
Interviewee: Tran Van Thach 
Interviewer: Pham Diem Huong 
Location: Saigon Radio, Houston, Texas  
Date: 2011-02-27  
Identifier: wrc02836  
Context: This recording and transcript form part of a collection of oral history 
interviews conducted by the Vietnamese American Heritage Foundation and 
donated to the Chao Center for Asian Studies at Rice University. This collection 
includes video recordings of interviews with Vietnamese Americans native to or 
living in Texas. This interview forms part of the national 500 Oral Histories 
Project conducted by the Vietnamese American Heritage Foundation.  
This transcript was written by Mr. Hieu Do in 2014 by recommendation of Ms. 
Nancy Bui of the VAHF, and has not been verified by staff at Rice University.  
______________________________________________________  

NB: Thưa ông Trần Văn Thạch Ngày hôm nay Diễm  Hương xin thay mặt các anh 
chị trong bảo tồn văn hóa và lịch sử hội người Mỹ gốc Việt để xin phỏng viên ông 
về cá nhân từ thời thơ ấu cho tới bây giờ bên cạnh đó có gia đình của ông và đại 
gia đình của ông , cũng như là văn hóa truyền thống và phong tục Việt Nam . Cho 
tới bây giờ tất cả điều đó xảy ra trong gia đình của ông và cũng như sự nhận định 
của ông nữa tới thời kì chiến tranh Việt Nam đương nhiên chúng ta có mốc điểm 
lịch sử theo các mốc điểm lịch sử đó ông đã làm gì và đâu trong các thời gian 
quan trọng đó.Tới biến cố 30/4/1975 thì ông ở đâu làm gì và cảm nhận của ông 
như thế nào? trước hết ông cho biết bí danh quê quán? 

1:19 TVT kính thưa chị Diễm Hương đầu tiên chúng tôi xin cám ơn các thì siunh 
đã có chương trình rất bổi ích nhất là cho tương lai và các thế hệ về sau, và cám 
ơn chị Diễm Hương đã dành thời giờ để nói chuyện với tôi ngày hôm nay. Tên tôi 
là Trần Văn Thạch chúng tôi đến đây để được chị Diễm Hương phỏng vấn và sẽ 
cố gắng nhớ chứt nào thì trả lời bên đó. Thực ra thì thời gian cũng nhiều mà cá 
nhân tuổi cao nên càng thấy việc làm của foundation rất cần thiết bởi vì chính 
mình là người trong cuộc mà bây giờ muốn nhớ lại một vài thời gian nào đó mình 
sống qua rất là khó khăn rồi huống chi trong một vài chục năm nữa hai trăm năm 
nữa ngay cả các con trong gia đình tôi cũng vậy. Nói tới Việt Nam thì chúng không 
có biết nhiều, không biết nhiều về hai cuộc chiến mà ông cha chúng nó đã sống 
qua cũng là cuộc vượt biên một sống hai chết cũng như những khó khăn mà ông 
cha đã sống ngoài Việt Nam cho nên chúng tôi đến đây không chỉ để nói mà để 
gởi chút tâm tình của người đã sống qua hai cuộc chiến của người Việt Nam và có 
chuyến đi rất nguy hiểm và có cuộc sống tại xứ người bắt đầu bằng bàn tay trắng. 
Cho nên chúng tôi rất hân hạnh được hị Diễm Hương hỏi những câu hỏi và chúng 
tôi rất thoải mái trả lời. 

NB: vâng chúng tôi rất cám ơn. Ông cho biết quê quán của ông? ông sinh năm 
nào? 

4:09: TVT: tôi sinh năm 1942 ở tại một ngôi làng nhỏ ở thành phố Cần Thơ, làng 
Ban Thạch vì vậy mà trước 75 tôi dung một bút hiệu khác mà từ ngày định cư ở 
nước ngoài tôi muốn dùng một hiệu danh khác của quê hương mình để gửi tới cái 
núm rốn để lại bút hiệu từ năm 75 đến nay.  



NB: Thưa ông ông có nhớ kỉ niệm nào lien quan đến gia đình đến bạn bè hay là ở 
vùng Ban Thạch 

4:49:TVT: Cảm ơn chị, thực sự mà nói thì trong một vài câu chuyện hay bài viết 
chúng tôi có nhắc tới Bàn Thạch đó là vùng đất rất nhỏ xa thành phố Cần Thơ tầm 
15km trong một vùng sâu trong vùng Ban Thạch đó đa số là người ông cha tôi lâu 
đời. Trành nạn thì những người đó theo phong trào Đông Kinh, cho nên những 
người miền trung chạy vào thỏi đất đó rất nhỏ cùng sống với nhau. Thì cái thời 
đó hồi nhỏ của chúng tôi tức là tôi nhớ khoảng năm sáu tuổi thì cha mẹ chúng tôi 
không may phải giải gánh. Giải gánh thì ba tôi có một mối tình khác, thật sự là 
một thiếu nữ ở Cần Thơ về nhà chồng chính cái biến cố đó đã đưa gia đình tôi đến 
khúc quanh biến cố trong đời. Là vì sao khi chia tay với ba tôi là mẹ tôi lúc đó là 
phong trào kháng chiến của miền nam bùng nổ năm đó là khỏang năm 4647 gì 
đó. Thì mẹ tôi cũng là người có học ở Cần Thơ, đi theo phong trào khách chiến đó 
phục vụ cho tới ngày chia cắt đất nước, sau hiệp định Giơ ne vơ năm 1954 thì mẹ 
tôi ở lại. Lúc đó mẹ tôi đi vào kháng chiến với mục đích giải phóng cho những 
người nghèo khó, vùng quê nhất là người phụ nữ, cho nên mẹ tôi tham gia không 
với vai trò nào hết- một người tham gia phục vụ trong thời đó. Đó là giai đoạn mà 
tôi nhớ suốt cái tuổi trẻ, lúc đó chắc tôi chỉ 7 8 tuổi cho tới năm 54 đó là mười 
mấy tuổi rồi. SAu đó từ khu đi về thành thì thực sự là mình chẳng có khai sinh, cái 
tuổi đi học thì cũng lỡ tuổi rồi. 

NB: vậy thì khi mà ông bà cụ chia tay ông cũng khoảng 5 6 tuổi? 

