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BAN TỔ CHỨC NGÀY QUÂN LỰC 19/6 CHÂN THÀNH CẢM TẠ 
 
Thay mặt Ban tổ chức Ngày Quân Lực 19/6 lần thứ 54 tại Nhà hàng Pearl và Tượng Đài Chiến 
Sĩ Việt-Mỹ vào ngày 16/6/2019 Xin chân thành cảm tạ: 
 
Quý Hội đoàn, Đoàn thể, Ban chấp hành cộng đồng Tarrant, Dallas, Quý Mạnh thường quân, 
Quý cơ quan Truyền thanh, Báo chí, Quý Niên trưởng, Quý Chiến hữu, Thân hữu, Bạn hữu và 
Gia đình đã tham dự thật đông đủ mang đến chúng tôi một niềm an ủi lớn lao về tinh thần lẫn vật 
chất mặc dù thời tiết hôm đó vô cùng mưa gió. 
 
Chúng tôi cũng xin đặc biệt đa tạ: Ông/Bà Bác Sĩ Đàng Thiện Hưng, Ông/Bà Bác Sĩ Phạm Văn 
Chất, Ông David Đặng chủ nhân Bến Thành Plaza, Ông Ngô Sa Dzu chủ nhân SB Food Depot, 
Niên trưởng Trần Thiện Kính và Phu nhân, Ông Vàng Nguyễn, Ông Jason Lý chủ tịch Cộng 
đồng Dallas và Phu nhân, Ông/Bà Long Khánh và Tina Đỗ USA Realtor, Ông/Bà Mục Sư Phúc 
Ánh Đặng, Chiến hữu Hải quân Nguyễn Nỡ, Siêu thị Hong Kông và Nhà hàng Pearl đã bảo trợ 
và giúp đỡ. Quý Chiến hữu Mũ Đỏ đã giúp phần nghi lễ thêm long trọng, cùng Quý đài truyền 
hình 55.3 và 55.5  trực tiếp thu hình phỏng vấn mang tin tức đi khắp nơi. 
 
Quý vị đã ưu ái yểm trợ mọi phương tiện để tiệc tổ chức Vinh Danh Ngày Quân Lực Việt Nam 
Cộng Hoà được thành công mỹ mãn. 
 
Mặc dù chúng tôi cố gắng tổ chức chu đáo đến đâu, nhưng không thể nào tránh khỏi những sơ 
sót  kính mong Quý vị thương mến người lính Việt Nam Cộng Hoà niệm tình tha thứ. 
 
Kính Đa Tạ. 
Mũ Đen  Phan Văn Châu, Trưởng Ban Tổ Chức. 
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(On behalf of the United States Armed Forces, I would like to apologize to the veterans of the 
South Vietnamese Armed Forces for abandoning you guys.)  
General William C. Westmoreland 
“Thay mặt cho quân đội Hoa Kỳ, tôi xin lỗi các bạn Cựu Quân Nhân của Quân Lực Miền 
Nam Việt Nam vì chúng tôi đã bỏ rơi các bạn!” 
Đại Tướng William C. Westmoreland 
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Viết cho Ngày Quân Lực 19/6.  
 
Năm nay, chúng ta kỷ niệm lần thứ 54 Ngày Quân Lực của nước Việt Nam Cộng Hòa(VNCH) 
thân yêu. Cựu quân nhân chúng ta tổ chức ngày Quân lực mỗi năm là để nhắc lại ý nghĩa của 
ngày này, ngày  mà Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH) đứng ra gánh vác trách nhiệm 
lèo lái, bảo vệ Tổ Quốc và Dân Tộc. Và cũng nhân ngày này, chúng ta những người còn sống xin 
chân thành cúi đầu tưởng nhớ đến anh linh chiến sĩ QLVNCH đã anh dũng hy sinh trên khắp nẽo 
chiến trường, ngậm ngùi tiếc thương các anh và chia sẻ niềm đau với hàng triệu quả phụ cô nhi, 
cùng chân thành tri ân hàng trăm ngàn chiến sĩ QLVNCH  vẫn còn sống khắc khoải trên quê 
hương đổ nát. 
 
Cuộc chiến 1954-1975 ở nước ta là chiến tranh Nam Bắc, là nội chiến, là chiến tranh ủy nhiệm, 
là đối đầu giữa hai khối Cộng sản và Tự do; Khí giới nước ngoài, máu dân Việt mình. Đối với 
người miền Nam, đó là chiến tranh tự vệ. Còn cộng sản Bắc Việt thì tuyên truyền và giáo dục 
quần chúng rằng đó là chiến tranh chống Mỹ-Ngụy và thống nhất đất nước. Kẻ thắng kiêu ngạo 
và tàn ác, người thua uất hận trong tủi nhục. Mấu chốt của sự chia rẽ trầm trọng trong dân tộc ta 
nằm ở điểm ấy. Chưa thay đổi được hai cách nghĩ đó thì chưa nói tới hòa hợp dân tộc được! 
Hàng triệu người đã chết, tuy đất nước được thống nhất mà lòng người đến nay vẫn còn chia rẻ. 
 
