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Q: Xin kính chào ông xin ông cho biết quý danh và ông đã sinh trưởng tại đâu và ông đã lớn lên ở đâu và 
ông đã ở những nơi nào trên đất Việt Nam? 

00:19 : Chào chị tôi là Trần Khánh Liễu tôi sinh ngày 27 tháng 12 năm 1934 tại làng Tòng Chính nhưng 
mà người ta thường gọi là cái làng Điền Hộ. Điền Hộ thực sự nó là một cái tên của xứ đạo  thuộc quận 
Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa. Tôi lớn lên ở làng tôi cho đến mười tuổi thì tôi đi học ở tỉnh lỵ Thanh Hóa, 
trường đạo ở trên đó. Cho đến cái cái khi mà tôi bỏ làng của tôi để mà đi học xa là cái thời gian mà cách 
mạng tháng tám thành công của ông Hồ Chí Minh sau đó thì tôi đi học ở Thanh Hóa và cho đến năm 
1949 thì tôi lại trở về cái vùng Phát Diệm là cái vùng mà sau khi quân đội Pháp nhảy dù tôi học ở đó cho 
đến năm 1951 tôi lại trở về Thanh Hóa học 2 năm và sau đó tôi trở ra Phát Diệm học cái năm chót trước 
khi di cư năm 54 vào Nam. Khi vào Nam thì chúng tôi lên ở Đà Lạt và cuối cùng thì chúng tôi về để mà 
khai phá ở Lâm Đồng. Và cái khu Lâm Đồng là một cái khu rất đông những người di cư và tôi đã tôi đã 
chúng tôi xây một cái trường để chúng tôi ở và học ở đó tôi học trong vòng 2 năm. Sau khi bị bệnh thì tôi 
từ dã Bảo Lộc và tôi trở về Sài Gòn để tiếp tục đi học. Cho đến năm 1958 tôi học trường Đại học Văn 
Khoa và khi học trường Văn Khoa tôi bắt đầu đi dạy các trường trung học ở Sài Gòn. Và đến năm 1962 
tôi bị động viên vào trường bộ binh Thủ Đức khóa 13 cho đến cuối năm 1962 tôi ra trường và tôi được 
chọn về hải quân để làm việc ở Bộ tư lệnh hải quân. Tôi và một anh bạn của tôi chúng tôi có cử nhân Văn 
Khoa cho nên người ta cần 2 người để về làm tâm lý chiến chiến tranh chính trị. Tôi đã làm ở đó cho đến 
năm 1966 tôi giải ngũ khi giải ngũ thì tôi tôi làm trưởng phòng tuyển mộ nhân viên của ISSAT và tôi đã có 
nhiều dịp đi khắp đó đây với cái toán tuyển mộ của tòa đại sứ Mỹ để tuyển mộ nhân viên cho chương 
trình của ISSAT rồi sau đó một thời gian thì tôi làm cho SSO Việt Nam cho đến năm  1968 Tết Mậu Thân 
tôi lại bị kêu trở lại tái ngũ cho đến năm 1975 khi đó tôi đang có visa passport để đi học Master Library ở 
Pennsylvania nhưng mà tôi đã phải hủy bỏ cái trường ở đó để trở lại quân đội cho tới năm 1975 năm 75 
thì cái đêm cuối cùng là đêm 29 tháng 4 thì tôi đã vì chúng tôi ở ngay ở trong bên cạnh Hải quân xưởng 
cho nên chúng tôi vào hải quân xưởng và chúng tôi đi với hạm đội của hải quân, hạm đội hải quân thì 
chúng tôi đi tất cả hạm đội tụ tập ở Tucson và sau khi thương lượng thì chúng tôi hạm đội chúng tôi 
được đi đến … ở … và khi đến … rồi thì tất cả chúng tôi đã được xếp lên một cái tàu bảy tám ngàn người 
chen chúc trên một cái tàu hàng đó đi đến Wall và định cư thì khi đến wall cái hôm đó nếu tôi không lầm 



thì là 17,18 tháng sáu à tháng tháng 5 vâng khi cái đoàn đoàn tàu hải quân đi filton thì từ filton đi 1 tuần 
lễ chúng tôi đến wall và chúng tôi ở trại … như một khi đó tôi có một cháu đó nó 19 tuổi cho nên chúng 
tôi phải ở lại cho nên tất cả khi mà bị bão tố thì người ta đưa chúng tôi lên Ashan và chúng tôi là người 
người đi chót và …vào ngày 21 tháng 7 năm 1975 khi ở lại vào … thì tôi làm với tư cách là một người 
volunteer khi ở Wall cũng như vậy suốt ngày tôi đi làm để giúp đỡ người ta trong vấn đề tị nạn và khi ở 
… … thì tôi có làm việc volunteer một thời gian sau này thì tôi làm cho … cho đến tháng 11 thì tôi ra định 
cư ở Kentucky và khi ở Kentucky thì tôi xin việc rất là khó khăn trong vòng 6 tháng sau tôi mới được một 
cái việc của tôi làm case worker cho một cái Mental Health ở … và tôi lo vấn đề tất cả những crisis đều là 
crisis … của Louisville của Kentucky để lo cho những người tị nạn và tất cả những người dân ở Louisville 
Kentucky nhưng mà sau một thời gian đến năm 1976 thì chúng tôi hết contract và tôi đi về Cali thì tôi 
làm cho VSCC và tôi coi một cái Office ở Saint Gabrer ở miền tôi check care cái miền đông của Los 
Angeles kiếm việc cho người tị nạn lo vấn đề family councelling và tôi làm việc ở đó cho đến năm 1979 
khi mà tôi học xong rồi thì tôi sang Houston để làm trong cái hãng Texas … tôi làm được 2 tháng sau thì 
tôi  vào tôi làm cho Nazar cho đến năm một ngàn chín trăm à 2001 thì tôi về hưu ở Nazar từ năm đó đến 
năm nay thì tôi ở nhà và trong cái thời gian mà tôi ở Houston thì chúng tôi đã làm nhiều việc về xã hội 
tôi đi dạy những cái cái lớp để mà chuẩn bị cho các em lập gia đình tôi chuyên môn dạy về vấn đề giáo 
dục con cái và vấn đề xã hội thì tôi có lập một cái hội nghĩa trang việt nam ở Naza … và tôi là một cái 
người  khởi xướng và cộng tác với một số 3 anh em khác thì cái chương trình này đã giúp cho các gia 
đình việt nam khi có hựu sự thì họ mua cái phần mộ chỉ bằng một phần ba với giá của thị trường và tôi 
đã làm việc này được hai mươi lăm năm sau đó thì nghĩa địa người ta không bằng lòng với cái giá đó và 
họ tính cái giá bình thường cho tất cả những người việt nam ở houston nhưng mà cho đến bây giờ tôi 
vẫn phải tiếp tục năm nay là năm thứ 28 tôi làm cái công tác đó để giúp tất cả những người việt nam khi 
hựu sự và khi họ cảm thấy trục trặc ở ngoài nghĩa địa thì tôi giúp người ta và mỗi một lần tôi giúp người 
ta như vậy thì họ được discount từ 10% cho đến 15% thì đó là cái việc mà tôi rất là hài lòng bởi vì tôi 
đóng góp được cho cộng đồng ngoài cái việc đó thì tôi có tham gia những công tác văn hóa chẳng hạn 
như làm báo chí rồi tôi viết sách. Tôi có ra cái quyển Thu Điền Viên để giúp cho tất cả những người muốn 
thích về cây kiểng, muốn trồng rau thì tôi đã làm việc đó và sau khi tôi ra quyển sách thì bây giờ là 7 năm 
thì tôi có một cái chương trình giúp về trồng cây của đài chín trăm mỗi tháng một lần và tôi chú trọng rất 
nhiều vấn đề trồng cây và vấn đề trồng rau để ăn. Trồng rau với cái cách là bón phân hữu cơ để tất cả 
mọi người tìm lấy cái sức khỏe của mình và có được một cái sự thoải mái trong tâm hồn của mình khi 
sau khi làm việc trở về cái căn nhà của mình và đó cũng là một trong những vấn đề mà tôi nghĩ là vấn đề 
giáo dục quần chúng và tôi rất hài lòng về những việc đó và mặc dầu tôi phải cố gắng lắm để mà giữ cái 
chương trình này và trước khi tôi làm cho cái đài thì tôi cũng làm một cái việc giúp đỡ cho những người 
Mỹ ở trong cái vùng East Houston họ trồng cây về việc các nước … người ta không có người chuyên môn 
vậy thì tôi tôi có một cái điện thoại và người ta gọi tôi để tôi chỉ dẫn cho người ta và nhờ vào cái chuyện 
đó mà khi mà tôi lên đài 900 tôi nói về vấn đề trồng cây thì tôi cũng có một chút vốn liếng và tôi có thể 
trả lời rất là dễ dàng và mau lẹ những câu hỏi của của đồng hương. Đó là sơ lược về những chuyện mà 
từ nhỏ cho đến lớn cho đến bây giờ.  