8:06:TVT cũng 7 tuổi rồi, suốt cái tuổi trẻ của tôi thì gần như sống hoàn toàn với 
bom đạn ở trong những vùng quê vùng sông nước, Cà Mau Sóc Trăng…mẹ tôi đi 
theo cơ quan cho nên dẫn con đi theo. Thì thực sự tôi biết được ánh sáng văn 
minh sau khi mẹ tôi trở về Cần Thơ để săn sóc bà mẹ già lúc đó đang đau nặng. 
Chừng đó thì tôi mới chính thức bước chân vào trường học thì lúc đó tới chừng 
50 năm lúc đó tôi đã 13 14 tuổi rồi. Thực sự khu trong bưng thì có học chút tại 
những cơ quan có những cái trường ở trong kháng chiến họ dậy. Từ vào đó tới 
chừng ra tôi được học rất nhiều, thích thì thi vào trường năm 1959 học ở đó 2 lần 
thi nhảy. năm 65 thì tôi đậu tú tài đôi tôi lên Sài Gòn vào học trường đại học Văn 
Khoa rồi thi vào trường đại học sư phạm ngành giáo sư trường học nhị cấp, ban 
anh văn tốt nghiệp năm 1970. Từ 1970 tôi là một ông thầy giáo mà cái thời đó 
không biết như thế nào mà những người thầy giáo dậy cũng vẫn đi Thủ Đức 
nhưng mà giao đoạn đó có những người đi hết 9 tháng, rồi lại trở về trường dậy 
lại, tôi nằm ở trong cái số đó. Dĩ nhiên trước đó có những người đi luôn, đi để ra 
với đại úy xong rồi trở về. rồi sau cũng có người tự nhiên rồi đi. Trong thời gian 
cuộc chiến thứ nhất, là một đứa bé tôi biết cuộc chiến nhưng tham gia với tư cách 
là một đứa bé đi theo người mẹ để kháng chiến chống Pháp, bâygiờ chúng tôi rất 
hãnh diện, mẹ tôi lúc còn sống cũng vậy, bà mất cách đây khoảng 10 năm. Thì mẹ 
tôi vẫn nói là dù gì thì một góa như mẹ xách đứa con 7 8 tuổi đi vào vùng binh lửa 
như vậy với tâm trạng là giải phóng cho người nghèo, cái slogan ngày đó người ta 
nói thì hồi đó tuổi trẻ tôi rất hãnh diện vì điều đó. Nếu bảo chúng tôi đi đó là cái 
dức dối trong đầu. Có nhiều bạn bè tôi bảo rằng thời đó mày đi theo Cộng Sản, dạ 
thưa không không có chuyện đó, chuyện đó mình không bàn gì thêm. thời đó sau 
năm 54 lúc mà Cộng Sản miền bắc cố thôn tính miền nam và họ thành lập mặt 
trận giải phóng miền nam 1960 tại bến tre thì cái thời đó tôi còn là học sinh lúc 
cuộc chiến sôi động nhất thì tôi lại là ông thầy giáo cho nên không bị ảnh hưởng 



bởi chiến tranh nhiều lắm. Đó là tôi không biết rằng mình may mắn hay mình 
thiếu may amwsn không có dịp phục vụ đất nước một cạc tích cực hơn trong khi 
những bạn bè mình đổ máu ngoài chiến trường thì đó là kinh nghiệm của người 
sống trong cuộc chiến thứ 2, có khi đó là điểm khác biệt với đa số thanh niên thời 
đó. 

NB: Thưa ông ông có người em nào khác nữa không? hay chỉ có mình ông trong 
gia đình? 

12:38:TVT: dạ tôi có 3 anh chị em, người chị cả khi mà sinh ra trong gia đình khi 
đó khó nuôi nên giao cho một người cô nuôi thì người chị đó là người tích cực 
trong kháng chiến cho nên khi người chị của tôi lớn tham gia vào mặt trận giải 
phóng miền nam cho tới 1975 và sau này. Và tôi có một người em gái. 

NB: với một người chị và người em đó có kỷ niệm nào mà ông nhớ nhất với chị 
ông hay với em ông? 

13:29:TVT: đối với người chị thì tôi có kỷ niệm đáng nhớ là lúc đó chị đi hoạt 
động bên trong tôi là cậu học sinh sinh viên ngoài này nói là hoạt động bên trong 
thì cũng gần nhà thì thỉnh thoảng chị em có gặp nhau ở cái vường sau nhà hồi đó. 
Tôi sống ở vùng nông thôn thì chị em gặp nhau khoảng một hai lần năm sáu mấy 
bảy mươi thì chị em không gặp nhau nữa vì tôi lên Sài Gòn rồi. Kỷ niệm hồi đấy 
như vậy, thì thời đó tôi ngăn chị vào chiến tranh nhưng mỗi người có một ý 
tưởng. sau năm 75 chị em gặp nhau dĩ nhiên là thường hơn cho tới ngày chị về 
hưu rồi tôi vẫn phục vụ cho ngành giáo dục cho tới ngày vượt biên. Còn với cô em 
gái thì cô cũng là một học sinh dù sao sinh viên cũng gần gũi thôi chứ không có gì. 
Bây giờ em gái với người chị gái ở Việt Nam. 

NB: ông có kỉ niệm đặc biệt nào đối với thân mẫu của ông không? 

11:51:TVT: Thua đối với má tôi thì rất là đặc biệt alf bởi vì tôi nhớ nhất cái ngày 
mà má tôi phải rời xa gia đình, chia tay cha thì tôi nhớ lúc đó tôi 6 7 tuổi một cơn 
mưa tầm tã mẹ tôi dắt thằng con nhỏ đi trong bùn lầy mưa trơn, đi từ cái vùng sa 
môn để đi ra quốc lộ 4 đường thì không xa khoảng chừng 4km thôi nhưng chúng 
tôi đã dầm mưa như vậy để đi mẹ tôi dứt khoát như vậy, tôi nghĩ rằng tình cảm 
của bà có thể nói bà quá dứt khoát có lẽ dứt khoát đó là một nguyên tố đưa bà đi 
tham gia kháng chiến. Vì bà thấy tình cảnh gia đình tình cảnh áp bức bên chồng 
thế này thế nọ bà muốn làm một cái gì đó cho những người còn lại thì đó là kỉ 
niệm, rồi sau đó có những kỉ niệm khi chúng tôi lên học Sài Gòn thì thỉnh thoảng 
mẹ tôi thực sự ở quê không biết rằng thằng con mình học trường Văn Khoa ra 
làm sao, thằng con mình đi học nghề thầy giáo mà không biết thầy giáo nó là thế 
nào đại khái là như vậy. Thì mẹ tôi cũng chỉ biết làm lụng để nuôi con, cho tới 
ngày tôi đi dậy thì có chút ít nuôi bà thì thật sự bà cũng chẳng cần tới.  

NB: thế thì gia đình bên ngoài hay bên nội có những anh em trong quân đội Việt 
Nam Cộng Hòa hay là ở bên kia không? 

17:05:TVT: Thưa có bên nội thì có nhiều, ở bên ngoại thì thật sự có tham gia quân 
đội nhưng gần như không năm trong phương diện chiến đấu. Bởi vì họ chẳng hạn 
là dược sĩ, họ là thầy giáo hay là thương gia thế này thế nọ. Gần như là tôi kiểm 
lại trong gia đình tôi không có nguwofi nào hy sinh trong chiến tranh. 



