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Chuẩn Tướng Flora, tay trái đặt trên bìa cuốn Kinh Thánh do con gái cầm, tay phải giơ tay thề trung 

thành với Tổ Quốc Hoa Kỳ và giữ sự trung tín trong chức vụ mới. 
Hình: Cotton Puryear, Virginia National Guard Public Affairs 

Vào ngày 6 tháng 6 năm 2016, quân đội Hoa Kỳ chào đón tân Chuẩn tướng gốc 

Việt Lapthe Flora, thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia-National Guard, vừa được 

thăng cấp tại thành phố Bedford, bang Virginia. 

Buổi lễ thăng cấp chuẩn tướng trang trọng dành cho Đại tá Lapthe Flora, chỉ huy 

trưởng Bộ Tư lệnh Troop 91, thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia, diễn ra vào lúc 9 

giờ 30 sáng ngày 6 tháng 6 tại Đài Tưởng Niệm D-Day ở thành phố Bedford, tiểu 

bang Virginia. 

Trong số khoảng 300 khách tham dự, nhiều người thể hiện nỗi xúc động qua lời 

chia sẻ của chủ tọa buổi lễ vinh thăng, Thiếu tướng Timothy Williams về Chuẩn 

tướng Lapthe Flora là thuyền nhân gốc Việt đầu tiên được thăng cấp tướng trong 

lịch sử của quân đội Hoa Kỳ. Khó ai có thể hình dung được chàng thanh niên 

Châu Lập Thể, sinh năm 1962 tại Việt Nam, đã vượt biển và định cư tại Mỹ dưới 

sự bảo trợ của cha mẹ nuôi, ông bà John và Audrey Flora, trở thành một vị 

tướng trong lực lượng Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ. 
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Trước nhất, cảm thấy tự hào vì cộng đồng người Việt Nam có thêm một 
chuẩn tướng nữa trong quân đội Mỹ, giống như Chuẩn tướng Flora nói là 
‘sự kiện lịch sử’, tôi đồng ý như vậy.  
- Hạ sĩ Tâm Nguyễn 

 

Xuyên suốt 35 năm qua, từ một người tị nạn di dân không nói được một chữ 

tiếng Anh cho đến quá trình làm việc và cống hiến trong quân đội kể từ khi tốt 

nghiệp cử nhân Học viện Quân sự Virginia và biệt phái phục vụ lực lượng trừ bị 

quân đội Mỹ hồi năm 1987, Chuẩn tướng Lapthe Flora có thể được xem như 

biểu tượng của sự thành công đối với các quân nhân và cũng là niềm hãnh diện 

cho cộng đồng người Việt. 

Qua lời phát biểu tại buổi lễ thăng cấp, Chuẩn tướng Lapthe Flora nhấn mạnh 

bằng hai ngôn ngữ Anh-Việt “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, ông cảm ơn nước Mỹ và 

tất cả những người liên quan đến cuộc đời của ông đã giúp cho ông đạt được 

thành công hôm nay, đồng thời cũng bày tỏ được vinh dự phục vụ trong lực 

lượng Vệ binh Quốc gia để bảo vệ tổ quốc và cuộc sống bình an cho người dân 

Hoa Kỳ. Chuẩn tướng Lapthe Flora còn nói lời cảm kích và lấy làm vinh hạnh 

trước sự hiện diện của quý đồng hương trong buổi lễ vinh thăng dành cho ông. 

Riêng đối với những cựu quân nhân Quân lực VNCH, Chuẩn tướng Lapthe Flora 

chuyển lời đến họ bằng tiếng Việt: 

“Tôi xin thành thật có vài lời để tri ân họ, qua sự hy sinh cao cả và chiến đấu 

dũng cảm, bất khuất và kiên cường để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, cũng như duy trì 

an ninh cho toàn dân trong suốt hơn 20 năm. Đồng thời tôi xin nêu lên niềm cảm 

phục của tôi qua sự kiên trì, chịu đựng trong bao năm lưu đày khổ sai, khốn khổ 

và ly tán của các cựu chiến sĩ cũng như gia đình họ sau cuộc chiến tranh.” 

Chia sẻ với Đài RFA, Chuẩn tướng Lapthe Flora cho biết kể từ khi gia nhập quân 

đội chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày được thăng cấp tướng mà luôn nghĩ đến là 

phải làm tốt những gì cần làm. Đối với ông giây phút này thật sự là ngoài sức 

tưởng tượng. 

