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NB: Dạ thưa chị Phạm Quỳnh Hoan, hôm nay đại diện cho hội bảo tồn văn hóa lịch sử người Mỹ gốc Việt, 
phỏng vấn chị về thời niên thiếu cũng như gia đình của chị và văn hóa truyền thống của người Việt Nam 
của mình, tiếp theo là phần Việt Nam trước 1975 và chiến tranh đã ảnh hưởng đến chị và gia đình thế 
nào, cái nhìn của chị về sự hiện diện của quân lực Hoa Kỳ ở Việt Nam thế nào, sau đó là sẽ đến phần sau 
40.3 năm 1975 chị đã định cư tại Hoa Kỳ như thế nào. Trước tiên Diễm Hương xin chị cho biết tên, ngày 
sinh, nơi sinh của chị 

01:27:NH Tôi tên là Phạm Quỳnh Hoan, sinh tại Phương Liệt, Hà Đông, giờ thuộc Hà Nội, tài vì năm đó là 
năm 1945, ngày sinh nhật là 29.12 tôi sinh trưởng trong một gia đình cổ gần như ngũ đại đồng đường 
trong cùng một gia đình, gia đình cụ nội và ông nội tôi có một cái trại ở Hà Nội năm 30 40 thì đến năm 
50 thì biết gọi là trại Vân Hồ, là nơi các cụ cứ họp lại để thi hoa thủy tiên, ngắm hoa quỳnh, nghe hát cô 
đầu, một cửa hàng bách hóa ở phố Huế, tôi không nhớ rõ số nhà, nhưng tôi nhớ rõ ở Phố Huế, một đầu 
gần Hiệu kem Cẩm Bình, một đầu nữa thì có nhà hàng tàu Đại Lục, đó là kỉ niệm thời thơ ấu còn nhớ 
được đến giờ này  

NB: xin cám ơn chị, tất cả những gì chị kể thì chị sinh năm 45 đến năm 54 thì chị và gia đình đã di cư vào 
nam, chị có nhớ kỷ niệm nào về chuyện di cư đó năm 54.  

03:02:NH: Tôi nhớ là thời di cư đó thì gia đình của bố tôi thì rất đông anh em, cụ ông nội tôi có tới theo 
như tôi biết là có tới 4 bà vợ, thành ra cô chú là phải trên 20, những người thân cận nhất cũng là phải 
mười bốn người, ông cụ ở lại đến năm 54, nhưng mà khi tiếp thu Hà Nội rồi đó, tại vì bố tôi làm việc cho 
quân đội Pháp, tiếp thu Hà Nội tiếp thu Hải Phòng xong thì gia đình chúng tôi theo quân đội pháp xuống 
Hải phòng, và ở lại Đồ Sơn thêm 1 năm nữa, rồi mới theo đoàn quân đội pháp cuối cùng rời khỏi Việt 
Nam, tôi nghĩ là phải cuối năm 54, đầu năm 55. Tức là sau khi tiếp thu Hải Phòng rồi tôi mới rời khỏi Đồ 
Sơn. 

NB: Dạ chị có nói là rời khỏi Việt Nam hay rời khỏi Miền Bắc ? 

04:22:NH: Rời khỏi miền bắc, đi vào miền nam đó,  

NB: Trong chuyến tàu cuối cùng của năm 55? 



04:29:NH: chuyến tàu cuối cùng thì là của những người di cư,nhưng có thể là chuyến tàu cuối cùng của 
quân đội pháp rời khỏi Hải Phòng, Đồ Sơn. 

NB: Thưa chị vừa mới cho biết một chi tiết đặc biệt, là gia đình chị cũng khá nổi tiếng, có thể có nơi tụ 
tập lại để xem văn nghệ, đặc biệt là hát cô đầu, xem hoa Thủy Tiên, thì việc xem hoa thì khá là phổ biến, 
nhưng mà hát cô đầu, thì trong gia đình có vị nào chuyên về ngành hát này không ? 

05:12:NH: Ở nhà tôi gọi là bà ba, tức là người vợ thứ 3 của ông nội tôi, gọi là bà già, bà trẻ, rồi bà ba, rồi 
đến cô tư đến ai thì không còn nhớ nổi, nhưng mà bà ba là con một cụ đồ trong làng Vân Hồ, không 
được khá giả thành ra ông tôi đã đón bà về để cùng ở trong trại với chúng tôi.  

NB:Thì bà là người hát cô đầu ? 

05:52:NH: Dạ bà là người hát cô đầu, và rất là giỏi thi phú, bà là con một cụ đồ thành ra cũng tương đối 
là được ăn học, có chữ nho ngày xưa. 

NB: Như vậy thì chị có được truyền nghề hát cô đầu này không ? 

06:14:NH: Tôi thì sự thực không có được chân truyền từ bà, nhưng mà sau năm 54 ông nội tôi gửi bà ba 
đi theo bố tôi và hai người chú nữa vào trong Nam để coi như săn sóc con chồng, vì bà ba không có con, 
thành ra lúc mà cụ buồn thì cụ ngồi cụ hát, thì tôi là người cháu lớn nhất trong gia đình thành ra thường 
nghe cụ hát rồi ngồi tỉ tê, có thể bà nhớ cụ ông, có thể bà nhớ quê hương mà bà không biết tỏ cùng ai, 
tại bà là người hơi nghiêm khắc, hơi cổ trong gia đình thành ra cụ không thích những cái chuyện hò hát 
hoặc gì, nhưng mà lúc bấy giờ mình còn bé nên mình không biết gì, nên mình bị ảnh hưởng như vậy, mãi 
cho đến cái năm mà nhà tôi coi phim Mê Thảo, anh ấy thích quá, thì lúc bấy giờ tôi mới nói cho nhà tôi 
biết là tôi đã biết hát ả đào từ cái đó.  

NB: Xin chị cho biết, sau năm 1954 cả gia đình đã đi vào nam hay có người nào còn ở lại Miền Bắc. 

07:32:NH: Gia đình chúng tôi lúc bấy giờ chia làm 2 bố tôi theo quân đội Pháp, ông chú tôi là người học 
Nam định, tôi nhớ khóa 1 hay khóa 3 gì đó, một hai khóa đầu tôi, chú tôi lúc mất là mang Lon Đại tá của 
quân lực VNCH, có thời từng làm tổng lý bộ nội vụ dưới thời ông Ngô Đình Diệm. 

NB:Như vậy khi gia đình di cư vào nam có ai ở lại miền bắc? 

08:08:NH: Dạ có một nửa các cô các chú ở lại miền Bắc, 1/3 đi vào trong Nam,  

NB: Sau năm 1975 chị có cơ hội gặp lại những vị ở lại miền BẮc không? 

08:28:NH: Tại vì mẹ tôi ở lại Miền Nam, không đi vượt biên cái thời kỳ 75 đó, thì bà mẹ tôi ở lại thì tới 
năm cho về Việt Nam, thì tôi về liền, tôi gặp mẹ tôi, lúc bấy giờ cụ cũng cỡ gần 60 rồi, tôi có đưa mẹ ra 
bắc, gặp lại các cô, gặp lại mấy người chú còn lại, vào khoảng năm 90 gì đó. rồi cho tới năm 95 tôi về 
nữa. Thì các cụ ông mất hết, còn 5 cụ bà, đó cũng là cái kỷ niệm tôi nhớ. 

NB: Chị đã rời khỏi Sài Gòn ngày 30.4 năm 75? 

09:21:NH: Tôi rời khỏi đất nước vào ngày 28/4/1975, tôi đi theo quân đội mỹ vì bố các cháu cho đến giờ 
phút này sự thực nếu hỏi nhà tôi bố các cháu làm việc gì thì tôi vẫn hoàn toàn không biết. Vì có những 
cái ngành công tác anh ấy không bao giờ nói cho tôi biết hết anh chỉ nói là anh đi ba ngày, bốn ngày, 1 
tuần. Thfi là tôi biết thôi, nhưng có lúc mặc quần áo nhà binh, có lúc mặc quần áo civil tôi nghe loáng 



thoáng là những chương trình ấp chiến lược, Phượng Hoàng, nhưng mà nhà tôi rất nhiều bạn trong 
không quân và nhảy dù. 

NB: Xin chị cho biết quý danh của anh nhà ? 

10:08:NH: Nhà tôi là Lê Văn Bảo, con cụ Nguyễn Văn Thịnh chủ cinemar Long Biên thời trước 54.  

NB: Trở lại thời kỳ năm 54, sau khi di cư vào nam chị thấy đời sống thế nào ? 

10:34:NH: Lúc bấy giờ tôi vào khoảng 10 tuổi, thì bởi vì theo bố tôi đi làm việc ở, không phải đi vào Sài 
Gòn liền, mà đi vào Đà Nẵng, thì tôi học theo chương trình Pháp thì từ Hà Nội vào đến Đà Nẵng, sau đó 
1-2 năm thì mới vào đến Sài Gòn ở thì đi theo chương trình tổng ủy dinh điền của chú tôi là ông Tạ Đình 
Nguyên làm dưới thời Ngô Đình Diệm đó, thì ở Phú Thọ lều một thời gian, sau đó xuống Trung Chánh, 
rồi lại quay ngược về Nguyễn Tri Phương, rồi bố mẹ tôi về chợ ông Tạ lập nghiệp, cho đến năm 75 vẫn ở 
đó. 