NB: ông làm sau từ năm nào 

17:42:TVT: tôi lập gia đình năm 68 69 

NB: thì tất cả những ngày giỗ ngày tết gia đình ông sum họp như thế nào? 

17:57:TVT: hồi ở Việt Nam có thể ngày giỗ lỵ và ngày Tết nhất đa số nguwofi Việt 
Nam mình đều giống nhau như vậy, tập hợp vào nhau ăn bữa cơm và chuyện trò. 
Tại quê kỵ thì những năm đầu chúng tôi cố giữ hoạt động như vậy, khi các con 
lớn rồi tức cách đây chừng mười mấy năm đứa này đi làm xa đứa nọ đi làm xa 
cho nên rất ít dịp gặp gỡ nhau nhưng thông thường có ddieeefu mà tôi cố giữ 
trong nhà tôi luôn có bàn thờ tổ tiên thì các con cho dù đi xa bận rộn cách nào khi 
mà đã bước vào nhà không thắp nhang thì phải lạy bàn thờ xá ông bà tổ tiên một 
cái rồi sau đó thì muốn thưa chúng tôi thế nào thì làm, trước khi thưa chúng tôi 
để ra về cũng vậy tới cái bàn thờ tổ tiên đó mà xá tạm biệt ông bà rồi tạm biệt cha 
mẹ chúng tôi cố giữ như vậy. kể cả tôi có đứa con dâu người Mỹ thì cũng làm như 
thế.  

NB: thế thì thưa ông khi mà ông cố giữ như vậy đó thì các con các cháu của ông có 
nói tiếng Việt bình thường hay không? 

19:35:TVT: các con của tôi có, đứa con tôi đi học xa chẳng hạn ở Harvard chẳng 
hạn thì mỗi đứa đi học cách vài lần mới về một năm mà có đứa đi học 6 7 năm ở  
Waston chẳng hạn thì ít có dịp nói Tiếng Việt, tụi nó nói được nhưng không rành 
như người Việt Nam chính cống 

NB: thưa ông một người mà có người con dâu là người Hoa Kỳ thì ông cảm thấy 
như thế nào về hai nền văn hóa trong gia đình 

20:46:TVT thì thưa bà câu hỏi rấy hay chúng tôi cũng đã suy nghĩ chuyện đó 
trước khi có cô con dâu nhưng sau một vài tháng có dâu rồi thì tôi thấy vấn đề đó 
hình như không có cái gì để đặt nặng vì tôi không thấy cái gì khác nhau, con dâu 
tôi vẫn cầm đũa vẫn ăn những món ăn Việt Nam, tập nấu món ăn Việt Nam cho 
chồng rồi cũng học nói một ít tiếng Việt ngay cả thằng rẻ tôi người Việt Nam 
trước khi tới gặp con gái và chúng tôi tôi nghĩ nó là người Hoa hay thế nào đó nói 
Tiếng Anh không nói Tiếng Việt sau một vài năm làm chồng cô con gái thì bây giờ 
nói tiếng việt rất rành. Thì nói chung ba đứa con tôi cộng với thằng rể thì nói 
tiếng việt tốt rồi, con dâu thì bập bẹ vài tiếng nhưng cháu nội chưa biết nói thì 
chưa biết thế nào nhưng nó vẫn hiểu một vài tiếng việt do ba mẹ nó nói. Còn hai 
đứa cháu ngoại bây giờ nói tiếng việt rất rành.  

NB: Cái cảm nhận của ông về sự khác biệt không có gì hết nếu ông có một người 
con dâu là người ngoại quốc ông cảm thấy thế nào?>/ 

21:43:TVT: có lẽ tôi không cảm thấy thế nào hết bởi vì nếu có một cảm nhận là 
gia đình mình có thêm một cô con dâu chứ không phải một cô con dâu Tầu, Mỹ 
hay gì cả hy vọng rằng tình trạng đó nó giữ mãi, có lẽ đó là điều mà chúng tôi 
không cảm thấy khác nhau lắm là bởi vì con dâu không ở với tôi, rể không ở với 
tôi cho nên mình không thấy rõ, lâu lâu mới gặp nhau nên mình không có cảm 
giác xa lạ hay khó khăn gì cả. 



NB: thưa ông khi ở Việt Nam cũng khi ở lại đây ông có giữ gìn những lỷ vật, 
những hình ảnh của gia đình không? 

22:39:TVT: dạ thưa có, nhất là kỉ vật hồi tôi làm phụ tá ở lien hợp quốc, kể cả cái 
áo bà ba của nhà tôi đi vượt biên vẫn còn giữ. hay những bài viết thời tôi làm ở 
trại cũng còn hay hình ảnh từ ở Việt Nam gửi qua, những hình ảnh gia đình nhất 
là thời học sinh sinh viên. 

NB: ông có giữ những kỷ vật gia đình không? 

23:20:TVT: bà muốn nói kỷ vật thế nào? 

NB: những lỷ vật như là của mẹ ông, mẹ ông có tặng ông cái gì không? hay những 
kỷ vật của gia đình ông còn giữ không? 

23:35:TVT: những cái đó thì tôi không có. 

NB: tôi được biết ông sinh năm 1942 thì ông có thể cho biết trong năm 54 ông đi 
theo mẹ từ trong bưng đi ra khi mà ở với mẹ trong kháng chiến ông có cảm thấy 
thế nào không? ông cảm thấy cuộc sống của người đi kháng chiến như thế nào? 

24:09:TVT: Thành thật mà nói thì rất vui, bởi vì mẹ tôi ở cơ quan tức là ở mấy cô 
mấy bác mấy dì ở chung cái nahf tập thể có khi là 5 7 người có khi là chục người 
mà rõ ràng nhất là tôi có cô em ở quê cô Văn  Thạch. Trong đó cô có nhắc tới ba 
tôi, những người quen của gia đình tôi ở huyện đó, thì cuộc sống ở trong sách đó 
chính là cuộc sống chúng tôi đã sống. Tức là vẫn vui chơi giỡn cưỡi trâu thả diều, 
sống rất cơ cực nhưng không có gì gọi là buồn chán, thỉnh thoảng phải chạy máy 
bay. 

NB: thì sau đó tới năm 63, ông làm gì? 

25:17:TVT: năm 63 thì tôi đang là học sinh 

NB: ông học ở đâu? 

25:22:TVT: tôi học ở trường trung học Phan Đình Giảng. 

NB: đến khi đó thì mẹ ông làm nghề gì? 

25:30:TVT: mẹ tôi có một miếng vườn đất của ông ngoại thì vào vùng đó để trông 
nom. 