Q: Trong thời kỳ niên thiếu, ông phải di chuyển từ Thanh Hóa rồi về Bùi Chu Phát Diệm rồi lại trở đi trở 
lại thì ông có những kỷ niệm gì về thời thơ ấu mà ông còn nhớ  



09:09 Thưa chị khi tôi mới lớn lên thì cái nạn đói cái nạn đói ở miền Bắc rất là kinh khủng (năm Ất Dậu) 
vâng năm Ất Dậu khi mà tôi vào lớp học thì chúng tôi dừng lại tại vì có 2 cái xác chết ở trong cái lớp học 
của tôi và ông thầy đã kéo kéo cái xác chết ra và clean up khi chúng tôi trở về học đó là cái hình ảnh đầu 
tiên. Nói về vấn đề nạn đói thì trong khi đó đó thì có có rất nhiều người đến những cái làng xóm của 
chúng tôi và ở nhà thờ chúng tôi thì người ta có một cái chương trình phát phát đồ ăn và khi đầu thì 
người ta thổi cơm về sau thổi cơm không có tiện bởi vì có những người người ta đói quá không ăn cơm 
được thì người ta nấu cháo để phát và trong các gia đình trong làng chúng tôi cũng giúp đỡ những người 
đó như vậy chính bà cụ của tôi đã nấu cháo đã thổi cơm và về sau đó đông quá thì bà cụ tôi đã rang gạo 
rang thính để phát cho người ta và lấy cái lá chanh để cho người ta xúc người ta ăn nhưng mà có một cái 
điều như thế này là dân làng của tôi chỉ có một hai gia đình túng kém nhưng mà họ được dân làng giúp 
đỡ tại vì cái vùng cửa Thần Phù mà chúng tôi sinh sống ở quận … thì ông cố của tôi tức là ông Trần Văn 
Kỳ cụ sinh 1820 và mất 1897 thì cụ có được cái sắc lệnh của nhà vua cho khai khẩn cái cái đất từ cửa 
sông Thần Phù từ Chính Đại ra cho đến gần Con Thoi và cái đất đó ông cụ đã đứng ra để chiêu mộ dân 
làng đến đó để lập nghiệp thực sự ông là người chính đại nhưng mà ông sang cái đất mới này thì ông lập 
cái làng gọi là làng Tòng Chính và ở đó có một cái xứ đạo ngày xưa là một cái … Thân Phù thuộc cái xứ 
Hồng Nho nhưng mà sau này thì lập thành cái xứ Điền Hộ và bây giờ có rất nhiều người cứ gọi là làng 
Điền Hộ và chính địa phương bây giờ người ta gọi làng Điền Hộ người ta không gọi là là làng Tòng Chính 
nữa thì cái dải đất đó ông cụ đã quy tụ rất nhiều người về sống ở đó cho nên trong cái nạn đói năm năm 
Ất Dậu đó thì có đủ lúa để mà sinh sống cho dân làng và còn giúp cho biết bao nhiêu người tới đó để mà 
xin ăn nhưng mà có một chuyện buồn là có nhiều người đến đó họ đã kiệt sức và họ chết họ nằm cả lề 
đường họ chết và tất cả những cái lề đường thì thường ngoài Bắc có rau má rất nhiều và họ đã hái sạch 
hết đường để mà ăn và có những cái cây lá râm bụt họ đã ăn lá râm bụt và ăn những cái rau chuối đó là 
một cái mà món ăn duy nhất họ có thể kiếm được sau này khi cái nạn đói lên lớn quá thì làng tôi thường 
họ lượm lúc đầu lượm một hai xác chết người ta bó chiếu đưa vào trong nghĩa trang của làng ở gần núi 
Chính Đại để mà chôn nhưng mà sau này thì họ phải dùng cái xe bò để chở để mà chất cả xe bò để mà 
chôn người ta đó là một cái kỷ niệm đau thương mà khi mà chúng tôi mới lớn lên rồi sau đó là chiến 
tranh thì như thế này khi tôi đang ở Thanh Hóa thì đến năm 49 có cái việc Pháp nhảy dù ở Phát Diệm và 
họ chiếm làng của chúng tôi thì tôi tôi trở về Phát Diệm để đi học lại 2 năm sau đó thì cái trường của tôi 
nó di vào một cái địa điểm mấy thị xã Thanh Hóa ở phía Nam và tôi đã trở lại học ở 500 rồi đến năm 53 
thì tôi trở lại Phát Diệm để học lại trong cái thời gian mà chúng tôi học ở khu Tư thì có nhiều những cái 
biến chuyển về vấn đề chính trị rất lớn chúng tôi phải hát những cái bài chẳng hạn của Văn Cao những 
bài Sông Lô và trường tôi hát là 4 bè tập hát rất nhiều và cái bài mà Màu tím hoa sim của Hữu Loan lúc 
bấy giờ năm 1951 rất là hấp dẫn đối với chúng tôi nhưng mà người cộng sản ở khu Tư tức là Thanh Hóa 
Nghệ An và Hà Tĩnh là cái khu mà họ thi hành cái chế độ cộng sản rất là gắt gao cho nên có những cái 
chuyện mà đố tố xảy ra nặng nề trong năm 53 54 trước khi mà chiến thắng Điện Biên Phủ và cái yếu yếu 
tố đầu tiên là đố tố phản động những người theo Pháp những người chỉ điểm theo Pháp những người 
nhà Đạo và những  thầy chùa mà người ta nghi là có móc nối với Pháp rồi cái đố tố thứ hai là đố tố 
cường hào ác bá là những người địa chủ những người có đất đai trong làng những người hống hách. Nói 
lý thuyết thì như vậy nhưng mà trong thực tế thì rất là đau thương rất là đau thương nặng nề về vấn đề 
chính trị. Chúng tôi đi học nhưng chúng tôi phải đi làm sở dĩ chị biết tôi bây giờ tôi tôi trồng cây được là 
vì khi đó chúng tôi một tuần lễ chúng tôi phải làm việc hai ngày cho trường học chúng tôi phải thổi cơm 
chúng tôi phải nuôi heo chúng tôi phải làm vườn chúng tôi phải cấy rau để mà sống rồi hai cái ngày đó 



qua đi chúng tôi lại trở lại học. Đó là một cái điều mà dạy tôi rất nhiều về vấn đề sống gần với cái vấn đề 
production tự lực tự cường nhưng mà ở Thanh Hóa đó thì khi đó nếu chị muốn làm con gà đó là chị phải 
đập cho nó chết ngay đừng cho nó kêu kẻo rồi những tai mắt hàng xóm người  ta nghe thấy cái tiếng gà 
mà mình giết gà là mình có chuyện cho nên sống ở một tình trạng rất là sợ hãi. Năm 53 thì tôi trở về quê 
ở Hà Nội à ở Điền Hộ thì làng tôi quân Pháp đã chiếm cho nên phá bình địa không còn cau không còn tre 
không còn gì chỉ trật cái nhà ban đêm thì nhiều khi quân đội việt cộng trở về đánh cho nên chúng tôi 
phải chịu những cái bom đạn nó dội xuống mà không biết nó vào nhà lúc nào thì không biết và tôi sống 
đó cho tới năm 54 thì tôi đi năm 54 khi mà thấy cái tình hình ở ngoài Bắc nguy hiểm rồi thì 3 cái … lớn 
nhất ở cửa Tân Phú quân Pháp chiếm đóng thì người ta bắt đầu người ta dời đi thì tôi bỏ làng đi và lúc 
bấy giờ tôi mới cảm thấy tâm hồn của mình buồn như thế nào khi mà xa quê hương ngày xưa học quốc 
văn giáo hoa tư thì có nói vấn đề biệt ly nhưng mà bây giờ mới thấy nó thấm thía. Tôi đi rồi tôi nhìn lại 
tôi nhìn sang cái cái núi An Tiêm tôi nhìn xuống cái núi Chính Đại rồi cái núi Bầu Tiền tôi đi lòng rất là 
bâng khuâng đau khổ và tôi đã ra Hà Nội ở một tháng trước khi tôi xuống Hải Phòng để đi cái tàu 
Portavion của Pháp A Romance để đi vào Sài Gòn thì tôi tới Sài Gòn là 17 tháng 7 năm 1954 tức là trước 
4 ngày khi ký cái hiệp định Gioneva. Đó là đó là cái thời kỳ mà tôi ở Bắc nhưng mà ở ở Thanh Hóa. 

Q: Khi anh rời khỏi miền Bắc năm 1954 là anh được bao nhiêu tuổi và cái tâm hồn anh lúc bấy giờ anh 
còn nhớ là anh  

16:18:TL Khi đó tôi 19 tuổi chị ạ thành ra tôi cũng biết khá nhiều về những cái chuyện xảy ra ở Thanh 
Hóa nhưng mà cái năm 1946 khi mà Pháp trở lại Bắc Việt thì Thanh Hóa phá Bình Địa một cái thành phố 
rất là tân tiến Pháp phá không còn một hòn gạch nào hòn gạch nào và đường trên đường đi thì nhiều khi 
chúng tôi đi bộ tôi đi đến 50 cây số để đi vào trường học để mà bắt đầu khai giảng năm học thì trên cái 
đường đó là người ta đào đào đường chữ chi có những khi tôi đi xe đạp tôi rớt xuống đó tại bấy giờ còn 
nhỏ 14 15 tuổi 16 tuổi đi rớt xuống cái hố cái hố chữ chi để cho Pháp không thể đổ bộ lên đó nữa rồi cái 
biến cố lớn là ở Hà Nội người ta di cư vào Thanh Hóa cho nên Thanh Hóa có những cái chợ rất là lớn 
người ta gọi là Cầu Gỗ Cầu Gỗ là một cái chợ mà dân Hà Nội tản cư vào đó và còn cái gì thì đưa ra mà 
bán hết để mà nuôi sống cho đến khi hồi cư lại cho đến khi Cầu Gỗ mà bị nó bỏ bom nặng quá thì 
chuyển sang Rừng Thông Rừng Thông là một cái trung tâm về buôn bán của những người di cư từ Hà Nội 
từ các tỉnh miền Bắc nhưng mà những cái trung tâm về học vấn có những cái trường học phải học ban 
đêm ở đó tại vì ban ngày là trốn bom. Đó đó là một cái kỷ niệm mà tôi nhớ được ở Thanh Hóa. Xin thưa 
chuyện với chị như thế.  

