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PL:Con xin kính chào chú ! 

00:20: Nguyễn Ngọc Tuyến : Xin chào Pha Lê 

PL:Mới đầu hôm nay chú có thể cho con biết chú sinh ở đâu và sinh vào năm nào ? 

00:35: Nguyễn Ngọc Tuyến : Chú sinh tại miền Trung Đà Nẵng Việt Nam, vào 
năm 1950 và chú cũng lớn lên từ đó 

PL:Từ đó ? Vậy chú có thể cho con biết từ khi chú lớn lên từ nhỏ bối cảnh nhà chú 
như thế nào ? 

00:50: Nguyễn Ngọc Tuyến : Trên bối cảnh gia đình chú thì  sinh ra miền Trung, 
như cháu biết miền Trung thực ra được cả nước gọi là vùng đất cày trên sỏi đá là 
cái vùng thường là nghèo khổ chịu bão tố thiên tai hàng năm , chú lớn  lên tại thị 
xã Đà Nẵng , tức là trung tâm sinh hoạt thành phố lớn của miền Trung và chú học 
và tốt nghiệp trung học  trường Phan Chu Trinh tại Đà Nẵng trước khi  chuyển vào 
Sài Gòn để vào bậc đại học Đại học luật khoa và quốc gia hành chính tại Sài Gòn. 

PL:Dạ, vậy gia đình của chú, ba mẹ của chú sống bằng ngành gì ? 

1: 25: Nguyễn Ngọc Tuyến : Ba mẹ của chú là công chưc của chính phủ miền 
Nam. Ba chú làm ở Phi tài chính của tòa thị chính Đà Nẵng  

PL:Dạ , vậy chú nói Miền Trung thường xảy ra bão lụt vậy gia đình của chú có bao 
giờ gặp cái đó này không ? 



1:43: Nguyễn Ngọc Tuyến : Vẫn có , Pha Lê ! Mức độ xảy ra mạnh xảy ra ở miền 
Trung hơn là Đà Nẵng > THị xã Đà Nẵng có những trận nước để đời khi mức nước 
dâng trên mặt sông Hàn , Đà Nẵng khi mà chúng tôi còn rất là nhỏ đi lội nước 
trong vùng bão lụt đó thì thấy trâu bò nhà cửa trôi từ miền quê qua đứng đó mình 
cảm thấy bất lực trước thiên tai như vậy như khi các ông nhạc sỹ biết từng cảnh 
quê hương nơi chốn để khi viết lên các dòng nhạc để khi mình nghe mình thấy xúc 
động qua bao nhiêu năm . 

PL:tại vì là do ông trời mình không thể điều khiển được đúng không . Vậy chú có 
anh chị em gì không ? 

2:23: Nguyễn Ngọc Tuyến : Gia đình chú 10 anh chị em, như Pha Lê biết cha mẹ 
mình ngày xưa đông con nên khi con sinh ra rất cực nhọc để nuôi khi con lớn lên, 
nhưng may mắn là các anh em gia đình chú đều đi học và vào trong quân đội cũng 
có người vào trong công chức của miền Nam .  

PL:Chú có nhiều anh em như vậy thì chú có những kỉ niệm gì hồi nhỏ với an hem 
của chú ? 

2:52: Nguyễn Ngọc Tuyến : Hồi nhỏ an hem ít có kỉ niệm bằng thời thơ ấu với bạn 
bè thời thơ ấu của mình vì Pha Lê biết trong gia tộc của Việt Nam mình thường ít 
có sự chia sẻ với anh em giống như bên này . Cái thời của mình giống như quyền 
quân thế phục, ngoài cha thì phải nghe lời anh lớn chỉ đâu ngồi đó khi mà mình 
dám giỡn khi mà mình sinh hoạt giống như bên này . Như Pha Lên biết tuổi thơ 
thường chơi những trò chơi như là thả diều , đá banh ( PL:có bắn bi không ?) Có 
bắn bi nữa chứ , khi đó tuổi thơ mình chơi những trò chơi trong cái khả năng của 
các vùng đất mình lớn lên.  

PL:Vậy trong gia đình đông con như vậy gia đình chú có gặp khó khăn gì không 
khi mà đông các con   

3:38: Chính điều đó khi mà lớn lên, mình trưởng thành mình lớn lên mình mới thấy 
thương người mẹ Việt Nam. Người mẹ Việt Nam đúng là người mẹ tần tảo chỉ biết 
chồng và con chỉ biết cho con cho chồng rồi nuôi con lớn lên . Thực tế khi quay 
nhìn lại cuộc đời thì chú rất thương bà mẹ vì bà mẹ phải nuôi đàn con 9, 10 đứa mà 
nuôi con lên ăn học mà khồn than van một tiếng mong con cố gắng học hành để 
nên người , thành ra mình qua bên này thấy thế hệ con của mình có nhiều ưu đãi 



hơn nhiều , có những hoàn cảnh tốt hơn nhiều , nếu không biết nắm bắt cơ hội thì 
là một điều rất là tiếc  

PL:Vậy ở nhà của chú thì chú và các anh chị em ở nhà với mẹ còn ba đi làm ? 

 

4:33: Nguyễn Ngọc Tuyến : Ba đi làm như Pha Lê biết là sáng đi chiều về giống 
như công chức mà sáng vác ổ đi chiều vác ổ về , nhưng xoay sở trong gia đình nuôi 
con là do người mẹ  

PL:Vậy chú đi học chú có là học sinh giỏi không ? 

4:52: Nguyễn Ngọc Tuyến: Thực tình ra đi học chú không phải là học sinh giỏi mà 
cũng không là học sinh dở tức là mình học mình đủ điểm để vượt qua kì thi. Ví dụ, 
hồi đó thế hệ của chú là thi tú tài bán như lớp 11 phải thi, đậu lớp 11 lớp 12 lại 
phải thi. Tú tài toàn là hai cái tú tài khi tú tài toàn giống như “ finish high school’’ 
bên này  mới được lên đại học . Vào cái thời chiến hồi đó nếu như thi rớt một năm 
thì mình đi vào lính , Pha Lê biết đó là thời chiến vì thi tú tài toàn rơt sthif phải đi 
trung sĩ  tức là hạ sĩ quan, và nếu thi tú tài bán thì có thể đi vào quân trường Thủ 
Đức nếu triwr thành sĩ quan quân trường Thủ Đức . Thi tú tài toàn cũng có thể lên 
đại học hoặc lên các quân trường chính quy như là trường Bộ Biện hay là sĩ quân 
Nha Trang và nhiều đường mở rộng cho những người xong tú tài toàn thời đó  

PL:Thì là theo điều kiện mà mình đậu thì nó sẽ xếp mình vô cái bộ phận nào ? 

5: 51: Nguyễn Ngọc Tuyến : Không phải Pha Lê, tức là khi chương trình Việt Nam 
thời của chú khi Pha Lê đã đậu tú tài toàn tức là xong high school rồi đó thì những 
trường đại học mình thi tuyển vào . Vid dụ có những khoa như trường Kỹ Thuật 
Phú Thọ là đào tạo kỹ sư điện kỹ sư hóa học , tức là có ngàn người lấy có sáu bảy 
chục người một lớp hay là thì vào trường dược trường y khoa tức là phải thi tuyển , 
những trường không thi tuyển là những trường luật khoa mình ghi danh và những 
trường văn khoa mình gi danh còn những trường khac sthif mình phải thi tuyển 
mới được nhận vào học .  

