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!: Thưa chị, Hoàng Tú Chung, Hôm nay diễm hương xin được phép đại diện cho các anh chị em trong hội 
bảo tồn văn hóa lịch sử người Mỹ gốc Việt để phỏng vấn chị về thời thơ ấu của cá nhân chị cũng như đại 
gia đình. Xin chị chia sẻ lịch sử ở Việt Nam cũng như hải ngoại phần kế tiếp là có liên quan đến chiến 
tranh việt nam, chiến tranh đã ảnh hưởng đến cá nhân chị cũng như đại gia đình như thế nào ? và cảm 
nghĩ của chị về cuộc di cư năm 54 tết mậu thân rồi 30-4 các triều đại đệ nhất cộng hòa cũng như đệ nhị 
cộng hòa, suy nghĩ của chị về Việt Nam trước 1975. Kế đó sẽ là cuộc di tản 30-4-75 cơ duyên nào đã đưa 
chị đến hoa kỳ, và cuộc sống tại Hoa kỳ. Trước hết xin chị cho biết tên họ, năm sinh cũng như nơi mà chị 
đã được sinh ra. 

01:24:@: Dạ thưa, tôi sinh ra vào ngày 19/8 năm 1941 tại tỉnh Bắc Giang, Bắc Việt Nam.  

!: tới bây giờ chị có nhớ gì về Bắc Giang hay không, xin chị chia sẻ về quê hương Bắc giang của chị. 

01:47:@: Lúc đó tôi còn nhớ căn nhà của bố mẹ tôi là một căn nhà mặt tiền có cây xanh, tôi rất yêu cái 
hoa vàng, bà nội tôi hay mắc võng cho tôi nằm một đầu vào cây đó, và một đầu vào cửa sổ. chắc là cũng 
tôi cũng chỉ nhớ  một cách mơ hồ là như vậy, đó là khi gia đình tản cư lên trên gần Lạng Sơn, chưa tới 
lạng sơn nhưng mà lúc đó là tôi phải theo mẹ tôi tôi còn bé lắm mà tôi phải đi bộ. Mẹ tôi thì gánh một 
bên là em gái tôi, vì có hai chị em thôi. Bên kia là quần áo này kia. Tới nửa đêm thì tới cái làng đó, tại tôi 
đi chậm quá, mới chừng 4-5 tuổi thì mẹ tôi phải ngừng lại đợi tôi, tôi ở làng đó gọi là làng Vũ Thái, xong 
lại sang cái làng nữa, là làng Con cá, tôi ở trong cái nhà dễ thương có sân, có những cái lu đựng nước 
uống, có bức tường, rồi ra ngoài là tường của một bà cụ cụ cho gia đình tôi ở nhờ. Ngoài là một vườn 
cau có trồng trầu không, tôi vẫn nhớ hình ảnh đó mãi trong đầu tôi, tôi vẫn yêu cây cau, và những dây 
trầu leo lên cây cau như vậy. Một thời gian trời lạnh thì tôi phải nằm trong ổ rơm, vì trời lạnh không có 
đủ mền trời lạnh, cái trời miền bắc nó lạnh lắm. Gia đình tôi lại dọn lên một cái làng nữa kêu bằng làng 



con cá, thì ở trên đó lạnh nhiều hơn, gần Lạng sơn hơn, lạnh hơn. Tôi đã bị ghẻ lở hết người vì không có 
xà bông. Cho đến khi tôi được 7 tuổi thì lại trở về kêu là về tề đó. Lúc đó người tây đóng ở bên kia sông 
Thương. Bên này sông Thương thì là tỉnh Bắc Giang, bên kia kêu là Mỹ độ, tôi theo bố mẹ về Mỹ độ 
được một thời gian ngắn xong trở về Hà nội, tôi đi học ở Hà Nội, ở Trường Hàm Long, bây giờ là Nhà thờ 
Hàm Long, trước tôi học ở đó. đến năm 54 thì tôi di cư theo bố mẹ tôi vào nam chuyến đi đó thấy là 
chưa biết buồn. có đầy đủ bố mẹ anh em thì cũng lếch thếch vào trong nam vào đến trong miền Nam rồi 
thì mẹ tôi có vài người con của bà cô ruột tức là anh em cô cậu ruột với mẹ tôi thành ra tôi cũng không 
có phải ở trong cái trại định cư ở Sài gòn bao lâu cả, về được đón về trong nhà bà con. Rồi cái tuổi thơ 
tôi là lớn lên tôi học ở Nguyễn Bá tòng tôi có định cư một thời gian ngắn ở Phước Lý, lam thành sau đó 
rồi trở ra Sài Gòn tôi ở Sài Gòn cho đến năm 75 di cư sang Hoa Kỳ. 

!: Chắc chút xíu nữa chúng ta sẽ trở lại giai đoạn di cư vào nam cái thời gian chị học tiểu học ở Hà Nội, 
chị có người bạn nào thân thiết hoặc trò chơi nào mà chị vẫn còn nhớ  

05:57:@: Tôi thích lắm, lúc đó tôi hay chơi cái lò cò đó chị, rồi chơi ô quan bằng sỏi, chơi lò cò ở sân nhà 
thờ tôi còn nhớ là chơi chuyền rồi hột na đó, rồi chơi đụng chạm vậy đó, hồi bé nữa thì về nhà quê là tôi 
phải nặn đất sét thành chén đĩa hay nồi. giống như bây giờ nó có cái giống giống vậy mà nó đủ màu.Lúc 
đó chỉ có đất sét thôi, ở quê cũng chỉ có mấy trò chơi đó, nhảy dây, trồng hoa trồng nụ rồi kê chân lên 
rồi nhảy qua nhảy lại thôi. Có vài trò chơi đơn giản vậy thôi.  

!: Thưa chị nhắc đến nặn tượng đất sét, bây giờ chị có phải là một họa sỹ hay một điêu khắc gia không ? 

07:01:@: Dạ thưa, tôi không phải là một họa sỹ, mà cũng không phải là điêu khắc gia, mà lúc đó cứ 
không có đồ chơi thì nặn cái đó để mà, lúc bé tôi cũng rất thích, tôi nhớ tôi ở cạnh gia đình đó họ làm 
những cái nhào bằng bột chín, họ làm cho dẻo, rồi pha màu, họ nặn thành những con gà hay con vịt tôi 
cũng sang nhiều nhưng mà tôi cũng gắn được mấy cái cạnh mà họ cho tôi chơi như vậy, tôi làm không có 
đẹp.  

!: chị có bao nhiêu anh chị em trong gia đình? 

07:49:@: Tôi có 5 cị em gái. gia đình tôi lạc mất một người 

!: Lúc di cư 54 ạ ? 

08:00:@: Lúc đó khoảng năm 1950 thì là lạc mất một người, đến khi sang đây mới tìm lại được, cái năm 
đó là  tôi nghĩ khoảng chừng độ bảy tám năm nay. 

