
THIẾU TƯỚNG LÊ MINH ĐẢO ĐÃ RA ĐI
vào lúc 10g45 sáng ngày hôm nay (giờ Cali) -
thứ năm 19 tháng 3 năm 2020. Ông sinh ngày
5 tháng 3 năm 1933. Hưởng thọ 87 tuổi. Tên
thánh Ông là Saint Louis.
Vô cùng thương tiếc và xin cầu nguyện linh
hồn Saint Louis Lê Minh Đảo sớm hưởng
nhan thánh Chúa.

VÀI HÀNG VỀ THIẾU TƯỚNG LÊ MINH ĐẢO
Lê Minh Đảo (1933-2020) nguyên là tướng
lĩnh Bộ binh của Quân lực Việt Nam Cộng hòa,
cấp bậc Chuẩn tướng, xuất thân từ trường Võ
bị Liên quân dưới thời kỳ Quốc gia Việt Nam
(thuộc Liên bang Đông Dương của Pháp).
Thời gian tại ngũ, ông đã tuần tự đảm nhiệm

từ chức vụ Trung đội trưởng cho đến Tư lệnh đơn vị Bộ binh cấp Sư đoàn. Ngoài ra, ông
còn được cử giữ những chức vụ ở lĩnh vực Hành chính Quân sự (tỉnh trưởng).

Ông được đánh giá là một trong những tướng lĩnh chỉ huy cấp Sư đoàn có khả năng nhất
của Việt Nam Cộng hòa, từng là Tư lệnh chiến trường Xuân Lộc, phòng tuyến cuối cùng
của chế độ Việt Nam Cộng hòa vào những ngày cuối tháng 4 năm 1975. Tại đây, tướng
Đảo đã tuyên bố sẽ "tử thủ tại Xuân Lộc", nhưng rồi sau 11 ngày chiến đấu, ông đã
không thực hiện lời hứa "tử thủ" mà đã rút quân về Biên Hòa sau khi phòng tuyến khác
ở Phan Rang thất thủ. Sau đó ông trở về Quân đoàn IV ở Cần Thơ rồi trở lại Sài Gòn, sau
sự kiện 30 tháng 4 vài ngày ông ra trình diện chính quyền mới.

Ông trải qua 17 năm trong các trại cải tạo và là tướng Việt Nam Cộng hòa có thời gian đi
cải tạo lâu nhất. Sau khi đến Mỹ năm 1993, ông làm việc quản lý một nhà hàng cho đến
khi nghỉ hưu.