NB: Từ năm 1954 vào nam là 10 tuổi, cứ đi theo thân phụ, thì cái việc học, việc bạn bè thế nào ? 

11:56:NH: Cái thời trước tiểu học, tôi không nhớ nữa, tại mấy trường công giáo, xơ, xơ dữ lắm, hay nhéo 
tai chắc tại tôi hư, nhưng tôi nhớ nhiều là mẹ tôi muốn tôi thi vào Trưng Vương học tại gia đình người 
bắc, mà lúc bấy giờ trường Trưng Vương chỉ có con gái thôi, tôi thi rớt hai lần, lần đầu không đủ tuổi, vì 
tôi sinh tháng 12 cũng coi như rớt, năm sau tôi thi rớt, năm sau nữa mới đậu, thành ra khi vào Trưng 
Vương tôi hơn bạn đồng tuổi khoảng 1 hai tuổi  

NB: Chị học Trưng Vương từ đệ thất tới đệ nhất thì chị có kỷ niệm nào đáng nhớ nhất ? 

12:50:NH: Kỷ niệm thì nhiều, tại vì thời gian đó là thời gian đáng nhớ nhất của một người con gái, vì thời 
gian đó sống rất là vô tư, mẹ tôi là người đàn bà vừa đẹp vừa giỏi thành ra cụ đã cưu mang gia đình 
nhiều. 

<Video 2> 

 

 

NB: Trong suốt thời gian chị học ở trương vương từ đệ thấp tới đệ nhất thì chị có kỉ niệm nào chị muốn 
chia sẻ, chị nhớ nhất không 

00:09:NH Thời học sinh là cái thời bao giờ cũng là cái thời đẹp nhất, nhất là cuộc đời người con gái Việt 
Nam, tôi có thể nói là tôi không có tuổi con gái vì tôi lấy chồng rất là sớm, tôi chưa ra khỏi trung học thì 
tôi đã lập gia đình,  tôi mới học đệ tam,có thể lại lười học thôi chắc thể tịa lười học, anh nhà tôi cũng hơi 
lớn tuổi, thành gia chúng tôi lập gia đình thì cũng như mọi người đàn bà khác, tôi chỉ là người nội trợ 
trong, cái thời đi học thì cũng cho tôi những ngày tháng rất thơi mộng, như chị biết trường trương 
vương thì ngay cạnh sở thú thành ra tới giờ này chugns tôi vẫn còn liên lạc, có những người bạn học với 
nhau từ 50 năm vè trước, chúng tôi vẫn còn thân nhau lắm.  

NB: ở trường trương vương thì có cái truyền thống là tổ chức ngày lễ hai bà trương, trưng trắc, trưng 
nhị, chị đã có cơ hội để làm trưng trắc, trưng nhị hoặc là tham gia vào trong cái lễ hội đó không? 



01:26NH: Tôi cũng đã được hân hạnh làm hai bà trưng 2 lần và cũng có góp tay vào trong những cái ngày 
đại hội hoặc những ngày họp mặt hang năm của Houston hoặc của wasshington DC hoặc là Cali 

NB: có lẽ là bây giờ mà cái cảm giác của chị khi mà được làm hai bà trưng, đóng vai hai bà trưng, thì 
đương nhiên cảm giác đó nó khác nhưng mà chị có nhớ lại được cái cảm giác ngày xưa khi mà được ở 
trường các cô các thầy chọn làm hai bà trưng thì làm trưng trắc hay trưng nhị  

02:01:NH: Ngày xưa đó, lúc đi học đó chưa được chọn tại vì những chị phải học đệ nhất, đệ nhị mới 
được chọn làm hai bà trưng, chúng tôi chỉ được chọn vao những buổi họp mặt hằng năm sau 75 năm ở 
nước ngoài thôi, thế nhưng mà tôi đã được chọn đi xe hoa, cái hồi năm lớp đệ tứ, chỉ được làm lính thôi. 

NB: thôi thế cũng hãnh diện lắm rồi, chị có bao nhiêu anh em? 

02:35:NH: Mẹ tôi đẻ 10 người con ruột, tôi là lớn nhất, nhưng mà mẹ tôi nuôi them 6 người con nuôi, 
thành ra chúng tôi 16 người ở cùng một nhà được đi học đầy đủ như nhau. 

NB: chị có biết lý do tại sao mà bà cụ lại có them 6 người con nuôi, hoàn cảnh của những người con đó 
như thế nào  

02:57:NH Đầu tiên, hai người con nuôi đầu tiên thì mẹ tôi nuôi từ hồi ngoài bắc tại vì sau năm 1945 nạn 
đói lan tràn ở Việt Nam, xong mẹ tôi đi chợ rồi thấy mấy người không nuôi nổi con đó, cứ mang cho, gần 
như mang bán đó, thành ra mẹ tôi có nuôi hai người con, 1 người con trai, 1 người con gái, cái anh trai 
về sau đi lính rồi mất tích luôn, nhưng còn chị gái hơn tuôi vào khoảng 4,5 tuổi thì ở với mẹ tôi cho tới 
ngày mẹ tôi mất thì bây giờ các con của chị, các cháu của chị cũng sang đây ở gần với tôi. 

NB: còn những người khác thì có ở gần chị không 

03:50:NH Không, ở hoa kì thì có một người con bây giờ cũng làm kĩ sư ở Sain jose, còn một người con 
trai nữa thì làm bác sĩ ở bên Úc melburne   

NB: là con của chị? 

04:09:NH Là con của mẹ tôi, là con nuôi của mẹ tôi 

NB: à là các anh chị nuôi của chị, còn các anh chị ruột? 

04:14:NH Các anh chị ruột thì sau chiến tranh tôi mất 2 người em, 2 người em trai vì chiến tranh và 1 
người vì bệnh và 2 cô em gái, một cô nói thì rất là thương tâm, vào năm 18 tuổi là năm 87 em nó đi vượt 
biên, bán chính thức của chính phủ việt cộng , thì cả một cái tàu mất tích, cái chuyện đó thì cả chợ ông 
tạ đều biết, tôi có một ông cậu ruột và một bà gì ruột, ông cậu ruột thì cũng mất tích sau năm 75, sau khi 
báo với gia đình là xuống Cà Mau để đóng tàu để đón cả gia đình đi thì từ ngày đó thì chúng tôi lấy cái 
ngày đó làm ngày giỗ của cậu.   

NB: nói về với gia đình, thì xin chị cho biết là bao nhiêu người đi vào trong quân đội  VNCH hoặc là có 
những ngành nghề gì đặc biệt không? 

05:17:NH Người em trai kế tôi đó, cái lúc mà sau năm 75 làm trung úy, Tạ Đình Khang, ở vùng 4, làm về 
hải quân khóa 21 Bảo Bình ở Nha Trang, đó là cái tôi còn nhớ được, thì bây giờ hiện đang định cư ở bên 
Cali, Orient County  



NB: từ hồi ở Việt Nam trước năm 1975, chị có cho biết là các anh chị em ruột đến các anh chị em nuôi 
đều ở chung một nhà, cái sự liên hệ như thế nào, có chơi chung, có xích mích với nhau hay là có những 
cái gì không? 

06:07:NH Tôi nói trước là tôi là người đi lấy chồng rất là sớm, nhưng mà dưới tôi những 10 thằng em trai 
thành ra tôi quen với sự đông đảo của mọi người, tôi rất sợ sự cô đơn và tôi rất sợ sự những lúc mà phải 
ngồi một mình, đó là hình ảnh trong gia đình nhà tôi, tôi chỉ nhớ một lần là các em tôi nó đi học về thì nó 
đậu xe cũng như là bãi gửi xe đó thành ra rất là vui mà chị em cũng không có cái gì gọi là xích mích 
nhiều, mẹ tôi là người đàn bà rất là khéo, cái hình ảnh là cái bàn ăn thì me tôi phải đóng dài lắm, thành 
ra chúng tôi những mười mấy đứa ăn chung, còn 2 cụ thì ăn ở bàn riêng 

NB: thì như vậy là chị đi lập gia đình khá sớm như vậy thì chị có liên lạc lại với gia đình với các em 
thường xuyên hay các anh thường xuyên không. 

07:02:NH Có chứ, tôi lập gia đình nhưng mà chưa bao giờ tôi rời khỏi cái bàn tay của mẹ tôi , lúc nào tôi 
cũng ở gần với mẹ tôi dù tôi là theo bố của các cháu ở Đà Lạt, Vĩnh Long cứ vào khoảng 1,2 năm gì đó 
thế nhưng mà khi về thì chúng tôi có một cái nhà ở gần cụ, ở chợ ông Tạ cũng gần chợ ông tạ đấy thành 
ra cũng ở gần mẹ lắm, thành ra đi lấy chồng nhưng mà vẫn còn ở trong khuôn khổ gia đình.  