NB: Gia đình bên ngoại của ông có khỏe mạnh không? và khi đó thì như thế nào? 

25:47:TVT: thời đó gia đình bên ngoại rất là tốt, ông cậu tôi thì có hiệu sách khá 
lớn tại chợ Cần Thơ bây giờ ông vẫn còn sống trăm tuổi rồi. Bên ngoại thì rất là ít, 
bên nội thì đông. 

NB: ông có những kỉ niệm gì có lien quan đến bên nội bên ngoại mà đáng nhớ 
không? 

26:10:TVT: bên nội thì kỷ niệm đáng nhớ tôi đã nói với chị đó. Thật sự  sau này 
khi mà chúng tôi dọn về thành rồi năm 60 70 lúc tôi lớn rồi đó, thì biết được ba 
tôi cũng thỉnh thoảng đi vào năm ở tại Ban Thạch tôi làm xã trưởng xã Đông 



Thành sau này mẹ tôi cấm không bao giờ cho thì tôi từ Sài Gòn đi thẳng vào Long 
thạch để gặp ba. Sau này thì ông bà già rồi có dịp cũng ra nhà mẹ tôi ở với con cái. 
Ông bà coi như là bạn già. Vẫn còn kỷ niệm với bên ngoại, chủ yếu với ông cậu 
thôi, ông là người cho tôi đi học ở Sài Gòn, rồi khuyến khích tôi phải đi con đường 
đại học, nhiều lúc gia đình không có khá muốn bỏ dở thì kỷ niệm có lẽ là kỷ niệm 
đối với bên ngoại tốt hơn kỷ niệm đối với bên nội. 

NB: ông có kỷ niệm gì đối với ba của ông không? 

27:44:TVT: có lẽ là không có kỷ niệm gì hết bởi vì mình không có sống với ba, từ 
nhỏ đã đi rồi, lớn thì gặp nhau không có lâu, mà lúc đó ba tôi cũng lớn tuổi rồi, 
ông cũng là người trầm ngâm không có nói năng gì hết. 

NB: ông có các em cùng cha khác mẹ không? 

28:04:TVT: dạ tôi có 

NB: cái mối lien hệ giữa ông và những người đó như thế nào? 

28:09:TVT dạ rất tốt, chúng tôi vẫn lien lạc với nhau. Tết nhất thì gửi chúc quà về 
cho các anh chị các em. 

NB: bao nhiêu người? 

28:22:TVT: nếu mà tính ra thì khoảng 7  người 

NB: tên của ông là Trần Ban Thạch, song thân của ông đã lấy tên của quê hương 
để đặt tên cho ông, ông có lấy bất kỳ địa danh nào để đặt tên cho con ông không? 

28:41:TVT: xin đính chính cái này, Trần Ban Thạch là tôi tự chọn cho cái tên bút 
hiệu viết văn con tôi thì tôi đặt, ví dụ như thằng lớn tôi đặt là Bao Việt, mấy đứa 
kia chẳng hạn như con gái Bảo Vi, con trai út Bảo Vinh, đặt thế thôi. 

NB: Bây giờ tới năm 1968 ông đang làm gì và ở đâu? 

29:25:TVT: năm 68 thì tôi đang học ở Sài Gòn tôi vào đại học năm 65. 

NB: xin ông cho biết trong thời gian đó quang cảnh nơi ông ở như thế nào? 

29:43:TVT: đó là cái điểm tôi rất nhớ, tôi ở mạn chợ lớn ở tập thể, ở tỉnh lên thì 
thời đó học sinh tôi ở đó từ năm 65 tức là phong trào sinh viên tranh đấu rất là 
mạnh thì những phong trào sinh viên năm đó rất là mạnh, tôi là sinh viên đại học 
sư phạm, bởi vì thời đó xã hội mình lung tung quá mà sinh viên từ tỉnh nhỏ mình 
lên trong đầu óc mình cũng có chút xíu nào đó vấn nạn xã hội cho nên tôi tham 
gia phong trào sinh viên rất là tích cực nhưng mà có giới hạn bởi vì lúc đó tôi học 
2 trường nên không có thì giòa và phải đi kiếm tiền. Thì khung cảnh Sài Gòn thời 
đó rất là bát ngát, chúng tôi ở mạn thì bị hơi cay hàng đêm khi mà anh Tôn Thất 
Lập, Biên Đức Thắng những anh mà vào đó để hô hào biểu tình, chúng tôi ở đó 
gần như đứa nào cũng phải thủ một miếng chanh và một cái khăn ướt để chùi lúc 
cay không biết chị có sống thời đó không. đứa nào học lo học, đứa nào tranh đấu 
thì tranh đấu đặc biệt có những đứua vừa học vừa tranh đấu như tôi, rất là vất vả.  



NB: ông có kỷ niệm nào với những người bạn thời trung học sau khi rời đại học 
cùng đi tranh đấu không? 

31:57:TVT: dạ thưa có chị, tôi rất may có những người bạn mà tôi vào đấy rất 
cùng lúc bây h vẫn lien lạc với nhau có một người bạn ở bên Canada vào cùng 
trường cùng lớp rồi vào cư ngụ tại mạn. lên đại học học cùng trường hoặc là 
những anh mà mình viết văn với nhau, đệ thất đệ lục mà giờ vẫn lien hệ với nhau. 
TRuyền thống tốt đẹp trường Khoa Giảng chúng tôi mỗi năm chúng tôi rất là vui 
tổ chức mỗi năm một lần tại một địa điểm nào đó trên nuwosc Mỹ hoặc ở Úc ở 
đâu đó thì thầy trò gặp lại, mỗi lần như vậy có vài trăm người. Riêng bạn bè của 
tôi thời đó ra đi rất nhiều, riêng ở Mỹ thì còn gần chục chúng tôi thỉnh thoảng gặp 
nhau ít nhất một năm một lần. 

NB: Dạ vâng, ông ra trường năm nào? 

33:09:TVT: tôi ra trường năm 70  

NB: trường học ông bắt đầu dậy đầu tiên là ở đâu? 

33:19:TVT trường trung học Khoa Nghĩa Châu Đốc 

NB: ông có thể chia sể thời gian đầu tiên khi mà đi nhận nhiệm sở đầu tiên 

33:28:TVT: Kính thưa chị thời đó thật sự mình cũng đi dậy nhiều năm ở Sài Gòn 
trước khi mình ra trường cho nên đi chính thức nhận nhiệm sở coi như một sự 
đổi địa bàn cho nên không có gì hồi hộp, ngoài đồng lương cố định nó được hính 
thức, thứ hai là mình có thẻ công thù, mình chính thức là một thầy giáo đại khái 
như vậy. Thì những năm đầu dậy học rất là vui bởi đa số là những người bạn ra 
trường toàn anh em ở xa mà quê tôi ở Cần Thơ mà tôi dậy ở Châu Đốc. 