Q: Rồi ông vào trong Nam 

17:42 TÔi vào trong Nam thì như thế này. Tô vào trong Nam thì chúng tôi ở Sài Gòn rất là ngắn chúng tôi 
được di chuyển lên Đà Lạt ở mấy tháng trời sau đó thì tôi theo cái đoàn người di cư để chúng tôi xuống 
phá rừng ở Bảo Lộc và cái Bảo Lộc khi nói về Bảo Lộc là người ta nghĩ đến đồn điền chè nhưng mà không 
phải đồn điền chè là cái đồn điền đã có sẵn từ lâu rồi nhưng mà người tị nạn của mình khi đầu đến phải 
có cái gì ăn ngay người ta phá rừng người ta trồng khoai  và trồng su su thành ra trong cái thời gian mà 
tôi ở đó tôi bị bệnh thì tôi không đi học được nữa và tôi làm hợp tác xã thì tôi đã đi cân khoai cân su su 
đến cái độ là một cái bao lớn đóng như vậy mà tôi ước tính gần đúng với cái số mà người ta cần cho nên 
về sau người ta tin tôi thì tôi có nói bao nhiêu ký chẳng hạn một trăm ký 120 ký cứ tính như vậy rồi 



charge tiền cho người ta nhưng một cái đặc biệt của người tị nạn lúc bấy giờ là phá rừng cấy su su cấy 
khoai để mà sống. Sau này những thập niên sau này người ta mới đi đến vấn đề là cây trà thì thì tôi nhớ 
đến cái kỷ niệm mà mới vào như vậy. Sau này thì khi tôi bị bệnh và tôi không tiếp tục học ở trên đó được 
thì tôi về Sài Gòn và tôi sống một cái cuộc sống rất là khổ cực mặc dầu gia đình tôi có đến 10 anh em và 
tương đối là khá giả nhưng mà tôi về Sài Gòn thì tôi trở lại học tôi đi làm perceiptor đó tức là đi kèm trẻ 
em thì cái tôi học ở một cái trường Hậu Cần 5 năm đệ nhị thì có cái chị y tá, chị Minh chị bảo “Em ơi chị 
có hai đứa cháu thì em có thể về ở với cháu chị rồi dạy hai đứa cháu đó thì tôi về nhà với chị ý thì chị có 
một người chồng người Nhật anh anh này không trở về Nhật sau chiến tranh và anh ta đã ở đó thì cái 
nhà đó ở bên cạnh một cái rãnh một cái đường mương tương đối là là rộng thì họ mới làm một cái túp 
lều tôi với lại vợ của à chồng của chị Minh ở trên túp lều đó hai anh em mỗi người một cái ghế bố và nền 
đất thế nên khi nào quét thì phải rải nước ra rồi hai anh em khi nào ngủ xong thì gấp cái ghế bố lại và tôi 
cứ như thế để đi học cho đến khi tôi đỗ tú tài phần thứ nhất sau đó thì tôi lên học Chu Văn An và bắt 
đầu tôi đi dạy học nhưng mà ở VN chị thấy cái chế độ thi cử rất là khó khăn nhưng mà tôi may mắn là khi 
tôi đi thi tú tài phần 1 tôi đỗ ngay nhưng mà tú tài phần 2 tôi phải thi đến 2 năm tôi mới đỗ và đỗ xong 
thì tôi đi học Đại học Văn Khoa thì tôi tôi cũng may mắn tôi đỗ ngay một cái năm dự bị cho nên sau đó 
thì tôi xin vào các trường ở Sài Gòn tôi dạy và từ đó tôi vừa dạy học vừa đi học ở Văn Khoa cho đến năm 
62 đó tôi bị động viên vì giữa cái khóa mà 13 tôi trở về tháng 4 tháng 5 để tôi thi thì tôi đỗ đến hai cái 
chứng chỉ cử nhân cũng là may mắn thôi mặc đồ lính rồi đầu trọc đi đi thi và trong cái thời gian quân 
trường thì thực là vất vả và khó khăn khóa 12 của chúng tôi có anh Nguyễn Ngọc Lĩnh là đầu khóa rồi 
đến khóa 13 chúng tôi thì quá quá đông bởi vì giáo chức luật sư và dược sĩ tất cả … khoảng độ 700 người 
700 người trong cái khóa đó cái khóa đó chúng tôi đúng là cái cái gọi là cái cái tư cách của một người học 
trò mà mà đi vào cái chiến trường cho nên nhiều khi chúng tôi không có serious đủ để mà học hành 
nhưng mà nói về vấn đề chiến thuật thì chúng tôi học rất là kỹ bởi vì tôi biết rằng khi ra trường chúng tôi 
phải đi chiến trường rất không may là anh em chúng tôi có những người tử trận … đó là một chuyện 
buồn nhưng mà trong anh em chúng tôi trở vào ở quân đội thì vốn vốn cái cái vốn kiến thức của mình 
chúng tôi đã làm việc trong quân đội một cách rất là hữu hiệu và rất nhiều người đã thay đổi cái đường 
lối làm việc ở trong Office kể cả những phải viết lệnh hành quân hay là tổ chức trong office rồi chúng tôi 
chuẩn bị vấn đề thuyết trình cho tất cả những cái cơ sở ở trong quân đội và riêng tôi mỗi một tuần tôi 
phải  thuyết trình 17 lần cho 17 đại đội khóa 13 và khóa 14 về ấp chiến lược vì vấn đề ấp chiến lược như 
thế khi trở về hải quân thì tôi chuyên môn thuyết trình có khi có cả ngàn người tham dự cái khóa học đó 
và sau đó thì tôi được chọn làm thuyết trình viên cho hiệp hội sĩ quan cấp tá trong đó có ông đại tá Hồ 
Tấn Quyền ông Hồ Tấn Quyền là người đã bị giết chết trong cái cuộc đảo chính 1963 bởi vì ông Quyền 
ông rất là quý tôi cho nên cái sáng cái ngày đảo chính đó thì tôi 2 giờ sáng tôi ngủ không được tôi mới ra 
ngoài hè tôi đứng thì cái văn phòng tư lệnh ngay ở phía bên trái ở bên Cam ông Quyền trông thấy tôi thì 
xuống nói chuyện với tôi và có một điều buồn ông nói là “Hết rồi mọi chuyện hết rồi” thì có lẽ chế độ cụ 
Diệm không còn nữa thì ngay buổi sáng hôm đó ông Quyền đã được trung tá Lực và thiếu tá Giang trung 
tá Lực là chỉ huy trưởng giang đoàn của hải quân, ông thiếu tá Giang là tham mưu trưởng của thủy quân 
lục chiến ở bên trại Cửu Long có sang mời đại tá Quyền đánh tennis và sau khi đánh tennis thì hai ông 
mời đại tá Quyền đi lên Thủ Đức để ăn sáng thì trên đường đi như vậy thì ông thiếu tá Giang lái … còn 
ông trung tá Lực ngồi đại tá Quyền thì giết ngay đại tá quyền bởi vì đại tá Quyền là một người dùng hải 
quân để cứu cụ Diệm nhiều trong cuộc đảo chính. Đó là một cái kỷ niệm mà tôi nhớ ở trong hải quân. 
Khi ở hải quân như vậy thì thường tôi phải đi hành quân dân vận như vậy tôi được đi tất cả những vùng 



hải quân từ Cửa Việt vào … và cũng có lần chúng tôi đã bị phục kích đánh đêm nhất là khi mà tới Phú 
Quốc tôi đang chiếu phim để làm công tác dân vận thì tôi bị Việt cộng đánh và cuối cùng chúng tôi đã rút 
lui ra tàu và đi ra biển nhưng cái công tác này rất là mệt mỏi rất là khó khăn nhưng mà chúng tôi đã qua 
được cái thời gian đó thực là quý báu và tôi hãnh diện trong thời gian tôi sống trong bộ đội vì tôi đã làm 
được tất cả những cái gì mà tôi nghĩ là tôi yêu quê hương tôi đã làm được. 

Q: Ông nghĩ gì về cụ Diệm và chính sách của cụ? Tôi muốn nói là chính sách của đệ nhất cộng hòa? 

25:02:TL Tôi nghĩ thế này nếu trong năm 1972 tôi  có đi du học đài loan thì đài loan khi đó lấy luôn cái 
chính sách của cộng sản để mà áp dụng cho dân Đài Loan nhưng mà miễn là mình không cộng sản thôi 
thì cụ Diệm cụ như vậy khhi trở về thì mình phải biết rằng cụ Diệm là một quan lại của chế độ cũ và khi 
cụ làm tổng thống thì ở bên cạnh cụ có quá nhiều người bao vây nhất là gia đình của ông Ngô Đình Cận 
nhìn chung thì mình thấy rằng cụ Diệm làm những việc rất là tốt cho quê hương nhưng mà cũng có 
những tay đàn em anh em gia đình nhà cụ đã lợi dụng cái cái chức vụ của cụ để mà làm những việc có 
thể là có những việc đúng và có những cái việc có tính bè phái có tính cách gia đình trị đó là một cái lý do 
mà đưa đến cái cuộc đảo chính nhưng mà thực ra đó là tôi nghĩ rằng như thế này khi mà người Mỹ nhìn 
thấy cái chuyện của cụ Diệm nó không có tính chất dân chủ hay là không thích hợp thì có thể có thể thôi 
vì tôi không nắm vững vấn đề có thể là người ta đã gieo một cái cái sự rạn nứt mà rạn nứt nặng nhất là 
vấn đề giữa chế độ của cụ Diệm với vấn đề phật giáo để rồi cuối cùng đi đến vấn đề đảo chính và các 
tướng lĩnh đảo chính thì miền Nam có quá nhiều xáo trộn bởi vì cụ Diệm là người chính phủ cụ Diệm nền 
đệ nhất cộng hòa họ đã xây dựng một cái đường lối rất là vững chãi đặc biệt là vấn đề ấp chiến lược vì 
tôi là chuyên viên thuyết trình ấp chiến lược nhưng mà sau cái cuộc cách mạng thì mình mở cửa cho Việt 
Cộng trở về ấp chiến lược và làm cái địa bàn nông thôn để mà hoạt động để mà đi đến cái vấn đề năm 
75 như chị đã biết sẽ tất cả sử sách đã ghi nhận thưa chị. 

Q: Ông nghĩ gì về chính sách của Mỹ lúc thời kỳ  chiến tranh việt nam? 

