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Ba vị tướng Hoa Kỳ gốc Việt (từ trái sang): Chuẩn tướng Lapthe Flora, Phó Đề đốc Nguyễn Từ Huấn, Thiếu
tướng Lương Xuân Việt. Hình chụp ngày 10/10/19.

Lòng biết ơn của một vị Tướng
Trong bài phát biểu tại Lễ thăng cấp Phó Đề đốc Hải quân Hoa Kỳ, diễn ra vào ngày
10/10/2019 tại Trung tâm Tưởng niệm & Di sản Hải quân Hoa Kỳ (US Navy Memorial &
Heritage Center), ở Thủ đô Washington DC, ông Nguyễn Từ Huấn cất lời cảm ơn đến
nước Mỹ đã đón nhận ông là một người tị nạn sau Chiến tranh Việt Nam và đã cho ông
một cuộc đời mới với hoài bão phục vụ cho Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Phó Đề đốc Nguyễn
Từ Huấn nhấn mạnh:
“Tôi rất vui mừng được đến và định cư ở Mỹ, một đất nước thịnh vượng và hùng mạnh.
Nhưng sự giàu có mà tôi nhìn thấy không chỉ là về của cải vật chất mà đó là sự hào hiệp
và lòng nhân ái dành cho con người. Những người lính trẻ trong Hải quân và Thủy quân
Lục chiến ở đảo Guam đã giúp đỡ hơn 100 ngàn người Việt tị nạn, luôn luôn phục vụ với
tinh thần hết lòng và tôn trọng.
Đây là đất nước Hoa Kỳ của chúng ta. Một quốc gia xây dựng trên nền tảng phục vụ, lòng
nhân từ, sự hào hiệp, cơ hội, tự do hy vọng và ước mơ. Những giá trị đó đã khích lệ cho
tôi tham gia vào quân đội và được vinh dự phục vụ trong binh chủng Hải quân, bảo vệ
quốc gia và Hiến pháp.
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Thật là vinh hạnh cho tôi khi được đề bạt lên cấp bậc Đề đốc Hải quân và tôi cũng rất
khiêm tốn để nói rằng được vinh dự là người Mỹ gốc Việt đầu tiên được thăng cấp tướng
trong binh chủng Hải quân Hoa Kỳ. Niềm vinh dự này thuộc về cộng đồng người Mỹ gốc
Việt luôn với tinh thần yêu nước, trách nhiệm, danh dự, quả cảm và trung thành với quốc
gia Hoa Kỳ đã đón nhận người tị nạn Việt Nam.”
Trong giây phút bày tỏ lòng biết ơn đến đồng đội, đến bạn bè, gia đình thân nhân…đã yêu
thương và hỗ trợ ông đạt thành tựu trong binh nghiệp, là một người Mỹ gốc Việt đầu tiên
được đề bạt cấp tướng lãnh trong binh chủng Hải quân Hoa Kỳ, Phó Đề Đốc Nguyễn Từ
Huấn xúc động nói lời cảm ơn đến thân phụ và thân mẫu đã quá cố:

Con gửi đến bố và mẹ đang ở thiên đường. Con hy vọng đã làm bố mẹ tự hào.
Con sẽ tiếp tục sống cuộc sống mà bố mẹ đã làm gương cho đến khi mất. Đó là
cuộc sống của danh dự, cam đảm, trung thành và gìn giữ di sản hào hùng của
mình cho thế hệ con cháu
-Phó Đề đốc Nguyễn Từ Huấn
“Con gửi đến bố và mẹ đang ở thiên đường. Con hy vọng đã làm bố mẹ tự hào. Con sẽ tiếp
tục sống cuộc sống mà bố mẹ đã làm gương cho đến khi mất. Đó là cuộc sống của danh
dự, cam đảm, trung thành và gìn giữ di sản hào hùng của mình cho thế hệ con cháu.”
Phó Đề đốc Nguyễn Từ Huấn cũng gửi đến chú thím, ông Tú Nguyễn và bà Kim Chi đã
thay thế bố mẹ nuôi dạy ông kể từ sau khi biến cố của gia đình bị thảm sát hồi Mậu Thân
năm 1968, mà chỉ duy nhất một mình ông còn sống sót vào lúc ông 10 tuổi.
“Tôi muốn nói lời cảm ơn đến một người Mỹ gốc Việt, chú của tôi là cựu Đại tá Không
quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) cùng thím của tôi, bà Kim Chi đã nuôi nấng
và dạy dỗ tôi nên người. Chú của tôi giống như hàng ngàn người lính VNCH khác đã cùng
với những người lính không quân đồng minh Mỹ (chiến đấu-pv) cho đến tận những giờ
phút cuối cùng của cuộc chiến. Chú tôi đã hy sinh trọn cuộc đời của ông cho con cháu
được có cuộc sống tốt đẹp hơn, được sinh sống ở một quốc gia tự do và tiếp tục tranh đấu
cho tự do dân chủ và nhân quyền.”