 !: tức là từ năm 50 qua hết cả thời kỳ 21 năm, rồi tới khi qua Hoa Kỳ định cư m ới tìm lại được  ? Đó là 
người em trai hay em gái ? 

08:26:@: Người em gái 

!: thế thì đến năm 54 thì gia đình vào nam hết hay có ai ở lại. 

08:37:@: năm 54 thì bố mẹ và tất cả các em tôi đều vào, có dì ruột tôi ở lại. Riêng gia đình tôi vào, tôi chỉ 
biết có như vậy thôi.  



!: Chị là chị cả trong gia đình ? 

08:52:@: vâng 

!:  Thưa chị, là chị cả trong gia đình thì theo truyền thống Việt Nam chị cả là con gái thì phải làm rất 
nhiều việc, từ nấu nướng, chăm sóc các em. chị có nhớ món ăn nào mà thân mẫu thường nấu và chị đã 
học được món ăn đó.   

09:10:@: Dạ mẹ tôi thường hay làm cái công việc rồi tôi biết tiết canh vịt từ khi tôi 12 tuổi, tôi biết cũng 
nấu nướng những món, nhất là món của người bắc, biết kho thịt, kho cá, xào nấu này kia. Cũng làm 
bánh, đại khái vậy.  

!: Trong những ngày lễ tết chị có phải lo dọn bàn thờ lo cúng kiếng hay chị lo nấu chính.  

09:49:@: Dạ thưa chúng tôi thường là mẹ tôi là người nấu chính, mẹ tôi cũng không có tin cậy các con. 
Mẹ tôi nấu chính chúng tôi chỉ phụ thôi, mấy cái loại bông củ như vậy.  

!: thưa từ sau năm 1954 cả gia đình dọn vào trong nam mà như chị cho biết cũng không có sống ở mấy 
khu tản cư lâu, chị đã được ra với gia đình, người thân. Thậm chí là đi học trường Nguyễn Bá Tòng, thì 
chị đã học từ lớp đệ thất, cho tới đệ nhất hay sao ? 

10:29:@: tôi ra đó. đệ ngũ đệ tam đệ nhị ở đó,  

!: Rồi còn đệ nhất ? 

10:37:@: Đệ nhất thì tôi bị trượt tú tài 1. Và  

!: rồi chị có tiếp tục học ở đó hay là qua trường khác.  

10:48:@: Sau đó tôi lập gia đình tôi đi dạy học, và tôi lập gia đình rồi đa số thời gian là tôi đi theo nhà tôi 
trong quân đội. 

!: chị có thể cho biết cái thời còn học sinh trung học có những kỷ niệm gì đáng nhớ, với các bạn trong 
lớp. Trường của chị là trường có nữ không ạ, hay có cả nam nữ. 

11:18:@: Trường tôi là trường nữ, còn nam sinh họ học bên kia, 

!: có kỷ niệm gì đáng nhớ không, có cái gì mà chị không quên được không, nhiều khi mình là con gái cũng 
khá là nghịch. 

11:29:@: Thật ra thì hồi tôi đi học tôi cũng hiền lành, không có phá phách lắm.nhưng mà thỉnh thoảng 
cũng có góp mặt trong những buổi văn nghệ,ngồi bên cạnh tôi thì có hai bà xơ cùng đến bàn tôi thì có 4 
người, thì tôi ngồi chung với hai bà xơ.và một cô bạn nữa,thì cô bạn ngồi sát tôi thì lại là em con chú của 
nhà tôi, đó cũng là một nhịp cầu để cho tôi quen nhà tôi.  

!: Nhân đây xin chị kể lại về khoảng thời gian rất là thơ mộng đó. 



12:11:@:Dạ lúc đó thì tôi cũng thật ra ở trong trường thì tôi không có những cái buổi văn nghệ trong 
trường nhưng mà ba tôi thì lúc đó ở trong một cái hội kêu là phụ huynh học sinh sinh viên. có cả phụ 
huynh nữa, đó là lý do mà tôi được đi theo, chứ nếu chỉ học sinh không thì chắc tôi không được đi, có ba 
tôi ở trong đó cho nên trong hội đó thì cũng có nhiều sinh hoạt văn nghệ, ví dụ có cha Ngô Duy Linh. Thì 
lúc đó ngài về ngài có ban đại hợp xướng đầu tiên của ngài, tôi là người đầu tiên trong cái ca đoàn cha 
với ông hải Linh thì cũng là bạn thân, thì tôi ở đó thì tôi cũng có theo học với ngài một ít nhạc, trong ban 
đại hợp xướng của ngài một thời gian. Rồi cũng có những cái vở kịch ví dụ Hận Nam Quan, hoặc mài một 
lưỡi gươm. Đại loại những vở kịch có tính cách là yêu nước. Chinh Phụ Ngâm, tôi có đóng Hòn Vọng Phu,  

!: Thưa chị khi di cư vào Nam thì cả đại gia đình bà con thân thuộc cô bác chú gì cũng như cousin của chị 
đều vào được hay là kẹt lại miền Bắc. 

13:54:@: Thưa chị họ hàng ở bên của bố tôi thì lại ở bắc giang, khi tôi đi ra Hà Nội thì chỉ có mình gia 
đình tôi thôi, ngoài hà nội thì có gia đình người dì ruột của tôi, nhưng mà dì ruột của tôi không ai đi cả. 
Thành ra tôi chỉ biết có gia đình tôi đi, nhưng mà vào đến Sài Gòn rồi thì có một số họ hàng cũng vô 
được thì họ ở dưới hố nai Biên Hòa, sau này thì có gặp lại tất cả những người con của bác ruột tôi bên 
bố tôi thì vào được hết, các anh các chị vào được hết, cả bác trai cả bác dâu cũng vào được hết cả. 

!: Như vậy thì cái sợi dây liên hệ gia đình bà con dòng họ chị là chị cả trong gia đình, chị có giữ gìn thăm 
viếng những người bà con đó không? 

@, đến tết bà nội tôi thì với ba tôi bà nội có hai người con trai thì bà nội tôi mất rồi, bà nội tôi ở với ba 
tôi cho nên tết nào thì các anh chúng tôi cũng có lên hố nai thăm các anh các chị trên đó , các anh các chị 
cũng xuống dưới này. thăm viếng bà nội tôi. Đó là những thời gian chúng tôi gặp nhau có rất nhiều kỷ 
niệm, nhưng mà tooin cũng vẫn gần gũi với các anh nhà bác tôi tại vì các anh chỉ hơn tôi có hai ba tuổi. 
lúc bà tôi mất thì ba tôi có nuôi hai anh cho nên tôi cũng rất thân với các anh.  

!:Thế thì còn những người em ruột, em gái của chị chị có thân với người nào không.  