27:13:TL Tôi nghĩ thế này cho đến bây giờ càng sống lâu thì mình càng biết là người Mỹ họ giúp mình 
nhưng mà họ có cái mục đích của họ cũng như tất cả những quốc gia khác họ giúp nhưng mà họ có cái 
lợi của họ và cái lợi của họ bao giờ cũng là trên hết cái lợi của các quốc gia đó. Tôi có kinh nghiệm khi tôi 
ở trong quân đội tôi có những cố vấn và những người cố vấn đó thì thường ép tôi phải làm theo ý họ và 
kể cả vấn đề hành quân nữa nhưng mà có một  lần tôi đi hành quân dân vận ở cửa cạn thì có một người 
thiếu tá đến với tôi nhưng về sau người thiếu tá họ vì vấn đề gì về sau họ không tiếp tục nữa thì có một 
cái ông  thượng sĩ mà ông thượng sĩ đó thì muốn ra lệnh cho tôi trong vấn đề hành quân dân vận thì tôi 
bảo không được tại vì thế này bây giờ tôi là cái người cầm vận mệnh của tất cả những toán hành quân 
cho nên tôi phải thi hành theo đúng luật của bộ tư lệnh hải quân thì cái ông đó kiếm chuyện tôi tôi đã 
gửi … thì khi tôi trở về một cái thì tư lệnh hải quân gọi tôi trình diện tôi trước khi mà khi mà tôi làm cái 
báo cáo thường sau cuộc hành quân mình phải báo cáo thì ông đã đọc được cái báo cáo của tôi  tôi nói 
rằng có một người cố vấn đã họ đã muốn chỉ huy tôi trong cái cuộc hành quân và tôi thấy như vậy không 
được tại vì trong lệnh hành quân là cái người chỉ huy trong cuộc hành quân phải chịu trách nhiệm về 
sinh mạng của tất cả những cái toán hành quân của mình thì tôi nói như vậy rồi thì một tuần lễ sau nơi 
tôi hành quân nhận được một tờ báo cáo 7  trang đánh máy dầy đặc nghi tôi là cộng sản không nghe lời 
cấp chỉ huy của Mỹ thì tôi nói … nhưng mà tư lệnh hải quân đã hiểu tôi và ông đã xếp lại chuyện đó. Tôi 



muốn đưa cái chuyện này ra để lấy một cái ví dụ là không phải tôi mà tất cả các bạn của tôi tất cả những 
cấp bậc trong quân đội việt nam cộng hòa đều bị áp lực của những cái người cố vấn Mỹ. Và cái đó chứng 
minh rằng người Mỹ họ làm với  ý của họ với cái mục đích của họ và khi họ chi tiền thì họ phải kiểm soát 
xem cái tiền đó có thực thi đúng cái ý của họ muốn không và cái quyền lợi của người Mỹ và lúc bấy giờ 
cần thiết bởi vì người Mỹ cần phải đặt chân ở miền Nam để mà chặn cộng sản nhưng mà khi mà thời 
ông Nicson mà bắt tay được với trung cộng rồi thì họ buông chị thấy không họ buông mình mà buông 
hoài không được rồi cuối cùng thì họ cũng thả để cho mình vào tay của cộng sản thì đó là cái vấn đề chia 
chác tại vì quân đội Miền Nam rất là hùng mạnh, vũ khí tối tân và tinh thần rất là cao. Tại sao chúng ta lại 
thua chúng ta thua phương Bắc chúng ta thua về vấn đề chính trị vì người Mỹ muốn tháo chạy và bỏ rơi 
chúng ta. Đó là chuyện buồn cho quê hương.  

Q: Khi ông định cư tại Mỹ cái vấn đề gì làm ông happy, vui vẻ và cái điều gì làm ông thất vọng? 

30:18:TL Cái điều mà tôi tôi happy ở đây đến Mỹ là chúng ta có được cái sự tự do nếu không khi tôi ở lại 
thì chị biết chắc tôi cũng phải đi từ 10-12-13 năm đi tù ở chế độ cộng sản đó là một cái điều mà tôi tôi 
may mắn. Cái điều thứ hai là tôi có thì giờ để sống cho gia đình tại vì khi tôi ở việt nam thì thực 1 tháng 
tôi phải đi hành quân 2 tuần lễ cho nên vợ con ở nhà thì tôi không lo còn mọi chuyện khoán trắng cho 
cái bà vợ của mình và khi về đến sài gòn rồi thì tôi cũng phải làm việc và cắm trại chứ không lo gì cho gia 
đình được vì thế mà tôi tôi dành tất cả thời giờ của tôi để cho gia đình rồi tôi cũng có cái công tác là từ 
khi mà tôi tôi đến … là tôi đi làm volunteer giúp đỡ người ta tôi cũng không hiểu làm sao nữa nhưng mà 
tôi tha thiết với mọi người tới khi mà tới định cư … tôi cũng làm cái chuyện đó tôi phải đi thông ngôn 
cho hồng thập tự rồi đi thông ngôn cho các gia đình có nhiều va chạm với người Mỹ. Rồi tôi phải dạy dỗ 
con cái tôi phải khi nào mà tôi đi làm đêm thì buổi sáng tôi thức dậy sớm để đưa con đi học chứ con 
không đón ở xe bus và những ngày thứ bảy chủ nhật thì tôi sống với con cái tôi cho nên sau này là thưa 
chị tôi rất là happy vì con cái tôi thành công không ra luật sư, bác sĩ không làm lớn mà các con cái tôi rất 
là tư cách và giàu lòng thương người và tất cả các cháu đã học ít nhất là có bốn năm đại học và đóng góp 
rất nhiều cho xã hội và các cháu có lòng thương người đó là cái điều tôi rất là tôi rất là sung sướng cái 
thứ hai là tôi sung sướng là tôi giúp cho những giới trẻ trong vấn đề tạo dựng cái gia đình mới lo cho con 
cái và tôi giúp cho tất cả các đồng hương của tôi trong khi đau khổ trong khi mà có những … thì tôi ở bên 
cạnh và an ủi người ta để bớt những món tiền mà họ chi tiêu lớn trong ngày đám của người ta  rồi cái 
happy nữa là tôi viết sách tôi chia sẻ tâm tư của tôi, tôi chia sẻ những hiểu biết của tôi và tôi nghĩ rằng 
đó là một điều làm tôi rất là hạnh phúc nếu chị thấy một lúc nào tôi ra đi thì chị mừng cho tôi xin đừng 
để một giọt nước mắt cho tôi bởi vì tôi ra đi tôi rất là sung sướng vì những việc mà tôi đã làm còn những 
khó khăn thì dĩ nhiên cũng có rất nhiều chúng tôi gặp rất khó khăn về vấn đề ngôn ngữ nhưng mà bởi vì 
tôi đã làm việc với người Mỹ nhiều năm ở vn và tôi cũng đã đỗ những cái cử nhân về anh văn cho nên tôi 
tôi có đủ vốn liếng tuy nhiên vấn đề ngôn ngữ là đọc thì được chị thấy viết thì được nhưng mà vấn đề đi 
làm va chạm về tiếng nói thì lúc nào cũng là một cái khó khăn cái thứ hai là tôi đau khổ bởi vì tôi xa quê 
hương mất cả những cái văn hóa mà mình không thể gây dựng được tôi lấy ví dụ như thế này ngày hôm 
qua tôi đi chợ tôi mua được một cái gói nhộng cái gói nhộng chị biết rồi phỏng ở việt nam ăn rất là thú vị 
vì nó tươi mẹ tôi thường thường hay rang cái đó rồi rang xong thì cắt lá chanh thật nhỏ để cho mình ăn 
mình thấy nó bùi thì hôm qua trời đất ơi từ bắc vào nam lần đầu tiên sau này tôi ăn cái con nhộng tôi 



nhớ cái đó cái đó không phải món ăn chị ạ cái đó là vì cái tinh cái quốc hồn quốc túy về cái văn hóa vn 
mình mà mình mất đi mình mà mình tìm lại được cho nên rất nhiều 

<Video 3> 

Mọi người  kêu tôi về  VIệt Nam nhưng mà thưa chị chưa bao giờ tôi về Việt Nam vì tôi nghĩ  rằng tôi 
không thể về được cho đến  khi quê hương được hòa bình  và tôi đau khổ bởi vì dân chúng vì quê hương 
của tôi vẫn còn ở chế độ cộng sản thưa  chị   

Q: Theo như  lời anh kể thì nhà anh chắc hẳn sẽ phải có một vườn rau Việt Nam rất Việt Nam  

00:24:TL Thưa chị nhà tôi vườn đằng sau thì tôi có rất nhiều bonsai tôi nghĩ là ở đây không ai nhiều 
bonsai bằng tôi nhưng mà thời tiết làm cho bonsai cũng chết nhiều thì cây nào  tôi đưa vào trong nhà thì 
nó sống bây giờ thì tôi có những cây bonsai mà không bao giờ tôi phải đụng tới tuyết bão bao nhiêu nó 
vẫn sống được nhưng mà ngoài ra thì tôi cũng có một khóe vườn nhỏ tôi cậy trồng rau chẳng hạn như 
mùa này thì tôi có thìa là có rau ngỏ và rau diếp rau diếp thì tôi hay trồng bởi vì cái rau diếp trồng ăn chị 
thấy khác hẳn với rau ở chợ và không cần phải lấy rau diếp việt nam bất cứ rau diếp nào nó bán hạt 
mình về mình rắc là một tháng sau mình có rau ăn và tôi thường bón bằng phân cá organic 100 phần 
trăm để giữ gìn sức khỏe thưa chị  

Q: Trong chiến tranh việt nam mấy chục năm anh nghĩ gì về thân phận người đàn bà việt nam trong đó 
kể cả bà cụ thân sinh ra anh và những bà cô bà bác bà dì rồi sau đó tới an hem rồi tới người vợ của ông? 

00:36:TL Ờ chiến tranh việt nam thì ông cụ tôi mất sớm khi tôi mới có 7 tuổi thành ra bà cụ nuôi tất cả 
con cái nhưng mà bởi vì ruộng vườn cũng có cho nên chúng tôi sống được và các anh tôi phải đi cầy 
ruộng để nuôi chúng tôi. Mẹ tôi thì rất vất vả khi mà tôi đi khỏi rồi thì gia đình tôi còn hai gia đình ông 
anh ở tại miền Bắc và cụ tôi đã đi lên HN bởi vì tôi có 1 ông anh rể ở đấy là buôn những cái đồ ăn những 
cái chẳng hạn như là cua bể lột ở cửa Tần Phủ ra Hà Nội cho nên có những cái bà cụ nghe tên đó mà bà 
cụ đi xe làm sao lên hà nội mà kiếm được cái bà đó rồi bà cụ đi ra hải phòng thì có một cái ông anh con 
một cái thày dạy học cho các anh tôi ngày xưa một cụ đồ thì ông anh tôi có một cái ở cái phố gọi là trại 
cau có một cái chỗ rửa xe rất là lớn cạnh ga Thanh Phong thì bà cụ tôi đã tìm nó và gặp một ông anh của 
tôi để đi vào Nam và đó là đó là cái  mà tôi thương mẹ tôi nhất nhưng mà khi tôi đi vào trong Nam rồi tôi 
nhớ cụ lắm nhưng mà khi nghe tin cụ đi được rồi thì tôi mừng vô cùng tại vì thế này thưa chị nếu mình 
mất mẹ thì mình mất không thể tưởng tượng mình mất nhiều đến như thế nào còn tất cả các anh các chị 
tôi thì hai gia đình ở lại miền Bắc cho đến năm 75 mới vào trong Nam rất là cơ cực nhưng mà khi ở vào 
trong Nam thì họ thích ứng bây giờ tôi có cả 3 người anh 1 người ở lại sài gòn hai người ở Bắc và Nam và 
họ sống rất là được tôi có 1 ông anh ông ý vào và thành công bây giờ ông ý có 1 cái trại heo khá lớn mỗi 
một lần mua như vậy mất khoảng 4-5 ngàn đô la tiền thức ăn nhưng mà ông này là một cái người mà 
nuôi an hem chúng tôi bởi vì suốt đời anh chịu khó làm việc và cái sự làm việc đã đưa lại kết quả tốt đẹp 
cho anh chị của tôi. Về đau đớn nhất là bà chị cả của tôi khi mà quân PHáp chiếm cửa Tần Phù thì người 
ta phá hết cái dãy phố và anh chị tôi phải tản cư ra hà nội từ đó vào trong Nam rất là cơ cực vì ông ấy là 
thầy thuốc bắc và ông vào trong Nam ông cũng không bốc thuốc bắc cứ như vậy sống rồi về sau thì chị 
tôi bị bị giống như bệnh thần kinh bà buồn quá và có khi nhiều khi nằm ở nhà thương ra thì chị tôi chạy 
tôi phải đuổi chị rồi bế chị trở vào như vậy nhưng mà bây giờ thì chị tôi đã khỏe năm nay chị tôi đã 100 