Phó Đề đốc Nguyễn Từ Huấn cùng gia đình tại Lễ thăng cấp ngày 10/10/19.
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Ghi danh vào lịch sử
Trong những ngày Tết Nguyên đán Mậu Thân, năm 1968, Việt Nam Cộng
Hòa và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ký thỏa thuận ngừng bắn 36 giờ đồng
hồ để cho dân chúng đón tết cổ truyền. Thế nhưng Quân đội Bắc Việt, dưới
danh nghĩa Mặt trận Giải phóng miền Nam đã đồng loạt tấn công vào 41 tỉnh,
thành phố, thị trấn và hàng trăm thị xã miền Nam Việt Nam. Thời điểm cuộc
tấn công diễn ra vào lúc giao thừa và hàng ngàn người dân bị thiệt mạng.
Trong các nạn nhân hồi biến cố Mậu Thân, cả gia đình gồm 7 thành viên của
Phó Đề Đốc Nguyễn Từ Huấn bị thảm sát. Vào giờ phút định mệnh đó, cậu bé
Nguyễn Từ Huấn bị thương nhưng đã may mắn sống sót và mang theo ký ức
bi thảm của gia đình trong suốt quãng đời còn lại của mình.
Vào hạ tuần tháng 6 năm 2019, Ủy ban Quân sự Thượng viện Mỹ chuẩn thuận
đề nghị của Tổng thống Donald Trump đề bạt Đại tá Nguyễn Từ Huấn lên cấp
bậc Phó Đề đốc, thuộc binh chủng Hải quân Trừ bị Hoa Kỳ. Ngay sau khi
thông tin này được chính thức thông báo, cộng đồng người Việt khắp năm
châu hân hoan đón nhận và gửi lời chúc mừng đến vị tân Phó Đề đốc được
chuẩn thuận Nguyễn Từ Huấn với sự ngưỡng mộ ông như là một nhân vật
huyền thoại và là một chứng nhân của lịch sử.
Tại buổi lễ thăng cấp Phó Đề đốc Nguyễn Từ Huấn, rất nhiều khách tham dự
chia sẻ cảm xúc của họ với RFA về vị tướng Hải quân Hoa Kỳ gốc Việt đầu
tiên.
Thiếu tướng Lương Xuân Việt, binh chủng Bộ binh Hoa Kỳ nói:
“Vài tháng trước khi nghe tin Huấn được thăng chức lên Đề đốc thì tôi rất là
xúc động, gần như là muốn ứa nước mắt luôn tại vì tôi thấy không những là
một người bạn, đồng đội mà cũng là một người tị nạn như mình lại có hoàn
cảnh rất đặc biệt. Khi tôi thấy những người như vậy mà có thể trải qua những
thử thách trong đời sống và bây giờ có thể lên chức tướng thì tôi cho rằng
giây phút này không những là giây phút đặc biệt mà là giây phút lịch sử.”
Đại tá nghỉ hưu Tom Economy, một đồng đội cũ của Phó Đề đốc Nguyễn Từ
Huấn bộc bạch rằng câu chuyện thương tâm của gia đình cũng là một động
lực đối với thành tựu trong quân đội của vị tân Phó Đề đốc hôm nay:
Vài tháng trước khi nghe tin Huấn được thăng chức lên Đề đốc thì tôi rất là xúc
động, gần như là muốn ứa nước mắt luôn tại vì tôi thấy không những là một
người bạn, đồng đội mà cũng là một người tị nạn như mình lại có hoàn cảnh rất
đặc biệt. Khi tôi thấy những người như vậy mà có thể trải qua những thử thách
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trong đời sống và bây giờ có thể lên chức tướng thì tôi cho rằng giây phút này
không những là giây phút đặc biệt mà là giây phút lịch sử
-Thiếu tướng Lương Xuân Việt