 

<003> 

0:00 Bạn bè hơn nữa Châu Đốc là xứ có vẻ huyền bí, ngày cuối tuần chúng tôi lên 
núi ca hát ăn uống với nhau rất là vui, học trò rất là mộc mạc đơn sơ, kính trọng 
thầy cô. 

NB: đó là trường trung học duy nhất ở tại Châu độc ạ? 

0:28: tại đó có một trường nữa là trường bán công, sau khi về Châu Đốc tôi được bổ 
nhiệm làm hiệu trưởng trường đó, hai trường sát nhập vào nhau, vừa dậy bên đây vừa 
làm hiệu trưởng bên đây. 

NB: là một giáo chức ông ở Châu Đốc cho đến năm 1975 thôi sao? 

1:10: Mình còn trong ngành giáo chức nên nó chuyển tôi đi trường cao đằng sư phạm 
ở Đông Xuyên đó là chế độ mới rồi cho đến năm 1980. 

NB: Như vậy thì ông đã có cơ hội biết được hai nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa và 
ché độ mới Cộng Sản Việt Nam, ông nghĩ thế nào về hai nền giáo dục đó. 

1:42: Hai nền giáo dục đó khác hẳn nhau, lúc tôi dậy ở Châu Đốc là dậy trung học, ở 
Đông Xuyên thì dậy giáo viên thì chương trình nó cũng khác, tinh thần giáo dục nó 



hoàn toàn khác. Thời VNCH mục tiêu là giáo giục, sau 75 mục tiêu nó lại hướng về 
giá trị nhiều, mà tôi lại ở nội trú trong đó cùng với những vị giáo sư có người ở Nga 
về thì những người đó chỉ có theo một chiều không có chiều nào khác, họ có những 
cái mình không ngờ được là họ vừa có ý tưởng của tập thể mà cũng rất cá nhân, chẳng 
hạn public họ về Đảng về công đoàn, nhưng mỗi khi có dịp về bắc thăm gia đình 
chúng tôi những người tiếp họ để mua những món hàng nhỏ nhặt rất là cá nhân. Riêng 
về đối xử với nhau họ rất dễ chịu, bởi vì họ không đề cập gì đến chuyện chính trị gì cả 
như tình đồng nghiệp. Riêng học trò có sự thay đổi hơi lớn vì trong lớp có tổ chức 
khác hẳn thời kỳ kia. 

NB: Thưa ông, ông làm thế nào thay đổi chính cái tâm tư của ông để có thể tiếp tục 
dậy dưới chế độ mới? 

4:10: Thực sự thì cái thời đó tôi không chú ý thay đổi gì bởi trong lòng tôi chỉ mong 
dịp được trở về quê thôi bởi vì lúc đó gia đình tôi ở Cần Thơ, cái chủ yếu nữ là chỉ 
muốn vượt biên thôi, cho nên tôi chỉ sống cho qua ngày, đến giờ lên lớp thì tới các 
nhà đồng nghiệp cũ đánh tennis còn chuyện dậy để tránh cái tình trạng đi kinh tế mới. 

NB: trong ngày 30/4/1975 tình trạng ở Châu Đốc như thế nào? 

5:03: Năm đó giống như các nơi khác, chúng tôi theo tình hình đất nước qua cái bản 
đồ, phương bắc tiến tới đâu chúng tôi thường ghi chép đến đó, còn giao động thì Châu 
Đốc không giao động mấy. Anh em giáo chức trong trường không để ý lắm chuyện 
cộng Sản lấy được miền nam mình, những anh em đáng lẽ rời chỗ đó sớm. Tới ngày 
thật sự thì Việt Cộng vào Thành phố Châu Đốc sau 2 3 ngày vẫn rất là bình thường 
cho đến có mấy anh địa phương của Việt Cộng vào tiếp thu mới có lực lượng, đa số 
không có chạy đi đâu hết. 

NB: sau khi Cộng Sản vào Châu Đốc họ có bắt các giáo chức đi ra trình diện hay có 
phải đi học tập một cái gì đó trong thời gian nào không? 

6:55: Có chứ, giống như các chỗ khác, những người nó gọi là ác ôn thì nó xử tử ngay 
tại sân banh thành phố như những người công an họ bắn ngay dưới sự chứng kiến của 
nhiều người. Giáo chức thì chúng tôi được tập trung ở một nơi để học chính trị, các sỹ  
quan từ thiếu úy trở lên thì cũng đi học tập như mọi người. 

NB: Ông cảm nhận như thế nào trong một lớp học có những đoàn viên Cộng Sản, ông 
cảm nhận các em học sinh đó có thái độ như thế nào với giáo sư? 

8:04: Các em đó nó khác với không khí lớp học ngày trước. Tinh thần thay chủ rồi thì 
không khí học đường nó thay đổi, càng cảm thấy thoải mái theo ý nghĩ của nó thì 
mình càng không thoải mái với vai trò thầy giáo. Rất may là tôi dậy văn nên không có 
đả động gì đến chính trị. Ngoài giờ dậy thì thầy trò vẫn gặp gỡ bình thường không 
thân mật như lúc trước. 

NB: Ông dậy anh văn thì có trở ngại gì khi Cộng Sản đi vô không? 

9:00: không. Thời gian đầu thì vẫn dùng cuốn English for today mà mình đã xài dưới 
thời VNCH sau đó họ modify lại bắt dậy thế nào thì dậy thế đó. 

NB: cái ngày 4/1975 gia đìng nội ngoại cũng như bà con anh em họ hàng có ai bị cái 
gì không? 



9:30: dạ có, có ông đi học tập. Gia đình tôi không dính líu nhiều quân đội nên tôi nhớ 
có ông anh đó với ông em rể còn lại không có gì ảnh hưởng. 

NB: 1980 gia đình đi vượt biên ông có thể kể sơ lược về chuyến đi đó? 

10:07: lúc đó thì tôi đang dậy học sinh được tin nhà tôi nhắn về một đứa cháu bên vợ 
cậu tổ chức chuyến đi cho gia đình, ra đến ngoài khơi rồi chuyến tàu 20 thước chứa 
khoảng 120 người tôi trở về rồi ra đi thôi. 

NB: Chuyến đi có gặp gì trở ngại không? 