tuổi bà chị cả của tôi và tôi là 78 tuổi mà bà cụ tôi cũng mất năm 100 tuổi cho nên vì chiến tranh vì tất cả 
những chuyện khổ cực nhưng mà tôi nghĩ rằng trời đã thương chúng tôi và nhớ lại những cái kỷ niệm đó 
thì tôi tôi thấy rất là êm đềm rất là rất là sung sướng bởi vì ông cố của tôi là người đứng ra chịu di dân 
lập ấp ở cửa Tần PHú đã dành tất cả tâm hồn cho những người tới đó để lập nghiệp đến độ mà ông cụ 
không cho ruộng cho các con đẻ của mình mà các con đẻ cũng khi 18 tuổi được lãnh một phần ruộng 
như những nguồi dân thường để mà mà sinh sống thì chúng tôi chúng tôi có được cái hãnh diện đó. Cửa 
Thần Phủ là một cái làng mới nhưng chúng tôi có rất nhiều những cái người đóng góp cho xã hội. Chị 
biết anh Trần Kim Tuyến là 1 bác sĩ và đó là người ở cửa Thần Phủ. CHị biết linh mục Nguyễn Tiến Phong 
là có tiến sĩ về văn chương Pháp làm ở hàn lâm viện Pháp Nguyến Tiến Hưng là em ruột của Lê Mộc 
Phong con của bà cô của tôi ông Hưng là một cái người làm tổng trưởng kế hoạch và viết quyển Khi 
đồng minh tháo chạy Bí mật dinh độc lập và quyển sau cùng là về cụ Diệm rồi chúng tôi có linh mục 
Thanh Lãng chị biết rồi là Trường Lê Vô Tửu tôi là học trò của trai Thanh Lãng khi mà tôi mới lớp 6 lớp 7 
và ông là ông thầy sau này ông làm linh mục thì khi tôi học chứng chỉ Ba chương quốc âm ở Đào Văn 
khoa thì ông là thầy dạy của tôi ông ấy nói thẳng cho tôi biết là ông ấy cho tôi đỗ không phải tôi là học 
trò của ông ấy cái chứng chỉ … rồi giáo sư Phạm Việt Tuyền như chị biết là một giáo sư việt văn rồi ông 
rock Cường dạy pháp văn họ là người của cửa Tân Phù tôi nghĩ rằng ông đức cha Lâm ông Nguyễn Sơn 
Lâm  là tổng giám mục của Thanh Hóa thì ông Nguyễn Sơn Lâm là con của bà chị họ của tôi ngoài ra 
những người mà đi tu để làm linh mục thì tôi có 5 sáu chục linh mục ở trong cái cửa thần phủ và về đi 
tua chùa thì tôi có một ông em của chú ruôt của tôi và em của ông cố của tôi là em ruột thì là một vị 
chân tu ở chùa Chính Đại nhưng mà chúng tôi thì không có nếu mà chị đọc cái quyển Tình vệ sĩ của tôi 
thì chị sẽ thấy là chúng tôi rất là gần gũi với những người theo đạo Phật giáo vì chúng tôi không phân 
biệt tôn giáo giữ cái tình người thưa chị  

Q: Ông không bị cầm tù hay ông có bị cầm tù trong thời gian sau 75? 

7:26:TL Không ạ tôi đi ngay chúng tôi rời tàu 12 h đêm 29 tháng 4 thì khi mà tàu của chúng tôi đi qua 
Vũng Tàu và bắt đầu quay mũi vào Nam thì chúng tôi lúc 10h sáng nghe được cái lời tuyên bố của đại 
tướng Dương Văn Minh cho nên tôi không bị tù  

Q: Trên cái hành trình mà ông đi có những cái gì khó khăn mà  

7:55:TL Cái hành trình chúng tôi đi thì như thế này khi tôi xuống tàu thì tôi là 1 sĩ quan cấp tá việc đầu 
tiên là người ta thu súng của tôi việc thứ hai là tôi lột lon và tôi xuống gầm tàu của một cái tàu đổ bộ đó 
và  tôi nằm ở trong cái xó đó với bà cụ tôi với con bé mới sinh 19 tuổi và tôi nằm ở trong một cái giường 
của một người thủy thủ tôi sống ở trên cái tàu đó nhưng mà khi gần đến Côn Sơn thì ông hạm trưởng là 
người đòi về bởi vì anh rể của vợ của ông ấy là một người bác sĩ theo việt cộng cho nên người ta hứa 
hẹn cho người ta đòi về thì chúng tôi sống ở dưới như thể 1 cái địa ngục chị ạ bởi vì người muốn đi 
người muốn về và khi cái tàu một cái tàu khác sáp bên cạnh cái tàu tôi thì có rất nhiều người đã nhảy 
sang bên kia Tôi có một ông trung úy cùng đi với tôi họ đã nhảy sang cái cầu kia thì có một chị đó cũng 
nhảy sang nhưng mà tàu nó hơi ghếch vậy thì rớt xuống biển và nằm như một cái xác chết thì chị biết là 
tàu nó có những cái rường lưới đó để nó vớt người thì đã thả cái đó vớt cái chị ấy lên khi lên rồi chị ý 
còn sống nhưng chị ý không biết gì cả ngất xỉu mà trong khi đó cái boong tàu thì tất cả mọi người ồ ạt lên 
trên đó để mà tranh giành để mà đi sang tàu khác vì biết tàu này trở về thì tôi với một anh trung tá nữa 



cùng là bạn với tôi là anh Vũ Trạch thì hai chúng tôi đã thương lượng với hạm trưởng tức là trung tá Bá 
để kiếm cái tàu khác cho về khi đầu thì chúng tôi thuyết phục để cho họ đi với chúng tôi nhưng cuối 
cùng họ nhất định về thì hạm đội đã chọn cái tàu dầu 471 để cho thủy thủ đoàn tất cả những ai muốn 
trở về đó thì trở về cái đó thôi tôi có viết cách đây mấy tháng tôi có viết  một cái truyện Con mèo hoang 
đó thì tôi muốn kể cái chuyện cái người thủy thủ đó rời những bạn hữu của mình để trở đi còn cái toán 
người bạn của họ trở về vũng tàu trên cái tàu dầu đó tôi có tôi có viết cái truyện đó cũng là để nhìn lại 
một cái thời quá vãng thôi thưa chị  

Q: Anh có được tin tức gì của những người trở lại Việt Nam cái năm đó không? 

10:15:TL Tôi được tin tức là như thế này khi tôi đến Orupoint thì có trung tá chủ là hạm trưởng của một 
cái tàu Detroit của việt nam rồi có anh Thìn tức là nhạc sĩ Trường Sa và có một người bạn của tôi là trung 
tá Nhạc cùng khóa 13 với tôi thì ba người đó muốn về sở dĩ muốn về là như thế này là anh Trụ anh ý 
được đổi đi đi xuống dưới Năm Căn để làm chỉ huy phó cho đại tá may thế thì khi mà anh ý đưa vợ con 
tất cả xuống dưới đó thì tôi cùng đi xuống dưới đó vì tôi phải đi làm công tác dân vận ở Nam Căn ở ấp 1 
ấp 2 ở Nam Căn thì tôi đi với anh ở đó thì sau khi tôi hoàn thành công tác thì tôi trở về là cái lúc mà mất 
Ban Mê Thuột thì anh cùng về với tôi để thu xếp những chuyện cần thiết thì khi anh ý về xong rồi cái thì 
anh mất liên lạc và đoàn tàu ra đi thì khi đoàn tàu ra đi như  vậy đó thì anh ý là cái người lo cái trung tâm 
truyền tin của hạm đội để liên lạc với Năm Căn nơi mà có vợ anh ấy ở đó nhưng mà đại tá may có đưa 
một đoàn … nhỏ cả đến mấy ngàn người ra ra đến cái chỗ … gọi là Hòn khoai đó thì đứng dừng ở đó để 
chờ hạm đội thì ông trung tá nhượng là cái người mà phải lái cái tàu đổ bộ từ Phú Quốc về phải xẹt qua 
đón cái đoàn tàu đó trước khi đi Côn Sơn để nhập thành một cái hạm đội thì ông ông trung tá Nhượng 
đã không về đón cho nên đại tá may đã đưa cái đoàn tàu trở về Năm Căn cho nên khi mà hạm đội tụ tập 
ở Côn Sơn để mà bắt đầu đi … đó thì chúng tôi không có cái cái mấy ngàn quân nhân ở Năm Căn thì anh 
Trụ anh rất là đau đớn như vậy cho nên khi sang Wall thì quyết định về thì anh Trụ là một nhạc sĩ Trường 
Sa và anh Nhạn là bạn của tôi thì tôi khuyên là tôi bảo là các anh cứ ở đây thì có một ngày có thể hy vọng 
mình sẽ gặp lại vợ con và các anh trở về thì các anh sẽ bị tù và không khi vọng gặp vợ con mà thực sự là 
như thế cho nên khi mà sau này khi mà gặp các anh như vậy thì ba anh đó trông thấy tôi đi lấy cơm xong 
thì đổ cái đĩa cơm đi không nhìn mặt tôi nữa sau này tôi sang bên này thì anh Trụ có viết lại cái quyển 
sách con con tàu việt nam thương tín ấy thì tôi có gặp lại anh Trụ một hai lần mà anh nói cho biết là về 
không được gặp vợ và sau này khi anh đi tù xong anh ra gặp vợ rồi thì hai người chỉ chung mái nhà chứ 
không chung tình cho đến một thời gian lâu khi mà cái người con trai của anh ở Dallas chết thì chị ý bỏ 
ra đi và hai người không sống với nhau còn một người nữa là cái anh Nhặt thì tôi đã biết là anh ở …và 
chưa liên lạc được và người thứ ba là nhạc sĩ Trường Sa thì tôi vẫn thường lâu lâu hỏi thăm anh qua 
email đó là đó là cái mà tôi nghe được còn cái anh mà hạm trưởng mà trở tàu chúng tôi đi đó và trở về 
vn thì anh cũng đi tù và sau này có hai đứa con vượt biên thì đều chết cả mà cái đứa con đó tôi đỡ đầu 
và anh ở cách nhà tôi 2 căn nhưng mà bây giờ tôi biết là gia đình anh đã sang bên Úc rồi nhưng mà anh 
không liên lạc với ai đó là những người mà tôi tôi có thể nghe được thưa chị  

Q: Khi ông sang định cư ở đất Mỹ cá nhân ông đã từng làm việc với người Mỹ chắc không khó khăn lắm 
nhưng mà trong gia đình vợ ông và các con ông hội nhập như thế nào với đời sống của nước Mỹ? 