PL:Vậy chú, chú đã thi đậu trường nào ? 

6:35: Nguyễn Ngọc Tuyến : Chú thì vào học viện quốc gia hành chính . đại học 
quốc gia hành chình đào tạo bộ máy chính quyền cho miền Nam . 



PL:Chú có trải qua , chú có đi lính không ? 

6:46: Nguyễn Ngọc Tuyến : Chú không có đi lính vì khi chưa vào học viện quốc 
gia hành chính chưa được hoãn dịch vì lí do công vụ đến khi mình học xong mình 
ra phục vụ cho hành chính quốc gia , do đó chú khống có đi quân trường . Nhưng 
ngược lại cũng có một số khi tốt nghiệp quốc gia hành chính vẫn phải đi quân 
trường theo như đợt trước do cộng hòa đề ra phải văn võ song toàn thì mỗi một 
người tốt nghiệp quốc gia hành chính vẫn phải đi vào quân trường để biết về căn 
bản về quân sự . 

PL:Vậy còn anh em có ai vào quân trường không ? 

7:20: Nguyễn Ngọc Tuyến : Ông anh của chú thì đi vào  quân trường Thủ Đức  
khóa 21 và đã vào sứ đoàn 1 phục vụ binh chiến thuật , hồi đó sứ đoàn 1 bị thất thủ 
đầu tiên vào tháng 3 năm 1975 và ông anh chú đã ở trong trại cải tạo cái gọi là cải 
tạo chế độ cộng sản hơn 12 năm thì mới được ra .  

PL:Vậy khi chú được sinh ra như vậy khi mà gia đình nhiều anh em quá , chú 
theeys như thế nào để mà cố gắng để thành công ? 

7:56: Nguyễn Ngọc Tuyến : Pha Lê nói rất đúng tại vì mình biết là trong gia đình 
mình rất nghèo không có nhiều để lo lắng chính vì vậy ông anh đầu của chú nói là 
ông Nguyễn Ngọc Trai mà đi lính hồi đó ông đang học tại đại học Phú Thọ . Đại 
học Phú Thọ đào tạo ra cán sự và kĩ sư nhưng khi ông thấy mấy đứa em cũng tốt 
nghiệp tú tài xong high school bắt đầu học đại học ở Sài Gòn thì hồi đó khi thi đậu 
ở miền Trung vào Sài Gòn , khi vào Sài Gòn thì cha mẹ phải gửi tiền hàng tháng  
để học, thì ông anh của chú đã tình nguyện đi Thủ Đức để dành cái tiền đó cho 
mấy đứa em ăn học . Khi ông làm điều đó như một tấm gương tình nguyện đi vào 
Thủ Đức nhưng chính điều đó ông đã hi sinh để có tiền cho những đứa em sau ăn 
học . 

PL:Vậy còn mấy anh em sau này của chú , họ như thế nào ? 

8:48: Nguyễn Ngọc Tuyến : Mấy anh em sau thì đều học lên đại học hết. Ông anh  
kế của chú cũng vào trường chính trị kinh doanh khóa 1, sau đó vào học viện quốc 
gia hành chính  cũng ra phục vụ cho chính quyền miền Nam và chị cũng tốt nghiệp 
đại học xong đi làm ngân hàng nhưng chỉ kẹt mấy đứa em sau bảy năm 30 tháng 4 
vào năm bắt đầu cộng sản vào chiếm miền Nam thì họ quy định gia đình toàn bộ là 



ngụy quân ngụy quyền nên coi như nó cắt đứt con đường học của những người lỡ 
có gia đình ở trong miền Nam . 

PL:Vậy chú làm việc bao lấu thì chiến tranh Việt Nam bắt đầu ? 

9:31: Nguyễn Ngọc Tuyến : Chiến tranh Việt Nam bắt đầu khi chú còn ở trung 
học, chú đã chứng kiến cảnh  chiến tranh Việt Nam tại vì gia đình chú ở miền 
Trung, như Pha Lê biết khi mà không biết Pha Lê có nghe về biến cố  tiết mậu  
thân  không khi mà cộng sản vi phạm luật ngưng chiến và bất ngờ Chủ tịch thiêng 
liêng nhất  tổ quốc đã tung quân ra đánh và đặc biệt ra chiếm thành phố Huế hai 
mươi mấy ngày và gây ra cuộc thảm sát của mấy ngàn người , tại vì hồi đó khi mậu 
than xảy ra thì chú đang học lớp 11, 12 tại trường Phan chu Trinh . sau đó có một 
phái đoàn đi ra Huế sau Mậu Thân để an ủi và đào lên xác người , thành thử hồi đó 
mình chứng kiến mình thấy được bộ mặt của chiến tranh , tại vì một người chú vẫn 
nhớ tới giờ là bác Toàn bác làm công chánh tại Huế thường vào ba của chú sẽ ghi 
là đàn tranh và đàn tỳ bà bà chú có tước hiệu nghệ danh là Xuân Nguyên hay đòi 
với các nghệ sĩ như Vĩnh Phan tức là nghệ sĩ rất lớn về ca Huế . Khi bác Toàn vào 
đời ca Huế trong nhà rất nhiều lần và đến khi trước tết bác vào bác đều ca Huế 
trong nhà như vậy . Sau tết thì bác bị Việt Cộng chon sống tại Mậu Thân . Thành 
thế mình thấy có những mất mát trước mắt lần đầu mất tích, rồi sau đó ông anh của 
chú và tất cả nững người đang bị đấy gọi lên quân trường gọi trở lại đơn vị để trở 
về Huế, thành thử những điều mình cảm nhận điều trước mắt về cuộc chiến đi đến 
rất là gần . 

PL:Cái kinh nghiệm đó khi mà chú trải qua khi học trung học chuyện đó đã xảy ra 
mà chú mắt thấy hay chú nghe khi mà nhóm người đó đào xác người lên thì chú 
mới thấy ? 

11:26: Nguyễn Ngọc Tuyến : Chú thấy tận mắt khi mà đi ra Huế mình tham gia 
những phái đoàn cứu trợ và đi đào những cái xác mà bị chôn sống thì Pha Lê nghĩ 
ai chon sống những người than của mình ở Huế , khi đó mình chỉ là học trò thôi 
mình nhìn và khi cái mùi bốc lên về một tuần ăn cơm không được không thể tưởng 
tượng được , thấy sao mà con người với con người đối xử cùng đồng loại và mình 
thấy nó tàn nhẫn tới mức độ mình không thể tưởng tượng được . Ví dụ như trên 
chiến trường súng đạn coi như vô tình khi chiếm được một cái thành phố rồi đi 
chon sống như vậy thấy điều đó nó trăn trở lắm một cái nỗi ám ảnh mặc dù có một 



số bạn bè thân tộc ở quê họ kể lại cho mình nghe mình cảm thấy niềm đau đó chưa 
nguôi được .  

PL:Chú nói khi mình chứng kiến xong mình về ăn không được ngủ không được , 
vậy lúc đó trong đầu của chú có những suy nghĩ gì không giống như mình làm sao 
để thay đổi cái này để giúp người này ? 