10:58: Đa số như những chuyến đi khác đều gặp cướp biển, tàu chúng tôi gặp hai lần 
nó lấy đồ cướp hết mọi thứ lúc đố ba bốn ngày đêm không còn nước thực phẩm,may 
nó lại cho ăn, may nữa những người phụ nữ không bị làm hại. Có lẽ là nhờ trời phật 
những người thuyền trưởng người Hoa không cho phép thủy thủ Thái Lan làm hại 
những người đi tàu. Cho tới đêm thứ 5 nghĩa là 5 ngày 5 đêm, tàu hoàn toàn kiệt quệ 
thì gặp một cái tàu giàu của Đức chúng tôi tấp vào thì hộ đưa lên Thái Lan chạy 
sang..Kinh hoàng của chuyến đi thì mình không biết thằng con út của tôi mới có mười 
năm sáu tháng chỉ sống bằng miếng chanh rất nhỏ trong suốt hai ngày trời, nhiều đứa 
nó bị ngộp thở trước khi ra khơi vì có những đồn công an có tiếng trẻ khóc sẽ bị lộ, 
cha mẹ phải bấm lòng bịp miệng con cái. Đi ra ngoài khơi may quá không có người 
nào chết trong hành trình. 

NB: Ông cho biết lý do tại sao gia đình ông không có bị chiến tranh ảnh hưởng nhiều, 
không dính líu chế độ mà ông lại ra đi? 

13:55: khi tôi bước xuống ghe tôi không có ý định vượt biên đâu bởi vì lúc đó mình 
vẫn còn đi dậy và mình còn miếng đất lớn ở quê nhà, không biết tương lai sẽ ra sao 
nếu ra đi, nhất alf nguy hiểm mình đã nghe thấy năm 77 78 80 cái thời đó là gay go 
nhất. Mình vừa không muốn đi và không có động cơ để đi, cho nên tất cả vợ tôi lo hết 
bà là người Việt gốc Hoa cho nên tài sản bên bà tức là bên anh chị  bên kia mới bị 
thiệt hại, họ không muốn ở lại. Chứ thật sự thời đó tôi chưa có ý niệm mình sẽ sống 
như thế nào, con cái ra sao. Đa số người Miền nam bằng tuổi tôi không có biết nhiều 
về Cộng Sản lắm cho nên tới đâu hay tới đó. 

NB: chuyến đi biển bao nhiêu ngày thì cập bến quốc gia nào? 

15:25: 4 ngày 5 đêm cập biển Thái Lan. 

NB: khi lên tới đó ông ở Thái Lan bao lâu? 

15:34: ở 3 tháng 

NB: Ông được phái đoàn cao ủy nước nào phỏng vấn, Hoa Kỳ trước tiên và đi Mỹ 
luôn? 

15:54: Hồi đó thì tôi gặp một cậu học trò ở Châu Đốc, hai đứa ở đó và tôi nghĩ rằng 
cả năm rồi và khai thế nào không có phái đoàn nào nhận hết. Vào đó nó bảo cho nó 
làm cháu của thầy, tôi nói được rồi, hồi đó gọi là ghép con đó. Thì có một dịp xảy ra ở 
Thái Lan năm đó, giữa 6/1980 ai ở đó cũng muốn đi tôi apply phái đoàn Canada trước 
tiên. Gia đình tôi vào phỏng vấn thì Canada nó bác bởi hai cái cậu này nó biết rằng 
hổng phải như vậy, khi họ hỏi tôi thì tôi ú ớ chẳng biết gì cả nên bị trượt cho nên gia 



đình tôi không đi được Canada. Trong khi những người bạn thân đi cùng ghe đều đi 
Canada, lúc đó phái đoàn Mỹ chấp nhận.  

NB: Ông đã sang Mỹ vào năm nào? 

17:48: Năm 80, sau Thái Lan có một cái gọi là cái processy tại Bata thành phố ở 
Phillipines, ở Phillipines 3 tháng phục vụ cho trại, thời tôi vào anh Dương Thục và chị 
Thạch Thủy vẫn đang chờ, lúc qua bên đó làm trong trại giúp đồng bào. 

NB: Khi đặt chân đến Mỹ ông đến tiểu bang nào đầu tiên? 

18:40: Huston. Vì có ông ở đây từ năm 78 

NB: cái nghề đầu tiên ông làm là nghề gì? 

18:55: Đầu tiên tôi đi làm cho một cây xăng làm tới Năm 1985 1986 tôi vào công ty 
chứa dầu rồi về hưu cách đây 5 6 tháng.  

NB: Ông có cơ hội trở về Việt Nam chưa? 

19:45 Tôi về Việt Nam 2 lần. Lần đầu tiên năm 97 lúc đó ba tôi cũng yếu rất may mấy 
đứa nhỏ cũng về hết.  

NB: Thân mẫu ông còn khỏe ông? 

20:09: Mẹ tôi mất lâu rồi 

NB: Cảm tưởng của ông khi lần đầu tiên bước chân về Việt Nam như thế nào? 

20:20: Ngỡ ngàng lắm chị ạ, nó hồi hộp từ trên không trung cơ, khi mà bay vào địa 
phận nước mình thấy rừng xanh Tây Ninh hồi hộp lắm nhà tôi cũng khóc nữa. Xuống 
đó thì mình cũng không hiểu tâm trạng mình làm sao nữa, mơ mơ màng màng lúc đi 
tưởng là hết rồi không có cách chi nhìn lại quê hương. Lần đấy tôi về chỉ 2 tuần thôi 
chả đi đâu. Lần về thứ sau là thàng 10 năm 2009 thành phố nó quá chật hẹp tùm lum 
ngay cả ở quê mình cũng vậy cho nên không có thích về nữa. Tôi dứng ở bùng binh 
ngã 7 Sài Gòn mà không dám bước đi xuống vì xe cộ đi lại. 

NB: Ông có thể kể về kỷ niệm vui hay buồn hay hiện trạng của Việt Nam khi về Việt 
Nam lần thứ nhất và lần thứ hai? 

22:20: Tầm trạng vui thì không có đâu. Bởi vì ngoài chuyện gia đình không có gì gọi 
là bất ngờ. Buồn thì lần đầu tiên ghé nhà mình mình phải vào trong xã trình diện giấy 
tờ rồi, nó cố đòi những buổi tiệc thế nọ thế kia, tối ở với má 2 đêm sau đó tôi ra thành 
phố ở rồi ban ngày tôi về đó ở chơi với và rồi chiều lại trở ra. Quê hương mình về tới 
đó cũng chỉ ở xung quanh đó không đi xa như hồi trẻ mình chạy hết chỗ nọ chỗ kia. 
Hơn nữa những người bạn bè mình gần như không còn đó nữa cho nên không có gì 
vui vẻ cả. Về lần thứ nhì buồn hơn vì không còn thằng bạn nào cả.  

NB: xã hội nó xáo trộn nhiều quá 

23:36: Xã hội thì tôi không nắm vững lắm vì tôi không có đi sâu. Nưng cái ặmt của xã 
hội là cái bộ mặt của thành phố ngay cả những nơi mình thường đến trước kia cũng 
không nhận ra như các vườn ngày xưa chúng tôi nắm tay nhau vào chơi thì giờ là phố 
xá rồi không còn vườn cây hay cầu đẹp hay nhà nhỏ mà là building. 