NB: chị có nói là chị cũng đi theo anh nhà, cái đời lính quan ngũ á,, chị thấy như thế nào khi làm một 
người vợ cửa một sĩ quan quân lực Việt Nam cộng hòa cứ phải nay đây mai đó, di chuyện tới lui và cái 
việc học của con cái thì như thế nào, lúc đó chị đã có con chưa? 

08:00:NH Tôi có con nhưng mà các cháu nó con nhỏ, khi mà mới lấy tôi theo bố các cháu ở đà lạt tức là 
năm 63, 64, 65 tôi không nhớ rõ, vào khoảng đại khái là khoảng 2 năm, thì thỉnh thoảng tôi có theo nhà 
tôi đi vào các buôn xa, cái hình ảnh tôi nhớ nhất là các cái cụ già, người thượng, từ thủa bé đến giờ tôi 
chưa bao giờ nhìn thấy, thành ra tôi rất sợ thành ra tôi không bao giờ tôi bước chân ra khỏi xe, tôi cứ 
ngồi trên xe quay kính lên, trong khi đó bố các cháu đi làm hoặc làm chuyện gì đó tôi cũng không biết, 
xong rồi sau đó thì lại chở tôi về thị xã Đà Lạt thì tôi ở đó mấy năm, sau đó thì lại về Sài Gòn, sau ông ấy 
lại đi theo xuống vùng 4 Cần Thơ, Vĩnh Long, thì cuộc sống của tôi hoàn toàn là một người nội trợ, không 
có một cái ý tưởng gì là mình phải phấn đấu để ra khỏi cái sự sắp đặt sẵn của xã hội Việt Nam.  

NB: lập gia đình được bao lâu thì chị có cháu đầu tiên  

09:21:NH 1 năm sau 

NB: cháu trai hay tráu gái 

09:23:NH Cháu gái,  

NB: thì bây giờ chị có tất cả bao nhiêu? 

09:25:NH Mình có 2 trai và 2 gái, cháu út là 41, cháu thứ 3 là 43, cháu thứ 2 là 45 và con gái lớn của tôi là 
48  

NB: có phải đi đến từng nơi thì chị có con ở từng nơi một hay là? 

09:52:NH Đúng, như vậy ở Đà Lạt thì tôi có cháu lớn, sau đó về Sài Gòn tầm 2 năm thì tôi lại có cháu thứ 
2, khi tôi xuống Vĩnh Long thì tôi có cháu thứ 3, rồi sau mậu thân thì bố các cháu bị việt cộng treo đầu, 



thì chúng tôi sợ quá thành ra chạy qua bên Cần Thơ làm việc một năm rồi đi về Sài Gòn làm luôn từ ngày 
đó, tức là sau mậu thân chúng tôi trở về Sài Gòn làm việc  

NB: chị có nhắc đến gia đình đông đảo như vậy, giống như là dòng họ đông đảo như vậy đó, thì chị có 
phải là người giữ những hình ảnh, những kỉ niệm của gia đình không 

10:40:NH Tôi là người tích lũy kỉ niệm, hình ảnh nhiều lắm, nhưng mà vì loạn lạc, vì chạy đi nhất là sau 
năm 75  

Ngày 28 vào phi trường, nhưng mà đến lúc mà tôi đi là ngày sáng mồng một đó, tại vì sao cái trận mà 
pháo kích cuối cùng vào trong Tân Sơn Nhất  thì chúng tôi phải để lại hết đồ đạc ở dưới, vì vậy mà hình 
ảnh và tất cả các thứ mất hết cho tới khi tôi trở lại Việt Nam thì tôi có góp nhặt một số hình ảnh từ ngày 
xưa hoặc là cái gì, do những bạn bè còn sót lại, chứ còn cái ngày hôm đó coi như là tôi mất hết không 
mang gì được ngoài 4 đứa con đi theo, lúc bấy giờ đứa lớn nhất 11 và đứa nhỏ nhất lên 5  

NB: một cái câu hỏi cuối liên quan đến lịch sử cá nhân cũng như là gia đình về văn hóa truyền thống, về 
gia đình chị theo tôn giáo nào  

11:45:NH Chúng tôi theo đạo phật và thờ ông bà có nhà từ đường,dòng họ có nghĩa địa riêng của dòng 
họ và tôi cũng là cái người riêng về vấn đề giữ lại cái phong tục tập quán thì tôi hơi bảo thủ trong cái 
chuyện đó, kể từ khi sang Mỹ năm đầu tiền thì tôi vẫn cứ giữ cái truyền thống như mẹ tôi là phải đủ Cúc, 
Trúc, Lan, Mai thì không có hoa thật thì tôi làm hóa giả, nhất là cái năm đầu tiên gói được cái bánh 
Chưng, làm được cái giò, lúc bây giờ tôi ở Indiana Police, bạn bố các cháu làm cùng thời ở Việt Nam, ông 
đã đón chúng tôi về trên đó, suốt cái năm đâu tiên đó là cái ngày tết nó không vui gì vì nói rơi vào 
khoảng giữa tuần, thành ra tôi nhớ là không biết lúc nào mình ngừng khóc, mình bắt đầu khóc từ lúc 
nào, sau dần dần bổn phận trách nhiệm nó quên dần,nhưng riêng cá nhân tôi, dù rằng gia đình không 
còn đông đảo như xưa, nhưng đầu năm lúc nào tôi cũng có một cái bàn thờ tổ tiên và đầy đủ không 
nhiều nhưng phải có một tí, có lẽ là cho tôi nhiều hơn là cho gia đình, vì các cháu nó còn quá bé để biết 
các chuyện đó, cho đến bây giờ thì tôi vẫn giữ như vầy. 

NB: chị vừa nhắc đến bánh chưng với giò, chị có phải là cái người học về gia chánh và làm tất cả những 
thức ăn như thế không và trong gia đình như vậy thì bà cụ có truyền lại gì không? 

13:46:NH Dạ, thì hồi tôi còn ở nhà chưa đi lấy chồng, cụ không bắt làm trực tiếp nhưng lúc nào cũng bắt 
vào trong bếp đứng, những ngày lễ ngày tết thì chuyện gói bánh trưng, làm giò thì cũng sẵn sàng ở trong 
đó, năm nào cũng phải làm tại gia đình quá đông, rồi đi biếu đi xén đủ các thứ, cái vấn đề mình cũng 
muốn học để giữ lại những cái gì mình nghĩ là có thể giữ được . 

NB: về cái vấn đề truyền thống văn hóa ở Việt Nam mình, gia đình chị, thì chị cho biết cách hướng dẫn, 
dạy dỗ con cái như thế nào, chị có cho biết là ông cụ nội đã có 4 bà thì cái quan niệm đó với gia đình chị, 
ông cụ thân sinh chị quan niệm như thế nào và cái cách hướng dẫn các con như thế nào. 

14:49:NH Bố mẹ tôi là cái người độc nhất ở trong gia đình một vợ một chồng, còn ông bác tôi, các chú 
thì không 2 thì cũng phải 3, thì riêng bố mẹ tôi thì chỉ có một thôi thế nhưng mà cụ cũng sanh tới 10 đứa 
con ruột mà tôi cũng là cái người đầu tiên thì tôi không tán thành lắm trong cái chuyện đó nhưng mà 
chuyện đời không biết được, trước 75 đó nếu mà cuộc đời không có chuyến đi 75 thì tôi nghĩ thì tôi sẽ là 
một người đàn bà nội trợ, muôn đời ở trong nhà mà không cần biết những chuyện của các ông, nhưng 
mà cái ngày đầu tiên sang Mỹ, cái ngày đầu tiên làm cho tôi shock nhất là đứa con gái lớn của tôi nó đi 



học về, nó đi một cái field trip về đúng hơn, nó ôm nó hôn tôi và nói bye mom, see you tomorrow, tôi 
không biết tại sao cái chữ đó nó làm tôi heart keep feeling, à thì ra sang tới đây rồi, bố mẹ con cái chắc 
chỉ có thể gặp nhau vào ngày hôm sau nếu cần có thể chuyện gì để nói thôi, rồi tôi lớn lên cùng với các 
con, rồi tôi trở lại đại học, tôi đi học, tôi học đại học ở bên này, người ta học 4 năm thì tôi phải học tới 6 
năm tôi mới ra trường, rồi tôi mỗi ngày mỗi lớn, các con mỗi ngày mỗi lớn, nhà tôi thì anh ở vào cái tình 
trạng mất quyền gia trưởng nếu mà nói theo kiểu của các ông, thì sang đây khó mà adopt nổi cái cuộc 
sống ở bên này, vẫn còn cái ý nghĩ tôi không đổ tội cho anh ý, nhưng mà mình lớn lên cùng với xã hội 
bên này, rồi đi học, rồi đi làm, anh ấy không chấp nhận cái người đàn bà anh ấy lấy từ năm 16 tuổi, 17 
tuổi tôi lấy anh ý, dù rằng là không có chuyện cãi cọ trong gia đình, nhưng mà nó cũng dần dần break 
dần, break dần, cho tới đi từ lỗi này tới lỗi khác, lần lữa sau 25 năm thì chúng tôi chia tay, một phần vì 
quá mệt mỏi, một phần  vì các con tôi nó không bằng lòng kéo dài hơn nữa thì sau khi ly dị tôi ở với các 
cháu  

NB: chị học về ngành gì? 