12:37: Nguyễn Ngọc Tuyến : Mình nói thực tình ra nếu mình muốn thay đổi thì 
mình không thay đổi được vì Pha Lê biết cuộc chiến Việt Nam là cả một chiến 
lược quốc tế , giống như người đồng minh mình là Hoa Kỳ mà khi Hoa Kỳ họ 
muôn stham chiến ở Viêt Nam thì băng mọi cách để đem quân qua miền Nam ngay 
cả chế đổ lật đổ cộng hòa để đem quân qua. Nhưng sau đó họ muốn rút đi họ bỏ 
miền nam mình khi thất trận với cộng sản mặc dù họ bắt kí hiệp định Ba Lê. Hồi 
đó phía chú là bên của chính quyền của miền Nam đã được chuẩn bị, quốc gia 
hành chính tung ra để đi lấy ý kiến dư luận để chuẩn bị kí hiệp định Ba Lê về 
ngừng chiến tại Việt Nam năm 1973 . Nhưng khi mình thấy hiệp đinh Ba Lê đưa ra 
thì mình thấy miền nam mình đã thua tại vì ép Việt Nam bắt buộc quân đội phải rời 
khỏi Việt Nam ngược lại không bó buộc đội bắt Việt và mặt trận Việt thành ra có 
những lỗ hổng mà mình biết chắc một điều trong tầm nhìn quốc tế và thân phận 
miền tiểu khó xoay , khó thay đổi vận số của đất nước mình . 

PL:Dạ vâng, ngoài mậu thân ở Huế ra chú trải qua chú có thấy gì khác không ? 

13:51 : Thực ra thấy cúng có khi chú lớn lên thì thế hệ của chú thay vì đi vào 
trường học thì đi vào lính , thì khi chú ở Sài Gòn chú về thăm nhà thì chính tay chú 
đã khiêng quan tài những người bạn đã đi trong biên chủng biệt động quân và hi 
sinh ; thường chú về miền trung để thăm nhà thì chú đã hai lần khiêng quan tài của 
hai đứa bạn hi sinh tại chiến trường . Thành thử mình thấy những mất mát những 
nỗi đau cuộc chiến của mình không thể nào nói mình nguôi ngoai được tại vì bạn 
bè đó bà con đó rồi từ chính tay mình khiêng quan tài tự trong lòng cũng gởi tới 
một cái điều gì . 

PL:Vậy lúc đó chú cảm thấy như thế nào khi mà có anh ở trong quân đội , chú có 
lo cho anh của mình không ? 

14:42: Nguyễn Ngọc Tuyến : Cái điều đó bắt buộc Pha Lê, kể cả bạn bè ví dụ bạn 
bè của cái lứa tuổi này đi vào quân đội rất là đông  tại vì thế hệ khi mà chiến tranh 



lan rộng tổng động viên đang hành ra thì cái lớp của chú thi tuyển đại học như giải 
thích với Pha Lê vừa rồi đó . Lứa tuổi của chú mà thi vào đại học mà thi tuyển 
không đậu là thi vào quân trường , chắc hồi đó không được ghi danh vào trường 
đại học mà không thi tuyển để tăng thêm quân số bảo vệ miền Nam . 

PL:Vậy chú có thấy ba mẹ của chú có lo cho anh của chú không , hoặc là mẹ của 
chú lo quá có bị sinh bệnh hay gì không ? 

15:25: Nguyễn Ngọc Tuyến : Cái điều đó là điều đương nhiên Pha Lê và thực tình 
trong xã hội đó là mẫu sơn chung không ai có thể chống được phận số con đi lính 
cầu cho bình yên vậy thì Pha Lê thấy gia đình nào cũng vậy hết , thấy người thân 
trở về thì biết đó là bình yên , Pha Lê biết một điều khi mà trận chiến rất lớn là trận 
chiến hạ Lào khi đó ông anh chúng tôi đã đi qua Lào với sứ đoàn 1 bộ binh và khi 
đó tan hàng và bị cháy rất là nhiều khi đưa về thì ông anh và cả đại đội pháo binh 
của ông đã bị chết hết thì ở nhà đã lập bàn thờ ông rồi nhưng mà đùng một cái gần 
bốn mươi ngày sau ông trở về râu tóc giống như người rừng vậy Pha Lê có biết 
không thành thử khi đó họ bị báo đó đoàn quân dắt nhau đi trở về và đến khi ông 
trở về với địa đầu giới tuyến Quảng Trị hồi đó thấy vị tướng tư lệnh đứng đó mà 
ông tưởng ông tướng nào lớn đứng chờ những người còn sống xót trở về , có 
những điều mình thấy mình không quên được cám ơn trời phật cám ơn ơn trên đã 
giữ bình yên cho người thân mình thôi . 

PL:Vậy anh của chú có bao giờ bị thương khi ngoài chiến đấu không ? 

16:53: Nguyễn Ngọc Tuyến : Vẫn bị thương thì bị thương nhẹ nhưng không bị mất 
sự tác chiến , vẫn bị thương nhưng chữa lành là xin ra trận trở lại và cũng muốn ở 
lại. 

PL:Vậy thì cảm xúc của chú như thế nào khi biết rằng miền Nam đã thua ? 

17:00: Nguyễn Ngọc Tuyến : Cái điều đó đau xót lắm Pha Lê khi miền Nam mình 
thua mình ngỡ ngàng . 

PL:Chú còn nhớ hồi đó chú đang ở đâu không ? 

17:16: Nguyễn Ngọc Tuyến : Vẫn nhớ rất rõ vì ngày đó là khi gia đình chú đầu tiên 
ở Đà Nẵng , chú hồi đó chú làm ở bộ tài chánh Sài Gòn khoa thuế thì chú xin Đại 
ta  Nguyến Phi Phùng ông là tổng giám đốc khoa thuế lúc bấy giờ ông có khoa 



thuế ở vùng 1 đã giúp gia đình tôi đi theo tàu đi về . Đến ngày 28, 29 tháng 3 , Đà 
Nẵng mất có thời điểm  Đà Nẵng không thành  gia đình đi hết rồi tôi qua phục vụ 
bên quan thuế thì khi mình nghĩ gia đình mình đã đi tàu vào Sài Gòn thì Pha Lê 
biết tất cả tị nạn miền Trung trải từ Vũng Tàu cúng tôi đều đi x era đó để có gắng 
tìm người thân mình vô không nhưng lại không được mình biết là người thân bị kẹt 
. Đến khi gần 30 tháng 4 năm 75 Sài Gòn sẽ thất thụ thì những ngayd đó mình 
hoang mang lắm mình không biết đi về đâu, thực tình hồi đó tổng nhà quan thuế đã 
có tàu ra đi nhưng mà tại thấy gia đình đang bị kẹt ở miền Trung nên mình không 
biết anh em như thế nào không lỡ lòng mình ra đi nhưng mình thấy cái đó là sai 
lầm . Hồi đó ra đi mới có cơ hội giúp lại người thân là ở lại đều vô học tập cải tạo 
hết quân nhân viên chức cũng trình diện đầy đủ không có xót ai hết . 

PL:Vậy lúc đó chú đang ở Sài Gòn coi tin gia đình mình có vô được hay không , 
vậy thì tới lúc nào chú mới biết chú mới gặp lại được gia đình của mình ? 