NB: Thưa ông người ta hay nói chiến tranh tàn phá tất cả mọi  thứ từ tâm tư con 
người lẫn vật chất, đất nước hòa bình cho tới khi ông về là hai chục năm vậy cái sự 
tàn phá đó do bởi đâu? 

24:33 Chị muốn nói cái tàn phá sau 75, rõ ràng là do chế độ. Nếu không có cái đó thì 
Miền Nam mình sau 20 30 năm nó không phải như bây giờ đâu. Tôi mới đọc cái tài 
liệu mình phải một trăm tám mấy năm nữa mới bắng Singapore hay mấy chục năm 
nữa mới bằng Thái Lan. Xin lỗi nếu mà không có cái này thì mình vượt họ rồi, cái sự 
tàn phá đó do sự điều hành đất nuwosc của một nhóm người vậy thôi. 

NB: Bây giờ trở lại Hoa Kỳ, ông đã định cư ở đây ông đã đi làm việc, ông có đóng 
góp cho cộng động hải ngoại ở đây? 

25:35: Nói đóng góp thì tôi rất xấu hổ, cái việc tôi đi phỏng vấn với chị là nhà tôi 
không có vui lắm đâu, bởi bà không có muốn mình ra cộng động nhiều nhất là giao 
đoạn này ở Huston. Năm tám mấy ở đây người Việt Nam đã có đài radio rồi, tôi có 
tham gia một số bài vở trên đó. 

NB: Đài radio tên gì ạ? 

26:16: cũng là đài radio của Huston phát thanh có mấy tiếng một tuần thôi. Tôi không 
nhớ tên gì chỉ phát thanh 1 tiếng nửa tiếng 1 tuần thôi. 

NB: Diễm Hương không có ở Huston, ở Cali lên mà 

26:49: Thời đó tôi cũng tâm huyết làmc ái gì đó, chả đi tới đâu. Sau đó tôi trở về họat 
động cho hội Cần Thơ, vấn đề viết lách ở nhà mình làm trong khả năng của mình, 
cũng tham gia những lần hội họp cũng tham dự,cái hội giáo chứ cũng tham dự, những 
lễ hội như Hùng Vương ra mắt sách cũng tham dự nhưng không đóng góp gì hết. 

NB: Ông bắt đầu viết từ lúc nào khi ở hải ngoại 

27:53 Ở hải ngoại tôi ngưng cũng hơi lâu, bắt đầu 90 tôi mới  viết lại 

NB: Ông bắt đầu viết từ trong nước? 

27:53: Dạ viết từ thời học vua Đệ Tứ. 

NB: Trong nước ông có tác phẩm nào không? 

28:00: trong nước có ít, có một tập truyện, thời Châu Đốc có một tập thơ, lúc mình đi 
mình bỏ lại hết. Ở đây chúng tôi có làm vài tập chí như văn hóa Việt Nam phát hành 
mười hai mười ba năm nay rồi. Chừng 10 năm trước tôi với anh Trần Hoài Thư thành 
lập chủ trương tờ tập san văn học giờ vẫn phát hành một vài bản cho vui thôi. 

NB: Ông Trần Hoài Thư ở Huston?  

29:15 Không ông Trần Hoài Thư ở New  

NB: Ông nghĩ gì về giữ gìn văn hóa truyền thống cũng như phát huy văn hóa truyền 
thống người Việt ở tại Huston? 

20:30: Cái đó là điểm hàng đầu, không pảhi người hoạt động trong văn hóa và nghệ 
thuật nghĩ tới đâu, nếu 1/3 dân số hải ngoại này nghĩ tớ câu hỏi đó là điều đáng 



mừung, chỉ sợ rằng người ngoài đoàn văn hóa nghĩ tới quá ít cho nên thấy tuwong lai 
nó mờ mịt hơn. Người nào làm được  

NB: Trở lại cá nhân của ông, lý do tại sao ông chọn sư phạm môn anh văn? 

30:50: thật sự thời trung học tôi khá môn đó, thứ hai hình như cái thời đó ngoài việc 
kiém tiền được hơn hoặc là theo phong trào. Tôi nhớ thời đó anh pháp, anh văn 
khảong 2/3. 

NB: Ông nghĩ gì về sự hiện diện quân lực Hoa Kỳ ở Miền Nam trong khi ông không 
tham dự cuộc chiến? 

31:37: Đó là câu hỏi khá lớn, có nhiều người có suy nghĩ này suy nghĩ kia. Ý nhỏ của 
cá nhân tôi Hoa Kỳ hiện diện ở Miền Nam Việt Nam rất là cần thiết nhưng mà không 
có tiền hậu bất nhất. Với cái ý tốt của Hoa Kỳ đến với Việt Nam nếu không vì lý do 
chính trị ngoại lai hay vì chính sự thay đổi trở bàn tay của Hoa Kỳ thì cái sự hiện diện 
của Hoa Kỳ ngàn năm vẫn nhớ ơn. Nhưng mà sự xuất hiện không có đi tới đầu tới 
cuối cho nên miền nam chịu cảnh như thế này. Cho nên sự hiện diện của Hoa Kỳ là 
rất cần thiết tiếc là không giúp được cho miền nam không bị rời vào.. Cho nên bây giờ 
nói rằng trong tương lai Cộng Hòa trở lại Mỹ giúp văn hóa kinh tế xã hội nếu tôi còn 
sống tôi vẫn hoan nghênh. 

NB: Là một nhà giáo anh văn nhưng ông có một tư tưởng khá cấp tiến, ông đồng ý cái 
sự hiện diện của quân lực Hoa Kỳ trên miền nam của mình, ông nghĩ gì về cái di hạ 
của Hoa Kỳ để lại Việt Nam trong xã hội. 

 

 

 

 

 

 

 

<004> 

NB: thì là một nhà giáo ông nghĩ gì? 

0:03: Thưa chị cái hiện tượng xã hội đó tôi không nghĩ rằng với cái sự hiện diện với 
sự đông đảo của người Mỹ nó xảy ra. Khi một đất nước ví dụ như không có Mỹở 
trong đó, chị đi vào quán bar.. Thụy Sỹ Thụy Điển nó là mặt trái của xã hội, nó có 
thể xảy ra bất cứở đâu, lúc nào không nhất thiết phải có quân đội của nơi khác đến. 
Mỹ ở Sourth Korea cũng lâu rồi, ở Nhật cũng có. Thì hiện tượng đấy có căn bản xã 
hội của chính nước đó xảy ra, bao quát ở khu vực nào đó thôi. Tôi biết ở Cần Thơ chỉ 
có một góc nhỏ nơi người Mỹ ở, Thành phố Cần Thơ rộng lớn như vậy rất khó để tìm 
nững quán bả, muốn kiếm phải tới đến đó, người dân không có bị ảnh hưởng gì nhiều. 
Hay là rừng Cam Ranh hay bar riêng cho những người Mỹ thì có những cái đó. 



