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______________________________________________________ 

NB:  Xin chào chị Diễm Hương, hôm nay chúng tôi sẽ xin phỏng vấn chị về, sơ 

lược về tiểu sử gia đình, tiểu sử cá nhân, các vấn đề liên hệ đến văn hóa, truyền 

thống gia đình chị, sau đó chúng tôi sẽ bước qua phần hỏi về kinh nghiệm chiến 

tranh trong thời chiến tranh Việt Nam, cũng như sau này khi chị di cư ra khỏi Việt 

Nam, sau đó là sang quốc gia định cư Hoa Kỳ. Trước hết xin chị cho biết chị tên là 

gì, sinh ra ở đâu? 

00:56:DH:  Trước hết Diễm Hương xin cám ơn chị và bên bảo tồn văn hóa và lịch 

sử đã có nhã ý cho Diễm Hương cơ hội để chia sẻ những cảm nghĩ liên quan đến 

đời sống, tôi tên là Phạm Diễm Hương. Diễm Hương sinh tại Hà Nội, vào năm 

1951, lớn lên tại Việt Nam, ở Miền Bắc vài năm sau đó theo cha mẹ di cư vào nam 

năm 1954. Rồi sống tại Đà Nẵng, tại Sài Gòn và sau năm 1975 đã vượt biên cùng 

gia đình sang Úc, rồi di cư sang Hoa Kỳ, và hiện nay đang sống tại California.  

NB: Thưa, từ năm bao nhiêu chị đến Hoa Kỳ ạ? 

01:56:DH: Thưa chị, Diễm Hương sang Hòa Kỳ năm 2000.  

NB: Thưa chị, chị có nhớ về thời thơ ấu trước khi vô Đà Nẵng, và sau đó là Sài 

Gòn không ạ.  

02:21:DH: Diễm hương sống ở Hà Nội, nhưng mà theo bố mẹ di cư, vào Nam năm 

1954 thì năm đó vẫn còn bé quá, khoảng 3 tuổi, không nhớ gì hết. chỉ nghe người 

lớn kể lại bố của Diễm Hương đã đi theo trường Y khoa vào trong Nam trước, sau 

đó mẹ Diễm Hương và cậu em và diễm hương vào sau bằng máy bay đi vào nam.  



NB: Chị có nhớ máy bay của Pháp hay của Mỹ không ạ.  

02:58:DH: Thưa không, ngày hôm nay là do lời kể của bà cụ thôi, khi ba mẹ con 

đến, miền Nam thì đi đến trường trung học Gia Long, thì tập trung tất cả ở đó, gặp 

lại ông Cụ của Diễm Hương. Và có một mái nhà nhỏ bé khiêm nhường ở khu 

Phước Thọ, nơi người Bắc di cư vào thì ở đó. 

NB: Đây là một chương trình làm cho các em trẻ nghiên cứu về thân thế của họ, 

chị Diễm Hương có thể cho biết lý do gì mà gia đình rời miền Bắc vào Nam định 

cư ở Sài Gòn không ạ ? 

03:51:DH:  Thưa chị, có lẽ đây là lý do của đa số dân miền bắc mình tại sao di cư 

vào nam, gia đình Diễm Hương không có ngoại lệ, cũng đã biết được tính vô nhân 

đạo của chủ nghĩa cộng sản, do đó khi biết đất nước bị chia đôi, và phía bắc thuộc 

sự quản lý của khối Cộng sản, và miền Nam thì quốc gia, thì tất cả gia đình bà con 

thân thuộc đều tìm cách vào trong nam, đó là lý do mà Diễm Hương được biết đến 

năm 1956 nhận được bưu thiếp từ miền bắc gửi vào cho biết ông bà nội cũng như 

ông bà ngoại đã bị cộng sản đấu tố, ông bà nội ngoại đã bị chết rất thê thảm.  

NB : Vì sao mà ông bà nội ngoại bị đấu tố ạ? 

04:53:DTH: Dạ thưa ông bà nội với ông bà ngoại bị chế độ cộng sản quy là địa chủ, 

do đó, theo chính sách cải cách ruộng đất thì họ bị buộc tội chết, đấu tố chết, ông 

ngoại bị xử bắn, ông nội bị vô tù, sau một năm thì họ cho ngồi vào cũi chó đem ra 

xử, sau năm 75 những người bác ruột có vào trong nam thăm gia đình, thì có kể lúc 

đó sau khi một số anh em đã vào trong nam, những người cộng sản tại địa phương 

đã đuổi những thành phần cô dì chú bác lên vùng mạn ngược và giữ lại ông bà nội 

ngoại, họ đấu tố, riêng ông ngoại bị bắn chết không có được một quan tài nào, 

quấn chiếu chôn, ông nội thì bị giam vào cũi chó, đến ngày họ đem ra xử, ông rất 

khát nước, họ đẩy ra bãi nước trâu đầm cho uống, khát quá, thành cũng uống, sau 

đó họ đưa ra cột bắn.  

NB: Xin chị Diễm Hương kể cho một số kỷ niệm thời thơ ấu, trò chơi nào chị 

thường chơi, bài hát thường hát, bài thơ hồi còn nhỏ. 

