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Thiếu tướng Lê Minh Đảo, của QLVNCH, vừa được Dân biểu Mỹ Harley Rouda vinh danh tại Hạ 

viện Hoa Kỳ hôm 3/4. (Ảnh chụp từ Facebook của BPhuong Le) 

Thiếu tướng Lê Minh Đảo, người qua đời vào tháng trước, vừa được vinh danh tại Hạ viện Mỹ là 

một “anh hùng” vì đã “đấu tranh cho tự do và phục vụ cộng đồng.” 

Dân biểu Harley Rouda hôm 3/4 gửi thư cho Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, trong đó ông ghi 

nhận “cuộc đời anh hùng” của Thiếu tướng Lê Minh Đảo, người qua đời hôm 19/3 tại Connecticut. 

Lá thư cho biết Thiếu Tướng Lê Minh Đảo Sinh năm 1933 tại Sài Gòn và phục vụ quân lực Việt 

Nam Cộng hoà trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Dân biểu Rouda viết rằng: “Dù phải chiến đấu 

trong những điều kiện khó khăn với lực lượng kẻ thù đông hơn nhiều lần, Thiếu Tướng Đảo đã 

chống trả anh dũng tại trận đánh mang tên Xuân Lộc, trận chiến lớn sau cùng trước ngày Sài Gòn 

thất thủ hôm 30/4/1975.” 

Vẫn theo lá thư của Dân biểu Rouda, Thiếu tướng Đảo và binh sỹ thuộc Sư đoàn 18 Bộ binh của 

QLVNCH “đã đứng vững trước những cuộc tấn công liên tục của lực lượng cộng sản” trong 13 

ngày liên tiếp. “Trận chiến này là một minh chứng cho tài chỉ huy quân sự lỗi lạc của Tướng Đảo và 

sự dũng cảm không thể phủ nhận của ông.” 

Dân biểu Rouda nói trong bức thư rằng: “Vì sự lãnh đạo đầy đam mê và truyền cảm hứng của mình, 

Thiếu tướng Đảo sẽ được công nhận vĩnh viễn là một vị anh hùng, trong cả cộng đồng người Việt 

lẫn tất cả chúng ta, những người đặt lý tưởng tự do và dân chủ lên trên hết.” 

Vị dân biểu của đảng Dân chủ đại diện Địa hạt 48 của California, nơi có cộng đồng lớn của người 

Việt sinh sống, “kêu gọi tất cả các thành viên Hạ viện cùng vinh danh cuộc đời lỗi lạc của Thiếu 

tướng Lê Minh Đảo” người mà ông cho là đã dành trọn 87 năm cuộc đời đấu tranh vì lý tưởng tự do 

và phục vụ đồng bào. 

https://www.voatiengviet.com/author/voa-ti%E1%BA%BFng-vi%E1%BB%87t/putmm


Bà Lê Bích Phượng, con gái Thiếu tướng Đảo, cho biết trên trang Facebook cá nhân rằng bà thấy 

“hãnh diện có một người cha „cọp chết để da, ba chết để tiếng thơm‟ cho con cháu” sau khi bố của 

bà được vinh danh tại Hạ viện Mỹ. 

Thiếu tướng Lê Minh Đảo được xem là một trong những tướng lĩnh chỉ huy cấp Sư đoàn có khả 

năng nhất của Việt Nam Cộng hoà. Sau đó, ông trở thành vị tướng Việt Nam Cộng hoà bị cầm tù 

lâu nhất, với 17 năm tổng cộng từ Bắc vào Nam. 

Sau khi được trả tự do ngày 5/5/1992, Thiếu tướng Lê Minh Đảo sang Mỹ tháng 4/1993. 

Tại Mỹ, ngoài việc mưu sinh và lo cho gia đình, ông còn tham gia các sinh hoạt của các cựu chiến sĩ 

Việt Nam Cộng Hòa. Tháng 9 năm 2003, ông là một trong những người sáng lập tổ chức "Tập thể 

Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa" và giữ chức Chủ tịch Trung tâm Điều hợp Trung ương. 

 