14:01:TL Thưa chị các con của tôi thì khi đầu mới đến định cư thì chính tôi là người phải vào trường học 
để dạy anh văn cho các cháu là vì cái trường tôi học cái trường đạo thì có một bà sơ thì có một cái anh 
được cử đến dạy các cháu, nhưng bà xơ không bằng lòng kiểu nói tiếng anh của anh đó cho nên chính 
tôi phải dạy các cháu, nhưng mà sau này thì chúng tôi về Cali thì tôi đi làm, buổi tối về tôi dạy con. Bởi vì 
gia đình tôi đông cháu thành ra nhà tôi không đi làm, ở nhà dạy con.Bây giờ nhìn lại tôi thấy rất hạnh 
phúc vì vợ tôi đã không đi làm, ở nhà dạy con. Vì nhà tôi đã dạy dỗ con cái, chúng tôi được có cái hạnh 
phúc là cha mẹ con cái rất gần kề với nhau con cái hàng ngày liên hệ bằng email bằng đủ mọi chuyện, nói 
chuyện trên internet, các con tôi thì con gái thì tôi để nhà tôi lo. Con trai thì làm việc chung với tôi, tôi 
dạy đủ mọi chuyện. CẮt cỏ sửa xe, làm việc nhà các con cái tôi thì nó học nấu nướng, may vá, nhưng mà 
trong gia đình tôi tôi có policy như thế, tất cả mọi chuyện các con muốn gì, cho đến bây giờ, nói chuyện 
với má trước rồi nói chuyện với bố, rồi sẽ bàn để nói chuyện với các con rồi quyết định. Cho nên chúng 
tôi có cái ý nghĩ như thế này, trong giới trẻ sau này nếu có con cái thì phải giành nhiều phần cho con, 
một cái gia đình hạnh phúc là vợ chồng phải liên kết với nhau, thương nhau thì con cái nó confident để 
tiến lên được. Cha mẹ lúc nào cũng phải gần với con cái không chỉ khi nó nhỏ mà khi nó lớn nữa, khi nó 
có gia đình có con cái rồi  nó vẫn cần mình, nên đừng bao giờ vì tham vọng, vì tiền bạc vì chức vụ hay cái 
gì mà để cho con cái không được hướng dẫn, mình không gần chúng nó. 

NB: Anh nghĩ điều gì làm cho gia đình Việt Nam gây đổ vỡ cho gia đình Việt Nam trên đất Mỹ này nhiều 
nhất ? 

16:24:TL: Tôi nghĩ rằng cái vấn đề bất hòa giữa vợ chồng, có thể có những người chồng muốn khống chế 
người vợ, cũng có thể nhiều người vợ thiếu tình thương, thiếu sự chăm sóc của người chồng, ở đây là 
một xứ mà người ta tôn trọng người phụ nữ cho nên khi mà ở một mức độ không chịu được, thì người 
phụ nữ họ phải đứng lên mà lo cho cuộc sống của họ, đó là một điều mà đa số các anh đàn ông chúng 
mình đòi hỏi cũng giống như ở Việt Nam, muốn tạo dựng một gia đình giống hệt như ở Việt Nam, và sự 
tạo dựng thế đã tạo nên nhiều đổ vỡ, cái vấn đề dạy dỗ con cái mà vợ chồng không hòa hợp, đó là một 
trong số những lý do gây đổ vỡ, và sự thất bại của con cái là nguyên do chính của những đổ vỡ. 

NB: Khi các cháu lớn lên và lập gia đình, ông là người hướng dẫn trong gia đình, có khi nào cha con 
không đồng ý với nhau hoặc bất hòa lớn không ? 

18:02:TL: Tôi chưa gặp phải trường hợp đó, chúng tôi vẫn nói chuyện, có good communication với nhau, 
với bất cứ một cháu nào trong gia đình chúng tôi, khi các cháu lập gia đình thì có những đứa con mà tôi 
nghĩ là không nên lấy ngoại quốc, tôi có thằng cháu lấy người ngoại quốc thì nhà tôi rất là khó chịu 
chuyện đó, nhưng mà tôi nói với nhà tôi thế này: “mình không sống cho mình, con nó sống cho tương lai 
của nó,con nó phải có quyền quyết định, bây giờ nếu mình không giúp con mình sẽ mất con, mình không 
giúp con thì sau này mình sẽ không gặp con và không gặp cháu, vì nhiều gia đình gặp trường hợp như 
vậy” cuối cùng chúng tôi đưa đến quyết định tổ chức cho các cháu đám cưới rất là kỹ lưỡng, cho đến khi 
các cháu lập gia đình chúng tôi cũng lo chẳng hạn như thử là cháu sinh con phải ở với tôi mấy tháng 
trước khi sinh, rồi đó là điều mà các chàng rể đều cảm thấy chuyện đó là tôi nghĩ rằng nhiều khi vợ 
chồng nó nói thấy gia đình mình khác với gia đình khác nhiều quá nhưng mà những phần thưởng có 
được thì không phải tự nhiên mình có mình phải trả giá rất đắt bất cứ về phương diện gì. 



NB:Trong gia đình vợ ông ưu tư về vấn đề gì nhiều nhất ? 

19:34:TL: Nhà tôi thì bà ấy rất là an phận, không đòi hỏi tiền bạc, không giữ tiền. Khi bà ấy đi mua bất cứ 
cái gì thì tôi có tiền trong túi để chi cho bà ấy, bà ấy rất là thoải mái cho nên chúng tôi rất thuận hòa với 
nhau, tại vì cả hai vợ chồng, nhà tôi cũng không đòi hỏi gì quá đáng, tại vì chị biết là gia đình tôi có đến 
sáu cháu. Thành ra tất cả phải hi sinh cho con, phải lo cho mọi người, các anh các chị, các cháu, cho nên 
các con các cháu rất là gần, các cháu mà gặp sự trở ngại thì tôi phải nhào xuống để giúp đỡ thành ra cuối 
cùng bà xã tôi là một người counseling cho các cháu gái, các cháu trai thì nói chuyện với tôi. Đó là một 
phần thưởng rất là quý báu, sách vở tôi viết cũng hoàn toàn nói về vấn đề tình cảm. Nghĩa là con người 
đối xử với nhau tôn trọng nhau, nếu chúng ta làm được chuyện đó thì chúng ta có được hạnh phúc. 

NB: Những dịp lễ tết nào thì gia đình ông đoàn tụ đông đủ nhất? 

21:05:TL: Thường thì Thank Giving, noel, tết ta thì các cháu ở xa không về được, nhưng mà ngày Thank 
Giving trên Mỹ có đầy đủ, tụ họp nhiều nơi. Ngày thank Giving là ngày mà tôi nấu gà tây cho các con ăn. 
Gà tây tôi nấu như vịt tiềm đó chị, rất là ngon nó có nấm nó có hạt dẻ, có đủ hết. Còn các con tôi thì mỗi 
đứa làm 1 món phụ, chẳng hạn như salad hay là bánh mỳ, đại khái như vậy. Rồi cái ngày mà giáng sinh 
thì có thể tôi nấu, có thể là các cháu nấu. Nhưng mà các cháu tôi nó nấu rất là giỏi cho nên nó hùn vào 
nấu với nhau, mỗi người có một món ăn cho gia đình, gia đình tôi tất cả các ngày lễ rất là đông đủ, kể cả 
ngày tết thì các cháu ở Houston nó nghỉ việc nó về với bố mẹ, các cháu ở xa thì cũng về, thành ra chúng 
tôi rất là yên ổn. 

NB: Vậy là ông đã giữ được tập tục của người Việt Nam dù là đang sống ở trên đất Mỹ, các cháu đã giữ 
được phần nào vì hai ông bà đã giữ được, nhưng mà có những gia đình Việt Nam khác họ cũng muốn 
lắm nhưng họ không giữ được, ông có ý kiến gì về những chuyện đó, ? 

22:46:TL: Tôi nghĩ mình là chủ gia đình trong những ngày lễ đó chính tay mình phải làm những việc cần 
thiết để cho các con, ví dụ thế này, khi các con chuẩn bị về ăn thanks giving thì nó gọi điện thoại nó nói 
bố nấu gì, tôi bảo bố vẫn nấu turki, má làm gì, tôi bảo má làm chả giò, thế còn các con làm gì thì đưa về 
thì là mấy cô cậu lo về. Thành ra chẳng hạn ngày tết là bà xã tôi từ khi sang đây năm nào cũng phải dọn 
một mâm quả chúng tôi là người công giáo nhưng vẫn thắp hương cúng ông bà. thứ hai là lì xì cho con 
cái , và con cái lì xì cho bố mẹ, cho nên cái ngày tết tôi phải dồn rất nhiều tiền để cho các con  

NB: Ông có bao nhiêu cháu nội cháu ngoại? 