Tuy nhiên trong bài phát biểu, Chuẩn tướng Lapthe Flora nói rằng buổi lễ thăng 

cấp này nên được xem là lịch sử để kiên định niềm tin vào giấc mơ Mỹ. Ông 

khẳng định là cơ hội tại quốc gia vĩ đại Hoa Kỳ không có giới hạn. Giấc mơ Mỹ là 

có thật đối với những ai dám theo đuổi với sự chú tâm, siêng năng làm việc và 

kiên trì, bền bỉ. 

Giấc mơ Mỹ 

Trong sự nghiệp quân đội của mình, Chuẩn tướng Lapthe Flora từng phục vụ 

qua hầu hết các công việc của lưc lượng Vệ Binh Quốc Gia Virginia, bao gồm 

Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Bộ Binh 116, Lữ đoàn Bộ Binh Toán Chiến đấu 116 

(IBCT). Ngoài ra, Chuẩn Tướng Lapthe Flora từng giữ chức sĩ quan điều hành 

toán IBCT, giám đốc hành quân Sư đoàn 29 Bộ binh và giám đốc kế hoạch chiến 

lược và chính sách của Bộ Chỉ huy Liên quân-Virginia. Chuẩn tướng Lapthe 
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Flora cũng phục vụ tại các chiến trường Bosnia, Kosovo và Afghanistan. Sắp tới, 

ông sẽ đảm nhiệm vai trò phụ tá Thiếu tướng đặc trách về sáng kiến chiến lược. 

Một trong những người có mặt tại buổi lễ, Hạ sĩ Tâm Nguyễn, thuộc lực lượng 

Tuần Duyên Hoa Kỳ cho biết cảm xúc trong giây phút Chuẩn tướng Lapthe Flora 

được gắn lon một sao: 

“Trước nhất, cảm thấy tự hào vì cộng đồng người Việt Nam có thêm một chuẩn 

tướng nữa trong quân đội Mỹ, giống như Chuẩn tướng Flora nói là ‘sự kiện lịch 

sử’, tôi đồng ý như vậy. Và thứ hai, điều này chứng minh rõ ràng là giấc mơ của 

Hoa Kỳ là có thật nếu chúng ta đoàn kết, siêng năng làm việc thì sẽ đạt được 

giấc mơ đó.” 

Rất là tuyệt vời và thật là vinh hạnh vì có được một tấm gương cho người khác 
noi theo trong sự nghiệp quân đội của họ 
- Thiếu tá Brandon Lyndsey  

Cùng phục vụ trong lực lượng Vệ binh Quốc gia, tham dự buổi lễ vinh thăng, 

Thiếu tá Brandon Lyndsey nói với Đài ACTD: 

“Rất là tuyệt vời và thật là vinh hạnh vì có được một tấm gương cho người khác 

noi theo trong sự nghiệp quân đội của họ. Chúng ta khó mà tìm được một vị 

tướng nào có nhiều kinh nghiệm, được nhiều người yêu quý, ngưỡng mộ nhưng 

lại rất khiêm tốn. Đó là cảm nhận tuyệt vời của tôi trong ngày hôm nay.” 

Điều ghi nhận đặc biệt trong buổi lễ thăng cấp này, Chuẩn tướng Lapthe Flora 

chọn đúng vào ngày 6 tháng 6 là ngày tưởng niệm vinh danh các lực lượng đồng 

minh, trong đó có cha nuôi của ông, đã đổ bộ lên bờ biển Normandy hồi Thế 

Chiến II, cách nay 72 năm và buổi lễ diễn ra tại Đài Tưởng Niệm Quốc gia D-Day 

ở thành phố Bedford, tiểu bang Virginia, là nơi có tỷ lệ cư dân hy sinh nhiều nhất 

trên toàn nước Mỹ trong trận đổ bộ Normandy. 

Buổi lễ vinh thăng dành cho Chuẩn tướng Lapthe Flora kết thúc với những lời 

chúc mừng và các bức hình lưu niệm cùng thân nhân, đồng nghiệp, bạn bè và 

cộng đồng người Việt ở vùng Hoa Thinh Đốn. 

Hóa Ái –RFA 

Nguồn: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/one-more-american-vns-

brigadier-general-promoted-ha-06072016102507.html 

 

www.vietnamvanhien.net 

 

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/one-more-american-vns-brigadier-general-promoted-ha-06072016102507.html
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/one-more-american-vns-brigadier-general-promoted-ha-06072016102507.html
http://www.vietnamvanhien.net/