17:40:NH Nói thì xấu hổ, tôi rất là lười học, sang tới Mỹ thì tôi được một hãng may nhận vào làm việc, 
thì tôi đi từ người cắt chỉ lên đến cắt quần áo, hồi đó mấy công ty Mỹ họ quý người di cư lắm vì rất là ít 
mà họ thấy mình chịu khó thì về sau họ cho tôi một cái học bổng, họ nói là tôi chỉ cần làm 5 tiếng một 
ngày về công việc của tôi thôi họ sẽ trả tiền học và họ cho tôi đi học, 3 tiếng cho tới 5 tiếng một ngày 
nếu như tôi có thể chịu đựng được, thì đó là cái học bổng, là cơ hội của đất Mỹ cho tôi để tôi trở thành 
một người đàn bà tự tin hơn, người đàn bà có thể đứng vững một mình nếu mà cần thiết, học bổng về 
fashion designer  

NB: chúng ta sẽ trở lại thời gian mà chị đến Mỹ, Diễm Hương xin phép được trở lại là trong cái thời chiến 
tranh ở tại Việt Nam, có 2 cái mấu chốt là mọi người nhớ nhất và muốn nhắc đến nhất đó là thời mậu 
thân và thời 30 tháng 04, thì trong cái thời điểm mậu thân chị ở đâu? 

19:07:NH Mậu thân thì tôi đang ở Vĩnh Long, thì nhà tôi làm việc ở dưới đó cùng với quân đội Mỹ, và 
hình như là sư đoàn 9 ngày xưa ở bộ binh xư đoàn 9, tại vì tôi nhớ là tôi ít khi dự vào những cái chuyện 
của nhà tôi nhưng đại khái là tôi nhớ như vậy thì tôi chỉ nhớ rằng là có những buổi tối ông ấy bắt tôi vào 
trong dinh tỉnh trưởng ngủ, sau cái năm mậu thân như là linh tính ý, tất cả chúng tôi về Sài Gòn, kể cả bố 
các cháu nữa, ngay đêm đó, Việt Cộng tràn vào đúng dinh tỉnh trưởng của Vĩnh Long và đánh tan nát 
hết, thì đó mình cũng thiệt hại cũng nhiều và đi kiếm nhà rồi, rồi nó để lại một cái bảng ở trước của nhà 
tôi, và nếu mà ai mà bắt được bố các cháu sẽ được thưởng 50 ngàn, tiền Việt Nam hồi đó, thành ra là 
hồi đó chúng tôi bỏ hết tất cả đồ đạc, các thứ để lại nguyên ở Vĩnh Long và không bao giờ trở lại nữa cho 
tới năm 2002, lần tôi về lại Việt Nam tôi mới đi xuống vĩnh long nhìn lại ngôi nhà cũ . 

NB Có ai ở trong gia đình của chị bị mất mát hoặc bị thương trong tết mậu thân không  

20:50:NH Tết mậu thân thì có 2 em tôi, một người ở miền trung và một người ở dưới Cà Mau thì may 
mắn là không cậu nào bị tai nạn gì, nhưng 75 thì người em của thứ  5 của tôi đó là đi bộ từ miền trung về 
tới Sài Gòn, sau những cái cuộc trốn lánh hết tất cả đi theo đàn người di tản và khi nó về tới……..  

<video 3>         

NB: Sau khi nó về hơn 1 năm thì nó mất, có thể vì kiệt sức, có thể vì thời gian lúc bấy giờ, Sài Gòn nó 
thiếu thốn, thì nó đã mất cái năm đó đó.  



NB: Đó là em ruột hay em nuôi ? 

00:14:NH: Em ruột 

NB: còn những người khác ? 

00:18:NH: Năm 75 thì tôi có một cô em gái đi vượt biên bán chính thức, 18 tuổi đó thì cũng mất,  

NB: Chị đi năm nào ? 

00:28:NH: Đi năm 1980 hay 82 gì đó, Việt Cộng cho đi ồ ạt bán chính thức đó, cái tàu đó mà những 
người còn sống bây giờ đó thì có thể hiểu là tàu đó hình như có 80 người dân ở chợ ông Tạ đi, mà 80 
người đó sau bao nhiêu năm không có tin tức về, thì mọi người lấy ngày đó là ngày giỗ chung thôi, hiện 
thời những bài vị của những người đó còn để tại chùa Khuông Việt ở chợ ông Tạ. 

NB: Khi chị rời Việt Nam ngày 1/5/1975 thì những thành viên khác ngoài người em gái mất tích, những 
người khác thì sao ? 

01:33:NH: một ông cậu ruột là Thành Nhật Tiến, cũng có 2 người vợ, người thứ nhất là Nguyễn Thị 
Phong hiện thời ở bên tây cùng mấy người em họ tôi, người vợ 2 là Nguyễn Thị Kim, mọi người gọi gọi là 
Á hậu Trang Đài, cái năm mà Thái Kim Hương làm Hoa hậu đó. Thì bây giờ hình như bà ấy cũng bên đây. 
Cậu tôi thì đã mất tích sau 75, tại vì đi xuống Cà Mau đóng tàu xong không bao giờ về nữa. LẤy ngày đó 
là ngày giỗ cậu thôi 

NB: Thế còn những người anh em khác của chị ? 

02:17:NH:Những người khác thì lúc bấy giờ chắc cũng còn nhỏ tuổi, còn một cậu em làm trung úy hay 
đại úy gì của hải quân đó thì đi từ Cà Mau theo đài, tiếng nói tự do gì đó, theo tàu đó đi, rồi chúng tôi 
gặp nhau ở Indian Town, ở pelsivenia, em tôi định cư tại quận Cam của California. 

NB:Tình hình hiện thời còn bao nhiêu người ở Việt Nam,bao nhiêu người ở hải ngoại ? 

02:54:NH: Bây giờ tổng kết lại thì 10 người con ruột, chết 5 người, 3 người em trai, 2 cô em gái, một cô 
chết bệnh, 1 cô chết vượt biên. Chúng tôi còn 5 người thì 3 người ở Mỹ, 1 người ở Việt Nam, 1 người ở 
Canada. 

NB: Còn ông bà cụ? 

03:28:NH: Bố tôi đã mất, bố tôi mất năm 80 và mẹ tôi mất năm 2004, 

NB: Chị có kỷ niệm gì với hai cô em gái mất, một cô mất bệnh, và một cô mất tích trên biển, có kỷ niệm 
nào đáng nhớ nhất ? 

03:47:NH Cô mất bệnh thì tôi biết là trước sau gì cô ấy cũng mất, nhưng mà cô chết 18 tuổi thì nó quá 
thiệt thòi cho em nó, cái tuổi nó đang hoa mộng, đang đầy những sức sống, mà nó chết tức tưởi thì tụi 
tôi cũng không biết nên trách ai, người ta gọi là nước mất thì nhà tan, mỗi người chia sẻ một phần trách 
nhiệm và một phần thiệt thòi trong đó. 

NB: Chị có kỷ niệm gì về cô 18 tuổi ? 

04:25:NH: Nó hát rất là hay, hai chị em thích hát, nó hát rất hay, nó hát nhạc pháp, rất hay, nó xinh xắn, 
giống tôi nhiều hơn hai cô kia 



NB: chị ở Miền Nam, cũng có kinh nghiệm về thời Mậu Thân, thời 1975, chị nghĩ gì về sự hiện diện của 
người Mỹ trên đất Việt Nam ? 

04:50:NH: Tôi không hiểu nhiều về chính trị, nhưng bất cứ sự chọn lựa nào cũng có cái giá của nó, tôi 
không trách người mỹ vì họ cưu mang, phải nói họ có lòng bác ái rất rộng. So với tất cả các nước khác 
trên thế giới. Nhưng mà cái quyết định họ rút, hoặc họ đi tới tôi không có đủ thẩm quyền để nói, nhưng 
mà tôi thấy có gì đó không ổn trong đó, khi mà mình nhảy vào nhà của người nào, mà mình muốn làm 
đảo lộn trật tự của người ta thì cũng là chuyện không nên, riêng cá nhân tôi tôi không ghét, mà cũng 
không ưa người Mỹ có thể vì phong tục tập quán của mình nó khác người ta.  