23:48:TL: Bây giờ thì tôi có 1 cháu nội và 4 cháu ngoại thì chúng tôi tổ chức như vậy, nhà cửa trang trí 
như ở việt nam. Con cái nó lớn nó cũng làm chuyện đó,chúng ta cố gắng tạo ra không khí Việt Nam, 
chúng tôi xếp chỗ, xếp các cái thế này bố ngồi đầu này má ngồi đầu kia, các con nhỏ ngồi gần bố các con 
nhỏ thì ngồi gần má, có không khí và tập cho các cháu cháu biết uống rượu, biết dùng đũa sắp xếp khi có 
khách thì làm sao, đó là một trong những cái phần mà ở ngoài xã hội các cháu không học được mà khi 
các cháu thành công nên người có những buổi tiệc cho gia đình, cho bạn bè thì các cháu phải biết làm 
như thế nào, các cháu đã tổ chức những buổi tiệc cho hai ba trăm bạn bè của chúng nó. Kết hợp tổ chức 
pic nic tụi nó rất giỏi chuyện đó. Những cái căn bản mình phải làm cho gia đình rồi mới đưa ra ngoài. Tôi 
lấy ví dụ như thế này khi đầu tôi mới sang ở trong Sabel, lúc mới sang tôi ở đó, thế thì mỗi một gia đình 



tổ chức birthday cho các con thường lấy garage để cho các con mời bạn bè đến hát om sòm inh ỏi hàng 
xóm, thì tôi nói cái chuyện này không ổn, sau đó 3 năm tôi nói bây giờ con mời các bạn con năm sáu đứa 
thôi tụi con ở nhà rồi ba má làm bữa tiệc mời các con thịnh soạn, sau khi tôi làm như vậy, thì những vụ 
gara nó bớt đi, các cháu khác nó cũng tổ chức như thế, rất là yên ấm, nhưng mà đầy ý nghĩa của nó. 
Mình không ngờ là một hạt giống nhỏ nó như vậy mà lại lan rộng như vậy. Nếu cộng đồng mình chỉ có 
một tiếng nói nhỏ, khuyên em bé và nếu em bé nó mà nhớ chuyện đó thì nó sẽ lan sang người khác, chị 
nhớ trong aros có cái khoa mà có người thổi chị thấy không ... tôi gieo giống trên gió bốn phương. Đó là 
một chuyện tôi ngỡ ngàng, lối sống của mình nó ảnh hưởng đến nhau đến vậy thưa chị. 

NB: Anh vừa nói đến chữ cộng đồng, anh nghĩ gì về cộng đồng việt nam trên đất Mỹ? 

26:54:TL: Nói chuyện nhà thờ và nhà chùa, thì phải nói rằng mấy ông cha, mấy thượng tọa rất có tiếng 
nói mạnh trong chùa, nhưng mà có một điều thế này có dịp nói thẳng với các vị nếu dịp này là một dịp 
tốt thì muốn nói là xin các vị hiểu cho rằng đừng vì lời tâng bốc, quà bánh mà làm hỏng địa vị của mình, 
đừng chỉ dùng những người khen mình hay sai bảo, mà phải dùng người có đầu óc mà biết đôi co để tìm 
lấy một hướng đi đúng cho xã hội, đấy là vấn đề tôn giáo. Về cộng đồng, cũng vậy thôi có rất nhiều 
người lớn tuổi nhảy vào cộng đồng, làm cố vấn, làm chủ tịch trong nhiều thế hệ, cho đến bây giờ vẫn 
còn những con người đó. Nhớ rằng năm 1979 tôi từ Cali sang bên này, tôi sinh sống thì có những người 
đã làm việc đến bây giờ họ đã đến làm việc, tôi cũng được mời làm việc nhưng tôi bảo không, bây giờ là 
thế hệ của các con suốt đời tôi sống với giới trẻ cho đến bây giờ 78 tuổi, mấy em hai mấy tuổi vẫn gọi tôi 
bằng anh tại vì tôi sống rất là tình nghĩa với các em,nhưng mà mình ngồi lên đầu cổ trong cộng đồng thì 
không được, mình phải để cho giới trẻ vươn lên, nhưng mà tất cả những người cùng tuổi với tôi họ đã 
có những sai lầm trong cuộc đời, họ chỉ nghĩ đến cá nhân của họ mà không nghĩ đến tương lai của cộng 
đồng, không nhường bước cho giới trẻ, khi chúng tôi 25 ba mươi tuổi thì có rất nhiều người bằng tuổi 
làm lớn trong xã hội. Tại sao con cái mình bây giờ 35 tuổi rồi mà ra đời vẫn ở một vị thế hèn kém, khi về 
cộng đồng Việt Nam thì nói thằng cu con kia, nhưng mà đến sở thì nó coi cả mấy trăm người, coi vận 
mạng của các hãng lớn. thì mình phải hiểu là nếu nó làm được chuyện đó thì nó cũng sẽ làm được cái 
cộng đồng mình tốt đẹp, cho nên nếu chị hỏi tôi để có lời nhắn thì tôi nói rằng các cụ đã đứng tuổi xin 
hãy rút lui về để sống đời sống già cho nó thoải mái và làm tất cả những gì đẹp cho giới trẻ vươn lên để 
tạo dựng. 

NB: Cám ơn anh, anh vào công dân Mỹ năm nào, lý do anh vào công dân Mỹ? 

29:58:TL: Tôi vào công dân Mỹ năm 1983, khi đó tôi làm cho Mazda, và hãng có gửi cho tôi là nếu trong 
vòng sáu tháng tôi không vào công dân Mỹ thì tôi sẽ bị lay off, vì thế tôi nộp đơn vào quốc tịch Mỹ, tôi 
gửi thư cho sở di trú, để họ làm giấy tờ, khi họ gọi interview thì vợ chồng tôi interview  sáu tháng sau thì 
tôi nộp đơn cho các cháu thì các cháu không phải interview, lên trên đó lăn tay thôi, tôi vào nhưng mà 
thực sự năm 1983 tôi chưa nghĩ vấn đề vào quốc tịch Mỹ, nhưng mà vì áp lực công ăn việc làm thì tôi 
phải làm, vào quốc tịch Mỹ rồi tôi vẫn nghĩ tôi là người Việt Nam. Cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ tôi là 
người Việt Nam, nhưng mà tôi vào quốc tịch Mỹ thì mình có lợi thế vì mình là người Mỹ gốc Việt vì có 
tiếng nói, có thể có phát biểu cần thiết nếu mình còn thương quê hương mình, và các chị cũng giống tôi 
mình vẫn yêu quê hương của mình, không bỏ quê hương được. Mong một ngày trở lại quê hương, khi 
đó con cái nó có địa vị xã hội nó là dân biểu, là nghị sỹ, là người có tiếng nói trong xã hội, nó rất có lợi 



cho quê hương, không phải đứa con mình trên Mỹ mà trên toàn thế giới, mình sẽ góp phần cho tương 
lai quê hương thưa chị. 

NB: Những phong tục của Mỹ anh thấy cái nào tốt cho Việt Nam, cái nào không nên để nó mất ?  

31:54:NB: Có cái thế này, người Mỹ rất là politic, là như thế này có thể họ gặp chị rất là quý chưa chắc họ 
đã quý cái lối sống của họ nó như vậy, người Mỹ có cái là rất tôn trọng nhau, nếu nói về va chạm thì phải 
nói thế này, về vấn đề hôn nhân mà họ li dị nhau, họ vẫn là bạn họ không thù oán như thể là người Việt 
Nam mình hay người Á châu vậy chị. Đó là cái đẹp của người Mỹ, thứ 2 là người Mỹ tôn trọng tự do của 
con cái, cái tôn trọng đó khi còn nhỏ có thể thiếu sự hướng dẫn, nhưng mà khi nó lớn rồi nó có trí khôn 
rồi, thì mình phải rất cẩn thận, vì chúng ta thường bắt con cái làm theo ý của chúng ta mà nếu không làm 
theo ý chúng ta thì thấy phật lòng, có sự sứt mẻ lớn, giữa cha mẹ và con cái chúng ta không nên làm cái 
điều đó thưa chị. 

NB: Trong hơn 1 tiếng đồng hồ tôi được tiếp chuyện cùng anh, có điều gì tôi chưa hỏi không ? mà anh 
muốn nói tới. 

33:28:NB: tôi muốn nói một chút về vấn đề văn hóa tôi thấy rằng cộng đồng người Việt mình rất thiếu sự 
nâng đỡ những người làm văn hóa, hay nói trắng ra là người viết Văn, chẳng hạn như anh Trần Văn, viết 
sách là phải đi hay là anh Đặng Phùng Quân ra mắt sách là phải đi, nhưng mà viết ra rồi thì nó đi về đâu, 
tại vì sao như vậy tại vì mình không đỡ nhau mà những người tị nạn sống ở ngoại quốc, họ viết thì họ 
viết rất chân thật, cho nên sách vở đi vào thư viện rất là khó, chẳng hạn chị biết cái chuyện ở đây chị biết 
Việt Nam làm trong thư việt Nam mua sách của cộng sản đưa vào thư viện, trong khi đó những sách quý 
của mình thì không còn.  

<video 4> 

NB: Đó không phải là người Việt Nam, mà nó có một ban tôi sẽ giải thích với anh sau về chuyện đó, vì tôi 
là một trong số những người chọn sách.  

