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Tường trình Lễ tốt nghiệp của 8 sĩ quan 

gốc Việt tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ 

Hòa Ái, phóng viên RFA 

2015-05-23 

 

 
Lễ tốt nghiệp của các tân sĩ quan Hải quân tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ Annapolis, tiểu bang 

Maryland, hôm thứ Sáu, 22/5/2015. 

.  

8 sĩ quan gốc Việt tốt nghiệp cùng một lúc 

Hôm thứ Sáu, 22/5/2015, tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ Annapolis, tiểu bang Maryland 

diễn ra Lễ tốt nghiệp của các tân sĩ quan Hải quân. Trong đó, lần đầu tiên có 8 sĩ quan gốc 

Việt tốt nghiệp cùng một lúc. 

Buổi lễ tốt nghiệp được bắt đầu sau những phát súng đại bác, buổi chào cờ trang nghiêm và 

màn biểu diễn trên không của Phi đội Blue Angels. 

Trong số 790 Thiếu úy Hải quân và 264 Thiếu úy Thủy quân lục chiến tốt nghiệp năm nay 

có 8 sĩ quan gốc Việt; bao gồm 7 Thiếu úy Hải quân: Heather Bùi, Tina Kiều, Ryan Lê, 

Ryan Trần, Andrew Trương, Brandon Trần, Jake Đặng và 1 Thiếu úy Thủy quân Lục chiến 

Amanda Thạch. Trong đó có 3 sĩ quan tốt nghiệp hạng danh dự. 

Các bạn thuộc trong số những học sinh trung học xuất sắc trên hành tinh này. Không ai 

trách các bạn lựa chọn con đường dễ dàng để đi nhưng các bạn đã chọn con đường binh 

nghiệp, dành 99% tâm huyết để cống hiến cho quốc gia và bảo vệ người dân Hoa Kỳ.  

-PTT Joseph Biden 

Để có mặt trong buổi lễ ra trường trang trọng của Khóa học năm 2015, 1054 tân sĩ quan đã 

trải qua 4 năm huấn luyện và học tập đầy cam go tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ. Họ đã từng 

là những học sinh tốt nghiệp phổ thông xuất sắc ở khắp 50 tiểu bang và phải được Dân biểu, 

Thượng Nghị sĩ hoặc Tổng thống hay Phó Tổng thống giới thiệu khi nộp đơn học tại Học 
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viện Hải quân Hoa Kỳ. Đồng thời, họ cũng phải vượt qua cuộc phỏng vấn tuyển chọn và 

kiểm tra thể chất, sức khỏe gắt gao. 

Có mặt tại buổi lễ tốt nghiệp, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joseph Biden phát biểu rằng: 

“Các bạn thuộc trong số những học sinh trung học xuất sắc trên hành tinh này. Không ai 

trách các bạn lựa chọn con đường dễ dàng để đi nhưng các bạn đã chọn con đường binh 

nghiệp, dành 99% tâm huyết để cống hiến cho quốc gia và bảo vệ người dân Hoa Kỳ”. 

Phó Tổng thống Joseph Biden cũng nhấn mạnh con đường binh nghiệp mà các tân sĩ quan 

chọn lựa không phải là con đường đơn độc mà họ luôn được thân nhân hỗ trợ trong trách 

nhiệm bảo vệ hòa bình thế giới. Phó Tổng thống Hoa Kỳ dành ít phút đồng hồ tạo cơ hội để 

các tân sĩ quan cảm ơn sự hỗ trợ hết lòng của gia đình dành cho họ và thân nhân của các tân 

sĩ quan trên khán đài đứng dậy vỗ tay bày tỏ sự ngưỡng mộ của gia đình đối với con em 

mình. Ông Joseph Biden với cương vị Phó Tổng thống còn dành một đặc ân xin Học viện 

Hải quân Hoa Kỳ ân xá cho tất cả những học viên đang trong thời gian bị kỷ luật. 

 
Màn biểu diễn trên không của Phi đội Blue Angels tại Lễ tốt nghiệp của các tân sĩ quan Hải quân ở Học 

viện Hải quân Hoa Kỳ Annapolis, tiểu bang Maryland, hôm thứ Sáu, 22/5/2015. RFA PHOTO/Hòa Ái. 

Trong bài phát biểu, Phó Tổng thống Hoa Kỳ đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng hơn 

bao giờ hết của các vùng biển Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương trong 

thế kỷ 21. Vì các nguy cơ xung đột tranh chấp trên biển nên lực lượng hải quân phải có mặt 

để duy trì hòa bình. Phó Tổng thống Joseph Biden nhắc đến chính sách xoay trục của Mỹ 

sang khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và chính sách đó sẽ không thành công nếu như 

không có sự hiện diện của lực lượng hải quân Hoa Kỳ ở đó. Do đó mà sẽ có đến 60% số 

lượng hải quân phải có mặt ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương cho đến năm 2020. 