15:49:@:  Trong các chị em gái thì tôi thân với tất cả, nhưng mà có lẽ là gần gũi với cái cô em gái út nhất, 
vì cô này cũng có nhiều những cái suy nghĩ, hoặc là có những cái thích công việc xã hội giống như tôi, thì 
tôi gần gũi hơn cả.  

!: chị có thể cho biết nghề nghiệp của thân sinh ra chị ? 

16:17:@:Ba Tôi thì lúc còn trẻ thì tôi thấy ba tôi kể lại là ba tôi thích làm thầu ví dụ thầu nhưng xcon 
đường, hay con đê nào đó, mướn nhân công làm việc, rồi sau đó lúc tây nó đến có Việt Minh thì Việt 
Minh bắt ba tôi phải đi, rồi mẹ tôi phải làm việc lấy để nuôi con. Cái thời gian đó là rất khổ, đến khi về Hà 
Nội thì ba tôi chạy xe đò, lúc đó chạy xe đò đường Hà Nội, Hải Dương, Hà Nội- Nam Định, Hà Nội- Sơn 
Tây, nhưng mà có một lần ba tôi bị mìn trên con đường chạy về Nam Định, ba tôi thì không việc gì, 
nhưng mà cái xe thì nổ bay sang hai bên, cái đầu xe nó tung lên cao rồi nó rớt xuống thì ba tôi bị thương 
nhưng mà không nặng, nếu mà nổ thẳng thì chắc ba tôi chết rồi, tôi nhớ thời gian đó tôi rất cảm động 
sáng ba tôi đi không biết là chiều có về hay không. Lúc đó gia đình chúng tôi ở chỗ ô cầu giấy, chiều 
chiều là bà nội tôi dẫn mấy chị em ra đón ba tôi. Chắc bà nội tôi cũng lo lắng lắm, lúc đó tôi cũng cảm 



nhận được cái lo lắng của bà nội nhưng mà không có biết gì nhiều, nhưng bây giờ nhớ lại thì thấy cũng 
rất là nhiều cái gian nan vất vả.  

!: Bây giờ thì song thân của chị vẫn còn chứ ? 

18:10:@: Mẹ tôi thì mất năm 1991, khi năm 86 tôi có bảo lãnh bố mẹ thì năm 86 sang được đến đây, thì 
tháng giêng năm 91 thì cụ mất, vì lúc đó tôi có một người em năm 75 thì tôi kẹt lại một cháu, tôi không 
thể mang cháu đi được. mẹ tôi ở lại, tôi còn người em trai út sang bên này, năm 91 thì là sỹ quan quân y 
của Navy và lúc đó phải đi trận cuối thì cả hàng không mẫu hạm, cậu ấy là y sỹ trường, thì đến ngày đổ 
bộ lên thì gia đình tôi cũng không dám nói gì cả, nhưng mà nghe tin đó đứt mạch máu não mà mất, 
tháng 1 năm 91.  

!: Khi chị lấy chồng thời đệ nhị, sau đó chị sống, như thế nào ? 

19:43:@: Tôi không có đậu được tú tài 1 thì tôi đi dạy học cho trường cửu long, rồi sau đó cha xứ của tôi 
ông ấy muốn tôi dạy cho trường ông ấy, tôi dạy cho trường của cha xứ cho tới khi tôi lập gia đình. Tức là 
trước khi lập gia đình tì tôi đi dạy học, 

!: Trong vòng bao lâu ? 

20:08:@: Khoảng độ 3 năm, sau đó tôi lập gia đình thì tôi không đi dạy học nữa, một năm sau tôi có con 
trai đầu lòng, tooôi đi theo nhà tôi lên Tây Ninh, rồi đi theo ra ngoài bồng sơn, an khê, rồi lên Kon Tum, 
lên những traaại biên phòng.  

!: chị có thể chia sẻ tâm tình của một người vợ một người lính VNCH trong thời gian đi theo chồng cực 
nhọc như thế nào, giữ gìn hạnh phúc như thế nào ? con cái phải đổi trường thế nào, khó khăn hoặc niềm 
vui.  

20:57:@: Thưa chị, tôi bây giờ thỉnh thoảng vẫn nhắc với nhà tôi, tôi rất may mắn sau cuộc chiến chúng 
tôi vẫn còn có nhau thì cái khóa của anh cũng mới tổ chức 70 năm tuổi đời, 50 năm tuổi lính những ai 
còn sống cũng là một điều rất cảm tạ thượng đế, tôi cũng rất thương nhà tôi, không có muốn ở xa, vì 
nhà tôi một năm thường được đi phép có một lần thôi lên tiền đồn trên đó.  

!:Anh ở binh chủng nào ? 

21:41:@: Nhà tôi bên lực lượng đặc biệt, biệt kích dù. Ví dụ trại gần như cách tây ninh chừng hai chục 
cây số thì ở lại Tây Ninh nhưng mà những cái trại xa quá như ở vùng Kontum như là ở Dackto thì tôi đi 
theo nhà tôi thì xa quá tôi phải ở trong trai luôn, thường thường phải đón máy bay trực thăng từ 
Kontum đến mấy trại đó không có đường bộ  tất cả các cầu bị Việt cộng giật sập hết,  

!: Chị có mang theo các cháu ? 

22:25:@: Tôi mang theo một cháu thôi còn lại để cho mẹ tôi nuôi. Cháu thứ nhất thì coi như là cháu 
ngoại đầu tiên nên ngoại tôi nhất định dành nuôi, tôi muốn cho con tôi đi ghê lắm, nhưng mà bà nhất 
định từ khi sanh ra là bà cứ ôm bà đòi nuôi vậy thôi, tôi cũng ở chung với bố mẹ tôi. Nhưng mà về sau 
tôi sanh cháu thứ 2 thì tôi mang cháu thứ 2 đi lên tiền đồn. Cháu thứ 1 vẫn ở nhà với bà ngoại, sau đến 



70 thì về Sài Gòn, những năm ở tiền đồn thì rất là nguy hiểm, tôi mang bầu cháu thứ 2, mà tôi vẫn ở tiền 
đồn, bác sỹ nói 7 tháng phải đi về chứ không được ở lâu hơn, tôi ở đến 8 tháng, đến khi lên máy bay cái 
bụng này phải 8 tháng chứ không thể nào 7 tháng được tôi cũng liều vậy, cứ nghĩ trong lòng nếu mà họ 
đánh nhất định họ san bằng đồn thì chắc không chạy đi đâu được chắc là chết thôi, biết là nguy hiểm vậy 
nhưng mà vẫn ở lại. 

!: Đến năm 75 thì anh chị có tất cả mấy cháu,  

23:46:@: Dạ thưa 75 tôi tất cả 5 cháu. 

