất 
nhiều cái nó bực lắm, đến nỗi tôi ước ao cùng đoàn quân thế giới vượt sông Vonga, tới Maxcova, quật 
mả lê nin thiêu di ảnh angel cac mac, ngày xưa tôi hận thù ghê lắm, nhưng mà tôi thấy cứ hận thù thì 
dân tộc, đất nước mình nó đau khổ. Rồi dần dần tôi về Việt Nam, ra tiếp xúc hội nhà văn miền bắc, tôi 
tiếp xúc với các nhà văn Việt Nam, nhà thơ tôi tiếp xúc lại, có rất nhiều bạn thân, làm những bài thơ tặng 
tôi. tôi nghĩ có lẽ là người ta cho tôi là đi tiên phong trong việc bắc một cái cầu tâm hồn, không nói đến 
chính trị kinh tế này kia, bắc cái cầu tâm hồn. Và tôi nói là các anh đã đào ra dòng sông, thì chính các anh 
phải thừa nhận các anh đào ra dòng sông. cùng với chúng tôi bắt cầu, thì chúng tôi sẵn sàng gặp anh ở 
giữa bờ. Nhưng mà có điều tôi đã viết một bài là Có một dòng sông như thế. tôi gửi cho tạp chí thơ của 



hội nhà văn việt nam, họ thích nhưng mà họ không dám đăng. Rồi họ nói chuyện với mình thì họ thích 
lắm, nhưng họ có sự e dè. Tôi có gửi cho ông Trần Duy Hưng, website của hội nhà văn Việt Nam, thì nó 
đăng nhưng nó lại vứt mất cái bài thơ là cái ý chính. Cho nên tôi vẫn có ý muốn là sẽ tìm cách bắc cầu 
tâm hồn, tức là bỏ bớt sự thù hận. 

!: Anh có biết là Houston có một văn bút,  

10:51:@: Tôi có biết, và tiếp xúc với một vài người, nhưng mà tôi thấy vô duyên,  

!: Ông có sinh hoạt không phải hội viên, ,ông có thường xuyên đi dự các buổi hội thảo ra mắt sách của 
hội ở đây không ? 

11:16:@:với tư cách thân hữu thì có, chính thức thì không  

!: Dự thính? bao nhiêu lần ông đi ? 

11:27:@:Cũng vài ba lần chứ không nhiều.  với tôi làm thơ mà theo kịp với nhịp sống thời đại thì mình 
phải theo dõi các nhịp sống của hải ngoại.  Tôi tiếp xúc với họ qua internet qua phone nhiều, ở houston 
này có vài anh em mấy người tôi cũng có tiếp xúc, nhưng có lẽ tôi nghĩ cái hướng sáng tác thơ của mình 
nó hơi khác   

!: Anh nghĩ gì về sinh hoạt hội đoàn của Việt Nam tại Houston,  

12:13:@: Nếu có bầu cử tôi đi bầu tôi cũng theo dõi, nhưng tôi không thích những sinh hoạt lắm, tôi 
nghe bên này bên kia đả phá đánh nhau này kia đủ thứ hết. Tôi cũng hơi buồn về cái hội đoàn. Nhưng 
mà có bầu thì tôi cũng đi bầu, đóng góp. 

!: Trong chiến tranh Việt Nam. Cái ảnh hưởng lớn nhất đối với gia đình ông là gì ? 

12:50:@: Gia đình tôi không ai chết vì chiến tranh, có một điều rất may là vậy. Ông dượng tôi thì công 
binh, tôi là sỹ quan chiến đấu ở chiến trường, nhưng mà súng đạn nó cũng né tôi. Nói về sinh mạng gia 
đình tôi không mất ai. Hai đứa em trong quân đội cũng đi về không bị gì hết.  

!: Tên của hai người em ? 

13:23:@: Một đứa là Phạm Đức Thăng, một là Phạm Đức Nam. Nhưng mà dĩ nhiên chiến tranh nó làm 
dang dở học hành, các em cũng không được học đến nơi đến chốn, nó ảnh hưởng đến cuộc sống của gia 
đình tôi thì không ảnh hưởng lớn. Mỗi một tuần có ngày chủ nhật đi thăm quân đội thì gia đình cũng 
buôn bán sống nhờ vào chiến tranh. Nhờ quân trường tạo ra cuộc sống. 

!: Sau khi định cư ông có trở về Việt Nam? ông đi được bao nhiêu tỉnh? và những nhận xét chung của 
ông qua những tỉnh ông đi thăm xin ông cho nhận xét. 