“Tôi nghĩ rằng hôm nay là một ngày tuyệt diệu cho nước Mỹ khi Hải quân
Hoa Kỳ đề đạt Đề đốc Huấn Nguyễn, một người Việt di dân đã vượt qua mọi
trở ngại để trở thành một vị sĩ quan với nhân cách như ông. Thật là tuyệt vời
cho người Mỹ!”
Cựu Hội trưởng Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt, Đại tá Mimi Phan tâm tình
rằng, Phó Đề đốc Nguyễn Từ Huấn là một tấm gương cho tất cả các thành
viên của Hội, đồng thời cũng là một người anh được rất nhiều người quý mến:
“Những đức tính của Đề đốc Huấn Nguyễn như là không bao giờ bỏ đàn em
đằng sau, luôn luôn đồng hành chung để hoàn thành sứ mệnh. Lúc nào tôi
cũng coi anh giống như là một người anh của mình. Những gì anh dạy dỗ thì
tôi học hỏi. Hôm nay rất mừng vì anh được đề bạt lên Đề đốc."
Thay mặt cho gia đình, ông Tú Nguyễn bùi ngùi xúc động chia sẻ với Đài Á
Châu Tự Do:
“Tôi cảm thấy rất là hãnh diện cho gia đình, hãnh diện cho Huấn và cho tất
cả cộng đồng người Việt Nam tị nạn, không chỉ ở Mỹ mà ở khắp toàn thế giới.
Đó là niềm vinh dự cho đất nước và cũng là một điều nói lên sự thành công
của những người Việt tị nạn không phải là những người thất trận và cam chịu
số phận.”
Vào đầu tháng 7 vừa qua, Phó Đề đốc Nguyễn Từ Huấn cũng xác nhận với
RFA trong một cuộc phỏng vấn ngắn rằng tuy là một nạn nhân của chiến
tranh, nhưng ông tham gia quân đội để bảo vệ và bảo tồn những giá trị quý
báo của nhân loại-đó là giá trị của một thế giới hòa bình.
“Thật sư tôi không sợ chiến tranh. Tôi ghét chiến tranh tại vì tôi đã là nạn
nhân của chiến tranh và tôi cũng là người đã từng tham gia trong chiến
tranh. Chiến tranh đem đến những sự đau khổ, chia rẽ, tàn phá, không những
chỉ con người mà cả môi trường, thành phố và những gì tốt đẹp của nhân
loại. Nhưng mà chúng ta đang sống trong một xã hội có dân chủ, có hòa bình,
có nhân quyền thì tôi muốn tham gia vào quân đội vì tôi muốn bảo tồn tự do,
dân chủ và nhân quyền đó. Những giá trị đó, nếu chúng chúng ta không bảo
tồn thì sẽ mất đi rất dễ dàng.”./.
Nguồn: https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/promotion-ceremony-ofrear-admiral-huan-nguyen-us-navy-10102019174423.html
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Cậu bé sống sót trong vụ bảy Lốp tàn sát gia đình
năm 1968 ở trại Phù Đổng Gò Vấp...