NB: Chị là người Phụ nữ được gia đình bảo bọc từ hồi bé. Ít ra ngoài đến khi lập gia đình cũng trong vòng 
gia đình, là một người vợ, một người mẹ, chị nghĩ thế nào về thời Việt Nam chiến tranh, có sự hiện diện 
của người Mỹ, có những quán bar nổi lên, khá nhiều thiếu nữ Việt Nam của mình thời chiến tranh phải 
đi làm nghề mà nhiều khi chính họ không có bằng lòng nhưng thời thế đưa đẩy, chị nghĩ sao về vấn đề 
này, đặc biệt là những người phụ nữ Việt Nam trong thời chiến như vậy ? 

06:50:NH: Cái khó nó bó cái khôn, khi mà mình nghèo hoặc mình đói mình chỉ có nhìn được một vấn đề 
là kiếm cho no bụng, và yên ấm bằng bất cứ giá nào, người ta chỉ có chọn lựa khi người ta được yên ấm 
thôi, còn khi người ta đói thì người ta chỉ cần fill up cái dạ dày người ta thôi, thành ra trách họ cũng 
không nên, mà khen họ cũng không được. Tùy mỗi hoàn cảnh, nhưng nói chung chiến tranh thì lúc nào 
cũng phải trả cái giá rất đất của nhiều thế hệ chứ không phải riêng một thế hệ. 

NB: Chị có thấy rằng là trong thời chiến tranh của miền nam, người Mỹ họ đã đóng góp hay là họ đã có 
ảnh hưởng gì đó đối với văn hóa truyền thống của người Việt Nam mình không ? 

08:00:NH: Họ không đóng góp, họ không đóng góp về truyền thống, họ đóng góp về sự tiến triển xã hội 
theo phương tây, mình cần phát triển kinh tế, lúc bấy giờ không có. Thành ra đó là ý nghĩ riêng của tôi, 
tôi không phải là nhà nghiên cứu kinh tế, xã hội học, nhưng mà tôi thấy khá nhiều tệ nạn đau lòng, cũng 
như bây giờ mà tệ nạn buôn người đó. Cũng chỉ vì quá nghèo thôi, học làm bất cứ gì để nuôi sống họ 
đầu tiên,và nuôi sống gia đình họ bất chấp tất cả. thành ra xảy ra rất nhiều chuyện như samoa như bên 
Đại Hàn, nghe thấy rất thương tâm, mà với bàn tay bé nhỏ của mình chả biết giúp được gì chị.  

NB: Hồi xưa chị có đi học ở hội Việt Mỹ không,  

09:15:NH: Có 

NB: Chị cảm thấy như thế nào ? chị có quen những người bạn Mỹ hồi đó không ?giờ còn liên lạc không 

09:19:NH: Tôi không quen những người bạn Mỹ đó nhiều, nhưng mà tôi có được đi dự những tiệc trong 
tòa đại sứ, và tại nhà ông đại sứ , và những nhân viên cao cấp như ông Deliti giám đốc CIA ở Sài Gòn, thì 
tôi không có liên lạc, nhưng mà bố các cháu có liên lạc, cho đến khi 75 chúng tôi sang đây, bố các cháu 
đã bỏ hết tất cả vợ con và lên tới Oasington DC, tại ông ấy cũng uất ức về cái chuyện ông ấy không biết 
làm gì ở cái tuổi năm mấy rồi, ổng cố lên kiếm câu trả lời nhưng mà sau những vụ cãi cọ sau những vụ 
lên White House, rồi bộ quốc phòng tôi không nhớ và không biết ổng đã làm gì nhưng mà nhớ những 
buổi họp với ông Deliti là cái ông trùm CIA ngày xưa ở Sài Gòn, không biết trùm không nhưng tôi biết 
ông ấy là cấp cao ở Sài Gòn, thì ông ấy có nói về bố các cháu một câu là, the game is over. Bây giờ ông 
phải kiếm việc gì nuôi sống gia đình, như thân ông ông cũng không làm gì được, thành ra bố các cháu 
đừng mong chờ gì nữa, job is done. Tôi rất là , sau ngày đó bố các cháu rất thết vọng, depress, 



NB: Chị đến Mỹ vào cái tiểu bang nào ? 

11:28:NH: Indiana Police ngay đầu tiên chuyến máy bay đầu tiên đi xuống Indian Town Gate, ở 
Pelsivenia, tôi ở đó vào khoảng mấy tháng thì phải nhưng mà ngày đầu tiên ra khỏi trại tới thì tôi nhớ 
vào khoảng cuối tháng mười hay đầu tháng 11, tôi ở vài ba bữa thì có một trận tuyết đổ xuống. Đó là lần 
đầu tiên trong cuộc đời tôi nhìn thấy, là ở Indiana Police, cái nhà thờ mà bảo trợ chúng tôi là First 
Friends Church tôi còn nhớ ông bà bảo trợ tên là Brick Candle, ông ấy là người làm việc cùng bố các cháu 
ở Sài Gòn, ông ấy làm giám đốc ở nhà băng Indiana, ông ấy đã nhận bố các cháu vào làm việc cho ông ấy.  

NB: Chị cảm thấy thế nào khi đi đến Mỹ? một đời sống khá tốt đẹp yên ấm tại Sài Gòn, qua mười mấy 
tiếng bay chị đặt chân đến một nước khác? Và không còn người chồng, chị cảm giác như thế nào? 

12:50:NH: Tôi chưa bao giờ rời khỏi tổ ấm của mẹ hết đó, tôi đi vì bố tôi nói con phải đi, vì tương lai các 
con của con, con đi vì chồng con không ở lại được Việt Nam, vì câu đó mà tôi đi thôi, vì người đàn bà 
không có một nghề nghiệp, không có gì hết, tôi rời khỏi Việt Nam với 11 đô la trong túi, cho tới khi vào 
trong trại tôi không thiết ăn ngủ nữa, tôi như người mộng du, không ai nhìn thấy tôi ra sân nhận phẩm 
vật hay đi ăn uống gì, cái đứa con gái lớn của tôi năm đó là mười một tuổi, cháu nó đứng xếp hàng mang 
cơm về cho mẹ, có thể vì vậy đứa con gái lớn của tôi cháu tên là Lê Thị Quỳnh Giao, nó trưởng thành 
sớm hơn những người con mà đồng tuổi với chúng nó, coi như từ thời kỳ đó tới mấy năm về sau nó lãnh 
nhiệm vụ thay mẹ chăm sóc các em, tại vì sau tôi phải đi học và đi làm hơi nhiều, rồi tới năm mà chúng 
tôi ly dị, thì nó lại thay bố nó gánh vác chuyện trong nhà cùng tôi. Thành ra nó trưởng thành sớm. Cho 
tới bây giờ cháu cũng chưa lập gia đình, đôi lúc mình thấy ân hận, không biết có phải vì mình mà cháu nó 
không lập gia đình 

NB: Chị có nói là khi mà chị tới Mỹ đó, chị có vẻ hơi bị depressed thì cái thời gian đó kéo dài bao lâu ? 

14:47:NH: Khoảng vài tháng tôi cũng phải đi nhà thương đó, vì tôi không biết phải làm cái gì đó, phải nói 
là khóc đứng khóc ngồi, tại vì mình chưa bao giờ biết sắp xếp công việc trong nhà,mà giờ quanh đi quẩn 
lại mình một nách tới 4 đứa con mà không biết bắt đầu từ đâu, về sau các ông bà trong nhà thờ mới hỏi 
là tôi có biết làm gì không ? có biết đánh máy không, rồi có biết lái xe không, rồi có biết làm công việc kế 
toán không, thì cái gì tôi cũng nói không hết, tới phút cuối cùng bả hỏi mày có biết may không, bảo có 
chứ , tại vì ở Việt Nam con gái không biết may ở Việt Nam là chết rồi, thế thì bả mới cho tôi cái máy may, 
rồi đi xin việc cho tôi ở trong hãng đó. Thành ra tôi mới trở thành người, tại đó là cái việc độc nhất mà 
tôi biết khi tôi rời Việt Nam, nghề đó nó theo đuổi đến giờ này , mà tôi cũng thấy thích nữa, có thể là tại 
vì đàn bà, mình thích những gì đẹp, nó cũng làm tôi phần nào quên thực tế ở ngoài đời, 

NB: PHần đầu chị có nói là chij đã grow up. Lớn lên cùng con cái, xin chị chia sẻ ý này  

16:10:NH: có những chuyện tôi không nghĩ các bà mẹ khác không nói với các con, nhưng mà tôi có thể 
nói với các con tôi vấn đề chi tiêu trong gia đình, tôi chưa bao giờ biết giữ tiền, tôi chưa bao giờ biết có 
bao nhiêu tiền trong nhà băng, phải làm những gì, không biết có phải tôi chối bỏ hay vấn đề tâm lý thì 
không biết, nhưng mà khi ấy đó trước thì bố các cháu lo cái đó, khi bố các cháu đi khỏi cuộc đời tôi thì 
các cháu chia nhau, nhất là hai đứa con gái. Chúng nó cũng học về accounting thành ra tôi trở thành một 
người đàn bà vững vàng trong công việc làm ăn, tôi đã làm các nghề một mình mà hiếm có người đàn bà 
làm được, là tôi đứng làm chủ một nhà hàng tàu mấy trăm chỗ ngồi, và tôi đã vừa đi làm để giữ 
insurance, và vừa về đứng bếp cho tới 1h đêm trong 5 năm, về sau mở grocery bị dí súng vào đầu hai lần 
tôi sợ quá tụi nó không cho tôi làm nữa, rồi tôi mở Dry clean dậy từ 4-5 giờ sáng, không có thợ mình 



phải vào ủi, nóng khoảng 130 độ trong chỗ ủi thì vẫn phải chịu, nhất là cái mùa nóng của lusiana, nóng 
chết mất chả kếm gì texas hết, tôi cũng chịu đựng được 5-6 năm, lúc nào tôi cũng đi làm để có 
insurance, bên cạnh còn có 1 cái business, còn quên mất con gái tôi nó mua cái tàu đánh cá ở Lusiana 
sau đó tôi kiêm thêm một nghề là mua tôm cá ở bến cá và lái xe truck từ Luisiana sang Texas bán,cái thời 
kỳ đầu tiên của những người buôn tôm buôn cá. 