07:06:DH: Giờ nhớ lại đó thì thấy Diễm Hương có một thời thơ ấu thật là đẹp, thật 

là đẹp, không nhớ thời gian miền Bắc, không nhớ thời gian khi  nhận được hung 

tin ông bà nội, ông bà ngoại mất như thế nào nhưng mà, khi vào đến trong Nam thì 

cả gia đình ở tại khu Phú Thọ, bố Diễm Hương là một sinh viên y khoa, còn đang 

đi học. 



NB: Phú Thọ có xa trung tâm Sài Gòn không ạ? 

07:38:DH: Bây giờ thì Diễm Hương không có biết, lớn lên cũng không có tìm hiểu.  

NB: Đó là một vùng ngoại ô của thành phố Sài Gòn phải không ạ? 

07:46:DH: Có lẽ là như vậy ạ,  thì Diễm Hương còn nhớ khi mà ông cụ của Diễm 

Hương rảnh rỗi thì có chở hai đứa con, mà sau một thời gian thì trong vòng vài 

năm thì lại có thêm một cô em cách Diễm Hương 4 tuổi, mỗi chị em cách nhau 2 

tuổi.  Rồi tới cậu em nữa, cậu em tư sinh năm 1956. Có 4 chị em, những thời gian 

rảnh rỗi, bố thường cho Diễm Hương với em thứ 3 đi ra trường đua Phú Thọ để 

chơi. 

 NB: Nơi đó làm gì ạ? 

08:38:DH: Là trường đua ngựa đó ạ, có những hình ảnh đó, rồi được đi chơi với 

các cô, chú, bác, tuổi thơ rất thơ ngây, lớn lên hiểu biết một chút thì cũng hiểu ông 

bố Diễm Hương cũng là một người rất có tính hài hước, nói đùa, hát, các con cũng 

hát, hát những bài của Lam Phương, những bài tình ca hồi đó. Như “Thôi em đừng 

đến nữa làm gì”. Những cái đó thì thời đó làm như là rất thịnh hành những bài 

nhạc tình cảm, sau khi rời miền bắc vào miền Nam, những tương lai tươi đẹp ở 

miền nam làm cho mọi người cũng như gia đình Diễm Hương biết đời sống mới rất 

ổn định và hạnh phúc đang đón chờ mình, do đó rất thoải mái để có những kỷ niệm. 

Những buổi sum họp trong gia đình vừa đàn vừa hát? 

NB: Chị có nhớ những trò chơi gì với các em không ? 

09:52:DH: Diễm Hương rất sợ búp bê, nhưng mà chơi nhảy lò cò, đánh thẻ, những 

trò của con gái ngày xưa 

NB: Chắc chị không nhớ gì về quê hương ngoài miền Bắc, nhưng chắc chị nhớ 

thành phố Sài Gòn, chị có thể nói sơ cho biết nơi đó ra sao không ạ ? 

10:23:DH: Diễm Hương có nhớ, Diễm hương học ở trường tiểu học Trương Minh 

Giảng, từ Phú Thọ tới đó không nhớ thời gian lúc nào nhưng mà nhớ là học trường 

tiểu học Trương Minh Giảng  nhà nhìn sang bên hông của trường Trương Minh 

Giảng. ở đầu ngõ đó có một cửa hàng bán nước đá Nhật, mà Diễm Hương rất mê 

nước đá Nhật, Siro. Cứ ra đó tới chiều học cụ cho một vài đồng đi ra mua ly siro 

đỏ vàng đó, rồi cũng mút rồi cũng chơi nhảy lò cò với các bạn, đó là kỷ niệm rất 

đặc biệt nói lên tính ham ăn của mình từ hồi còn bé.  



NB: Thưa chị chị có nhớ gì về những truyền thống, phong tục, ví dụ trong gia đình 

có những lễ, tết ... 

11:40:DH: Cái đó là khi Diễm Hương lớn lên hơn chút xíu. Từ hồi nhỏ thì ở Sài 

Gòn. Tới khi Diễm Hương Học lớp 3 hay nhì gì đó, thì ông cụ đổi ra Đà Nẵng, ra 

đó thì từ từ Diễm Hương mới để ý đến giỗ ông hay giỗ bà mà mẹ Diễm Hương làm, 

rồi khi đó  cũng là con gái lớn. Bà mẹ hay dắt theo đi chùa, từ đó Diễm Hương mới 

cảm thấy mới biết được chùa chiền, phật, lễ nghi thế nào. Rồi tới sự hướng dẫn của 

mẹ Diễm Hương thì tới ngày giỗ thì phải biết làm gì, nấu xôi, đi mua trái cây. Tới 

bây giờ mình làm mình quen nó như một  cái phản xạ. Của thời thanh xuân, tới bây 

giờ lớn tuổi thì cũng hiểu là phải làm thế nào để vẫn giữ cái nền nếp đó.  

NB: Trong những món mà nấu nướng, mà bà cụ truyền lại cho thì chị Diễm hương 

nhớ và thích cái gì nhất ạ ? 