!: Mấy trai mấy gái, 

23:51:@: hai trai ba gái, một cháu bị bại liệt là cháu gái,  

!: năm nay cháu bao nhiêu tuổi, là cháu thứ mấy 

23:58:@: Dạ cháu thứ 3, năm 75 thì cháu được bốn năm tháng 

!: Cháu được bao nhiêu tuổi,  

24:10:@: 16 tuổi thì mất.  

!: Sau 1975 tháng 4 chị ở đâu? 

24:32:@:Lúc đó thì mẹ tôi có mua một cái thuyền đánh cá thì 22 thước tôi nghe vậy. Lúc đi tôi đi ở SÀi 
gòn, vì long thành nó mất trước khi chúng tôi có thể ra được ấp. Tôi chỉ nghe nói vậy thì có tàu sẵn đó 
rồi. Chuẩn bị, lúc đó thấy các nơi chạy về thì lúc đó mẹ tôi đã mua ghe cho gia đình đi, hầu hết chúng tôi 
ở SÀi gòn chúng tôi có nhà ở gần chỗ bãi dâu thì mẹ tôi ở đó với cháu bị bại liệt cho mát mẻ, trong SÀi 
Gòn thì nhà tôi có buôn bán thực phẩm gia súc, đồ ăn cho heo gà.  

!: Khi đó chị ở đâu ? 

25:39:@: Khi đó tôi ở ngã tư Bảy Hiền, lúc đó ở chỗ cư xá sỹ quan dù. 

!: Ở đó tới 30/4/75 luôn ? 

25:59:@: Dạ vâng, tôi buôn bán ở đó. 

!: từ năm 70? 

26:05:@: Vâng. 

!: Rồi chị đã đi khỏi Việt nam lúc nào ? 

26:10:@: Thưa chị, khi mà tôi cũng thấy ồn ào quá thì cũng chạy đầu này đầu kia. Tôi có chị bạn cũng 
lanh lắm, tại vì tôi buôn bán tôi cũng không có quen biết nhiều, nhưng mà chị bạn tôi thì chồng chị ấy 
cũng cùng một khóa đà lạt với nhà tôi. Chị ấy quen ông đề đốc này đề đốc kia, cũng đưa tôi đến tìm 
đường đi. Nhưng mà cái ngày cuối cùng 27-28 họ đi hết rồi, đến nhà khóa cửa, không biết làm sao thì 



chạy ra tân sơn nhất. Tôi nằm la liệt ở đó cũng không có giấy để đi, tôi mới nói ở thế này khổ quá tôi đi 
về nhà. thì tôi có nói là thôi ở nhà chết trên giường chứ còn nằm đây con cái nheo nhóc dưới đất thế 
này. Chờ không biết có được đi không, đi về thì đến khi Việt Cộng đánh vào rồi đến chỗ quẹo rồi. Đêm 
đó pháo kích vào nhiều quá. Sáng ra bị đứt dây điện rồi, điện thoại không gọi được. Chúng tôi mới chạy 
lên nhà bố mẹ ở chỗ đó gần cư xá sỹ quan, tôi lên đó bỏ cái nhà ở dưới ngã tư. Lên đó may cái điện thoại 
ba tôi vẫn còn, bạn tôi nói chạy ra chỗ nhà bè thì có tàu Hải Quân của bạn anh ấy, hạm trưởng chạy ra 
đó. Thì lúc đó tàu lớn đi rồi, còn cái ghe là tàu nhỏ tuần giang, có 4 cái giường treo cho thủy thủ thôi.Thì 
xuống đó thì chờ ở đó, lúc đó pháo kích vào kho đạn nó nổ ghê gớm lắm. Lúc đó tôi nghĩ cũng chết thôi, 
không nghĩ có thể thoát khỏi, đêm đó cái tàu tuần giang nhỏ ở đó không có đèn ra đến ngoài bờ biển thì 
ra chỗ đó là vàm láng đậu đó 1 đêm rồi cũng không có liên lạc được với tàu lớn, rồi đi lênh đênh ra đến 
ngoài cửa biển sóng quá thì bị say sóng. Mệt quá rồi về sau đoàn thủy thủ đó trên ghe đó lại có người xui 
gia của gia đình anh ruột của ông thiệu thì tôi nghĩ là mấy người lính đi thì không có mang gì cả, chỉ 
mang mấy nắm cơm với ít nước uống, trên lưng cõng 1 đứa con, nhà tôi cõng 1 đứa, tôi phải mang cái 
địu. Địu cho chắc không lỡ con rớt xuống biển, thì chúng tôi chỉ có xách được va li nhỏ quần áo, và một ít 
nước uống. một đứa ba tuổi, một đứa bốn tuổi, còn hai đứa lớn thì mỗi người dẫn 1 đứa còn người em 
lúc đó 12 tuổi, con lớn 9 tuổi, con gái 7 tuổi. Cháu giữa để lại, một cháu ba tuổi 1 cháu hai tuổi. Đi ra đó 
mấy người thủy thủ họ không muốn đi nữa. họ bảo cái chỗ đó là chỗ tôi cũng không nhớ là gì, họ không 
chịu đi, sau đó thì có mấy cái tàu hải quân đi qua nhưng mà tôi vẫy họ không cho lên, cuối cùng may 
mắn có một cái tàu mà chở đồ về tỉnh đó, tàu đó lớn hơn. Trên tàu đó gặp anh bạn của nhà tôi anh Quân 
anh Sáng anh ấy lại tôi quen anh bên kia anh ấy cho sang tàu đó chở đồ buôn bán tỉnh thôi không phải 
tàu lớn, tôi lên tàu đó đi tàu đó thì thủy thủ họ không đi theo, đi ra đến hải phận quốc tế thì gặp được 
mẫu hạm, họ lại không cho mình lên, họ chỉ cho tàu nhỏ lên. tôi quyết định là nếu không sang Mã lai thì 
hết dầu, thì quyết định sang Mã lai, sang được 5-6 cây số, thì họ cho 1 tàu đổ bộ kéo lại cho lên tàu 
nhưng mà trong thời gian ba bốn ngày trên tàu đó thì rất là chịu khổ.Tàu buôn của Việt Nam mình để 
mướn thôi, chở hàng lục tỉnh. Thì lúc đó cũng không còn nước uống, không còn đồ ăn. mấy cháu có một 
tuổi cũng phải cạp mỳ gói. Mấy anh chị kia có mỳ gói mà thương cháu người ta cho ăn mỳ gói mà uống 
nước xong các cháu bị bệnh bị sốt, rất là cao, bị đi kiết nữa. Mệt lả rồi, thì đến khi tàu Mỹ vướt lên thì 
cho cháu vào phòng lạnh để chữa ngay, may họ săn sóc. Lên tàu Mỹ xong thì chúng tôi về Subic bay, 

!: Một chuyến đi cũng khủng khiếp quá, không ai đi giống nhau, mỗi người một hoàn cảnh  

33:45:@: Lúc chúng tôi trên một cái tàu, mà tuần giang của Hải Quân, mà sang tàu dầu mới nguy hiểm, 
cháu gái 7 tuổi, chồng tôi đứng bên kia, tôi nhảy sang trước rồi. Thì đến khi cháu gái nhảy sang thì ông 
bên kia nắm được tay thì cháu rớt xuống, tôi nghĩ cháu rớt xuống biển rồi. 