18:54: Nguyễn Ngọc Tuyến : Sau khi đã bắt đầu thất thủ rồi  thì mấy tháng sau 
mình mới biết là gia đình vẫn còn kẹt ở ngoài đó và ông anh đi trình diện và cải tạo 
nhưng mà ngoài miền Trung , lúc đó gọi là tù binh chứ không phải hạng binh vì nó 
vô nó đánh nó bắt làm tù binh đầu hàng. Khi ở Sài Gòn nhiều quân binh mới kêu 
đầu hàng còn quân trung không có kêu đầu hàng . Hồi đó nó làm giống như cái trại 
hồi Phát Xít , tất cả khi nghe kể lại là quân nhân và công chức bắt tại sân vận động 
ý dắt cổ từ sân vận động đi tới sân Hội An dọc đường bắt đấm đá ném vào những 
cái người đó , thành tử khi đó thấy cái cách đối xử nó tàn nhẫn nó không còn tình 
người nữa , đồng ý là kẻ thắng trận nhưng cùng màu da đối xử với nagy đồng loại 
chứ chưa nói một con người Việt Nam với Việt Nam khi đó mình không ngạc 
nhiên khi lính của Mậu Thân họ chon sống là cái điều đương nhiên . 

PL:Khi mà chú biết gia đình của chú còn kẹt ở ngoài chú có về thăm gia đình chú 
không ? 

20:00: Nguyễn Ngọc Tuyến : Thực tình hồi đó rất khó đi Pha Lê không ai được đi 
đâu hết tại vì bản thân chú cũng là công chức của xã hội cũ thuộc loại ngụy quân 
ngụy quyền nên bắt trình diện học tập tại Sài Gòn thì tất cả ở đâu ở đó giống như 
chính quyền cộng sản muốn kiểm soát hết miền Nam . 
PL:Vậy thì cú vô lúc dó giống như là cải tạo, vậy thì chú đã trải qua sự cải tạo đó 
như thế nào ? 



20:29: Thực tình chú không đi tập trung cải tạo vì hồi đó chú có ông anh tại tông 
nha quan Huế của Sài Gòn và chức vụ chỉ là phụ tá trong cái danh sách học tập có 
trưởng thi, phó quận, phụ tá  . Nên phụ tá không đi học tập học 3 ngày tại tổng nha 
quan thuế ở Sài Gòn nhưng mà đó là cái bẫy , Pha Lê biết khi mà đầu tiên vô họ 
kêu rất đàng hoàng , các quân nhân công chức học 3 ngày rồi về nhà thì đúng mình 
học mình nghe họ nói 3 ngày mình không tin nhưng mình cũng phải tiếp thu , ngay 
cả Pha Lê biết hồi đó họ nói rằng là chúng ta đánh thắng đế quốc Mỹ vì Mic của 
chúng ta trên mây khi B52 bay ra chúng ta bắn rớt có khi  nào mà máy bay chưa 
bay được nhưng mình vẫn ráng ngồi mình nghe , mình viết khác là mình phản 
động , có nững điều mà Pha Lê phải biết hồi đó cộng sản là cái gì cũng là number 
one hết không có cái nào được sai điều họ ra , có những điều mình thấy khi mới 
vào họ có những điều tự hào về họ mà thực tình ra họ rất ngu ngơ về vấn đề  văn 
minh về kiến tức của con người . 

PL:Chú có bao giờ thấy khi mà mình không có nghe theo họ thì có nhưng kết quả 
như thế nào ?  

21:44: Nguyễn Ngọc Tuyến : Kết quả là Pha Lê thấy là buổi tối công an tới nhà bắt 
hay là thủ tiêu nhất là giai đoạn mà ban tối ban sáng mà sau 75 chưa có luật lệ 
thành thử khi họ muốn bắt ai họ bắt khi có một sự nghi ngờ hay có một sự thù hận 
quân số, ví dụ gia đình Pha Lê có người họ ghét đó họ mang băng đỏ họ đeo theo 
là gia đình cũng bị bắt . Vào cái lúc mà khởi điểm những năm đầu sau 75, năm 
76,77,78  là những gia đoạn kinh khủng mạng sống con người dễ lấy đi bất cứ lúc 
nào có thể bắt bất cứ lúc nào . 

PL:Vậy trong thời gian đó khi nào chú mới đoàn tụ được với gia đình ? 

22:30: Nguyễn Ngọc Tuyến : Đoàn tụ thì cũng không hẳn , đoàn tụ nhưng mà về 
thăm biết tin tức khi mà mình biết là miền Trung rất khó khăn hơn miền Nam . Tất 
cả an hem chúng tôi là những người con gái không thôi gái mới 18, 17 , 26 mà phê 
ở trong đơn là toàn bộ gia đình là ngụy quân ngụy quyền đẩy đi kinh tế mới đi lao 
động đi làm thủy lơi tức là bắt những đứa em gái phải đi làm thủy lợi hết , thành 
thế nó khổ lắm nó không biết ở đâu mà đi bằng mọi cách đưa về Sài Gòn dù hồi đó 
hộ khẩu rất là khó , ghê gớm lắm . Pha Lê biết trong chế độ cộng sản đi từ thành 
phố này tới thành phố khác mà không có hộ khẩu có đất sống , họ quản lí con 
người bằng cái bao tử . 



PL:Vậy gia đình của chú còn kẹt lại ở miền Trung đó có trải qua những khó khăn 
gì không giống như có bị mất mát đồ đạc hay họ có kìm chế bằng cách nào không 
? 

23:36: Nguyễn Ngọc Tuyến : Không phải mất mát đồ đạc mà mất mát về tinh thần 
mất mát về cái danh dự . Tại vì trong gia đình của chú hồi đó có bác ruột của chú , 
tức là ông anh ruột của ba chú là có người con cả tập kết ra bắc tức là gia đình đó 
đi tập kết, thì những người em ở lại bơ vơ không có việc làm thì gia đình chú mới 
đem cho ra ngoài Đà Nẵng cho đi học rồi đưa vào làm ý tá trong mấy bệnh viện , 
nhưng sau khi đổi đời năm 75 họ trở mặt trở lại , họ nói gia đình chú thím là người 
ngụy quân chính trong gia đình đi tố cáo cứ không có ai hết và đi đày đọa lẫn nhau 
trong mặc tình ở quê hết nghĩa là cưu mang bao nhiêu năm họ cứ nói theo kiểu như 
vậy những đứa em lại phải đi thủy lợi cải tạo , cả những cái đó phải qua, và ngay 
cả người anh của chú qua 12 năm học trở về thôi, Pha Lê biết khi trở về , chú phải 
vô ngay Sài Gòn vì không thể ở Đà Nẵng được nữa , ông anh chú bơ vơ trở về thì 
nhà đã bị tịch thu hết rồi mà nagy cả bà con còn nói về rang trình diện học tập tốt 
chứu không thể đưa vô trại lại , hai năm rồi mà không nói được tiếng nhau là an ủi 
, nhiều khi mình thấy cái tình người tình đời nó bạc bẽo lắm . 

PL:Thì tới năm nào mà gia đình của chú mới quyết định dọn vô Sài Gòn ? 

25: 08 : Bằng mọi cách Pha Lê khi mà chú đưa gia đình vô Sài Gòn là 1985 tại vì 
hồi đó không thể sống ở miền Trung được , miền Trung bây giờ tất cả nó sẽ sắc 
máu hơn nó có vẻ làm thẳng thừng hơn là làm trong Nam vì miền Trung rất là khó  

PL:vậy chú cho con biết khi mà chiến tranh kết thúc thì chú thấy quê hương cũng 
như Sài Gòn thay đổi như thế nào ? Chú có những cảm xúc như thế nào ? 