14:41:@: Tôi thấy ở Việt Nam thì tương đối có một lần tôi từ miền Nam ra miền Bắc, lúc đó là tù năm 83, 
chưa. Lúc đó tôi ra bắc rồi đi tàu vào Nam, thì ở bắc người ta ăn nói chua chát là một, thứ hai là nói là cứ 
phải làm sao cho đúng chính sách, cho phù hợp. Đụng chạm tới người này người kia là rất sợ, trong cái 



tiếng nói của họ là đã thấy cái sự sợ hãi, thấy khổ lắm. mà họ không dám nói thật, có những điều hỏi mà 
biết người ta trả lời không thật. Nhìn thấy cái chữ dối ngay trên mặt rồi.  

!: Ông có nghĩ người ta cũng biết như vậy không ? 

15:55:@: Người ta biết mà người ta không dám nói, tôi có mấy người bạn nhà văn, anh ấy có nhiều giải 
thơ ở Việt Nam lắm, anh ý qua Mỹ rồi, tôi mới hỏi là tại sao mà tôi gửi cho ông ấy mà ông ấy không giám 
đăng, mà ông nội kia đăng lại cắt mất của tôi bài thơ quan trọng nhất. ông ấy bảo tụi tôi còn chưa được 
tự do như thế, còn thiệt lắm. thơ của tôi đưa lên còn bị biên tập liên tục, nát bấy bài thơ của tôi anh bạn 
kia nói với tôi như vậy. Cho tới khi tôi đi sóng nhiều quá tôi chịu không nổi, tôi mới nói cho cái tàu của  
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Người em tôi, chở cho tôi vào phú yên, tức là bình định đó, tôi bước lên bờ tôi nhìn vô mua một tờ báo 
tuổi trẻ, tôi ngồi đó tôi nói chuyện có hai ba câu với cô bán báo thôi tự nhiên tôi thấy khác hẳn à. Cái lối 
nói chuyện, cái lời nói rồi cách nói chuyện nó thiệt tình nó không có bị giả tạo như miền bắc, mình nhìn 
mình thấy ngay. Trời đất ơi tôi đã gặp đúng người mà gần gũi với tôi, mình thấy sự khác biệt giữa hai 
người, nghĩa là giữa phú yên và miền bắc, tôi vào mùa tờ báo thôi. 

!: ÔNg biết gì về chính sách đấu tố ? 

01:01:@: Lúc đó tôi còn bé quá nhưng mà tôi chỉ biết qua sách vở, tôi biết làng tôi cũng có nhiều người 
bị đấu tố, ngay cả cô ruột tôi cũng bị đấu tố. Đã bị tí nữa là chôn đầu cày trên ruộng,   nghe nói là họ có 
chỉ tiêu một làng phải đấu tố bao nhiêu người, nếu không đủ, chỉ tiêu thì là người không có tội cũng phải 
đưa ra đấu tố, thành thử ra tôi có đọc của một ký giả quên tên rồi, ngay cả Trường Chinh đấu tố đến 
chết người mẹ của mình. Thì tôi có đọc bài báo về nếu bảo là Trường Chinh đấu tố đến chết người mẹ 
thân yêu của mình là biểu hiện của tinh thần đấu tranh giai cấp quyết liệt. thì người ta sẽ hiểu thế nào là 
đạo đức xã hội. Khi  mang một lý tưởng mà chiến đấu tới cùng cho lý tưởng thì ta biết. Cho nên ngay bây 
giờ ở phía chúng tôi cũng có một số người quá khích.tôi đã nghe thấy mấy câu thơ của Doãn Chí Thiện 
nói thế này. Nếu bố tôi mà theo cộng sản, tình cha con đứt đoạn không thương, một mai đây ở giữa 
chiến trường, tôi sẽ nhắm thẳng ngực người mà bắn. Tôi thấy không nên.  

!: Ông đã trở thành công dân Mỹ chưa ? 

03:01:@: Sau 5 năm là tôi trở thành công dân Mỹ,  

!: Cảm tưởng của ông khi trở thành công dân Mỹ. 

03:09:@: Không có cảm tưởng gì, vì tôi luôn coi mình vẫn là người Việt Nam. Cho nên khi cầm thẻ công 
dân Mỹ, tôi nghĩ đây chỉ là cái bảo đảm pháp lý của mình quyền lợi trên đất Mỹ, thế thôi chứ còn với tôi 
thì cũng không có gì gắn bó lắm với nước Mỹ,  

!: có gì trên đất Mỹ giống với Việt Nam không ? 