12:59:DH: Thưa Diễm Hương xin thưa với chị là tại vì là người rất thích ăn uống, 

thành ra hay ăn thì đâm vào bếp thôi, Diễm Hương cũng được bà cụ cho đi học nấu 

ăn. Lúc đi học nấu ăn thì không nghĩ là mình được cơ hội tốt đó, cũng trốn học ghê 

lắm, lớn lên mới thấy cám ơn bà cụ cho đi học. Diễm Hương rất thích nấu, nó có 

cái trái ngược là mẹ Diễm Hương nấu theo cái khiếu tự nhiên thôi, khi mình được 

đi học thì mình sắp xếp lại nó khoa học hơn. Có liều lượng hơn, những món ăn đó 

nó có hương vị đặc biệt hơn. Tuy nhiên thỉnh thoảng Diễm Hương lại trở lại với 

cách nấu của bà cụ. Cách nấu đó có một cái nồi phở, nồi xôi vò không ai bì được. 

NB: Chị có học được hai món đó không ạ ? 

14:01:DH: Dạ thưa có. 

NB: Chị thường nấu phở và xôi vò vào dịp nào.  

14:09:DH: Thưa chị hồi ở Đà Nẵng thì có mấy chị em ở quê, quây quần với nhau, 

có vợ có chồng có con, có hai bà cụ được bảo lãnh qua, gia đình khi đoàn tụ rồi thì 

cứ mỗi thứ 7 mấy chị em thay phiên nhau nấu nồi phở cho cả nhà, đã được trưng 

dụng khá là thường xuyên. Còn xôi thì vào những dịp giỗ và tết nhất.  

NB: Thưa chị có thể nói sơ qua về công ăn việc làm, trước hết nói về giáo dục, chị 

học trường nào và chuyên về môn nào, chị nhớ gì về nơi chị học.  

15:05:DH: Thưa chị như vừa rồi Diễm Hương có nói về trường Trương Minh 

Giảng, tại Sài Gòn và không có nhớ tên cô giáo là gì cho tới khi ra Đà Nẵng với 

Gia đình thì Diễm Hương tiếp tục theo học trường Thánh Tâm ở Đà Nẵng. ở đó có 

nhiều kỷ niệm ấu thơ thời tiểu học. Sau đó vào trường trung Học Phan Chu Trinh, 



vào lớp đệ Thất, rất may đậu trường Công. Thời đó phải thi, cũng rất may mắn đậu 

vào trường Phan Chu Trinh từ đệ Thất tới đệ Nhất.  

NB: Thưa ở đệ nhị cấp đó thì chị Diễm Hương có chọn ngành gì không ạ ? 

16:03:DH: Diễm hương đi ban a ạ,  Vật lý, hóa, mặc dầu biết mình có khiếu  văn 

chương nhưng mà trong đầu Diễm Hương lúc đó, ông cụ là một bác sỹ y khoa, cụ 

làm việc cực nhọc quá. Mình muốn đi theo nghề ông cụ để giúp đỡ ông cụ chứ 

không có biết khả năng mình thế nào. Do đó lên Đệ nhị cấp thì theo ban A để có 

thể thi vào Y khoa, chứ còn trong thâm tâm Diễm hương rất thích viết văn.  

NB: Sau trung học chị có học đại học không ạ ? 

16:45:DH: Dạ thưa có, ở tại Miền Nam trước năm 1975 trong thế hệ Diễm Hương, 

đậu trung học, vào Sài Gòn khi học ở Việt Nam ở đó ở Đà Nẵng không có đại học, 

chỉ có đại học Huế, và đại học Sài Gòn.cũng có đủ các ngành 

NB: Tại sao Huế gần hơn mà chị lại chọn Sài Gòn? 

17:28:DH: Gia đình muốn cho Diễm Hương vào Sài Gòn học thế thôi, còn gia đình 

ở lại với các em,  Đi vào  Sài Gòn thì Diễm Hương học nội trú ở  trên đường Tú 

Xương, khi đó muốn vào Y khoa thì phải có bằng SPCN, hoặc tương đương nào đó, 

thì mới thi vào trường Y và Dược được, thì lúc đó Diễm Hương đã thi xong SPCN, 

đại học khoa học. Sau khi học 1 năm thì thi được vô Y khoa, thực sự muốn học 

thêm thì học thêm physical psychology. Sinh lý học, giáo sư Trần Thị Lan, sau đó 

thay vào Đại học Y khoa Sài Gòn thì Diễm hương vào đại học y khoa Minh Đức, 

đến năm 1975 là cuối năm thứ 3 chưa xong thì năm 75 không được theo học nữa. 

Vì là con của sỹ quan chế độ cũ,  

NB: chị Diễm Hương chưa thực sự chưa làm gì trước 75 đúng không ạ ? 

19:32:DH: Thưa lúc đó vẫn còn là sinh viên,  

NB: xin hỏi lại về vấn đề gia đình, chị có biết gì về dòng họ nhà chị không ? ví dụ 

có gì đặc biệt, có nhân vật nào đặc biệt ông cụ là điền chủ, ông bà ngoại, ông bà 

nội có thuộc dòng họ đặc biệt không ? 