00:24:TL: vâng, tôi xin lỗi vì tôi hiểu lầm, tôi nghĩ thế này, cái đó là một trong những vấn đề cần giúp đỡ. 
Thứ hai là tôi nghĩ chúng ta phải tôn trọng văn bản, tôi thưa chị tôi viết một bài Những món ăn khoái 
khẩu thì có một website của sinh viên tại Thanh Hóa- Ninh Bình nơi đó ngay cửa thành phù, và họ lấy bài 
của tôi, viết một chữ nghe như tiếng anh được, ok cái đó được. Nhưng mà có chị tên là Thủy Phương 
mới viết một website về cửa Thành Phù nhưng mà lấy ngay bài của tôi rồi đổi title là Những món ăn 
khoái khẩu của quê tôi, lấy nguyên văn và tôi viết trên web site tôi, lấy chữ đánh y nguyên, cách ăn gỏi 
cá, rồi cách trình bày có bao giờ chị nghe tới con sà sạ, là cái duy nhất của cửa thần phù là cái duy nhất 
mà dân tại đó buổi sáng người ta lấy mảnh ván người ta lấy tay vịn quỳ trên đó, lấy tay dẫy mà lượm 
những con nó lột trên đất bùn đó, đưa về dim ăn. Cái đó là một món mà không biết ở cửa thần phù còn 
không, mà cái chị đó năm nay dưới 50 tuổi làm sao có chuyện đó, mà tôi viết cái chuyện này khi tôi ở 
Bắc ra đi tôi 19 tuổi, tất cả những món ăn cua cá tôm tép là bà cụ làm nấu cho tôi ăn, tôi viết rất kỹ 
lưỡng về cách nấu như thế nào thưa chị là thế này, có rất nhiều nhà văn viết về món ăn, người ta chỉ ăn 
và người ta thưởng thức, tôi viết món ăn tôi chỉ cho cách phải làm thế nào để có món ăn ngon nhưng 
mà người ta đảo văn và làm vậy. Trong khi đó có những bài mạng lưới ở Hà nội, nó lấy bài tôi thì để tên 



tôi đàng hoàng, thì tôi viết cho mọi người ai lấy cứ việc lấy, nhưng mà xin trả lại cái tên cho người Viết, 
cũng như thể tôi viết về mùa xuân thì có một mạng lưới ở Kontum người ta lấy bài tôi người ta đâu cần 
hỏi, nhưng lấy tên tôi thì tôi cám ơn. Hay là ông luật sư Bài ở Saint Jose ông ấy lấy bài của tôi ổng post 
lên website của ổng, tôi rất là happy có nhiều người hay mạng lưới cứ lấy bài tôi viết về bão mà khi đó 
chị đang ở Houston, bão đó rú trong đêm giống như oan hồn, có nhiều mạng lưới lấy chuyện đó tôi rất 
happy nhưng mà người ta không tôn trọng tác quyền, cô Thủy Hương đó lấy bài của cô ấy thì cũng lấy 
rất nhiều bài của người khác để tên để copyright 2011. Đó là chuyện buồn,nhưng mà thôi một người 
viết văn thì cần có một bài là đủ rồi, chẳng hạn ông Doãn Quốc Sỹ, có bài cái chiếu là đủ rồi, Tản Đà, Tú 
Xương đâu có cần nhiều. Là vì viết là để lại cho thế hệ sau này, là để giải khuây, release cái stress, viết để 
đọc lại tâm tư mình, 10 năm sau quay lại mình thấy khác, không còn tâm tư đó nữa, đó là điểm mà tôi 
nghĩ rằng cộng đồng Việt Nam nên hỗ trợ cho những người quốc gia sống trên khắp thế giới đang làm 
văn hóa, giúp cho họ để nền văn hóa mình nó còn giữ lại, tại vì thưa chị sau 75 chúng ta đi chúng ta đưa 
cả văn hóa Miền Nam đi những văn hóa đó ở miền Nam không còn nữa, thế hệ sau sẽ không viết văn 
như vậy. Đó là cái quý giá, người ta nghiên cứu người ta sang Thái Lan có làng Việt Nam, họ nói tiếng 
Việt , tức là cách đây 300 năm có phong trào cấm đạo, những người đó đã vượt biên sang Thái Lan tránh 
cái vấn đề sát hại người đạo, thì có ngôn ngữ như vậy. rồi sang thế giới tiếng nói pháp chiêu mộ dân đi 
làm cao su ở trên thế giới tiếng nói khác hẳn chị à. Mình sang đây mình đưa tiếng nói của mình từ 75 
sang đây, nó còn bao lâu thì tôi không biết. Nhưng mà ít nhất là mình cũng có được một cái vườn văn 
hóa mà không ai cho mình được,không ai có thể tạo dựng lại được cái đẹp của một thời mà chúng ta đã 
sống thưa chị 

NB: Xin cám ơn anh thay mặt hội American Vietnamese Heristage Foundation đã được chia sẻ với anh 
trong hơn 1 tiếng đồng hồ về những thực trạng của cuộc sống từ thời 1954 và chuyến di cư đầu tiên cho 
tới năm 1975 chuyến di cư trong cuộc đời của thế hệ 1 của thời kỳ chúng mình để các cháu có một khái 
niệm nếu các cháu muốn tìm hiểu về tại sao có mặt ở trên đất Mỹ 

07:13:TL: Xin cám ơn chị, chị cũng cho tôi được gửi lời để rất biết ơn các anh các chị đã làm cho hội bảo 
vệ lịch sử văn hóa Việt Nam, cái công trình này thật quý giá và tốn bao nhiêu công, nhưng mà thưa chị 
những chương trình mà tốt đẹp không phải tự dưng mà mình có, mà do sự đóng góp của các chị, sự làm 
việc không ngừng nỗ lực của các chị đó là điều mà chúng tôi cảm thấy rất là an ủi. Tôi nói vậy là vì tôi 
thấy đó là sự thực, và sự thực đó chúng ta cần, bởi vì nếu chúng ta có sống thật, thì giá trị của nó mới 
đạt được, xin cám ơn chị và tất cả các anh chị. 

NB: Để nói thêm về chuyện sách, cái vấn đề sách in tràn lan ở trong thư viện, thì ở thế hệ thứ nhất của 
Mỹ, làm gì cũng phải qua Board, từ xưa tới giờ trước khi chúng tôi nhúng tay vào thì hoàn toàn không có 
người Việt Nam kiểm soát sách vở, chúng tôi chỉ biết tới khi có người lấy những cuốn sách đó ra xong rồi 
than phiền, thì chúng tôi nghe loáng thoáng câu chuyện vài ba năm chúng tôi đi tìm hiểu. May có một cô 
cô đó là cô Loan, làm quản thư Viện của Houston, thì tôi có mời cô ấy lại trong một buổi họp để hỏi rõ, 
rồi mình mới hoạch định chương trình làm việc thì cô ấy mới nói là cái Board trên đó mình phải gửi sách 
tới thì họ không có người Việt để kiểm soát, thành ra tôi mới lập ra ban lọc sách trước khi đưa vào thư 
viện, cuốn nào đã có trong thư viện chúng tôi phải lôi nó ra xong rồi trình bày với họ, xin họ những buổi 
họp, khi họ bằng lòng rồi tôi mới chỉ ra trẻ con mà cho đọc những cái này thì không được, mà người Lớn 
như chúng tôi chẳng hạn, kể cả chính phủ Mỹ mà so sánh lại những diễn biến chiến tranh thì những 



cuốn sách này đâu có nói đúng . Những thực tế ông bà có thể kiếm information để đối chiếu với bài viết 
này thì những cuốn sách này không có đủ giá trị để để trong thư viện, thì họ mới dần dần thấy vậy họ lấy 
sách đó ra trước, khi mà lấy ra đó thì có chỗ hổng, thành ra chúng tôi mới nói là chúng tôi muốn có một 
mớ sách của việt Nam, để có thể đọc được. nó cũng chia ra làm từng loại sách, thì họ mới nói cái Budget 
của chúng tôi nó chỉ có 40000$ một ngoại ngữ thôi, thì 40000$ đó chúng tôi phải chia ra mua những loại 
gì loại gì của Houston đó, thì chúng tôi mới nói, chúng tôi xin được làm người đọc sách, chúng tôi không 
có quyền mua quyền bán, nhưng đọc xong chúng tôi phải ký tên, ít nhất là có hai chữ ký, là có 2 người 
đã đọc cuốn đó rồi, là bảo đảm cuốn sách này nên cho vào thư viện, chúng tôi chỉ có thể suggest với lại 
quý vị thôi, còn quý vị mua là quyền của quý vị. Thì chúng tôi mới chia ra sách giáo dục, sách khoa học, 
sách văn hóa, thơ sau những vụ đó thì đúng ra chúng tôi làm cũng chỉ trên dưới 10 người thôi, chứ 
không có nhiều.  

12:13:TL: tôi có nghe chuyện đó chị ạ, tôi có nghe chuyện complaint trước vào đó,  

NB: chúng tôi gặp nhiều cái lắm, cái này là phe đảng, rồi sách của những người, tụi tôi là đi mua rồi bán 
lại cho chính phủ Mỹ,  tôi bảo các ông bà đã không hiểu chuyện thì đừng nên chụp cho chúng tôi những 
mũ đó, thứ nhất đến tuổi này chúng tôi không phải làm việc kiếm thêm tiền, mà có kiếm thêm tiền để 
làm gì. Không quan trọng với chúng tôi nữa. Thứ 2 các ông bà không hiểu gì về vấn đề làm việc trên công 
ty, hay cơ sở của chính quyền Mỹ, họ có hệ thống rõ ràng mình không đi ra ngoài được chúng tôi là 
người được chọn thôi, chứ chúng tôi không mua chúng tôi chọn cuốn sách để lên rồi họ mới thấy thiếu 
thì họ bốc, mà họ không thấy thiếu thì họ không lấy, chúng tôi không dính dáng, có những người gửi 
sách cho tụi tôi, xong rồi nói cuốn sách đó tại sao không được chọn. bây giờ trả lại tiền cho ông bà ấy, tại 
vì ông bà ấy gửi 2 cuốn. 1 cuốn vào thư viện, và 1 cuốn để chúng tôi đọc. Tôi mới bảo chúng tôi gửi nhận 
2 cuốn thì sẽ có 2 người đọc rồi sau đó chúng tôi nộp 2 cuốn đó, còn vấn đề thư viện trả lại hay không 
trả lại , mà thường thường họ không trả lại. Tại vì mình in rất nhiều, họ đọc được đã là tốt cho mình rồi 
chứ đừng có nói, thành ra có nhiều trở ngại. Cái chuyện đó bây giờ vẫn làm.  

14:01:TL: Tôi xin lỗi chị tôi không biết cái chuyện mà các chị làm trở ngại, tôi chỉ biết khi trước tôi nghe 
có trước chị can thiệp vào là mua sách Việt cộng đó, nhưng mà tôi có nghe radio tôi không ngờ là lại có 
chuyện như thế.  

NB: Tại vì Việt cộng họ ồ ạt, họ cho không,  khi mà họ cho không thì người trong thư viện họ đâu có biết, 
họ cho không năm bảy chục cuốn họ mừng quá, là họ nhét vào thôi. Budget của họ bị cắt nữa.  

14:52:TL: Chứ không phải là mua? tại vì tôi nghe cách đây 7-8 năm cô Nga có nói là người ta ít mua sách 
mình  

  

 

 