<video 3> 

Thì bên kia tôi cũng lại bị xỉu nhưng mà hình ảnh đó là làm tôi tưởng con rớt xuống biển rồi.  

!: Bây giờ là một số những câu hỏi liên quan đến chiến tranh Việt Nam. mình sẽ trở lại tới phần đi tới Mỹ 
thế nào, chị đã sống trong cái thời tổng thống Ngô Đình Diệm, mặc dù còn nhỏ nhưng mà cũng đã qua, 
và cảm nhận đời sống khi chị di cư vào, chị thấy sao. 



00:37:@: Thưa chị lúc đó ở trong miền Nam, thì cũng ngày ngày đi học, nhưng mà không biết nhiều về 
chính trị cả, bố mẹ tôi thì lại không phải biết về chính trị, cụ chỉ buôn bán trong nam, rồi cũng có xe vận 
tải. Cũng làm nghề tự do như vậy thì cụ cũng cấp các thứ này kia đó là lý do theo cụ tôi mới làm nghề 
thực phẩm gia súc. Cụ tôi thì buôn bán vậy thôi, còn tôi đi học cho nên đời sống êm đềm vậy. Ngày ngày 
đi học, ruộng vườn thì cũng rất là yêu, tôi thích lắm, tại vì ruộng vườn tôi thích lắm. Về sau không có chỗ 
học, bố mẹ tôi về Sài Gòn thì tôi có chỗ đi học chị.  

!: tới thời kỳ đệ nhị cộng hòa của tổng thống Thiệu, thì chị cũng là một nữ sinh. chị thấy chế độ của tổng 
thống Nguyễn Văn Thiệu thế nào, chính phủ thời đó thế nào ? 

02:07:@: Tôi cũng không có khái niệm gì lắm, chỉ biết có đời sống yên vuii như vậy thôi. ở Thành phố thì 
chị thấy mình không biết gì về chiến tranh vì cái thời gian đầu ở Bắc vào tôi ở hai ba năm lúc đó an bình 
lắm. Tôi nhớ tổng thống Diệm đi kinh lý ở dưới đó, thì lúc đó bé thì cũng chỉ thấy cụ Diệm cầm cờ này kia 
chứ cũng êm đềm. Đến khi lập gia đình nhà tôi là nhà binh. Tôi đi theo, thì tôi mới thấy được chiến 
tranh, tôi mới biết chiến tranh nó ghê gớm. Đến năm đảo chính năm 63 lúc đó tôi cũng đã quen nhà tôi 
rồi. Thì những trận chiến phải hành quân thì tôi cũng rất là lo, còn cái đệ nhị cộng hòa tôi cũng thấy nó 
an bình, và không biết gì về chiến tranh cả, cho tới khi quen biết nhà tôi, lập gia đình mới thấy chiến 
tranh, lúc đầu tôi không nghĩ tôi sẽ lấy lính, nhưng về sau chiến tranh càng nhiều thì càng thấy thương 
lính quá, tôi cứ thấy xe chở lính đi hành quân về bụi bặm. thấy thương quá, thương lính thấy chiến tranh 
tội người lính lúc đó tôi mới có cảm tình với chiến sỹ nhiều hơn. 

!: Cái thời đó thế hệ thanh niên của mình, 90% là phải đi lính các anh lính thì lúc đó lấy chồng thì đa số là 
lính nếu mà như vậy sau khi chị lập gia đình với một người lính thì nhiều ít gì thì chị cũng có quan tâm 
đến tình hình chíến sự, chị nghĩ thế nào về việc Miền Nam thất thủ ?  

04:32:@: Thưa chị, cũng khi Miền Nam thất thủ thì rất đau buồn, không có ngờ mất nước lẹ vậy,tôi đi 
theo nhà tôi ở những tiền đồn thấy chiến tranh gay go có một lần nhà tôi đã lạc mất tôi ở trong cái trại 
biên phòng, mà tôi chờ ở đó , lúc đó tôi ở trại mà trại sau này cũng bị đánh lớn lắm nhà tôi lại bị đi lạc 
trong trận đó, cả tiểu đoàn đó lạc ba bốn ngày, tôi cũng không biết tình trạng nhà tôi thế nào, đó là thời 
gian chiến tranh leo thang, tôi cũng có những cái rất là lo sợ. CÁi thời gian đó vẫn còn giữa hai chính thể 
đệ nhất đệ nhị thì tôi cũng không có cái tôi lấy nhà tôi mới biết nhiều về quân ngũ, mới biết về chiến sự 
một chút, còn lúc trước toàn là đời sống buôn bán thôi, thành ra không biết nhiều, đến khi lấy nhà tôi 
mới biết. Tôi cũng không có cái khái niệm so sánh đệ nhất với đệ nhị cộng hòa, nhưng mà tôi biết là cái 
thời gian đó thì tôi đi học đó, thì cũng có biết là tự nhiên tôi không có làm gì về chính trị cả, nhưng mà  

!: chị có đi giúp các anh chiến sỹ ở bệnh viện không,  

06:52:@: Tôi không có đi. Dạ tôi dạy học ở chỗ trường Cửu long, cũng không ai mời đi cả, rồi tới khi dạy 
ở giáo xứ ở nhà thờ, về sau ông cha đó bị Việt Cộng giết, ông cha xứ đó bị việt cộng giết, tôi dạy cho ông 
ấy, cũng không có, có cái gì cộng hòa thanh nữ cộng hòa đó. Thì thời gian đó của bà nhu đó, nhưng mà 
thời gian đó bé quá chưa được tham dự cái lớp đó. Dạ. 

!: Khi học trung học chị có học hội nữ không 



07:45:@: Dạ thưa không 

!; Chị thấy sự hiện diện của người lính Mỹ ở trên Miền Nam của mình của quân đội Hoa Kỳ trên Miền 
Nam mình chị có suy nghĩ gì không ? 

07:55:@:  Dạ tôi lúc đó người Mỹ đến thì tôi nghĩ là thời gian đó là tôi cũng đã quen biết nhà tôi rồi. Tôi 
cũng nghĩ đơn sơ là họ đến họ giúp đất nước mình, tôi không nghĩ gì xa hơn cả, tôi nghĩ đó là bạn đồng 
minh họ giúp chứ không có gì cả. Cái suy nghĩ của tôi rất là giản dị vậy. 