03:38:@: tôi không biết những chỗ khác, nhưng mà chỗ tôi thì tôi đã cố gắng tạo ra những cái sinh hoạt, 
những cái ngày không đi biển thì dân dưới đó hay tụ họp ăn uống với nhau. Tới nơi nấu bánh xèo hay 



bún bò huế này kia. Thì những sinh hoạt vui như thế thì tôi thích, nhưng mà lại có điều hơi buồn, họ 
không có tạo nhiều vui chơi ngoài ăn nhậu. Tôi đến nơi thì một số lần đầu thì chơi vui thì những cái 
chuyện sau tôi lại, tôi không uống rượu, đi mấy chỗ đông đảo thì uống nước ngọt hay nước khác thì 
người ta lại không thích  

!: trong xã hội Mỹ có làm lung lay cái nền tảng gia đình không ? 

05:08:@: tôi nghĩ là tôi không có ở những cái người tôi biết, một số ở Houston, cali, có khoảng 75 gia 
đình tôi thấy cái nền tảng gia đình nó.. 

!: Về phương diện nào ? 

05:33:@: Vâng lời cha mẹ, con cái không còn vâng lời cha mẹ như ngày xưa nữa. Dĩ nhiên người mỹ dạy 
cho những đứa trẻ những tư tưởng độc lập tự do, nhưng mà ngay cả những lời khuyên bảo chân tình 
của cha mẹ chúng nó cũng không nghe. Thành thử ra ở dưới tình trạng xỳ ke, ma túy rồi có bầu có bì lúc 
còn sớm quá nnos hư hỏng cả tương lai của con cái, ,nhưng mà dĩ nhiên gia đình nào còn giữ cái nền 
tảng gia đình cái mối thân tình thì gia đình đó thành công.  

!: Ông nói thành công là về vật chất hay tinh thần. 

06:39:@: Thường là thành công về học vấn nó đưa thành công về phướng diện vật chất.  Và nó đưa đến 
thành công về tinh thần, vì có học thì có chức vụ cao, kiếm tiền được. Có tiền được thì phú quý sinh lễ 
nghĩa bắt đầu nghĩ đến chuyện này chuyện kia làm tốt.  

!: Trong tuổi trẻ ở tại Việt Nam, và tuổi trẻ Việt Nam ở Hải Ngoại ông muốn nhắn nhủ với các cháu điều 
gì ? 

07:28:@: Theo tôi thì đất nước nghèo sẽ có một lúc nào đó có thể đi lên được, nhưng mà cái vết thương 
lòng mà những người cộng sản tạo ra gây chia rẽ hải ngoại với lại trong nước, chia rẽ người nam người 
bắc nó lớn lắm. Có nhiều người chưa nhìn thấy cái tầm quan trọng của sự việc đó người ta chưa nhìn 
thấy cái độ lớn của con sông đó, mà có khi họ còn chưa biết là có con sông như thế nữa, cho nên là có 
một số người chưa chấp nhận là mở lời để nói chuyện bắc cầu họ không chấp nhận, họ ít nhất là phải 
nhận là mình có lỗi lầm như vậy đã, rồi họ cũng phải đi trước vài bước thì chúng mình ở đây người ta sẽ 
gặp họ giữa đường, nhưng bây giờ tôi thấy cộng sản họ không chấp nhận chuyện có con sông, và dĩ 
nhiên họ không nghĩ đến chuyện bắc cầu. Nhưng mà tôi mong mỏi các lớp sau, tôi không muốn các em 
sẽ ngoan ngoãn, trở về như một người cộng sản, nằm trong chăn với người cộng sản. không muốn như 
vậy, vì chế độ cộng sản không tốt, nó đè nén tự do con người, nhưng tôi chỉ mong muốn các em nghĩ tới 
dân tộc Việt Nam là một. Thì nếu bên kia người ta đã chấp nhận có con sông người ta muốn bắc cầu, thì 
mình cũng đừng nên trách họ,  

!: từ hơn một tiếng đồng hồ ngồi nói chuyện, có những câu hỏi nào hoặc ý tưởng nào ông muốn nói mà 
tôi chưa hỏi tới không ? 

10:07:@: Tôi nghĩ có lẽ chị đã hỏi đủ mọi khía cạnh. Tôi  



!: có những kinh nghiệm sống, có những ý tưởng ông muốn chia sẻ, ? 