NB: chị từ một cô thiếu nữ 16 tuổi, rời khỏi ghế nhà trường để đi lập gia đình lớn lên trong vòng tay của 
mẹ của chồng, không hề biết việc nhà, không biết gì hết trở thành một người phụ nữ rất là thành công, 
trong thời gian đầu tiên của cộng đồng người Việt, giờ nghĩ lại chị thấy thế nào. 

19:15:NH: Thì cũng hãnh diện, nhưng mà lúc mà cái chuyện nó xảy ra đó,thì tôi nghĩ các cụ có câu nói rất 
hay, trói vào đánh thì khen hay chịu đòn, thành ra nếu mà mình muốn mình vẫn làm được hết tất cả mọi 
thứ, khi mà mình không có cái chọn lựa nào hết, mình chỉ có 1 con đường thì nó dễ lắm chị, có lẽ vì thế 
mà không có đứa con nào nó làm phiền tôi quá nhiều, tôi phải nói một cách rất sung sướng là các cháu 
rất hiếu thảo, học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn, học lên cao học, đủ bằng cấp trên xã hội Mỹ,  

NB: Trở lại với chi tiết là chị đã lớn lên cùng các con của chị, vậy thì cái tâm tình cũng như sự liên hệ giữa 
mẹ và con là tình mẫu tử hay là một tình bạn. 

20:25:NH: Trước tiên nó là một tình mẫu tử, sau đó là vì công việc của cuộc sống ở bên này các cháu nó 
học được nhiều thứ hơn tôi, tại tôi chỉ biết đi làm thôi, có những câu Mỹ tiếng lóng đó là tôi phải bắt các 
cộng sự  tôi nó viết xuống để tôi về hỏi con tôi là nó nói cái này nghĩa là gì hả con, có thể đó là vì vậy, nên 
nó nhìn tôi với ánh mắt thương hại, sao bà già này cái gì cũng biết mà mấy cái này không biết, thế nhưng 
mà cái gì rồi nó cũng qua chị, nhìn lại cuộc đời nó như một khúc phim, tôi lớn lên cùng các con, có thể 
những người phụ nữ khác không có cái đó, có thể nó là một ân huệ 

<video 4> 

NB: Chị có cho biết là con gái lớn hơn 40 tuổi mà chưa lập gia đình, cái tình cảm giữa chị và người con 
gái lớn thế nào bây giờ? 

00:14:NH: Hai mẹ con vẫn vậy, cháu có nhà riêng, có công ăn việc làm riêng, rồi cháu nó cũng là một 
người đàn bà rất tự lập chị,  

NB: Khi ở bên Mỹ như vậy, có vẻ chị đã thành công trong xã hội Mỹ hơn là trong xã hội Việt Nam, chị làm 
quen với đời sống bên ngoài xã hội Mỹ nhiều hơn xã hội Việt Nam, tuy nhiên mình là người Việt, mình 
luôn nhớ quê hương mình, có điều gì tại xã hội Hoa Kỳ này khiến cho chị nhớ lại Việt Nam, thành phố 
nào, công việc nào, đời sống nào đó tại đây  

01:11:NH: Những lúc mà tôi đi ra ngoài biển thì tôi nhớ đến bờ biển Nha Trang, tôi nhớ đến biển Đồ Sơn 
ngày tôi còn bé, lúc bấy giờ là lúc tôi gần Việt Nam nhất, còn những cái khác đều do hoàn cảnh sống, do 
công việc của mình mà phải làm, phải sống thì cái xã hội chung quanh mình nó tạo mình thành con 
người như thế này, nhưng mà có những cái làm mình không biết phải đối xử làm sao, nếu mà đúng với 
phong tục của Việt Nam thì nó sẽ không đúng với xã hội của Mỹ và ngược lại. Thì tôi thường đem những 
cái chuyện đó tôi bàn với các cháu, tôi hỏi nếu như vậy thì con sẽ xử sự ra sao. Thì lẽ dĩ nhiên các con tôi 
nó sẽ xử theo lối Mỹ, tại vì dù là đầu đen mắt đen đấy, nhưng nó lớn lên và học ở đây, tôi sẽ giải thích 
cho con tôi là nếu là mẹ thì mẹ sẽ theo kiểu ở đây, để cho nó dễ sống hơn, còn vấn đề phong tục tập 
quán của mình có thể nó không còn tồn tại được, nếu mình cứ giữ thì mình sẽ bị dằn vặt, rồi mình bị 



conflict, hai luồng phong tục nó đối chọi nhau, nó làm khổ tôi tới 10 năm chứ không ít, dần dần tôi cởi 
được, năm nay tôi gần 65 66 rồi thì cũng coi như đi gần hết cuộc đời rồi, ý nghĩ của tôi nó cũng dễ dàng 
hơn mấy năm bốn mấy năm mươi,  

NB: Bây giờ là một người phụ nữ đứng tuổi, thành công ở xã hội tây phương, chị có bao giờ nghĩ lại về 
cuộc sống với người mẹ của chị, người mà chị đã sống gần gũi và có vẻ như là chị được ảnh hưởng bởi 
bà cụ nhiều nhất, chị nghĩ xem có bao giờ chị nghĩ về cuộc đời người mẹ của chị? 

03:39:NH: Chị nói rất là đúng, tôi bị ảnh hưởng mẹ tôi nhiều lắm, khi tôi quyết định chuyện li dị thì tôi cứ 
phải băn khoăn vào khoảng từ 8 đến 10 năm vì một câu nói của mẹ tôi thôi, cho đến bây giờ cụ đã mất 
rồi, nhưng mà tôi vẫn bị ám ảnh bởi câu đó là con phải hiểu, trong một gia đình hạnh phúc là một người 
mẹ, một người vợ biết hi sinh. Một mình con khổ để ngần ấy người sướng thì cái sự hi sinh nó vẫn là 
đáng, khi mà tôi quyết định li dị tôi rất đau khổ, tôi điên lên vì hai luồng phong tục nó dằn vặt, một hôm 
tôi cãi nhau với thằng con út, tại vì nó học đến năm đại học thứ 2 mà nó bỏ, nó không đi học nữa, nó 
bảo con sẽ đi làm, con sẽ trở lại học nhưng con nghỉ, tôi lái xe từ ở nhà xuống cầu Crossway, tức là cái 
cầu dài nhất của New Orleans đó tôi ra giữa cầu tôi đứng, tôi nhớ đó là một đêm trăng sáng, tôi mở cửa 
xe tôi đi tới thành cầu, tôi nhìn làn nước với ánh trăng, tôi bảo bây giờ là sự giải thoát, tôi nhảy xuống là 
ngày mai tôi không còn biết gì nữa. Tôi đứng khóc không biết bao nhiêu lâu, xong đến phút cuối cùng 
đó, tôi nói nếu tôi nhảy xuống bây giờ tất cả mọi người sẽ quy trách nhiệm vào thằng con út của tôi, tại 
vì hai mẹ con mới gây nhau lúc chiều, nhưng mà các con tôi sẽ không hiểu được tại sao mà nó cứ nhiều 
chuyện xảy ra, mỗi thứ một tí mỗi thứ một tí vào cái khoảng thời gian đó chứ không hẳn mà em nó nghỉ 
học, thế tôi lại quay vào xe lái xe về, nhưng mà từ những chuyện đó tôi thay đổi dần con người tôi, Tôi 
nhìn cuộc đời không hờn giận, không trách nữa. Tôi đi sâu vào đạo phật, tôi nghĩ là nghiệp của mình thì 
mình phải trả,  nếu mình tạo thêm những cái nghiệp nữa thì mình sẽ bị nặng nề hơn. 

