Con Trai Cố Đại Tá Thiết Giáp Nguyễn Tuấn.
Cậu bé 9 tuổi sống sót năm xưa, Nguyễn Huấn, là con trai của cố Đại tá thiết giáp
Nguyễn Tuấn. Cả gia đình cố Đại tá thiết giáp bị tên Việt Cộng Bảy Lốp sát hại trong
biến cố Mật Thân.
Hiện nay Nguyễn Huấn là đại tá trong quân đội Hoa Kỳ.
Đại Tá Nguyễn Tuấn

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 Lốp, 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 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.
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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 ... nên bị hiểu lầm là Khac Cung. Hình ảnh là hình của ông bố tôi.

Huấn

Trong hàng ngũ lên cấp đại tá có trung tá Nguyễn 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.
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 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
cơ hội 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 cả cuộc
đời cho gia đình.
Vũ Văn Lộc
(Ghi chú: Trung Tá Cao là con của Đại Tá Nguyễn Đình Bàng)

