Cựu Tướng Lãnh VNCH lưu vong

* Man Mác .. HOÀI CẢM ..một .. LỊCH SỬ
* LỊCH SỬ tạo nên một Tấm Hình, gồm có 11 Vị Tướng Tha Hương:
- Trong một lần gặp gỡ, của những năm đầu Lưu Vong tại Hoa Kỳ, dưới đây
là mười một (11) Cựu Tướng Lãnh của Quân Lực VNCH, chụp ảnh chung để
lưu niệm!
* Giai Nhân tự cổ như Danh Tướng
* Bất hứa nhân gian kiến bạc đầu...
- Thật như vậy.. Chẳng ai giám đoan quyết...hứa hẹn một điều gì to lớn, tốt
đẹp mà chính mình cũng chẳng biết sẽ ra sao ngày sau.
Một hoàn cảnh xảy đến thật trớ trêu nghiệt ngã cho miền nam Việt Nam,
ngày 30.4.1975 Quốc Hận và người Việt đã phải bỏ nước lưu vong ..tha
phương, trong số đó có những Vị Tướng trên.
Riêng về ..Phẩm cách của mỗi Vị, thì xin miễn bàn, vì bản chất của con người
thì cũng không thể tránh khỏi những khiếm khuyết này nọ... đã phạm trong
cuộc sống.
Trong cảnh..thất thời của người bị ngã ngựa, cũng đã trải qua những nguy
hiểm qua nhiều trường hợp khác nhau trong cơn đại họa. Chúng ta đã bị quá
nhiều mất mát ..và những vết thương lòng vẫn luôn còn âm ỉ đau đớn mỗi khi
nghĩ và nói đến ..
Trong ảnh này.. cũng là một trong bao nhiêu những hình ảnh hiếm có, tiềm
chứa cả những nỗi buồn ..không nói nên lời.. tùy theo cảm xúc, nhận thức của

mỗi người. Tuy nhiên kể như một kiếp người (một thời đại) đã đi qua ..với
vui buồn vinh nhục..đôi khi cả hận thù ..và cả yêu thương cũng có.. Chúng ta
cùng lắng đọng một giây phút hoài cảm ...nhớ đến các Ông bên trời miên viễn
ngàn thu.
***** Dưới Đây là Danh Sách của 11 Vị Cựu Tướng VNCH lưu vong *****
Được nhìn từ bên trái...sang bên phải:
* 1- Trung Tướng Nguyễn Văn Toàn, sinh năm 1932, mất năm 2005.
* 2- Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh, sinh năm 1928, mất năm 2018.
* 3- Trung Tướng Lữ Lan, sinh năm 1927, mất 28.5.2021.
* 4- Trung Tướng Lê Nguyên Khang, sinh năm 1931, mất năm 1996.
* 5- Trung Tướng Nguyễn Cao Kỳ, sinh năm 1930, mất năm 2011.
* 6- Đại Tướng Cao Văn Viên, sinh năm 1921, mất năm 2008.
* 7- Trung Tướng Ngô Quang Trưởng, sinh năm 1929, mất năm 2007.
* 8- Trung Tướng Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1929, mất năm 2006.
* 9- Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan, sinh năm 1930, mất năm 1998.
*10- Thiếu Tướng Bùi Thế Lân, sinh năm 1932, mất năm 2014.
*11- Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, Sinh năm 1933...
Hiện nay 15-7-2021, chỉ còn lại Cựu Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, người
đứng cuối trong hình, còn tại thế .