NB: Có thể nói là chị đã tự cố gắng để thoát khỏi ảnh hưởng của người mẹ, để có đời sống thích hợp với 
hoàn cảnh của mình hơn, chị cảm thấy đã làm một cái việc gì đó và xã hội phong kiến Việt Nam chấp 
nhận, họ không chấp nhận chuyện đó, họ muốn người đàn bà phải hi sinh, phải ở nhà, rồi đàn ông thì 
năm thê bảy thiếp.  

06:53:NH: Đúng tôi ở trong gia đình đó, thành ra cái chuyện mà tôi ly dị sống một mình nó là cả một nội 
chiến từng ngày trong tôi, 

NB: Đối với các em của chị thì họ nghĩ thế nào ? 

07:09:NH: Các em của tôi thì nó có thể thoải mái hơn tôi trong vấn đề đó, tại vì tôi bị áp lực tôi là chị lớn 
nhất trong gia đình,   

NB: Tự chị áp lực chị ? 

07:21:NH: dạ có thể là như vậy đó chị, có thể là tôi muốn giữ những gì giữ được, rồi câu nói của mẹ nữa. 
Rồi nhiều lúc tôi cứ cố quên mình đi, nhưng mà cái tôi ở trong tôi đó nhiều khi nó không cho tôi quên, 
thành ra những dằn vặt đó càng ngày càng đỡ đi rồi, có thể là mình đã lớn tuổi, và cuộc đời mình nó đi 
dần tới một cái  khúc quanh tất cả mọi chuyện xảy ra, không là gì hết nữa rồi.  

NB: Có thể là chị đã trải qua hết, giờ chị có một đời sống bình yên, con cái thành công, chị đã trở thành 
một người phụ nữ chị muốn, có đầy đủ bằng cấp. Chị đã trải qua rất nhiều vị trí, chủ nhà hàng, chủ tiệm 



giặt, chị đã xong phần đó rồi, cuộc đời giờ đã bình yên, giờ chị thấy dễ dãi hơn, tuy nhiên trong thời gian 
chị làm chủ nhà hàng, tiệm giặt ủi, những gì khó khăn nhất mà chị còn nhớ được,  

08:42:NH: mình là người đàn bà mà mình cố làm những việc của người đàn ông, mình cố prove là mình 
có thể làm được, Chị thấy tôi vẫn là người Việt không, trong đầu tôi vẫn là việc của đàn bà và việc cùa 
đàn ông, chị thấy không nó vẫn còn ảnh hưởng, nó chỉ ra một phần nào đó thôi. 

NB: Không, nhìn chị thì thấy là người phụ nữ của gia đình, tôi chưa hề nghĩ chị làm những việc như chị 
vừa mới nói, đủ biết là khi mình muốn thì mình sẽ làm được, chị có lý trí rất mạnh, để có thể vượt qua 
những khó khăn trong cuộc đời mà không phải người nào cũng gặp  

09:36: Cám ơn các con tôi, có thể vì các con tôi nó là động lực để tôi làm được các việc đó, nếu mà 
không có các con tôi thì tôi nghĩ không bao giờ tôi trải qua được các chuyện đó, cái ngày đầu tiên đứa 
con gái lớn nhất của tôi đó, nó vào đại học, từ … về nhà đi khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, tôi gọi cho cháu, 
sáu giờ không thấy nó , 8 9 giờ cũng không thấy tôi như là một người mẹ điên loạn, tôi nghĩ đủ mọi 
chuyện có thể happen cho con tôi, tôi lái xe từ nhà lên cửa dorm mà trên đường đi là tôi khóc sướt 
mướt, tới cửa dorm tôi đậu xe lại, xong giờ tôi mà gặp con tôi mà không biết nó làm những cái chuyện 
mà tôi không bằng lòng thì tôi sẽ xử như thế nào nhỉ, tôi lau nước mắt tôi quay trở lại nhà. 5 năm sau khi 
nó ra trường tôi mới nói cho nghe chuyện đó, nó bảo con không thể tưởng tượng được mẹ điên tới mức 
như vậy, có những cái đó mà nhờ con tôi mà tôi trở thành người đàn bà,  

NB: Chị có nghĩ văn hóa của Hoa Kỳ nó đã tạo cho chị một cái  cơ hội để chị trở thành một người như 
bây giờ không  

11:10:NH: Có chứ chị, cái quan điểm xã hội rộng rãi của Hoa Kỳ và cái đất cơ hội đã cho tôi làm được 
những việc mà những người bình thường nào thích cũng làm được, cơ hội của bất kỳ người bình thường 
nào, miễn là mình muốn. 

NB: Theo chị đó, thì phong tục nào của người Việt Nam tại hải ngoại cần phải được gạt bỏ? 

11:42:NH: Cái đố kỵ, và so sánh so sánh nhà mình nhà người ta, so sánh con mình con người ta, mà 
không nghĩ đến cái tốt. Việt Nam mình có cái là khen rất ít, mà chê rất nhiều. Thành ra tôi thấy cái đó là 
cái mình nên bỏ bớt thì đúng hơn. 

NB:Bây giờ mình nói về văn hóa Việt Nam tại Hoa Kỳ, cộng đồng Việt Nam, của chúng ta ở khắp nơi, nơi 
nào cũng có cố gắng bảo tồn, phát huy văn hóa Việt, theo chị chị có ý kiến gì khi chị thấy các cháu nói 
tiếng Việt nhiều . Chị có thấy bằng lòng với những điều đó hay không, hay phải làm thêm nữa.  

12:42:NH Tôi nghĩ là phải làm thêm cho thế hệ thứ hai, thứ ba trong vấn đề học tiếng Việt, vì các cháu 
tôi nói được rất ít tiếng Việt, Đau lòng lắm, nhưng mà bố mẹ chúng nó bây giờ bận quá. Mà không thể 
nào dạy thêm được, nói tiếng Anh thì nó nhanh hơn tiếng Việt, các cháu lại học trong trường nữa, nó ở 
với bạn, với thầy nhiều hơn là nó ở nhà.  

NB: Ngoan phải không ạ  

13:09:NH:  Vâng, các cháu vẫn ngoan, chúng tôi vẫn cố giữ liên lạc trong gia đình, thí dụ là ngày lễ ngày 
tết thì cố về để họp mặt, ít nhất một năm một hai lần, nhưng mà có những năm không có được, thì mình 
cũng phải chịu thôi, tại vì đứa này vì công việc này đứa kia công việc kia, thì cũng đừng lấy thế mà dằn 



vặt chúng nó, mà cũng nói mình đừng buồn thì khó lắm nhưng mình buồn thì mình nên chấp nhận, và 
không nên dùng cái đó để gây áp lực lên con cái nữa. 

NB: Có một số người có ý kiến, nói được tiếng Việt không có nghĩa là giữ được văn hóa Việt, bằng cớ là 
trong nước nói tiếng Việt nói tiếng việt 100% nhưng mà văn hóa và luân lý không có, chị nghĩ sao ? 

13:58:NH: Tôi nghĩ cái đó đúng, cái văn hóa không có nghĩa là cái tiếng Việt, tiếng Việt chỉ là nói thôi, văn 
hóa là phải cả một sự nuôi dưỡng. Và mình phải cái nền nếp trong đó, nuôi dưỡng, phát triển theo mục 
đích chân thiện Mỹ. Văn hóa nó là sự văn minh trong một cái nền nếp của một cái xã hội. 

NB: Ở tại Hải Ngoại thì chị thấy sao, khi chị về so sánh với trong nước thì cái giữ gìn và phát huy văn hóa 
Việt của cộng đồng Việt, so với trong nước thì như thế nào ? 

14:45:NH: Bên ngoại quốc thì cái vấn đề phát triển nó được ít, vì nó không có hoàn cảnh để khai triển 
nhưng mà trong nước, nói là không được phát triển vì theo cái quan điểm của tôi thôi, sau không phải 
ba chục, mà năm chục năm chiến tranh, mà chỉ biết dạy nhau leo lên đầu nhau mà sống, cái vấn đề luân 
lý, đạo đức, tập quán đều phải bỏ quên để chỉ kiếm được nhiều tiền, nếu anh có tiền anh có tất cả mọi 
thứ, leo lên đầu nhau mà sống. Thì tôi thấy phải không biết bao nhiêu năm nữa để mình có thể kéo lại 
cái mình muốn được, vấn đề văn hóa, nền nếp gia phong khó lắm chị. 

NB: Từ đầu đến giờ chúng ta nói chuyện, có vấn đề gì mà chị thấy cần phải chia sẻ hay điều gì mà Diễm 
Hương chưa có cơ hội để mà đề cập đến mà chị muốn nói không ? 