20:13:DH: Diễm Hương nghĩ là dòng họ Phạm tại Hà Nội và Thái Bình cũng là 

những người dân bình thường trong xã hội thôi, tuy nhiên là cũng thanh liêm và 

đông con cái, và khi mà di cư vào trong nam thì chỉ có một số anh em đi vào thôi, 

một số không đi kịp, ở lại, sau năm 75 cũng có gặp gỡ gia đình, ở ngoài bắc sau 



khi ông bà bị đấu tố, thì các bác chú đã bị ra khỏi miếng đất của mình, rồi cũng 

buôn thúng bán bưng thôi,  không được đi học gì hết.  

NB: Vẫn được ở trong Hà Nội hay đưa đi vùng nào? 

21:15:DH: Một thời gian sau việc cải cách ruộng đất bị chỉ trích đó, thì một số 

được trở về nhà mình để ở, từ đó bắt đầu sống, với đời sống vất vả, cho tới bây giờ 

không có bệnh bạo gì có người sống tới 96 tuổi còn khỏe mạnh. 

NB: Chị có gặp lại họ sau năm 75 không ạ ? 

<video 3> 

00:39:DH: Sau năm 75 trước khi Diễm Hương đi, cũng có gặp bác bên nội, vì bên 

mẹ Diễm Hương thì chỉ có mẹ Diễm Hương thôi,  

NB:  Chị có nhớ câu chuyện gì do gia đình kể lại về tổ tiên, ông bà, chẳng hạn như 

những lúc ông bà cụ kể chuyện dòng họ, thì chuyện nào Diễm Hương nhớ nhất? 

01:33:DH: Chuyện Diễm Hương nhớ nhất thời gian gần đây khi mà Diễm Hương 

có cơ hội ngồi nói chuyện với ông cụ về chuyện ông cụ gặp nhau như thế nào, lấy 

nhau ra sao, cái mà Diễm Hương để ý nhất đó, là khi mà mẹ Diễm Hương lấy 

chồng đó, thì có một cái rất dễ thương mặc dù hai gia đình đã đính ước, và chưa có 

quen nhau, nhưng mà ông cụ được đi học tây học thành ra cũng có qua thăm mặt 

người vợ tương lai mình thế nào, và mẹ diễm hương cũng đứng lấp ló để xem 

người đàn ông của mình sau này như thế nào, và hai người đó mặc dù gia đình đính 

hôn nhưng mà hai người gặp thì rất có cảm tình với nhau và đã có trao đổi rất riêng 

tư, và điều đó làm Diễm Hương thấy dù chế độ nào đi nữa, dù phong kiến hay khó 

khăn thế nào thì trái tim người phụ nữ vẫn rung động rất là dự do, đó là điều rất 

đáng yêu, chính đáng yêu đó mà mẹ Diễm Hương thì học tiếng Nôm, bố Diễm 

Hương thì học tây học, khi lên Hà Nội học Y khoa thì cũng đã có một số thiếu nữ 

mà con nhà khá là tây học phóng khoáng, cũng đã có cảm tình với bố diễm hương, 

nhưng mà vì hình ảnh một cô gái dưới quê nhìn mình mà thương yêu mình một 

cách kín đáo đằm thắm, giữ ông cụ lại làm cho không có gì vượt quá cái tình bạn, 

cái điều đó làm cho Diễm Hương thấy là tình yêu ở thời nào cũng có những cái rất 

là romantic, và rất là hạnh phúc,  

NB: Nghĩa là hôn nhân được sắp đặt nhưng mà nghĩa là cũng rất yêu nhau.  

03:50:DH: Cũng rất là yêu nhau, cũng rất là may mắn là như vậy. Có một điều nữa 

diễm hương muốn nói đến sự khắt khe của thời phong kiến, nó không còn nhiều, 

nhưng mà khi mẹ diễm hương lấy ông cụ, sinh Diễm Hương được 1 năm rồi, cho 



dù bà ngoại có xin để mẹ diễm hương bồng con về bà ngoại bên bà nội cũng không 

có cho, thành ra cả năm mới đi về, mà về có vài ngày thôi. Lúc đi lấy chồng thì mẹ 

Diễm hương có cho một cô hầu đi theo để bầu bạn với con gái mình, cái đó cũng 

nói lên một điều là bà nội không cho về bên ngoại, muốn về là phải xin phép, 

không giống mình bây giờ muốn về là xẹt một cái đi luôn, cái đó là cái rất đáng 

nhớ.  

NB: xin chị cho biết Việt Nam cũng như sau này bên Úc, gia đình có gặp gỡ 

thường xuyên không ? có những ai tham dự, trong những buổi gặp mặt đó có gì 

đặc biệt? 

05:25:DH: Dạ khi ở Sài Gòn, trước 1975 đương nhiên trong gia đình 6 chị em và 

bố mẹ, ở Sài Gòn thì chưa có người giúp việc,  lúc đó diễm hương vẫn còn bé 

không nhớ được những cái ở Sài Gòn, chỉ có ra tới Đà Nẵng mới có thêm 2 em, 

nhưng mà gặp gỡ các chị con các bác cũng khá thường xuyên, tới khi ra Đà Nẵng, 

thì cũng chỉ  có ông cụ ngoài đó thôi còn các bác các anh các chị là ở Sài Gòn hết.  

