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THƯ CẢM TẠ 
 
Ngày 11 Tháng 2 Năm 2019, 
 
Kính thưa Quý Đồng Hương, 
 
Tôi xin được đại diện cho Ủy Ban Bảo Tồn Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ kính gởi lời cám ơn 
chân thành nhất đến quý vị đại diện những hội đoàn đoàn thể cùng quý đồng hương đã đến 
tham dự Lễ Thượng Kỳ đầu năm Kỷ Hợi tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ngày 09-02-2019.  
 
Thứ Bảy vừa qua trời rất lạnh và mưa nhiều trái ngược dự đoán thời tiết, nhưng sự hiện diện của 
quý vị tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ dưới những giọt mưa lạnh trong những cơn gió rét buốt 
là những lời tri ân chân thành nhất cho những người lính năm xưa, đã chứng minh rằng thời 
gian, không gian, và mưa lạnh gió rét của mùa đông trên xứ lạ quê người vẫn không làm cho 
chúng ta quên đi những hy sinh gian khổ của hơn hai triệu người chiến sĩ QLVNCH và Đồng 
minh trong cuộc chiến Việt Nam, và những khổ đau của gia đình lính.  Chúng ta vẫn không 
quên rằng hàng trăm ngàn người đã bị tàn phế tật nguyền, hơn 300,000 chiến sĩ QLVNCH và 
hơn 58,000 chiến sĩ QLHK và Đồng minh đã chết cho quê hương ta.   
 
Từ 10 giờ sáng Thứ Bảy, trời bắt đẩu mưa cùng những cơn gió mùa đông từ hướng bắc thổi về 
lạnh lắm.  Nhưng cái lạnh hôm đó vẫn không lạnh bằng nổi lòng người lính trẻ năm xưa đêm 
đêm ghì tay súng canh giặc thù, thèm ly cà phê điếu thuốc, nhớ mái ấm gia đình và những ánh 
mắt thân thương.  Cái lạnh hôm đó vẫn không lạnh bằng tâm tư của những người tù sa cơ thất 
thế sau cuộc chiến, đêm đêm cô quạnh nhớ vợ nhớ con nhớ mẹ già.  Cái lạnh hôm đó vẫn không 
lạnh bằng trái tim cô đơn băng giá của những người vợ hiền không may mất chồng trong cuộc 
chiến, mái đầu đen đã vội quấn khăn tang, chưa tròn ái ân đã sớm thành cô phụ.  Cái lạnh hôm 
đó vẫn không lạnh bằng những đấy mồ hoang cô độc ở những trại tù cải tạo trong những rừng 
núi hoang vu, ở Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa đã bao năm này không người nhang khói.  
Xác thân họ đã trở thành cát bụi, nhưng chúng ta không thể để cát bụi thời gian của vòng bánh 
xe lịch sử làm lu mờ những hy sinh vĩ đại đó, để vong linh những Anh Hùng Tữ Sĩ vẫn sống 
mãi với Hồn Thiêng Sông Núi của Đất Việt Trời Nam.  Vì những hy sinh cao quý đó mà chúng 
ta và con cháu được cơ hội sống tại một cường quốc tự do dân chủ này.   
 

 
ỦY BAN BẢO TỒN TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ 

3020 Matlock Rd #200  
Arlington, Texas 76015 
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Trước thềm năm mới tôi xin kính chúc quý vị cùng gia quyến một Tân Niên Kỷ Hợi vạn sự như 
ý, nhiều sức khỏe, may mắn, an khang và thịnh vượng.  Kính xin quý vị cùng đốt lên một nén 
hương tưởng niệm những Vong Linh Chiến Sĩ đã Vị Quốc Vong Thân, những anh hùng tử sĩ đã 
chết cho chúng ta được sống.  Xin đốt một nén hương cầu nguyện cho quê hương Việt Nam 
mau hết đọa đầy, cho dân tộc Việt Nam mau hết đau thương thống khổ, cho một ngày đất nước 
Việt Nam thật sự được độc lập dân chủ tự do. 
 
Xin trân trọng cám ơn quý vị. 
 
BS Đàng Thiện Hưng 
 