NB: Thưa ông, trong lúc mà ông dậy học chiến tranh ở Việt Nam bắt đầu gia tăng, 
ông thấy sự học hành của các nam sinh thế nào? 

2:07: Thưa ảnh hương rất lớn, nhất là những đứa lớn tuổi, nó lo lắng lắm, khi một đứa 
nam sinh lo thì một đứa nữ sinh cũng lo, không khí thời đó nổ ra mạnh nhất sau năm 
68 thầy trò gần như nghĩ tới cuộc chiến nhiều. Có những buổi chiều tối trò rủ thầy lên 
núi uống rượu với em, mốt em đi rồi, đứa này khóc đứa kia cười đứa đàn ca hát, 
không khi thời đó làm mình nghĩ cuộc chiến kề cận bên mình, bởi chính đứa học trò 
ngoan ngoãn trẻ măng như vậy mà cuộc chiến tới trên đầu nó rồi. Ngày 30-4 tới nhiều 
người ảo tương hòa bình tới rồi, sau này người ta mới thấy cái lạc quan đó là vì mình 
không có nhìn được xa. Cho nên học trò của tôi thời đó khổ lắm, nó vừa học mà vừa 
lo đi lính. 

<005> 

NB: Chúng ta nói đến nam sinh trong các trường trung học, ông có kỷ niệm nào đặc 
biệt với một em nam sinh ông có thể kể? 

0:35: Tôi đi học ở Sài Gòn tôi có dậy ở trường Việt Nam học đường ở Tây Ninh, thì 
em đó là thiếu úy ở trong núi cấm nơi đó dữ dằn lắm, thì là nó đi tìm lúc đó nó mới đỗ 
tú tài một, lúc đó tôi mở lớp thiếu úy có dịp thì anh ghé lớp thăm anh làm bộ mời mấy 
ông thầy anh văn lý hóa nhậu nhẹt rồi dậy bài cho anh, vừa học vừa phục vụ đất nước. 
Bẵng đi chừng 2 3 tuần không tin gì nó không liên lạc nếu không ra được thì kêu tụi 
tui vào, chúng tôi vào đó thì người ta bảo nó mất 2 tuần rồi. Chỉ cần khoảng 2 tuần mà 
nó học rất hay mặc dù có những lúc tôi dậy đệ tứ nó cũng học rất hay xuất sắc, còn 2 
tuần nữa thi thì nó mất, ko đi thi được, anh mất một bằng tú tài chúng tôi mất một 
người học trò. Những buổi chiều 2 đứa tụi tôi với một anh thầy giáo trẻ nữa đi vào 
khu cấm thằng học trò nó gọi thầy vào ăn trái ổi trái khế.. Nó mất mình không hay 
không gặp mặt được. Đó là kỷ niệm cay đắng nhất trong cuộc đời. 

NB: thế còn những em nam sinh ở Châu Đốc phải đi lính ông có kỷ niệm gì với 
những em đó không? 

4:15: Có em thì hy sinh có em thì thương tật, đủ thứ các tai nạn chiến tranh thì hầu 
như phần nào đó có dính líu mặc dù bản thân không có gì cả, nhưng nhất là môi 
trường chúng tôi làm việc thì học trò là số đông.  

NB: Thưa ông trong suốt buổi nói chuyện ông cần phải nói thêm mà Diễm Hương 
chưa có hỏi không? 

5:00: Thực sự thì chị hỏi rất đầy đủ rồi, nhưng tôi muốn nói rằng với cái đà của những 
cái cao trào cách mạng Việt Nam mình không bắt được thì là một cơ hội vụt mất rất là 
tiếc, cái cách mạng hoa nhài gây nguồn mà không được tiếp nhận ở những nước độc 
tài mà nó không nở được ở đó là cơ hội ngàn vàng mà không có được. Điển này là 
điểm mình hy vọng không sớm thì cũng đừng quá muộn khi mà phong trào nó dâng 
lên như thế rồi chẳng hạn như Thiên An môn nó không đi tới đâu thì đúng là đang 
tiếc. Hôm nay tôi rất phấn khởi..hay có những blogger..hi vọng là không lâu lắm đâu, 
nếu nó không xảy ra cũng là một dịp mình thấy được rằng tiếc là để nó vụt mất mà 
phải làm lại. Tôi không nghĩ rằng ở thế giới cái phong trào đó một hai lần 1 hai năm 
nữa nó trở lại. Điều thứ hai cộng đồng mình muốn làm gì đó to lớn cho đất nước thì 
mình phải lo cho mình trước đã, làm sao tránh người ta nói mình không đoàn kết, nói 



vậy thôi nhưng một khi cháy nàh thì đều cùng nhau hùa vào dập tắt. Cho nên đoàn kết 
có không phải không. 

NB: Ông có chia sẻ nhắn nhủ gì với thế hệ trẻ? 

8:25: nhắn nhủ không dám nhắn nhủ nhưng riêng vói các con tôi thì tôi muốn thứ nhất 
các con phải nghĩ đến nhữung cái tốt đẹp của văn hóa mình như đi thưa về trình, thắp 
huwong tổ tiên hay buổi gặp gỡ gia đình, nếu những cái đó không giữ được thì trước 
hết  cái tình gia đình bị phai nhạt. Khi mà gia đình như vậy thì nghĩ tới quê hương 
Việt Nam nó xa vời quá. Chính yếu là ở trong gia đình, thứ nhất là phải nói được 
tiếng việt, cái lịch sử cận đại của Việt Nam như thế nào, không cần các em đi sau tìm 
tòi nhưng mà biết cái thời ông cha mẹ mình sống trong thời gian gần nhất nó u tối như 
thế nào nhất là cái khổ cực của cha mẹ những ngày đầu đặt chân trên nước Mỹ. 

NB: Xin một lần nữa được thay mặt cho hội văn hóa và lịch sử của người Mỹ gốc 
Việt cám ơn ông đã đến đây chia sẽ những kinh nghiệm cũng như là một số chi tiết rất 
cá nhân chia sẻ cho thế hệ tới. 

10:23:L Cám ơn chị Diễm Hương, cám ơn hội có nhã ý mời tôi đến đây để mình có 
chút tâm sự không có hy vọng gì nhiều đâu nhưng mà nói được chút nào thì mong 
góp được hạt cát cho biển đông văn hóa Việt Nam mình. 

 

 