Câu chuyện liên quan tới vụ Tướng Sáu Lèo.. bắn chết Bảy Lốp( hay
Lém..)... kẻ giết chết toàn gia đình Đại tá TG.VNCH....
Người con trai của cố Đại tá Thiết giáp Nguyễn Tuấn.
Cậu bé 9 tuổi sống sót năm xưa Nguyễn Từ Huấn là con trai của cố Đại tá
thiết giáp Nguyễn Tuấn (cả gia đình cố Đại tá thiết giáp bị tên Vc bảy lốp
sát hại), hiện tại Nguyễn Từ Huấn là đại tá trong quân đội Hoa Kỳ(năm
2014).
Anh Tín,
Tôi có tìm đến website của anh và cũng muốn cho thêm một ít chi tiết của
ông bố tôi. Trong danh sách các Đại Tá, anh có liệt kê ông bố tôi ở 551
Nguyễn Tuấn Chỉ Huy Trưởng Trường Thiết Giáp (04/1968-02/1969
Bố tôi đã vì không chịu đầu hàng cộng sản và đã bị tụi nó giết ông và cả
gia đình vào biến cố Mậu Thân 1968 (tôi là người duy nhất sống sót).
Trong Thép và Máu của Hà Mai Việt, được ghi chú ông là CHT Trường
Thiết Giáp từ 4/1965 - 2/1968. Tôi cũng nhớ như vậy vì đã di chuyển với
gia đình từ Quảng Trị về đến Sàigòn cỡ năm đó.
Trong rất nhiều tài liệu của ngoại quốc và Việt Nam, vụ Tướng Loan bắn
giết Bảy Lém, không ít thì nhiều cũng liên quan đến vụ thảm sát của gia
đình tôi. Gia đình tôi có quen với gia đình ông Loan. Sau vụ thảm sát, tôi
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có đến ở nhà gia đình vợ của Tướng Loan để tránh pháo kích trong lúc
chiến trường Mậu Thân vẫn đang tiếp diễn. Ông Loan cũng là bạn đồng
khóa với bố tôi ở Thủ Đức Khóa 1 theo tôi được biết.
Thêm một phần nữa, ông ta cũng có tham dự CGS College ở Fort
Leavenworth, KS trong khóa 66-1.
145 66-1 Tuan Nguyen Khac Cung LTC Armor Assoc
Trong thời gian đó, theo tôi hiểu, vì bố tôi không có tên giữa, nên khi
được hỏi Middle Name đã viết vào là Không Có ... bị hiểu lầm là Khac
Cung. Hình ảnh là hình của ông bố tôi

6

Trong hàng ngũ lên cấp đại tá có trung tá Nguyễn Từ Huấn thuộc đơn vị
miền Đông. Anh đã được gắn lon vào ngày 1 tháng 7-2014. Anh là con
trai duy nhất 9 tuổi của cố đại tá thiết giáp Nguyễn Tuấn , Thủ Đức K1,
một trong những anh hùng của QLVNCH đã hy sinh trong trận chiến Tết
Mậu Thân.
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Tháng 4 -75 cậu bé đi cùng gia đình ông chú qua Mỹ và bây giờ trở thành
trung tá Huấn thăng cấp đại tá tháng 7- 2014. Nguyễn Từ Huấn là con
người đã hết sức nỗ lực, vươn lên từ thảm kịch để trở thành đại tá của
quân lực Hoa Kỳ. Thực là 1 hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Anh Huấn sống
trong cô đơn từ 68 đến 75. Cậu bé không có hoàn cảnh để chia xẻ với gia
đình trong nỗi đoạn trường tháng tư 75 và phải tiếp tục phấn đấu một
mình cho đến khi tốt nghiệp đại học, nhập ngũ và trở thành sĩ quan cao
cấp đeo trên vai đôi chim ưng cánh bạc của quân lực Hoa Kỳ. Anh đã sống
suốt cuộc đời cho cả gia đình.
(Ghi chú: Trung Tá Cao là con của Đại Tá Nguyễn Đình Bàng)
Vũ Văn Lộc

Posted by Thoi Chinh Chien at 10:28 PM
Nguồn: https://vnchtoday.blogspot.com/2019/06/cau-be-song-sot-trong-vubay-lop-tan.html

www.vietnamvanhien.org

8