16:14:NH: Tôi chỉ thấy rằng có một điều tôi muốn nói với tất cả các gia đình Việt Nam ở ngoại quốc, nếu 
các con các cháu còn nghĩ đến gia đình, còn nghĩ đến Việt Nam, còn nghĩ đến  các phong tục tập quán 
thì cố ít nhất mỗi năm về nhà một lần thăm ông bà, thăm bố mẹ, thăm cô chú dì, chỉ nhìn một hai tiếng 
thôi, hay một lần thăm viếng thôi  thì cái đó là cái tập quán đẹp nhất của người Việt Nam, đó là cái ước 
muốn của tôi. Chứ không phải là để cho con lại bao nhiêu tiền, bao nhiêu nhà, bao nhiêu bằng cấp. Đó 
có thể là ước muốn riêng của tôi thôi, còn thì thăm viếng bao nhiêu cũng không là đủ, lời nói bao nhiêu 
cũng không là đủ, cố gắng làm thăm 1 lần, làm khi có cơ hội, chứ đừng bỏ quên để rồi ân hận, thí dụ một 
ngày nghe tin ông bác mất, bảo biết thế mình về mình thăm. Thì cái chữ biết thế mình nên cố gắng. 

NB: Một câu cuối là chị đã sống tại Houston Texas trong bao lâu, chị có nghĩ là chị sẽ rời khỏi tiểu bang 
này để đến tiểu bang khác để sống không? Cuộc sống hiện tại tại Mỹ chị có bằng lòng không ? 

18:02:NH: tôi chắc là không rời khỏi Texas đâu, trừ một động lực nào rất mạnh mẽ thì tôi mới rời, tại vì 
năm nay tôi 66 tuổi rồi, mà di chuyển bây giờ cũng là ngại với tôi. Mà càng ngày chúng tôi càng hay nói 
đùa với nhau là downside đi xuống từ nhà lớn tới vừa, tới nhỏ nhỏ, rồi lâu dần thì chắc chỉ có một phòng 
hai vợ chồng ở với nhau thôi. Để cho nó đỡ phải dọn dẹp, cho gọn gàng trong di chuyển đó chị, rồi thì 
mình không có còn có thể bây giờ bình an tâm hồn là cái tôi cần nhất. 

NB: Chị có nói là chị hướng nhiều về đạo phật chị có thể nói thêm không, chị đi chùa nhiều, hay chị học 
thêm giáo lý của bên Phật hay là sao ? 

19:09:NH: tôi đi chùa vừa phải thôi, thế nhưng mà tôi tin vào những cái đạo lý của đạo phật, tôi không đi 
riêng chùa nào, mà tôi cũng không nói một thầy nào riêng, tôi cũng đã quy y, và thường tôi cũng tự học, 
rồi có những bài giảng của những thầy hay, không phải thầy nào giảng cũng hay, mà không phải bài nào 
giảng cũng hay , thành ra tôi lựa những bài hay, có thể để tìm sự giải thoát cho riêng tôi thôi, để mình 



được yên bình trong tâm hồn thôi, có lẽ do tôi không còn nhu cầu nữa, thành ra cái sự ước muốn của tôi 
bây giờ nó giản dị hơn xưa nhiều,  

NB: Các con của chị cũng tin vào phật giáo ? 

20:12:NH: Hai người con trai theo đạo bố nó, tại vì vợ nó đi đạo công giáo, hai cô con gái vẫn còn đạo 
phật, nói đúng đạo phật là đạo thờ ông bà ở nhà nhiều hơn. Nó cứ đi chùa là đi theo mẹ thôi, nghĩa là có 
tượng phật trong nhà nhưng không có thờ cúng theo đúng đạo phật, tại vì đạo phật khi nào phải tịnh 
tâm thì thờ phật mới được, thờ phật cũng nhiều luật lệ lắm chị.   

NB: Có một câu mà Diễm Hương chưa có dịp đề cập tới đó, là khi chị đến đây đó, tôi biết chị bị giằng xé 
giữa văn hóa tập tục 

<video 5> 

 Trong cái đời sống này rồi cũng nhưng chưa bao giờ chị nghĩ về cái văn hóa của tây phương này nó có 
nền văn hóa Việt hay Mỹ nên hòa hợp như thế nào ? 

00:29:NH: Mình mới có con dâu người ngoại quốc cách đây khoảng 4 tháng, con trai út nó lấy một cô vợ 
người Việt 8 năm sau ly dị, chưa có con, 8 năm sau nữa nó mới lấy vợ lần 2, cô này là người Mỹ nhưng 
cô ấy lại dạy học bên nhật 5 năm rồi, thành ra cô ấy còn á đông hơn con trai mình, có thể là còn mới cô 
ấy biết nấu bún thang, nấu bún riêu.  

NB: Như vậy chị vẫn còn chưa thoát khỏi văn hóa Việt ? 

01:15:NH: Đúng, tôi là người mà con tôi nó nói mẹ bảo thủ vô cùng, chứ không phải là không đâu, nhưng 
mà mình cố gắng để mình hòa đồng với cuộc sống chung quanh để cân bằng với đời sống gia đình, đời 
sống tinh thần, đời sống xã hội, tức không phải người làm gì quá găng, tôi chọn trung dung nếu cho tôi 
chọn. 

NB: Có bao giờ chị cảm thấy tiếc nuối về những việc mình đã làm không, bất cứ việc gì trong đời. 

02:07:NH: có chứ Nếu mà tôi là người đàn bà bây giờ của mấy chục năm về trước, thì có lẽ chuyện ly dị 
không xảy ra nhưng mà năm đó tôi mới có ba mấy tuổi, cuộc sống tôi nó sống giữa sự giằng co quá lớn, 
cái gì cũng phải chờ quyết định của ông chồng, và tôi biết chắc là cuộc tình nó không đi tới đâu. Có thể 
tôi chủ quan, nhưng mà tôi coi cái công ty đó coi 1 department dưới tôi có ba mấy người, tôi phải có 
quyết định rất nhanh, nhiều khi tôi phải trả lời hai ba cú điện thoại trên hai ba cái điện thoại khác nhau. 
Nó làm tôi trở thành người đàn bà phải phấn đấu trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong 8 tiếng đồng hồ 
làm việc. Khi về nhà tôi không dứt bỏ được việc ra ngoài hoàn toàn, có các quyết định,, hoặc là có những 
lời nói dù mình không cố ý gây nên sự bất đồng trong gia đình, nhưng mà tôi cũng phải đi học family 
teriority hai năm liền, để giải thoát cho mình, đó là cái mà tôi ân hận nhất. Có thể cái đó nó ảnh hưởng 
câu nói của mẹ tôi,  

NB: cÁi văn hóa ở đây và phong tục nó cởi mở, nhẹ nhàng hơn,  

04:16:NH: Thì để tôi có nhiều cơ hội hơn, đỡ dằn vặt hơn, tôi vẫn cứ ân hận đến lúc mẹ tôi mất. mẹ tôi 
bảo gia đình, dòng họ mình có ai ly dị đâu con, thì tôi nghĩ cái đó nó là một cái tội, cái đó nó là sự giải 
thoát cho cả hai người chứ không phải không, nhưng mà cái sự inside không thể nào mà quên được. 

NB: Cảm giác của chị thế nào khi người con trai của chị ly dị. 



04:53:NH: Nó xuống chơi với tôi có 1 tuần lễ sau cuối cùng nó bảo mai tụi con ra tòa ly dị mẹ,  

NB: chị bị shock không ? 

05:03:NH: Shock vì chúng nó đã lấy nhau 12 năm, nó lấy nhau bảy tám năm, vừa mua nhà có 2 năm. Tôi 
cũng nói cháu là có thể có những nguyên nhân sâu xa, rồi nó mới đi tới đổ vỡ, chứ không phải một ngày 
một buổi thế này, thành ra mẹ tôn trọng quyết định của con. Cố gắng giữ cho đẹp, không bình xấu bình 
đẹp mà vỡ ai cũng tiếc, nhưng mà được thì cố quên làm lại đi con, 8 năm sau cháu nó đi lấy vợ khác. 

NB: chị có cháu nội cháu ngoại gì chưa ? 

05:45:NH: Cháu nội mình năm nay 16 tuổi rồi, 2 cháu nội trai và 2 cháu ngoại trai, mình cũng thèm có 
một đứa cháu nội gái, để mình được diện cháu, mà có 2 cháu nội trai, 2 cháu ngoại trai, vẫn chưa có 
cháu gái.  

NB: Diễm Hương Nghĩ đến đây chấm dứt được rồi, chị có muốn nói gì thêm không  

NH: Tôi nghĩ đủ rồi, đây chỉ là một cuộc đời nhỏ khi mà cái biến đổi năm 75 xảy ra, nước mất nhà tan, có 
những chuyện mình không muốn mà mình phải làm, có những chuyện mình nghĩ mình làm được nhưng 
mà mình không làm được, nhưng nó qua rồi, cầu xin ơn trên che chở cho mọi người thoát qua đau khổ 
cùng cực trong cuộc đời. 

NB: Diễm hương xin được thay mặt cho hội bảo tồn văn hóa lịch sử người Mỹ gốc Việt xin cám ơn chị 
Phạm Quỳnh Hoan, đã đến với buổi phỏng vấn người trong chương trình 500 người phỏng vấn tại Hoa 
Kỳ 

 


