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March 12, 2022 

PURCELLVILLE, Virginia (NV) – Ông Hùng Cao, 

cựu Hải Quân đại tá Hoa Kỳ, vừa tuyên bố chính thức 

ứng cử Hạ Viện Hoa Kỳ, Địa Hạt 10 của tiểu bang 

Virginia. 

 “Khi Kabul bị thất thủ ở Afghanistan năm ngoái là 

lúc tôi đang chiến đấu bên đó, và cảm thấy Kabul 

giống quê hương Sài Gòn của mình một cách kỳ lạ,” 

ông Hùng nói với nhật báo Người Việt. “Quân đội Mỹ 

rút quân, tôi trở về nước và nghỉ hưu.” 

“Chứng kiến những cuộc chiến đã và đang xảy ra, 

cũng như các vấn đề đang làm tê liệt quốc gia của 

chúng ta, thúc đẩy tôi ra tranh cử với mục đích là góp 

tiếng nói của mình trong việc đề cao các giá trị của 

cuộc sống người dân, trong đó có tự do và mưu cầu hạnh phúc,” ông Hùng, người thuộc đảng Cộng Hòa, nói 

tiếp. 

Ông Hùng, 51 tuổi, có vợ người Mỹ và năm người con. Người con trai lớn 19 tuổi sẽ theo nghiệp cha, gia 

nhập Hải Quân Hoa Kỳ vào Tháng Sáu tới. Cô con gái thứ hai là con nuôi người Thái Lan, hai cô con gái 

sinh đôi 10 tuổi, và con trai út 3 tuổi. Tất cả đều được vợ ông dạy học ở nhà. 

Gia đình ông sống không xa lắm cộng đồng có đông đảo người Việt đang sinh sống. 

“Tôi hay ra Eden Center để thưởng thức những món ăn Việt như bún thịt nướng, phở,… với gia đình, bạn bè, 

nhưng thích nhất là món bánh ít, bánh lọc mà mẹ tôi làm,” ông chia sẻ. 

Gia đình ông Hùng Cao thoát khỏi Sài Gòn trước ngày 30 Tháng Tư, 1975, khi cuộc chiến Việt Nam chấm 

dứt. 

“Ba tôi người Quảng Trị, mẹ người Huế, tôi sinh ra ở Sài Gòn. Ba tôi làm việc cho Bộ Canh Nông,” ông 

Hùng kể tiếp. “Ba mẹ tôi rất hoảng sợ khi phải từ bỏ đất nước ra đi vào năm 1975. Ký ức còn mãi trong tôi là 

những đường chỉ may vào quần áo, tên tuổi của từng đứa con, để nếu có lỡ thất lạc còn tìm được nhau.” 

Chỉ một thời gian ngắn sau khi đặt chân đến Mỹ, cha ông có việc làm ở Châu Phi, ông cùng mẹ và các chị 

gái đi theo cha, cho đến năm 1982 thì trở về lại Annandale, Virginia. 

Thời đi học, ông Hùng là học sinh giỏi ở trường trung học Khoa Học và Công Nghệ Thomas Jefferson. 

Cảm động trước những gì nước Mỹ dành cho gia đình, ông Hùng thề phục vụ đất nước, nên gia nhập quân 

đội và được đào tạo tại Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ ở Annapolis, Maryland. 

Ông tham gia chiến đấu ở Iraq, Afghanistan, và Somalia, và phục vụ trong Lực Lượng Đặc Nhiệm và Đội 

SEAL. Các nhiệm vụ phi chiến đấu khác của ông là giúp cân đối ngân sách $140 tỷ của Hải Quân tại Ngũ 

Giác Đài, tham gia viết chính sách cho Bộ Quốc Phòng, làm việc với lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố 

của FBI ở San Diego, California, và thành lập đội chống bom cho cảnh sát trưởng ở Monterey, California. 
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Ông cũng tham gia vào nhiều hoạt động nhân đạo và cứu trợ thiên tai ở Pakistan, cũng như phục vụ trong các 

tổ chức phi lợi nhuận giúp trẻ em khiếm thị và làm việc truyền giáo. 

“Ba tôi tự hào khi có một người con là hải quân đại tá như tôi,” ông Hùng nói. “Trước khi qua đời, ba tôi 

khuyên tôi phải tìm cách giúp đỡ người trẻ, để thế hệ sau cũng làm được như mình. Ông nói: ‘Nếu con làm 

được thì họ cũng sẽ làm được.’” 

Địa Hạt 10 của Virginia nằm phía Tây Bắc tiểu bang Virginia, bao gồm ba quận hạt Clarke County, 

Frederick County, và Loudoun County, và một phần các quận hạt Fairfax County và Prince William County. 

Địa hạt này do Dân Biểu Jennifer Wexton (Dân Chủ) nắm giữ từ kể khi bà đắc cử năm 2018 đến nay. [đ.d.] 
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