NB: Xin cho biết tại sao ông cụ ra Đà Nẵng ạ ? 

06:21:DH: Thưa do bố diễm hương đổi, vì trong quân y, thành ra đổi thì cả gia 

đình phải đi theo,  khi sống ở Đà Nẵng thì cũng chỉ có bố Diễm hương ở đó thôi, 

sau này khi vào nam trở lại thì Diễm Hương lớn rồi, học hai năm ở Sài Gòn, sau đó 

cả gia đình Diễm hương dọn vào Sài Gòn hết, con các bác các anh các chị cũng lớn 

rồi.  

NB: Thường là vào các dịp nào ạ? 

07:08:DH: thường là vào các ngày cuối tuần, chị em hay họp lại với nhau đi xi nê.  

NB: Họp đại gia đình thì phải có cái dịp lễ nào đó ? 

07:18:DH: Thường thì phải là dịp giỗ hay gì đó,  ông bà nội, bên ngoại cũng có, 

dịp tết, đám cưới các anh các chị,  

NB: Trong những dịp đó có những món ăn nào, phong tục nào ? 

07:54:DH: Nấu ăn thì hay nấu mấy món ngoài bắc, tết thì làm dưa cải dưa hành, 

gói bánh chưng, ngày giỗ thì nấu thang gà, các món miền bắc, hoặc là vịt xáo măng, 

những món ngoài bắc mẹ diễm hương với các bác gái hay làm, đó là tết nhất và 

những ngày giỗ,  

NB: Sau này sang Úc định cư hay sang Hoa Kỳ thì có những dịp lễ nào hội họp gia 

đình không ạ ? 



08:44:DH: Dạ thưa khi ở bên Úc thì như Diễm Hương nói chỉ có mỗi gia đình 

diễm hương thôi, thành ra chỉ có khi sang  

NB: Mình nói chuyện ở bên Úc, đại khái chuyện họp gia đình rồi truyền thống còn 

giữ, hay kể cả những di vật, kỷ niệm gì còn giữ không ạ? 

09:23:DH: Dạ do di cư nên không giữ gì ngoài những tấm ảnh của gia đình, từ 

ngoài bắc mẹ có mang theo, bây giờ thì Diễm Hương có lưu lại những hình ảnh từ 

khi bố mẹ diễm hương còn trẻ, còn bồng Diễm Hương trên tay, tới bây giờ, còn giữ 

được. 

NB: Những hình ảnh, những kỉ niệm đó vẫn còn lưu giữ chứ ạ? 

09:56:DH: Dạ vẫn còn giữ. 

<Video 3> 

NB: Xin chào chị Diễm hương, trong phần tiếp thì tôi xin hỏi về kinh nghiệm trong 

thời chiến tranh Việt Nam, rồi đời sống di dân, sang úc và Hoa Kỳ? Chiến tranh đã 

ảnh hưởng đến gia đình và cuộc sống làng xóm như thế nào ? 

00:40:DH: Khi cả gia đình di cư từ bắc vào nam thì ông cụ Diễm Hương là một 

sinh viên Quân y, do đó khi ra trường đã là một người trong quân đội của quân lực 

VNCH, thời chiến như vậy, thì ông cụ cũng làm trong quân đội, chịu mọi điều 

động của quân đội, trong Sài Gòn, rồi sau này chuyển ra Đà Nẵng để làm chỉ huy 

trưởng của trại Duy Tân, Đương nhiên lúc đó Diễm Hương cũng từ từ lớn lên học 

xong tiểu học tới Trung Học, rồi tới năm 1968 có tết mậu thân, giặc đã đánh vào 

Huế, đương nhiên ở Đà Nẵng cũng hứng chịu Pháo kích rất nặng nề, nhà Diễm 

Hương cũng như những nhà ở Đà Nẵng khác đều có những hầm trú ẩn, khi nói đến 

cộng sản, thì cả nhà chạy xuống hầm hông nhà, để tránh pháo kích của cộng sản, 

trong những lúc chiến trận lên cao thì ông cụ làm chỉ huy trưởng của tổng y viện, 

lớn thứ nhì của miền nam, cũng rất là bận rộn để cứu thương bệnh binh, khi đó 

cũng diễm hương cũng lớn rồi, ông cụ kể là khi đó lính VNCH cũng bị thương 

nhiều, tù binh của cộng sản mình cũng bắt được nhiều, và với tinh thần nhân đạo 

của người Việt người lính của mình vẫn cứu chữa thương binh phía cộng sản, đối 

đãi với họ theo tinh thần nhân bản con người, đó là hình ảnh mà diễm hương nghĩ 

trong thời chiến mặc dù mình không phải là người đứng tham gia trực tiếp vào 

cuộc chiến đó, nhưng mà mình nhìn thấy được hành động cao cả của quân lực Việt 

Nam cộng hòa mình đã thấy niềm hãnh diện mà mọi người cần hiểu được điều đó.  