25:46: Nguyễn Ngọc Tuyến : Đầu tiên thực sự khi mà Pha Lê biết là gia đoạn khi 
mà hỗn quan hỗn quân những gia đoạn đầu chỉ những người ủng hộ ở phía cộng 
sản người ta nhi nhô người ta đững ra làm đủ trò , và ngay cả những gì họ làm 
mình phải chấp nhận vì mình là kẻ thua trận mình không nói được , ngay Pha Lê 
hồi đó đi ngoài đường mà tóc dài khăn quàng đỏ chọng lại cắt tóc hay là mở cúc áo 
hơi ngực cái tóc lại rơi tức là họ làm cái xã hội rất là ngon lành tổ chức người ta 
muốn cải tạo con người đó và đặc biệt hồi đó là Pha Lê biết là ngăn sông cấm chợ , 
họ ngăn song cấm chợ tức là họ không cho hàng hóa tỉnh này đi qua tỉnh khác , họ 
không cho mặc dù dân rất là đói và hồi đó thực tình ra khi họ vào được rồi họ lấy 



kho gạo cũ ở trong rừng họ chung họ bắt dân miền Nam phải ăn tức là hồi đó chế 
độ lương thực là họ phát theo hộ khẩu , hộ khẩu tức là nhân khẩu trong gia đình 6 
người thì được mỗi người được ba kí gạo thì nhân lên mà lãnh gạo mốc mình cũng 
ăn . và hồi đó cũng những điều rất là khó ngay cả những đứa nhỏ trong gia đình 
chú bà xã sinh đứa con đầu lòng ladf năm 78 , ngay hồi đó đi chợ không được mua 
thịt mua cá mà phụ nữ khi mà sinh con họ ăn chất thịt chất cá vô trong cho sữa cho 
con bú cũng không được đi mua là phải dấu trên phải để rau nếu cho thấy được 
cũng mệt với tổ dân phố . Tức là kiềm chế được bằng cách tổ dân phố kiểm soát , 
Pha Lê biết nó có những cái như vậy thành thử rất là khó khăn trong những năm 
đầu  

PL:Vậy thì nó co ảnh hưởng gì đến chú không khi mà năm đó thì tiền lương của 
chú có ít đi hay như thế nào ?  

27:56: Nguyễn Ngọc Tuyến : Đó là điều bắt buộc khi mà phúc phụ cho chế độ tua 
cuộc thì tất cả công nhân công chức chỉ biết theo lệnh là đi học tập cải tạo  hoặc 
chốn học tập cải tạo tìm đường vượt biên thôi chứ không còn có cách nào khác hết  

PL:Vậy chú có ý định với gia đình của chú lúc đó không? 

28:18: Nguyễn Ngọc Tuyến : Gia đình chú đi vượt biên ít nhất là 4 lần và đã vô tù 
ở tù cũng vì tội vượt biên thì hồi đó mình thấy không còn con đường sống nữa 
mình muốn ra đi , trong cái ra đi có những điều đau xót lắm . Giống như chú tiễn 
gia đình cột chèo ở trong gia đình anh Trần đông, co Hương Linh Hoàng Cải và 
Cháu là Trần Phúc con của bà chị Năm của vợ chú , nguyên gia đình chỉ có con gái 
duy nhất của anh là có bầu , qua Nga có bầu thì họ nói họ cữ họ không cho đi , có 
bầu thì ở lại không cho đi. Khi buổi tối lúc đó rất muốn đi theo , thì đủ người 
không cho đi theo tối còn qua nói chuyện , ngày mai đi thì theo dõi tin tức khí 
tượng khi mà người dân ra đi mình hay nhìn thiên khí tượng thì hôm sau cơn bão 
ập tới , thì cho tới bây giờ cả gia đình ông đã mất tích bao nhiêu năm mất hết . 

PL:Vậy chú cũng chứng kiến những rủi do khi mà mình vượt biên , vậy làm sao so 
sánh được rủi do khi mà mình đi , nhưng gia đình chú vẫn quyết định đi , mình tử 
và chú thử tới 4 lần ? 

29:49: Nguyễn Ngọc Tuyến : vâng, không có còn đường nào khác mình vẫn quyết 
định ra đi , tại vì trời thương thì cho mình tới bến bờ tự do , còn trời không thương 



thì rất nhiều người đã bỏ ở trong rừng sâu đáy biển , mình cảm nhận được những 
cái mất mát đó , cả nững tấm bia tưởng niệm lên , Pha Lê thấy tấm bia tưởng niệm 
của những thuyền nhân họ đi trên đường tìm tự do , nó đau đến niềm đau tâm linh 
của con người . đau chứ không phải là đơn thuần tại vì đó là chỉ linh hồn yên nghỉ 
chẳng may đã bỏ mình biển cả và họ cũng đục một cái tấm bia , không biết thế hệ 
Pha Lê có suy nghĩ không, nhưng riêng chú suy nghĩ , chú thấy đó là cái niềm đau 
ghê lắm . 

PL:Vậy lúc chú đi như vậy lí do gì mà chú không thành công ? 

30:43: Nguyễn Ngọc Tuyến : Rất nhiều Pha Lê , thứ nhất là công an rượt ,bắt và 
một lần may mà tàu không chết khi mà đi ra ngoài rồi thì tàu bị chết máy . Chết 
mấy 1,2  giờ sáng ở giữa biển khơi , lúc đó là tàu sắp bị chìm may có một cồn cát ở 
giữa nó nổi lên , cồn cát gần sáng nổi lên thì tàu cắt qua đó đổi người xuống thfi 
hồi đó nó đổ xuống lật kinh khủng . Hồi đó bà xã chú tưởng gần chết rồi , thì hững 
nguwoif già họ đi cũng chuyến họ giật tóc mai rồi họ cạo gió họ kêu giống hư ba 
hồn chín  vía . Lúc đó người  bạn đời như vậy họ cứu là cũng may nó cho ghe nhỏ 
ra đi không thì tàu đã bị chìm . Cuối cùng may là bà xã cũng được cứu , họ cũng 
mang 3 chiếc ghe nhỏ ra , những chuyến đi này là phải lo tiền  cho họ , họ cũng giữ 
đúng lời hứa không họ bỏ đó thì mình cũng chịu thôi. 

PL:Chú có thể biết trên tàu đó có bao nhiêu người và nó bự bao nhiêu ? 

32:31: Nguyễn Ngọc Tuyến: Thực tình Pha Lê Biết , có chuyến đi rất là nhỏ, chú 
không có chuyên ngành về hàng hải , chưa biết có những cái tàu cũng lớn lắm là 
những cái tàu đánh cá thôi ngụy trang để mình đi theo khỏi nước tùy theo cái 
người tổ chức người ta nhận rất nhiều người và có khi nhận rất ít người  nếu muốn 
bảo đảm cho gia đình người ta đi thôi, cũng khó biết theo mức độ từng chuyến đi. 

PL:Nhưng lúc chú bị bắt vô tù đó, thì chú ở đó là bao lâu ? 