!: Chị có bà con bị thương trong cuộc chiến không ? hay mất tích. 

08:34:@: Gia đình tôi thì năm chị em gái cho nên tôi có người em trai thứ 6 thì lúc đó có đi lính rồi, đi 
lính không quân, mà đi lính không thôi chứ không phải sỹ quan gì cả. Bên nhà tôi thì mấy anh em một 
ông sỹ quan không quân, một ông sỹ quan pháo binh, nhà tôi thì đi đà lạt, mấy anh em đi lính hết. Còn 
bên tôi thì không có ai đi lính, chỉ có em trai tôi phải đi lính. Thì đi lính không quân. 

!: Sau năm 75 thì những người em chồng của chị có đi vượt biên hay bị tù cải tạo không? 

09:24:@: Mấy người em nhà tôi thì tử trận, chỉ có nhà tôi may mắn. 

!: Tử trận trước năm 75 ? 

09:34:@: Dạ,  

!: Ở trong tờ gì có nói chị là người gốc tàu, bao nhiêu đời rồi hay thế nào ? 

09:52:@: Dạ không phải gốc thượng du ạ,  

!: Đây ghi này. người gốc tàu, gốc thượng du, việt nam. 

10:01:@: người việt đấy chứ do chắc là  

!;Ai ghi nhầm, nó nằm trong tờ giấy chị 

10:13:@: chắc có thể tôi lầm lẫn.  tôi người Việt 100% nhưng mà họ hoàng thì có thể là dòng họ đó là 
dòng họ của tàu rồi,  

!:bây giờ tới cuộc đi của chị, trong chuyến đi tới Mỹ thì chị kể sơ rồi, là bao nhiêu chuyến tàu mới tới 
được Guam, thì bước chân khỏi tàu đó xuống Guam, chị cảm thấy thế nào ? 

10:41:@:  Lúc đó tôi bỏ lại một cháu, tâm trạng tôi rất là buồn, bỏ lại tất cả anh chị em. Nhà tôi thì không 
có bố mẹ, cho nên lúc lập gia đình thì ở với bố mẹ tôi một cháu thì mất mát rất lớn, tôi giống như người 
mất hồn. bốn năm ngày tôi không ăn uống. Tôi cứ nằm một chỗ, nhà tôi phải đưa cháu đi xin thuốc, vì 
hai cháu nó đau lúc lên hàng không mẫu hạm thì đã phải đưa vào cấp cứu rồi.  Lúc đến Guam thì cháu 
vẫn đau nặng, vẫn phải đưa vào chỗ . Nhà tôi lại bị lạc đi mãi không biết mình ở Lều nào tôi thì cứ nằm 
một chỗ, mấy ngày người nó dại đi, không ăn uống gì được, rồi mãi mới về đến nhà, cái thời gian đó rất 
buồn vì tôi bỏ lại một cháu, cháu bị bại liệt, một cháu mới hai tuổi, một cháu ba tuổi. Tôi cõng một cháu, 



nhà tôi cõng một, không thể nào mang thêm một đứa con bại liệt như thế nữa.Thì ở nhà với bố mẹ tôi 
cái đó là cái đau buồn nhất. 

!:Bao lâu thì cháu mất. 

12:41:@: Dạ một năm sau. một năm sau thì bên kia rất khổ, thuốc men không có, bác sỹ phải đi cải tạo 
học tập gì đó, không có thuốc, một năm sau, tôi đi tháng 4 thì tháng 8 năm sau cháu mất.  

!: chị có bảo lãnh cho cụ 

13:04:@: Có 

!: Nghĩa là cụ qua tới đây thì cụ bà mới mất phải không ạ  

13:07:@: Dạ vâng.  

!: Vừa rồi chị có nói là Diễm hương không có nhớ rõ là các em gái của chị có đi vượt biên không như thế 
nào ? 

13:21:@: Gia đình đi mấy chặng cơ.  

!: Trong những người đi như vậy, có người nào gặp trở ngại khó khăn không  

13:30:@: Dạ thưa chị, trời thương cũng không có ai chết ở biển cả. Đi mấy giai đoạn nhưng đều đến nơi. 
Có một gia đình cô em thứ 3 thì gia đình nhà chồng bảo lãnh sang Canada thì đi bảo lãnh, một số thì đi 
vượt ghe thì đến nơi cả. bố mẹ tôi chúng tôi cũng bảo lãnh qua bên đây. 

!: Chị có thể cho biết nghề đầu tiên chị làm tại Mỹ, chị ở đảo Guam bao lâu. 

14:09:@: Ở đó chừng độ khoảng chừng 1 tuần lễ.  

!: Sau đó chị được bảo trợ ? 

14:14:@: Vâng, chúng tôi phải đi ngay về trại định cư tạm trú ở Acamso, không biết trại gì  

!: Có đông lắm không ạ ? 

14:32:@:  Dạ cũng đông thưa chị,  

!:Ở bao lâu 

14:38:@: Tôi ở trại khoảng chừng giữa tháng 7 chừng mấy tháng đến đó, không ở Subic bay lâu, tôi lo đi 
ngay ở subic bay rồi làm giấy tờ tới Guam, tới đó khoảng 1 tuần thì tới Acamso, tới trại lính, 4 đứa con 
và 1 đứa em 12 tuổi nữa, ít gia đình muốn bảo lãnh một gia đình đông đến vậy. là bảy người như vậy, 
chúng tôi ở đó ba tháng thì có người bảo lãnh, khi đó gia đình ông kerry home vẫn còn xây nhà bây 
giwof đó chị, thì cái ông mà vice president thì mới vào đó phỏng vấn, tôi có mấy cháu nó học ở tabe, nó 
cũng nghe được tiếng anh, nói chuyện thì hai ông bà thích lắm, phỏng vấn các cháu nói chuyện, hai ông 



bà cũng nói chậm nên chúng tôi cũng nói chuyện được nên họ bảo lãnh cho ra ngoài, chúng tôi ở đó hơi 
lâu. Vì gia đình đông, người ta không có muốn bảo lãnh chị,  

!: Chị đi từ trại đó tới Houston luôn. nghề  đầu tiên chị làm là nghề gì ? 