NB: Như vậy trong thời gian chiến tranh Việt Nam với sự tham gia của người Mỹ, 

thì chị có liên hệ gì với những người lính mỹ không ạ ? 

04:01:DH: Thưa khi quân đội Hoa Kỳ đổ quân xuống miền nam Việt Nam thì 

Diễm Hương học Trung học rồi, thời kỳ đệ tam đệ nhị đệ nhất, thời gian đó thêm 

cái truyền thống người Việt Nam mình, tới mỗi dịp lễ tết thì thường có lệ hậu 

phương đi thăm tiền đồn, rồi làm khăn tay cho các anh lính chiến, trong đó cũng có 

những người lính Hoa Kỳ, Trong trường cũng có những nhóm nữ sinh tới chăm 

sóc bệnh binh của quân lực VNCH có cả binh lính Hoa Kỳ, Diễm Hương cũng có 

nằm trong số những nữ sinh đi thăm tiền đồn rồi cũng viết thư cho các anh lính 

Hoa Kỳ, cũng có cơ hội gặp những người lính rất trẻ của Hoa Kỳ, cũng rất xúc 

động, vì Diễm Hương nghĩ là thế hệ trẻ của Miền Nam phải bảo vệ thành trì Miền 

Nam, bảo vệ tự do miền nam, nhưng mà những thanh niên trẻ của nước khác, họ 

cũng đến đây để góp phần với mình, thì bỏ khoan hãy nghĩ tới chính trị hay quyền 

lợi chính trị của Hoa Kỳ khi đổ quân tới miền Nam, nhưng mà những người lính 

Hoa Kỳ chết tại miền nam để bảo vệ tự do thì  Diễm Hương rất là kính phục, và tới 

bây giờ vẫn cám ơn họ, những gia đình có những đứa con rất là trẻ bỏ thân mình 

trên đất lạ. 

NB: Thưa do chiến tranh Việt Nam, chị có thể cho biết trong gia đình có ai bị bắt 

cầm tù hay những gì đã xảy ra.  

06:17:DH: nói về trong đại gia đình thì gia đình Diễm Hương có ông cụ bố diễm 

hương trong quân y, những người em bà con cũng tham gia quân lực VNCH và 

cũng có một người em họ hi sinh trên chiến trường,  đó là trong gia đình, đi lính rất 

đông, phải nói tới 100% nam giới trong đại gia đình đều tham gia quân lực VNCH, 

sau 1975 tất cả họ đều vào trại cải tạo, kể cả bố Diễm Hương,  

NB: Thưa chị có thể cho biết ông cụ bị đi tù bao lâu không ạ ? 

07:11:DH: Dạ thưa sau năm 1975 thì chính quyền mới của cộng sản cưỡng chiếm 

miền nam thì họ có nói là mang các quân cán chính ra đầu thú được đi học tập cải 

tạo trong vòng 6 tháng, ông cụ cũng theo mọi người, nghĩ rằng người ta đã nói vấn 

đề đó, nhưng mà thực sự đến để mà theo như người ta cho đi học tập cải tạo, thực 

sự là đi tù khổ sai, ông cụ đi năm 1975 đến năm 1978, 3 năm.  

NB: Chị có thể cho biết gia đình quyết định rời khỏi Việt Nam khi nào, và trong 

điều kiện như thế nào không ạ ? 

08:22:DH: thưa trong giai đoạn bố Diễm hương trong tù cải tạo thì căn nhà ở miền 

nam trên đường Trương Minh Giảng, và Huỳnh Quang Tiên, bị tổ dân phố, công 



an khu vực cho những người khác vào ở, song song với những vụ đánh tư sản mại 

bản, thì họ vào xem nhà có vàng hay đô la gì không,  nhưng mà mẹ diễm hương 

cũng rất mạnh mẽ không cho ai vào nhà, đe dọa họ nếu cho người vào thì chúng tôi 

sẽ có những hành động mà quý vị không thể lường được. Giống như là tự tử chết 

chẳng hạn, trong khi đó thì là con của sỹ quan chế độ cũ, Diễm Hương cũng như 

các em không được tiếp tục học đại học,  cả nhà phải đi tìm những sinh kế mới, để 

có nguồn thu nhập sinh sống như bán một số đồ đạc, bàn ghế sống qua ngày thôi, 

rồi đi đổi tiền cũng không còn gì nữa. Nhưng cũng rất may là mẹ diễm hương cũng 

giữ được một số vàng gửi đến những người quen hay nhờ những nơi khác giữ dùm 

để sau này để đi bán chính thức cho cả gia đình, sau khi ông cụ đi cải tạo về sau đó 

ông cụ cho từng đứa con đi từng chuyến, cũng rất may đã đến được bến bờ,  

NB: Xin chị cho biết riêng cá nhân chị đi năm bao nhiêu, mất mấy ngày lênh đênh 

trên biển, rồi tại sao đến Úc không ạ ? 