32:46: Nguyễn Ngọc Tuyến : Như chuyến chú bị bắt vô tù là một năm mấy nhưng 
lúc đó vợ chú phải chạy tiền để thả ra vì lúc người ta đưa trại La Ghi rất là xa sát 
với biên giới Miên đó , mà lúc đó mình với biên giới Miên đánh nhau là 79 đó họ 
xiềng chân của những người vượt biên thôi . Cái gốc cây mình đang làm, tại vì 
mình ôm gốc cây vào cái xiềng đó vì họ sợ mình chạy, nhưng chạy đi đâu , mình 



không biết chạy đi đâu nhưng biện giới Miên đó đang đánh họ sợ những người này 
cho ra lao động là bỏ chạy nên mình phải chịu đựng thôi theo số trời . 

PL:Vậy khi chú ở trong tù vợ của chú phải lo tiền cho chú ra ? 

33:34: Nguyễn Ngọc Tuyến : Phải chạy chứ Pha Lê không thì phải nhốt 4,5 năm , 
mình chạy tiền thì họ trả mình sớm hơn . 

PL:Kinh nghiệm của chú ở trong tù thì nó như thế nào ? 

33:43: Nguyễn Ngọc tuyến : Trong tù ở ngoài ăn còn thiếu thốn huống chi trong tù 
, họ bắt mình lao động từ lúc sáng sớm ví dụ 5 giờ họ đánh kẻng mình thức trở dạy 
cho mình ăn một chén cơm  hay một chén bo bo gì đó rồi xong họ dắt mình đi lao 
động , trưa mình ăn ở ngoài đó luôn họn đem cơm cho mình ăn rồi chiều học dắt 
vè trả , trại vượt biên của chú đỡ hơn là trại những người học tập cải tạo . Qua 
những người anh của chú đi qua những trại hoạt động cải tạo thì thấy nó khắc 
nghiệt hơn nhiều họ bắt làm tù binh hay hạng binh cùng với đi vượt biên thì nó 
khác . 

PL:Vậy lúc nào chú không làm nữa không vượt biên nữa ? 

34:31: Tới khi mà hết tiền, khi mà đi tới chuyến cuối cùng hai vợ chồng đứa con 
nằm trên sàn nhà không còn gì hết, giường cũng bán luôn để khi trong ở tù bà xã 
phải lo hết đến còn chiếc chiếu nằm ở dưới thôi quyết định không đi nữa , và đến 
năm không đi nữa họ bắt đầu đổi mới kinh tế kiệt quệ lòng dân quá than mà nó vô 
lí quá , miền nam đang giàu mạnh học càng miền Nam ra cho là nghèo đói , họ 
dung chính sách là bần cùng hóa miền Nam đến khi đó họ thất bại họ nhúm cái 
mùi tư bản , mùi tiền họ bắt đầu mở cửa ra cho kinh tế thị trường mà kinh tế là làm 
giàu cho họ tức là học dung những mảnh đất tài nguyên đó cho những người có địa 
vị . So sánh hai chế độ , chế độ miền nam trước đây có những  khiếm khuyết thật 
mình không nói nó perfect nó hoàn hảo nhưng nó có những chính sách để xây 
dựng và cho tới nay chưa có ai có những giau có đó  ông bây giờ nói triệu đo la 
nhưu chuyện chơi vậy , ai cũng có triệu đô la rất là dễ dàng . 

PL:Khi mà họ có những thay đổi như vậy , những người dân phải thay đổi thế nào 
? 



35:58: Nguyễn Ngọc Tuyến : Người dân thường được thấy học có tự do buôn bán 
hơn, họ di chuyển dễ dàng hơn, họ di chuyển gạo từ miền tây sang con gà con vịt 
sang miền tây họ bán chứ hồi đó không được mang đi đâu hết ở đâu ở đó tương đối 
thôi , họ mở ra để cái lòng dân họ đỡ uất hận chứ không phải họ thương gì người 
dân họ mở ra bắt buộc họ phải mở. 

PL:vậy lúc đó nguwoif dân được hơn một chút không có đói khó như đượt trước 
nữa ? 

36:27: Nguyễn Ngọc Tuyến: Đúng vậy , nhất là người dân ở miền Nam họ được 
cái gì Pha Lê biết không ? được chính sách ngoại quốc gửi về , họ nhơ gia đình họ 
hay gửi về những thùng hàng và họ quy định một thấng một gia đình học được 
nhận bao nhiêu thùng hàng bao nhiêu kí vậy thôi sau mở rộng ra thì họ nói tình 
nặng bao nhiêu thì thùng nặng bao nhiêu , tại vì mình thương gia đình bên đó nhiều 
quá thì thùng hàng phải nặng để gom lại có chi phí gom góp lại . Hồi đó nhận 
thùng hàng ngoại quốc là mừng lắm , mình đi nhận hàng của người nhà mình mà 
xếp hàng như ăn xin . Xếp hàng từ 4,5 giờ sáng đông lắm được cho tới phiên mà 
vô cái thùng hàng không biết đút lót thì thùng hàng có thể rạch bung ra họ xé đủ 
thứ nghi là nhét tiền nếu biết điều thì thùng hàng đó có thể dễ dàng hơn . 

PL:Vậy khi chú về nhà gia đình chú không còn gì không còn giường trong nahf thì 
gia đình chú đã làm gì để tạo lại sự nghiệp của mình ? 
37:43: Nguyễn Ngọc Tuyến : Đầu tiên chế độ cũ không cho đi làm , họ không công 
nhận công chưc chế độ cũ tại vì hồi đó chú xuất thân khoa luật đại học Sài Gòn, 
quốc gia hành chính nên được coi là diện công chức cũ . Chú làm thì chú chạy xe 
lam trở hàng hóa khiêng gạch khiêng miệng chai, người tài xế xe lam cũng là 
nguời của quốc gia hành chánh hai thằng phải ôm chiếc xe lam. Chú đó với chú 
cùng khiêng gạch khiêng đá kể cả khiêng miệng chai, tất cả cái đó gọi là phế liệu . 
Khi mà guông máy làm việc của họ không có trình độ làm việc họ mới bắt đầu thu 
giục những người cũ . Lúc đó họ mới cho những người  như chú vào làm những 
công ty như là xuất nhập khẩu để liên lạc với nước ngoài . Tuy tiếng anh của chú 
so với thế hệ trẻ bên này rất là tệ , nhưng với chế độ cộng sản còn ngon lắm tại vì 
họ đọc một chữ học còn không hiểu được. Mình ở chế độ cũ mình có chút basic 
mình cũng làm được chuyện đó nên họ bắt đầu họ thu giục những người cũ . 



PL:cái cảm giác của chú như thế nào khi mình làm công chưc rồi trong văn phòng 
xòn chạy xe lam thì lúc đó chú suy nghĩ nó như thế nào ? 

39:10: Nguyễn Ngọc Tuyến : Rát buồn, vì họ nói có những người hơn mình, họ 
giỏi hơn mình họ làm sếp mình mình ok để học hỏi . Nhưng có những người họ 
thấp hơn mình trình độ họ còn thua miền Nam mình xa, khi mình chạy xe lam , 
trong cái cầu Pha Lê có biết chợ lớn không  chú với bạn đi lên cái cầu trên chợ lớn 
thì vỏ xe hồi đó làm vỏ xe đắt chứ không dễ bị bể bị đổ . Đến khi đổ xe mình nổ 
lóp xe chú  phải nâng cái kít lên , hai thằng dưới trời mưa mà ngồi tháo chiếc bánh 
xe người ngồi dưới xe và người ôm lốp xe đi vá về rồi hai đứa bắt đầu chạy lại . 
Chạy lại rồi bắt đầu vác bao phế liệu ra , mình tủi cứ không phải mình sợ mà mình 
thua một cách vô lí , mình thua những con nguwoif cực kì vô lí mà không hiểu tại 
sao mình thua . 

