
Tường trình về đám tang HC2 Nguyễn Anh Dũng 

Kính thưa các quan 20, 

Chúng tôi, năm HC2 gồm có Bùi Văn Tâm, Đặng Tuyến, Phạm Đức Phong (Georgia), Võ Văn Côi 

(Arkansas) và Dương Thiệu Tùng (California) được hân hạnh đại diện gia đình ĐNHC về Bowling 

Green, KY để tham dự tang lễ của cố HC2 Nguyễn Anh Dũng tiễn đưa bạn ta trở về với biển cả. 

Đám tang của bạn Nguyễn Anh Dũng đã được tổ chức đơn giản nhưng thật nhiều xúc động vì 

Dũng được mọi người trong cộng đồng từ các chiến hữu QLVNCH cho đến các tín hữu Tin Lành 

thương mến và nể vì đến nỗi vị mục sư khi làm lễ cũng không dằn được cảm xúc khi xưng tụng 

Dũng là một "great man". Điều này cũng dễ hiểu vì lúc sinh thời Dũng đã hoạt động vô cùng tích 

cực trong các công tác xã hội cũng như trong hội thánh. Một thành tích vẻ vang nhất của Dũng 

mà khi qua đó tôi mới được các chiến hữu kể lại là Dũng đã hướng dẫn anh em HO quyết liệt 

tranh đấu để triệt hạ lá cờ đỏ sao vàng của CSBV và thay thế bằng lá cờ vàng ba sọc đỏ chính 

nghĩa của VNCH tại trường đại học Western Kentucky University nơi Dũng và các con theo học. 

Bên cạnh quan tài là một bàn trưng bày các vật lưu niệm mà bạn ta rất ưa thích khi còn sống 

như các ly mug và nón đi biển của ĐNHC cũng như nón của USS Nimitz mà người con rể mua 

tặng khi cháu phục vụ trên hàng không mẫu hạm này, đằng sau bàn là vòng hoa của ĐNHC mà 

chúng tôi đã đặt để phúng viếng, bài thơ của nhà thơ nhớn HC2 Ngô Thiện Tánh và khung hình 

kỷ niệm sáng tạo đặc biệt dành cho HC2 Nguyễn Anh Dũng bởi nhiếp ảnh gia kz tài HC2 Lê Văn 

Thạnh cũng được trưng bày. Ngoài ra cháu Anh Thảo, con gái thứ hai của Dũng, đã rất khéo tay 

thực hiện một logo của ĐNHC dựa vào hình tấm hình logo mà các bạn LVChâu và TTĐức cung 

cấp. 



 



 



 

Năm anh em chúng tôi đã được tang gia dành cho nhiều vinh dự như được khiêng quan tài bạn 

ta cùng với người con rể lớn (chồng của cháu Anh Thư) mặc quân phục đại lễ HQ Đại úy (USN, 

Ret) và sau đó đứng dàn chào một bên huyệt đối diện với hàng ghế của gia đình. Bạn Phong 

được mời làm MC và tôi đọc tiểu sử của Dũng trong thánh lễ ở nhà thờ. 

Một điểm đặc biệt mà tôi chưa thấy đám tang nào có là con chó của gia đình cũng được quấn 

khăn tang ở cổ và cũng được tham dự thánh lễ ở nhà thờ bởi vì lúc còn sống Dũng đã rất 

thương yêu con chó này. Cộng đồng VN ở Bowling Green có khoảng chừng 200 người nhưng tôi 

ước đoán đã có đến 25 đến 30 xe đưa tiễn bạn ta ra nơi an nghỉ cuối cùng chứng tỏ sự ưu ái tột 

cùng mà mọi người đã dành cho bạn Nguyễn Anh Dũng. Một tập tục đáng quí mà chắc chỉ có 



thể thực hiện được ở những địa phương nhỏ như Bowling Green, KY là khi đoàn xe tang đi 

ngang tất cả các xe đều dừng lại tại chỗ để pay respect với người quá cố kể cả dòng xe đi ngược 

chiều cho đến khi đoàn xe tang đi khuất. 

Gia đình Dũng đã tỏ ra rất là cảm kích trước tình cảm mà các bạn khóa 20 đã dành cho bạn ta. 

Tóm lại đám tang của HC2 Nguyễn Anh Dũng đã được tổ chức rất tốt đẹp bởi người vợ thương 

chồng, bởi những đứa con hiếu thảo và dưới sự tiếc nuối của cộng đồng người Việt ở Bowling 

Green. Điều chắc chắn là bạn ta sẽ được ngậm cười nơi chín suối. 

 

 


