
Bửa cơm gia đình khó quên...  

 

 

 

Chiều hôm qua được mời đến nhà chuẩn tướng Lương Xuân Việt ăn cơm gia đình , có dịp trò chuyện 

mới biết là chuẩn tướng nhỏ hơn trúc hồ một tuổi….cuộc nói chuyện tự nhiên thân mật hơn , gọi 

nhau là anh em …  

 

Trúc hồ nói, Việt nói tiếng Việt giỏi hơn trúc hồ làm cà nhà cười thật lớn ...  

Việt nói tiếng Việt giọng bắc 54 rất là hay ,hỏi làm sao mà Việt giỏi tiếng VIỆT khi rời xa Việt Nam khi 

chưa tròn 10 tuổi, Việt nói. vì được người Bố dạy ..anh nhắc đến thân phụ mình với tất cả niềm hành 

diện…tất cả các sách của bố anh mang theo sau 1975 , anh đọc hết , bố anh là thiếu tá Thuỷ Quân Lục 

Chiến và có bằng Cử Nhân Văn Chương…bên Mẹ thì có hai người cậu là sĩ quan Quân Đội Việt Nam Cộng 

Hoà …sau 30 tháng 4 /75 , một người bị tù 10 năm , một người 17 năm…..  

Việt nói là mỗi ngày đều giành thời gian đọc tiếng Việt, nghe nhạc Việt Nam ,  

Thích nhạc Lê Uyên Phương và giọng hát Nguyên Khang ..  

hồi nhỏ thì học chơi đàn violin , nhưng lớn thì thích chơi đàn guitar và hát...  

Cuộc nói chuyện được chuyển qua nhiều đề tài..  

Từ chuyện ông Tướng mà Trúc hồ rất kính trọng General MacArthur cho đến đời Lính của một quân 

nhân Hoa Kỳ …  

đã trên 2 năm qua Việt chưa có được một ngày nghĩ , dù là có được phép nghĩ nhưng vì quá bận rộn nên 

không đi vacation hay về thăm Mẹ của mình …..nói đến đó trúc hồ thấy ánh mắt của Việt hình như rươm 

rươm nước mắt….  

Việt có một người vợ đẹp ,hiền ,nhìn rất là phúc hậu …..  

Và có 7 chị em thật là dể thương và rất là có máu văn nghệ…  

Cuối cùng trúc hồ hỏi cảm nghĩ của Việt khi là người Việt Nam đầu tiên mang cấp Chuẩn Tướng chỉ huy 

hơn 20 ngàn quân lính …  

Việt nói là mình phài cố gắng nhiều hơn nữa vì mình là người mỹ gốc VIỆT….  

Cảm tưởng của trúc hồ sau khi đến thăm và ăn cơm gia đình ,trúc hồ thấy mình rất gần gủi với các chị 

em của Việt ..còn đối với vị tướng Lương Xuân Việt thì trúc hồ thấy được cái TÂM của anh…tự nói với 

mình , nếu là lính mà được phục vụ với vị tướng này thì chắc chắn là sẽ an tâm …..  

 

 
Với nữ đại uý ..trước giờ làm lễ. ..trên 200 quân nhân người Mỹ gốc Việt tại trại fort hood  

 

 
Với anh Lương xuân Việt trước khi ra khán đài làm lễ sáng hôm nay 9 giờ Texas. ...  

 

 
nhậm chức hôm nay , chuẩn tướng LƯƠNG XUÂN VIỆT đọc bài diễn văn thât hay và cảm động...  

có một đoạn tiếng việt ..trúc hồ ghi lại sau đây:  



 

NHỮNG LÃNH ĐẠO CỘNG ĐỒNG VÀ CÁC ANH EM QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ . SỰ HIÊN DIỆN CỦA 

QUÍ KHÁCH LÀ MỘT VINH DỰ LỚN CHO GIA ĐÌNH TÔI. TÔI BIẾT RẤT NHIỀU NGƯỜI PHẢI LẬN ĐẬN 

ĐƯỜNG XA ĐẾN DỰ BUỔI TIÊC HÔM NAY. NHÌN NHỮNG BÔ QUÂN PHỤC LÒNG TÔI THẬT BÙI NGÙI, XÓT 

XA. NHỮNG NGƯỜI ĐÃ LÀM CON TIM TÔI RUNG ĐỘNG VỀ 3 CHỮ DANH DỰ, TRÁCH NHIÊM, TỔ QUỐC. 

VÀ NHỮNG Ý NGHĨA CỦA NHỮNG CÂU DẶN DÒ CHA ÔNG ĐỂ LẠI NHƯ:  

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ  

DĨ ĐẠI NGHĨA NHI THẮNG HUNG TÀN , DĨ CHÍ NHÂN NHI DỊCH CƯỜNG BẠO  

( ĐEM ĐẠI NGHĨA ĐỂ THẮNG HUNG TÀN , LẤY CHÍ NHÂN ĐỂ THAY CƯỜNG BẠO )  

CHÍNH LÀ THÂN PHỤ TÔI, MỘT ĐỒNG ĐỘI CỦA CÁC ANH MÀ VÌ VẬY MỘT NỬA CON TIM TÔI, LÚC NÀO 

CŨNG HƯỚNG VỀ ĐẤT MẸ DÙ ĐÃ 30 NĂM XA CÁCH. KHÔNG CÓ SỰ HY SINH XƯƠNG MÁU CỦA CÁC 

ANH THÌ CHÚNG TÔI CHẮC CHẮN CŨNG KHÔNG CÓ NGÀY HÔM NAY. TỔ QUỐC MÃI MÃI GHI ƠN. VẬY 

TÔI XIN CÁC ANH NHẬN CÁI CHÀO CỦA TÔI. 