 Hội sinh viên sĩ quan gốc Việt 

Thiếu tá Hải quân Phong Lê, hiện là giảng viên tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ, chia sẻ với 

đài RFA vào năm 2005 chỉ một mình ông là sĩ quan gốc Việt trong buổi lễ tốt nghiệp nhưng 

chỉ trong vòng 10 năm mà có đến 8 sĩ quan gốc Việt ra trường nên buổi lễ năm 2015 rất đặc 

biệt đối với ông. Thiếu tá Hải quân Phong Lê còn cho biết hiện tại Hội sinh viên sĩ quan gốc 

Việt được thành lập ở Học viện Hải quân Hoa Kỳ với mục đích: 
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“Nguyên nhân hình thành Hội này là với mục đích giao lưu, học hỏi và chia sẻ trong binh 

chủng Hải quân cũng như gắn kết những sĩ quan có cùng nguồn cội VN. Chúng tôi thành 

lập Hội để giúp những sĩ quan Hải quân và Thủy quân Lục chiến mới ra trường nối kết với 

các quân nhân Mỹ gốc Việt phục vụ quân đội Hoa Kỳ”. 

Nguyên nhân hình thành Hội này là với mục đích giao lưu, học hỏi và chia sẻ trong binh 

chủng Hải quân cũng như gắn kết những sĩ quan có cùng nguồn cội VN. Chúng tôi thành lập 

Hội để giúp những sĩ quan Hải quân và Thủy quân Lục chiến mới ra trường nối kết với các 

quân nhân Mỹ gốc Việt phục vụ quân đội Hoa Kỳ.  

-Thiếu tá Hải quân Phong Lê 

Có mặt trong số khoảng 7-8 ngàn người tham dự buổi lễ tốt nghiệp năm 2015, Trung tá Hải 

quân Nguyễn Anh Tuấn nói rằng ông rất hãnh diện khi các thế hệ tiếp nối của cộng đồng 

người Việt tại Hoa Kỳ tiếp tục viết nên những trang sử hào hùng vẻ vang cho dân tộc Việt 

Nam: 

“Tôi là Trung tá Hải quân Nguyễn Anh Tuấn, hôm nay tới đây dự Lễ ra trường của 8 em 

người Mỹ gốc Việt, sinh tại Hoa Kỳ, ra trường đeo lon Thiếu Úy. Tôi vào quân đội 29 năm 

và tôi sẽ hồi hưu trong vài tháng tới. Ngày hôm nay giống như đóng lại một chương cũ và 

mở ra một chương mới cho người Việt tại Hoa Kỳ trong quân đội, tiếp tục truyền thống của 

cha anh phục vụ trong quân đội”. 

Một trong 8 tân sĩ quan gốc Việt, nữ Thiếu úy Hải quân Tina Kiều, Hội trưởng Hội sinh 

viên sĩ quan gốc Việt, tươi cười rạng rỡ bên mẹ cùng bạn bè, thân nhân sau khi nhận được 

tấm bằng tốt nghiệp. Cô Tina Kiều chia sẻ về phút giây không bao giờ quên trong cuộc đời 

mình: 

“Tất cả những cố gắng của tôi bây giờ đạt được thành quả. Tôi rất biết ơn sự hỗ trợ và tình 

yêu thương của gia đình cũng như bạn bè trong suốt những năm vừa qua. Tôi không thể có 

ngày hôm nay nếu như không có họ. Tôi chọn con đường binh nghiệp bởi vì tôi muốn làm 

việc trong môi trường thử thách và có được cơ hội vinh dự để phục vụ quốc gia”. 

Buổi lễ tốt nghiệp tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ ở Annapolis, bang Maryland kết thúc với 

1054 chiếc mũ được tung lên trời cùng những ánh mắt sáng ngời hy vọng của các tân sĩ 

quan Hải quân và Thủy quân Lục chiến Mỹ. Riêng đối với 8 tân sĩ quan gốc Việt thì hình 

ảnh của những người đi trước như Trung tá Hải quân Nguyễn Anh Tuấn, Thiếu tá Hải quân 

Phong Lê và các sĩ quan gốc Việt có mặt tại buổi lễ tốt nghiệp hay Đại tá Hải quân Lê Bá 

Hùng đang làm nhiệm vụ trong Đệ thất Hạm đội… là những tấm gương để họ phấn đấu 

trong cuộc đời binh nghiệp. Và điều ghi nhận đặc biệt của Hòa Ái từ những người Việt tham 

dự buổi lễ tốt nghiệp năm 2015 là niềm hy vọng binh chủng Hải quân Hoa Kỳ sẽ có 1 Đề 

đốc gốc Việt trong một ngày không xa. 

Nguồn: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/grad-n-comm-cere-at-us-naval-academy-

ha-05232015082729.html 
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