PL:Chú phải làm cái xe lam đó bao lâu rồi chú mới có công việc của mình ? 

40:20: Nguyễn Ngọc Tuyến: Làm xe lam đó mấy năm 1,2  năm khi và cũng bị bắt 
trở cho người ta, khi trở xe lam thì hồi đó đi học đâu có biết cái sút để nấu sà bong, 
không biết thùng sút là gì họ chỉ nói là đá cầm màu trở cho họ thì mình trơ thôi. 
Trở thì công an bắt nói mình trở hàng lậu công an bắt trong tù luôn. Mình nói mình 
trở mướn họ cũng không chịu, họ muốn gài để tịch thu họ bán cuối cùng họ nói là 
khống biết gì hết và coi như tao không tịch thu gì hết khai ra đây thì tao thả ra , 
mình phải khái là xe không.  Có những điều mình phải chấp nhận ở thwoif buổi 
nhũng nhiêu đó , mình phải chấp nhận rất vô lí . 

PL:Vậy sau khi chú đi làm, chú làm bao lâu thì định cư tại Mỹ? 

41:23: Nguyễn Ngọc Tuyến : Chú đi làm từ năm 84, 85 chú nhớ , đầu tiên chú làm 
cho công ty xuất nhập khẩu cho đến năm 90 chú đi định cư . Hồi đó hết vượt biên 
chú đi theo gia đình bên vợ nhà chú , bà chị vợ bảo lãnh cho bà xã chú và chú , anh 
em bảo lãnh như Pha Lê biết rồi kéo dài tới 9, 10 năm. Đến khi chú nhận giấy báo 
là chú đi xuất cảnh ,thì chú phải nộp dân ngụy lưu dụng nên chú phải nộp cho mấy 
ổng : tôi xin nghỉ việc để tôi đi xuất cảnh với gia đình vợ thì học cũng uuw ái họ 
tới gia đình vợ động viên xin chị rút lại hồ sơ xuất cảnh để anh ở đây cộng tác  . 
Nhưng chú và vợ đã thảo thuận trước rồi nếu anh không cho đi thì vợ tôi li dị và 
bong con đi thì tôi không chịu được thì mình phải nói cách đó cho đẹp lòng để họ 
làm gì họ làm . Thì cuối cũng chú đi qua đây năm 90. 



PL:Vậy thì chỉ có vợ con chú qua, vậy còn gia đình anh em ba mẹ của chú có còn ở 
lại ? 

42:45: Nguyễn Ngọc Tuyến : Anh em có người đi qua Pháp nhưng sau đó có người 
đi hát ô Ca Li tức là cái ông hộc tập 12 năm đó Pha Lê thì đi qua Ca li ở lại bên đó 
còn mấy an hem ở lại Việt Nam . Ba mẹ còn lại Việt Nam thì đều qua đời hết . 

PL:Vậy qua bên Mỹ năm 90 thì chú cảm thấy như thế nào khi mà không rành ngôn 
ngữ xa quê hương thì chú cảm thấy như thế nào?  

43:20: Nguyễn Ngọc Tuyến : Pha Lê nói đúng tại vì mình lớn mình đổi cuộc sống 
có nhiều khác biệt lắm ngay khi chú đi cái chuyến đoàn tụ gia đình thì tiếng anh 
bập bẹ thì qua ở Thái Lan một tuần trước khi đi Mỹ thì để làm thủ tục thì chú cũng 
thông dịch cho những người trong đoàn họ thấy mình chắc ngon đó , đến khi 
không nghe được tiếng nào họ kêu ông dịch dùm tôi , caption nhiều lúc nó khác 
nhưng khi mình repeat lại là họ hiểu từ từ rất là chậm mình chỉ để đổi chuyến bay 
thôi . Qua đây làm thủ tục xong rồi tách mỗi người đi mỗi ngã thành thử cũng có 
những ngỡ ngàng mà mình nhớ tới mãi bậy giờ , sau khi nói chẳng hiểu gì hết thì 
mình mới biết mình phát âm sai theo cái Việt Nam mình quen thì qua đây nó khác , 
càng ngày thì mình update mình học hỏi từ từ . 

PL:Khi mà chú nhận được cái giấy cho chú qua đây đoàn tụ thì gia đình chú có vui 
mừng không? 

44:33: Nguyễn Ngọc Tuyến : Rất vui Pha Lê tại vì lúc đó mình chỉ thấy con đường 
ra đi thôi , hồi đó thường mình đi là cho con cái vì con hồi đó có 8, 9 tuổi . 4, 5 tuổi 
mình đi thì con mình có nhiều cơ hội hơn nên mình đi mặc dầu cuộc sống mình 
qua đây chắc gì mình đã sướng , mình lớn nhiều khi mình học lại có được hay 
không nhưng đây là cơ hội mình có thể làm bất cứ việc gì để mình làm được để 
mình có thể học hỏi ở đây con mình học ở đây và tốt nghiệp sẽ tốt hơn. 

PL:Khi mà chú qua thì chú định cư ở đâu ? 

45:14: Nguyễn Ngọc Tuyến : Chú định cư tại Hustol , bà chị vợ chú bảo lãnh tại 
Hustol ở đây chú ở đây năm 90 nhưng sau đó có đi qua Ca Li để làm việc hai năm 
gia đình vẫn ở đây nhưng vẫn cố gắng cuối cùng cũng quay trở lại Huston. 



PL:Khi mà qua đây thì chú ở chung với gia đình vợ chú hay chú ở riêng và làm 
công việc gì ? 

44:41: Nguyễn Ngọc Tuyến : Hồi mới qua đây thì gia đình chị vợ chú có để dành 
căn nhà cho gia đình chú ở riêng và bà chị vợ rất là tốt 6 tháng đầu không có lấy 
tiền nhà gì gì hết cho gia đình chú ở sau đó chú làm việc bình thường cho những 
hãng điện tử để mà đi học, đi học chú cũng dở dang rồi bay qua Ca Li, chú làm hai 
năm rồi không được chú lại bay trở lại. Về đây cũng đi làm hãng , thì mấy năm sau 
đi học lại thi vào social work  của chính phủ. Mình càng lớn tuổi mình làm mấy 
chuyên môn cũng không có tiếc được . 

PL:vậy chú có thi lấy bằng của social work không ? bằng ở đây là băng master ? 

46:38: Bachelor 

PL:Vậy lúc đó vợ của chú làm ngành gì ? 

46:41: Nguyễn Ngọc Tuyến : Vợ của chú làm teleseller các hãng điện , điện tử làm 
về hàng những cái chip nhỏ nhỏ để tìm dầu  

PL:vậy hai cháu của chú thid có đi học bình thường ?  

46:58: Nguyễn Ngọc Tuyến : Cháu trai cũng học ở đây nó cũng đi làm cho ngân 
hàng, cháu gái cũng đang làm ở đây. 

PL:chú thấy cuộc sống của chú bây giờ và chú nhìn lại cuộc sống của chú hồi ở 
Việt Nam thì chú cảm thấy như thế nào? Những sự quyết định của mình nó có 
đúng hay không? Hay là chú có muốn thay đổi bất cứ cái gì không? 