16:11:@: Thưa chị nghề đầu tiên thì nó thê thảm lắm. Tôi có hai đứa con lúc đó mới hai ba tuổi. Tôi 
không biết làm gì cả, mà cũng buồn, nhà tôi thì làm cho hãng xây cất paris homes, nhưng mà đà lạt ra 
mấy ông lính này đâu có nghề gì chuyên môn đâu. Lúc đưa ra ngoài đó thì chả biết nghề gì, thợ mộc 
cũng không biết, thợ xây cũng không. Lương cũng dễ chịu, nhưng mà đến khi tôi đi ra thì tôi thấy nhfa 
tôi đi làm hốt rác quanh công trường, quanh họ xây xong, gạch dơ, gỗ dơ phải khuân đi, tôi nhìn thấy tôi 
thương quá. Tôi thấy tội quá tôi mới không biết chồng mình làm gì khi ra mới thấy làm tội nghiệp quá về 
tôi mới nói với người sponsor là tôi đi làm, tôi không muốn ở nhà, nhưng mà có hai đứa con bé. Tôi phải 
bỏ lên xe ít đồ chơi cho cháu chơi, cái ông sponsor ông ấy giới thiệu cho mấy người làm trong văn phòng 
ông ấy thì tôi mới đi lau chùi nhà cửa cho họ, tôi sợ con phá tôi phải mang đồ chơi cho nó ngồi ngoài xe 
nó chơi. Tôi đi vào trong nhà tôi lau chùi nhà cửa, đó là thời gian đầu thì cái gì tôi cũng làm. Tôi thấy nhà 
tôi làm tội nghiệp vậy thì tôi không có nề hà gì cả. Cái gì tôi cũng làm. 

!: Chị làm cái nghề đó trong bao lâu. 

17:58:@: tôi làm nghề đó khoảng chừng sáu tháng. 

!: Sau đó ? 

18:02:@: Sau đó thì tôi xin đi lau chùi nhà cửa nhưng mà những cái nhà mới sau khi biết lau chùi nhà 
cửa, thì tôi lau nhà mới cho họ, nhưng mà tôi phải đền mấy nhà không được lương mà còn bị trừ qua 
lương nhà tôi nữa, nó cứ khổ như vậy. Tôi không biết đường chùi, vữa nó xây nó rớt xuống cửa kính tôi 
phải chùi cửa kính, đến khi nó bị cát đó. Tôi lại đem tôi lau kính thành ra nó trầy kính, thành ra tháng 
đầu tôi làm tôi phải đền hết. cho nên tôi cứ khóc. Khóc sưng cả mắt lên vì không được mà còn trừ sang 
tiền nhà tôi nữa. Người Mỹ người ta rất thẳng thắn, cái đó là tôi khó quên nhất. Sau đó thì nhà tôi làm 
nghề. nhà tôi bị thương rồi cho nên sang đây thấy xây cất cũng nặng nề quá. Chỉ còn có cách là dán giấy 
hoa trên tường, thì hợp với khả năng sức khỏe của mình, nhà tôi mới nói với ông đó là cho học nghề đó. 
Nhà tôi làm việc đó thì tôi cũng theo tôi phụ, nên bỏ nghề lau chùi nhà cửa, đi phụ với nhà tôi và tôi 
cũng bắt đầu biết dán giấy chúng tôi làm công việc đó. 

!: Trong đây có nói chị có cái nghề rất dễ thương đó là nghề trang hoàng nhà cửa, trang trí nội thất. Chị 
có thể cho biết lý do nào mà chị đi đến cái nghề đó.  

20:02:@: Thưa chị, sau cái thời gian mà tôi đi dán giấy với nhà tôi thì thường là có thêm cái nghề nữa là 
làm màn cửa, trang hoàng bên trong, thành ra tôi học thêm cái nghề may màn cửa và trang trí màn cửa. 

!: Chị được học trong bao lâu, có scholarship hay chị tự học  

20:29:@: Sau khi chúng tôi có một em của người bạn có cửa hàng như vậy, có công việc như vậy bên 
cali, thì tôi qua bên đó tôi học nghề. về tôi cũng bắt đầu sang nghề đó làm tôi cũng làm cái đó một thời 
gian. 



!: Bây giờ còn tiếp tục làm không ? 

20:53:@: Dạ thưa không, chúng tôi về hưu lâu rồi, vì tôi cũng nhà tôi đã lo một cái tiệm, chúng tôi có 
tiệm bán giấy dán tường, những đồ trang trí trong nhà. Nếu nhà tôi không giúp tôi công việc bên này 
được, thì thời gian sau tôi không làm được một mình về màn cửa cũng như đầu giường bọc ghế.Cái công 
việc đó cũng phải có sự giúp đỡ của người chồng nữa, ví dụ gắn màn cũng phải đẹp và cũng  phải có con 
mắt mỹ thuật của người gắn màn nữa, chứ không phải người nào cũng gắn được. tôi cũng thích cái đó, 
rồi ví dụ như làm cái gối để computer trên giường, có nhiều thứ tôi thích lắm nhưng mà về sau tôi không 
có làm nổi. 

!: Thế bây giờ các cháu con chị các cháu đã lớn rồi thì các cháu đã học ngành gì, tốt nghiệp như thế nào 
xin chị cho biết. 

22:09:@: Thưa chị, tôi được mang đi một người em trai, hai cháu trai hai cháu gái, thì trời thương tất cả 
học hành khá, em trai thì làm bác sỹ chuyên khoa tai mũi họng, hồi đó có đi hải quân cho nên là vào Hải 
quân thì cũng rất là vui là được lên làm việc trên hàng không mẫu hạm, là y sỹ trưởng, là khi mình ra đi 
năm 75 cũng được tàu như vậy cứu vớt mà bây giờ đó thì cũng rất là vui vì có người em vào hải quân và 
làm việc trên tàu lớn như vậy. y sỹ trưởng của tàu đó, tôi lại được trở lên, đi coi một tầng có 300 giường 
bệnh và 4 phòng ngủ. Thường nếu khôn gphair đi chiến đấu thì chỉ có 1 bác sỹ thôi, nhưng mà nếu đi 
chiến đấu thì tăng cường thêm 3 bác sỹ, 4 phòng mổ, tôi được lên bong tàu, em trai tôi có nói mỗi tháng 
chạy trên boong tàu vậy, trên boong là chỗ đậu máy bay. 

!: Người em đó là người đã mất? 

24:13:@: Không, còn, cụ chỉ nghe như vậy cụ đã tai biến rồi. Em tôi vẫn còn.  

!: Các cháu ? 

24:24:@: Các cháu thì cám ơn thượng đế các cháu sang đây lúc đầu tôi không hiểu mà tại sao người Mỹ 
cứ cho con mình đi làm sớm vậy, thực ra đi làm mới biết được cái vất vả của đồng tiền cho nên tôi cũng 
theo gương đó bắt đi làm cháu gái 12 tuổi bắt đi bê xích cho nhà bên cạnh nhưng mà thực ra là mẹ vẫn 
cứ phải chạy sang dòm tới dòm lui, mấy cháu kia cũng phải làm thêm mấy giờ đồng hồ với bố mẹ. Cả 
người em trai nữa, đi phụ ra mới biết giá trị của đồng tiền, phải biết có mồ hôi mới có đồng tiền, có vậy 
thì mới chịu khó học. Nếu không học thì sẽ phải đi làm vất vả giống như bố mẹ vậy thôi, có lẽ nhờ vậy 
mà từ người em út, tới các cháu cháu nào cũng phải học hành cháu nào đi học về cũng bắt đi làm, khởi 
đầu là lau chùi nhà cửa, rồi mấy tiếng đồng hồ. BÉ thì biết hút bụi, biết chùi khung cửa sổ, các việc khác 
thì tôi làm. CÁc cháu cũng làm vất vả nên tôi dạy các cháu là các con nếu không biết chịu vất vả học thì 
mai mốt các con phải làm việc cực như bố mẹ thôi, có bữa nó đi học về nó khóc nó bảo là các bạn cứ 
giương mắt lên chọc con mình khuyên con học rồi con học giỏi hơn tụi nó con không sợ gì nó không trêu 
nữa, các cháu học hành ngoan ngoãn. 