10:58:DH: Gia đình người em trai thứ tư được bố mẹ diễm hương cho đi trước, đó 

là đứa em mà nó vừa học trung học xong và bị đi nghĩa vụ quân sự, bằng mọi giá 

không cho nó đi nghĩa vụ quân sự, em của Hương đã đi bộ qua campuchia, rồi qua 

thái lan nhưng thất bại lại phải đi về rất nguy hiểm, Sau cùng rất may là tìm một 

chuyến đi vượt bằng tàu, và em đã đến Thái Lan, bị cướp bị hải tặc, nhưng may là 

con trai nên không gặp nguy hiểm gì. 

NB: Thế còn chuyến của chị thì có gặp nguy hiểm gì không ? 

11:54:DH: Người em đi trước, thành ra em xin định cư của úc, do đó trong chuyến 

Diễm Hương và cô em gái đi, thì đi năm 82 thì gió cấp 7 rất lớn, nhưng mà người 

ta nói đi gió vậy thì công an không giòm ngó, nhưng mà thực sự khi từ tàu nhỏ ra 

tàu lớn thì bị công an bắn, và tàu đã xả hết tốc lực chạy trốn, tàu đã bị hai viên đạn, 

nhưng mà rất may không ai trúng đạn, lênh đênh 7 ngày, rồi bị tàu hải tặc rượt, rồi 

chạy mất hướng hết, nhưng mà ra tới hải phận quốc tế, thì gặp một tàu nhưng mà 

diễm hương không có nhớ là tàu của nước nào nhưng mà tàu diễm hương xin cứu 

thì họ không cứu, mà họ nói là tàu mình máy còn chạy được, họ tiếp tế dầu, và cho 

cả tàu 1 thùng quýt, lênh đênh trên biển không có đồ ăn, mà đối với diễm hương thì 

trái quýt đó còn quý hơn vàng vậy, sau đó bị lạc đường thì lênh đênh trên biển tới 

ngày thứ 7 thì gặp tàu mã lai, nhờ kéo vào bãi, thì tới nơi thì lại đâm vào bãi đá, do 

đó tàu bị lủng, mắc vào trong đá, do đó nước tràn vào tàu, thanh niên thì biết bơi, 

phụ nữ nhảy xuống sau, gia đình mình nhảy xuống sau cùng thì có 2 đứa nhỏ mà 

lại không biết bơi nữa, có 2 người lính mã lai họ xuống họ cứu, đưa vào bờ, rất là 

may. 



NB: Thưa Diễm Hương ở trại Mã lai bao lâu? 

14:16:DH: Thưa Diễm Hương ở Mã lai khoảng 6 tháng, ở trại Polobidong, rồi 

được phỏng vấn, vì có gia đình bên úc, có người em ở bên Úc rồi,  

NB: Tại sao hồi đó cậu ta lại chọn úc ạ? 

14:33:DH: Hồi đó ở tại Thái Lan thì diễm hương có nghe em kể là đi Mỹ rất khó 

lúc đó, tại vì không có bà con bên mỹ trong khi cao ủy tị nạn úc nhận phỏng vấn 

thì em lại được nhận qua Úc, thành ra nghĩ là gia đình sang đó.  

NB: Chị đến úc năm nào ạ ? 

14:54:DH: Dạ thưa đến úc năm tháng 6 năm 1983, đi tháng 12/81 và đi sang úc 

tháng 6 năm 82. Sau đó chị ở úc bao nhiêu năm, vì lý do gì chị lại sang Mỹ định cư. 

15:27:DH: Diễm Hương đi học lại đại học, rồi ra trường, học ngành điện tâm đồ, 

những thí nghiệm lâm sàng, thử nghiệm cần thiết cho một người bệnh nhân, Diễm 

Hương chuyên về Não, rồi sau đó làm trong bệnh viện, một thời gian sau thì gia 

đình đổ vỡ, và diễm hương có một đúng lúc cộng đồng Việt Nam ở úc họ tổ chức 

những nước bị thống trị bởi cộng sản, diễm hương đã tham dự cuộc biểu tình đó, 

rồi mình cũng tham gia hoạt động cộng đồng để phản đối sự hà khắc của cộng sản 

ở Việt Nam, rồi Diễm Hương gia nhập vào tổ chức mặt trận quốc gia giải phóng 

Việt Nam của ông Tướng Hoàng Cơ Minh, từ năm 1982 rồi sau đó đến năm 2000 

bên Mỹ có công việc cần sự đóng góp của Diễm Hương, từ đó Diễm Hương tạm 

biệt Úc sang bên này làm việc. 

NB: Hiện giờ thì chị là công dân úc phải không ạ ? 

18:06:DH: Dạ thưa có, mỗi một năm thì Diễm Hương về thăm nhà 1 lần, hoặc gia 

đình qua bên này chơi, và vẫn liên lạc với gia đình bên Việt Nam. 

NB: Xin chị cho biết cảm giác đầu tiên khi chị đặt chân đến Hoa Kỳ không ạ ? 