47:19: NNT: Thực ra đúng mà nói thì không có đâu bằng quê hương mình, chỉ tiếc 
rằng cái chế độ họ không công nhận mình, mình cảm thấy lạc lõng ngay giữa chính 
quê hương mình, chú lớn rồi chú càng hướng về quê hương nhiều hơn nơi đó từng 
con đường từng ngõ hẻm, quán cóc, tiếng gọi nhau rất thân thương gần gũi. Ngay 
cả ngày lễ tết sắp đến cả một không khí nhộn nhịp,hay ngày giỗ những điều đó 
không thể nguôi ngoai, mặc dù bên này tiện nghi rất tốt, cơ hội tốt cho giới trẻ, 
thực tình ra trong lòng mỗi người đều có khoảng trời riêng, không ai có thể quên 
được nơi mình sinh ra và lớn lên dẫu còn nghèo khổ, tại sao trong lòng khồn thể 
quên được. Khó so sánh lắm,một bên tiện nghi nề nếp đâu vào đó, một bên gợi 



những kỷ niệm mình không níu kéo được thời gian nhưng mà mình giữ được kỉ 
niệm, có chăn chở trong lòng khi mình lớn lên. 

 

PL:Bây giờ anh em của chú mỗi người có một cuộc sống riêng, và ở nhiều nơi 
khác nhau đúng không chú? 

48:45: NNT: thường thì ở Sài Gòn nhiều, có người thì ở Cali, người ở bên Pháp 
Paris, tản mát mỗi người mỗi nơi và ông anh cả thì ở Canada, gia đình tản mát ra 
hết nên mỗi lần gặp nhau nó khó và quý lắm. Hai ba năm trước đây khi anh em qua 
Huston ở nhà chú nhà không có rộng nhưng ở bảy tám anh em, hai ông bà ở 
Canada qua đây, ở Pháp qua đây, ở Việt Nam qua đây, tức là các anh em ở cùng 
một nhà có giây phút họp mặt cảm thấy quý lắm, mình nhớ lại mặc dù ngủ cả bếp 
nhưng mình thấy vui như thường, bảo vào phòng nhưng các ông không chịu. Mình 
cảm thấy có tình gia đình khi còn sống với nhau hồi xưa khi mà anh em quây quần 
nồi bánh chưng, quay quần bên bếp lửa với gia đình. 

PL:Đối với những an hem ở lại Sài Gòn so với anh em ở nước ngoài thì không biết 
là họ với chú nghĩ như thế nào? Nó có khác biệt không? 

50:12:NNT: Nó khác biệt không là ở kinh tế mỗi người, nếu kinh tế ở Sài Gòn bây 
giờ đã hơn 36 năm kể từ năm 75 họ đã chịu đựng cả một thế hệ. Họ đã chấp nhận 
được cuộc sống rồi, họ đã tương đối ổn định để họ có thể survive được cuộc sống, 
chứ còn nói sướng không ai sướng bằng con ông cháu cha bây giờ. Ngay cả bản 
thân chú ở miền trung, sướng của chú là cái sướng của con người cách mạng, đất 
cày nên sỏi đá, cách mạng cả hai phía, bên miền nam cũng có những bậc lỗi lạc của 
cách mạng, bạn chú cũng có người ở bên kia chiến tuyến, khi gặp lại nhau có 
những người qua đây mình phân tích cho họ nghe, có những người nhà báo nổi 
tiếng không tiện nêu tên họ nói họ sai khi họ đi theo lý tưởng cộng sản. họ nói hồi 
đó họ theo lý tưởng yêu nước chứ không phải lý tưởng cộng sản. Nhiều khi có 
những vấn đề ranh giới giữa tình yêu nước và chế độ chủ nghĩa, ranh giới mỏng 
manh, mình lệch ra là nghiêng về bên kia. 

PL:chú có thấy nó chia rẽ tình bạn khi nhiều người chọn quê hương và nhiều người 
chọn cộng sản. 



51:55: NNT: Khi qua mấy chục năm họ nhận ra vấn đề, những người bạn mình 
cũng là nạn nhân bởi vì họ công nhận họ sai họ nêu danh rất nhiều rất lớn phản 
kháng mà bị đầy đọa thành thử bạn mình trong thế là muốn nhưng mà mình chỉ 
yêu cầu họ một điều nếu có liêm sỉ thì đừng viết những bài ca ngợi như cách của 
người khác, họ giũ lời hứa họ không viết những bài đó. Vì miếng cơm manh áo họ 
có thể làm nhưng đừng bán đứng danh dự mà mình có.  

PL:Từ ngày định cư ở Mỹ tới bây giờ chú có về Việt Nam và khi bố mẹ chú mất 
chú có về chịu tang không? 

52:55:NNT: Khi mẹ chú mất chú có về chịu tang. Khi chú về chú nhớ nhất người 
thầy của chú, là nhạc sỹ Phạm Thế Mỹ có những tác phẩm nổi tiếng như là bông 
hồng cài áo, trăng tàn trên hè phố… chú học nhạc với ông từ nhỏ nên chú có những 
kỷ niệm,thấy lòng yêu quê hương từ những nhạc phẩm ông viết ra. Khi chú về chịu 
tang mẹ ông bảo chị Diệu Lý là vợ ông đánh đàn và hát lên cái bản nhạc mà sau 
này ông đặt cho mẹ ông khi mẹ ông mất và ông ký bản nhạc cho chú giữ. Khi mà 
tình cảm xuất phát từ tình mẹ con, tình yêu quê hương nó chân thật nó không gian 
dối. 

PL:khi chú về Việt Nam sau khi qua Mỹ có có cảm giác thế nào? 

54:25: NNT: Với chú nó ít thay đổi hơn từ những người ra đi từ năm 75, nhưng 
chú ở lại từ 75 đến 90 mới đi trong suốt 15 năm thời gian đó nó đã thay đổi rồi. 
Nhưng mà ngược lại khi mình trở về, thấy cung cách phục vụ ở phi trường nó đã 
khác rồi, mình qua đây tuy mình là người tóc đen da vàng nhưng các cơ quan ở Mỹ 
nó đối xử rất lịch sự không như khi mình về chính đất nước mình. Khi mình đi qua 
các nước khác mình không sợ nhưng về nước mình mình lại sợ. kêu hoạch hỏi nói 
khi làm gì, về năm nào…cách họ nói chuyện mình đã thấy không có sự thân thiện 
trong cách họ hỏi rồi. Mặc dù kẹp 5 10 đô vào passport thì cười tươi lắm, nhiều khi 
mình quên mình vô tình kêu mình ra ngoài kê khai lại.  

PL:Cám ơn chú, chú còn những kỉ niệm hay chuyện gì muốn chia sẻ nữa không? 

56:00: NNT: Nói về chiến tranh chú có nói, Mậu thân mình thấy những đổ vỡ mất 
mát, tới giờ mình vẫn thấy ấm ức, mình thấy xót xa ngỡ ngàng cho cuộc đua tranh 
miền nam. Quân lực mình vẫn còn những người tướng anh dũng, miền nam mà 



được những người tướng hết lòng vì nước vì dân thì không thể nào mà thua tức 
tưởi như vậy được. 

PL:vâng, cám ơn chú. 

  
 

 

 