!: Thưa chị như vậy thì nhìn lại giai đoạn chị sống ở hoa kỳ, chị thấy nước Mỹ thế nào, dân Mỹ như tehes 
nào ? 



26:36:@: Tôi thấy là rất là cám ơn đất nước này đã bao dung, nếu mà tôi không qua được tới đay, tôi ở 
nhà thì nhà tôi chết trong tù rồi, những người bạn tôi vậy các cháu chắc không học được, sang đây đời 
sống tuy không đầy đủ nhưng mà cũng vất vả cũng có cơ hội được đi học. Các cháu học hành tới nơi tới 
chốn, cám ơn thượng đế các cháu cũng ngoan, nhìn lại nhiều gia đình sang được đến đây rồi nhưng con 
cái không có được thành đạt. Đó là một điều tôi cảm thấy rất cám ơn thượng đế, có một điều buồn là bỏ 
lại một cháu đến năm 76 thì cháu mất. 

!: Thưa chị, từ đầu đến giwof có điều nào Diễm Hương chưa hỏi chị mà chị rất muốn nói không ? 

27:51:@:  Thưa chị, một điều rất muốn nói là về người mẹ của tôi, khi mà mất ngoài Trung thì những 
ghe mẹ tôi có một cái nhà ở ngoài Vũng Tàu gần bãi Dâu, gần bến cầu đá, thì những người chạy về đó 
chúng tôi có một xưởng làm nước mắm ngoài đó mẹ tôi trông nom, người Việt chạy ngoài đó về, tôi 
nghe mẹ nói là có người chết trên ghe vì đói vì khát, về đến vũng tàu thì trong nhà có cái gì thì mẹ tôi đã 
đem ra cho hết, cụ có mấy chục bể nước mắm, trong nhà có mấy bể nước mưa, cụ có gì cụ cho hết. Tôi 
cũng ảnh hưởng được từ tâm tình của cụ là thương người, từ đó tôi cũng học được ở nơi mẹ tôi những 
điều đó, lòng từ tâm của mẹ, khi sang đến Mỹ thời gian đầu tất cả những bạn bè các em tôi đến thì tôi 
cũng lo, nhưng mà bạn bè nó đến thì tôi cũng muốn cưu mang các em cũng nhyuw bạn bè thân của các 
em, bạn bè đến thì cũng muốn giúp,  

!: Cái mối thân tình ở việt Nam, ra đến Hải Ngoại, thì giỗ kị tết nhất chị có hướng dẫn phải cúng gia tiên, 
chị có hướng dẫn cho các cháu giữ văn hóa truyền thống không ? 

30:18:@:  Thưa chị, bên đó về tôi còn ba tôi 97 tuổi nên tết nhất con cháu quây quần ít nhất là có một 
ngày quây quần với cụ, ngày tết thì rất thuần túy việt nam, có gói bánh chưng và tất cả các món ăn Việt 
Nam, đặc biệt năm nay là gói bánh chưng, mà gói có mấy chị em tôi có một cô em ở atlanta cũng về đây, 
ba chị em quây quần nhớ lại những ngày tết ở Việt Nam, rất là nhiều thưa chị,  

!: THưa chị còn một điều là khi chị ở tại Hoa Kỳ, chị dạy dỗ các cô con gái, chị có nghĩ một phần phong 
tục việt nam cần phải gỡ bỏ để các cháu có lối sống thích hợp hơn phóng khoáng hơn với văn hóa Mỹ 
không ? hay là cần phải giữ gìn 

31:34:@:  Thưa chị, thật sự ra tôi cũng không có ép con cái quá đáng, nhưng mà tôi vẫn muốn con cái 
giữ phong tục Việt Nam, cho nên đám cưới những nghi thức vẫn giữ phong tục việt nam,, có những cái 
cũng nới lỏng cho các cháu chút, nhưng mà tết lễ giỗ vẫn sum họp đầy đủ, mẹ tôi mất năm 91 vì chị nhớ 
là tháng giêng đổ bộ lên Coet thì 28 mẹ tôi mất, mẹ tôi tai biến mất ngày 28.  

!: vừa rồi Diễm Hương có gửi tới câu hỏi mà chưa được chị quan tâm để ý đến là chị có nghĩ phong tục 
Việt Nam mình có gì cân fphair giảm bớt đi không,  

32:54:@: Cái phong tục của Việt Nam mình thì tôi thấy rất là đáng yêu, nhất là những ngày giỗ, tết, giỗ 
như giỗ mẹ tôi thì tất cả ah chị em về hết quây quần không những con mà cháu chắt về đầy đủ, những 
ngày nhất là giỗ mẹ tôi, thì đầy đủ anh chị em có mặt cả, mẹ tôi lại mất vào ngày cuối năm. Năm đó rất 
buồn thảm, em trai tôi bên Coet nó rât sbuoonf thảm  nó không xin về được, nó nghe mẹ tôi mất thì gia 
đình cũng có ý đợi cho đến thứ 7 mới đưa đám mẹ tôi, cái tết đó là cái tết khó quên. 



!: Thưa chị xin thay mặt anh chị trong hội bảo tồn văn hóa lịch sử người Mỹ gốc Việt xin cám ơn chị đã 
đến chia sẻ tâm tình của mình về đời sống cá nhân rất riêng tư, rồi những quãng đời từ Bắc vào Nam rồi 
tới Hải Ngoại. cuối cùng chị đã thành công trong việc hướng dẫn con cái có tương lai bền vững, cám ơn 
câu chuyện lịch sử chị đã đóng góp cho tương lai sau này các em hiểu biết được thế hệ cha anh đã vất vả 
ra đi như thế nào, các em phải có bổn phận gìn giữ.  

00:32:@: Cám ơn chị và hội bảo tồn văn hóa cho tôi có cơ hội chia sẻ những cái nỗi gian nan vui buồn 
trong cái quãng đời di cư năm 54 cho tới ngày nay, cám ơn thượng đế an cư lạc nghiệp, các cháu nên 
người có cơ hội học hành bên đây, mình rất vui trong tuổi về chiều của chúng tôi 

 