18:32:DH: Dạ thưa sống bên úc thời gian đầu tiên khi người Việt mới định cư thì 

đời sống rất êm đềm, nhưng sau tới năm 2000 khi sang bên Hoa Kỳ thì Diễm 

Hương nghĩ là cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ cũng đã Settle một phần nào rồi và 

cái đời sống nó bận rộn và vội vã hơn bên úc, bên úc đúng cái tên là Down to up, 

sống rất đơn giản, thoải mái, không có bao giờ làm một ngày làm hai ba job, chứ 

đời sống vật chất đòi hỏi cao hơn, chứ không như bên úc, ví dụ bên này 2 vợ chồng 

2-3 cái xe, còn bên úc, 1 gia đình 1 xe cùng đi làm.  

NB: Thưa hiện tại chị sinh hoạt trong ngành gì? 



20:03:DH: Như từ đầu Diễm Hương nói là mình biết khả năng mình về văn 

chương, nhưng lại đi theo nghề rất khoa học, khi qua bên này theo yêu cầu của tổ 

chức diễm hương đi theo, đề nghị diễm hương làm về truyền thông. Bên Úc thì 

Diễm Hương cũng có tham gia hoạt động cộng đồng, đài phát thanh cộng đồng , tại 

đó cũng có kinh nghiệm, ở bên Mỹ có nhu cầu thành lập đài phát thanh. Từ đó 

Diễm Hương qua đây, với đòi hỏi công việc, diễm hương đã tham gia và đi sâu vào 

hơn rồi tự học, cũng có những người bạn, cũng đặc biệt như chị, chị cũng là một ký 

giả rất tên tuổi tại Hoa Kỳ, chị cũng đã hướng dẫn Diễm Hương, thành ra từ đó 

Diễm Hương cũng bước vào ngành đi sâu hơn, kể ra bây giờ cũng đã 10 năm, 

<Video 4> 

NB: Thưa chị có làm việc trong ngành truyền thông thì có liên hệ,  thì theo chị văn 

hóa người Việt tại Hoa Kỳ sẽ ra sao, điều gì cần giữ, điều gì không ? 

00:18:DH: Diễm Hương rất lạc quan, những cộng đồng thiểu số được sự trợ cấp 

của chính phủ để giữ văn hóa của mình, để mở những trường tiếng Việt, bên úc là 

cộng đồng liên bang thành ra có những trường dạy tiếng Việt, các em nói tiếng 

Việt rất giỏi. Bên này thì đời sống khá là xô bồ, bố mẹ đi làm nhiều việc quá, 

không biết các em tiếng việt ra sao, sinh sống một thời gian 3 năm, 5 năm Diễm 

Hương rất kính phục những vị làm việc cộng đồng tại Hoa Kỳ, không được tài trợ 

của chính phủ, tự mình đứng ra thành lập trung tâm việt ngữ, như tại Nam cali có 

hàng trăm trung tâm Việt Ngữ, có hàng ngàn em đi học, các em trong thế hệ thứ 2 

nói tiếng Việt rành rẽ, các em biết 2 ngôn ngữ, nếu bây giờ về Việt Nam, ngay cả 

tại Việt Nam có khi người Việt không giữ được cái nét đẹp của người Việt Nam, 

mà chỉ là vì ở trong nước thì thế thôi, chứ không làm nổi bật được cái culture của 

người Việt Nam mình. Bằng cộng đồng người việt ở Hoa Kỳ. 

NB: Trước khi chấm dứt buổi nói chuyện, chị có điều gì muốn nhắn nhủ với thế hệ 

trẻ người Việt ở Hoa Kỳ không ạ ? 

02:10:DH: Nhắn nhủ thì không dám, mặc dù để thế hệ trẻ có ý niệm tại sao họ có 

mặt ở đây, nhưng mà Diễm Hương muốn chia sẻ rằng với một tuổi thơ đẹp như 

vậy, có lẽ gia đình phải được ở miền Bắc, nhưng mà vì chủ nghĩa không phải chủ 

nghĩa dân tộc, do đó gia đình bị chia đôi, tưởng trong nam cũng có một gia đình rồi 

thế hệ thứ 2 lớn lên rồi được sống ngay tại đất nước của mình, mình được học văn 

mình, được xây dựng đất nước mình nhưng cũng lại vì một chủ nghĩa phi dân tộc, 

rồi lại phải bỏ ra đi, khi đi đến đây, Diễm Hương muốn nói là dù thời chiến tranh 

hay gì nữa, thì tuổi thơ tại Việt Nam vẫn rất là đẹp, dù các em ở hải ngoại, các em 

rất là tự do, đầy đủ vật chất, nhưng các em không có được tuổi thơ Việt Nam, được 



sống gần đồng ruộng mặc dù là người thành phố, được nghe những câu hò, được 

có những hạnh phúc là được sống với đất nước trong những lúc thăng trầm, đó là 

những gia tài mà Diễm Hương muốn chia sẻ qua buổi nói chuyện này, các em được 

rất nhiều ưu đãi , có cha mẹ, được học hành, được tiến thân, các em có được gia tài 

của cha mẹ để lại các em phải bảo vệ nó, cha mẹ đã gây dựng các em nên giữ và 

bảo vệ nó. 

NB: Thay mặt hội Vietnamese American heristage foundation xin được cám ơn chị 

đã tham gia buổi nói chuyên hôm nay. 