10:35:@: Đối với lại ngày xưa tôi có khi mà còn ở giá trị của tự do ít người biết được, tôi có một lần bị 
cùm hai chân. Họ cùm tôi 2 chân 10 ngày, đến ngày 11 họ thả 1 chân còn 1 chân thôi, tự nhiên tôi sướng 
quá, đang bị cùm rồi, mà người ta thả 1 chân thì mình thấy hình như mình được tự do, mình có tự do, 
cũng giống như người miền Bắc vậy, rồi đến khi đang trong xà lim họ thả mình về trại tập trung chỗ với 
anh em  thì mình thấy hạnh phúc cao hơn một bậc nữa, nhưng mà sự thật mình vẫn bị tù đày, mình 
không dám nói điều mình muốn nói. Những người miền Bắc cũng vậy, bây giờ tôi về. họ cứ tưởng, họ 
được tự do nhiều lắm rồi, họ nói bây giờ khác ngày xưa rồi anh biết không. Anh cứ việc đưa tôi đi, muốn 
nói gì thì nói, muốn viết gì thì viết, anh gửi đi, nhưng mà khi tôi gởi tới thì ngay cả những người có trí 
thức, có học đi vào lãnh vực văn học viết văn làm thơ, mà họ vẫn chưa biết là họ mất tự do, cái tự do nó 
vô hình, bàng bạc, mình không có vận dụng tận mức thì mình không biết là mình mất tự do. Thành thử 
ra họ vẫn bằng lòng với cuộc sống, với cái cùm một chân với cái nhà tù nhỏ bé trong đó, họ vẫn bò từ 
chỗ nọ chỗ kia trong nhà tù đó mà họ vẫn thoải mái.   Vậy là so với những người bị cùm trong xà lim thì 
mình tự do hơn nhiều, nhưng mà cho tới khi họ nói được bất cứ gì, không sợ cái gì nữa ngay cả những 
chuyện thiên hạ tôn kính cấm cản, nếu mình không thích mình vẫn có quyền chống lại đó là quan điểm 
của mình. Thì thế tôi nghĩ cái điều này khi nào mà phải có những nhà văn nhà thơ nào đó viết cảm thấy 
thiếu tự do, họ sẽ đau khổ. Mất tự do cái tự do đích thực, cái tự do không có giới hạn nếu họ cảm thấy 
được giá trị tự do như vậy, tôi nghĩ họ sẽ có những nỗ lực đấu tranh đòi tự do. Nó sẽ mạnh mẽ hơn cũng 
giống như phong trào bên Ai cập bên li bi bây giờ. Nếu có được như vậy thì Việt Nam sẽ thoát khỏi cộng 
sản, không phải từ beemn ngoài bằng súng đạn bằng quân đội, mà bằng những tấm lòng yêu tự do.  

!: Ông có tin là Việt Nam sẽ không còn cộng sản ? 

14:28:@: Hi vọng như thế, nhưng mà với cái tình hình này thì.  

!: Ông nghĩ gì về chuyện Trường sa, Hoàng sa, Bản Dốc Cao Bằng. Lạng Sơn.  

14:55:@: Nó là cái máu thịt của mình, quê hương mình, và bây giờ họ để dâng vào tay Trung Cộng.  

!: Ông nghĩ cộng sản họ có biết vậy không ? 

15:22:@: Tôi có tiếp xúc với một số người miền Bắc họ cung xbuoonf bực, nhưng mà họ nói không được, 
chẳng hạn như Trần Mạnh Hảo, muốn nói tới chuyện ấy thì người ta không nghe. Những cái chính sách 
mà trung ương họ đã làm rồi thì không được ý kiến. Cho nên tôi về năm 2010, tôi có viết bài thơ, tôi đọc 
bài thơ quê hương là chùm khế ngọt của đỗ trung quân tôi mới viết bài thơ dài lắm, nhưng mà có đoạn 
sau nói thế này, gần gũi lâu ngày thân thương có người gọi là quê hương, có người gọi là địa ngục. Tôi 
tên lái buôn liều 

<video 7> 

Lĩnh, một lần đem hết kỷ niệm đời mình đổ lên hai chữ tự do, rồi ngày lại ngày lênh đênh trên con 
thuyền viễn xứ, kỉ niệm lòng vẫn nhớ thương, nhưng bù lại tôi có thể ung dung, hát những bài thơ, 
những bài ca mà ở quê hương người ta cho là quốc cấm. Còn người ở lại sống giữa lòng kỷ niệm, không 



bồi hồi khi trời lạnh chẳng day dứt lúc trời mưa. Nhưng cắn phải quả khế chua có khi phải mỉm cười nói 
là ngọt.  

!: Nếu không còn gì để chia sẻ, Hội xin chân thành cám ơn ông về những chia sẻ, xin cám ơn ông.  

@: Cám ơn bà đã cho tôi tham dự chương trình. 