 Sở dĩ, miền Nam đứng vững trong 20 năm là nhờ những tấm gương can đảm hào hùng của tuổi 
trẻ bất chấp mọi gian nguy, sẳn sàng hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho tổ quốc lên đường 
tòng quân để trở thành  người lính VNCH. Và nguyện chấp nhận mọi hy sinh gian khổ để 
chiến đấu bảo vệ cho sự sống còn của Tổ-Quốc, của gia đình và của chính bản thân. 
 
Những người lính đã nằm xuống, các anh thương binh và những người lính chúng ta còn sống, 
tất cả đều tự hào khoát áo chiến binh, kiêu hãnh được chiến đấu dưới Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. 
Tiếc thay, vận nước điêu linh, QLVNCH bị các thế lực đồng minh bức tử, nhưng tất cả những 
người lính VNCH vẫn luôn ngẫng cao đầu đi vào lòng dân tộc. Vì đã bền bỉ đổ máu xương bảo 
vệ TỔ QUỐC, làm tròn TRÁCH NHIỆM của người trai thời chiến. Những người lính ấy luôn 
nêu cao DANH DỰ của một quân đội mà luôn là cơn ác mộng hải hùng của quân thù cộng 
sản.  Cộng sản chỉ thắng được chúng ta, những người lính VNCH khi chúng ta vì kỷ luật nhận 
lệnh buông súng. 
 
 Trong bối cảnh lịch sử đau thương, là người lính VNCH không ai có thể bỏ quên “Tổ Quốc – 
Danh Dự - Trách Nhiệm”, kính xin tất cả chúng ta mỗi mọi người, mọi giới hãy cùng chia sẻ với 
niềm đau dân tộc hãy đoàn kết và luôn vững niềm tin. Tất cả cho thấy con đường chúng ta đi là 
chính nghĩa. Chính nghĩa của chúng ta ngày càng sáng ngời và nhất định phải thắng bạo tàn. 
Điều thiết yếu là chúng ta phải quyết tâm bảo vệ lằn ranh “Quốc/Cộng”. 
 
Và nếu có cơ hội, chúng ta cũng nên khẳng định với quân đội Cộng Sản Việt Nam  rằng: 
 
Quân Đội có thể làm Lịch sử, như Lịch sử lúc nào cũng công minh trung thực và sẳn sàng ghi 
nhận công lao vô biên và hy sinh cao thượng. 
 
Đừng để thanh danh Quân đội bị dìm sâu dưới bùn dơ, muôn đời không gọt rửa được !     
Trong bài viết khoát áo chiến y như khoát áo Linh mục: Cha Benoit Jullien Pommerol đã nói: 
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Nếu tôi giữ thinh lặng thì tốt hơn là tôi nên buông khí giới, cởi bỏ chiến y và lui về vườn! Kẻ thù 
của tôi chính là sự hèn nhát, lòng yếu nhược và sự thỏa hiệp.  Do chính những hoàn cảnh khó 
khăn làm nổi bật ý chí cương quyết và tâm tình phục vụ chính nghĩa của người con biết thương 
yêu tổ quốc. 
 
 Nhân ngày QL 19/6 năm nay, kính mong tất cả chúng ta hướng về quê hương của cộng đồng 
Việt Nam hải ngoại nói chung và người lính Việt Nam Cộng Hòa nói riêng, xin nâng cao tinh 
thần ôn cố tri tân của thế hệ trẻ. Một khối óc, một tấm lòng, một giấc mơ, luôn chú tâm và đặt sự 
hiểu biết về vấn đề nhân quyền cũng như tận dụng tiềm thức của mình để dấn thân vào các công 
tác xã hội. Nhất là các bậc phụ huynh đã sẳn sàng ủng hộ hướng dẫn con em học sinh biết noi 
gương anh hùng, mạnh dạng dấng thân yểm trợ cho tuổi trẻ quốc nội trên con đường giải phóng 
quê hương thoát khỏi bàn tay độc tài cộng sản. 
 
 Vì sự nghiệp của tiền nhân và vì tương lai của những thế hệ nối tiếp, chúng ta hãy vượt qua sự 
vô cảm và sự sợ hãi. Chúng ta hãy cùng đoàn kết cứu nước - Dân Tộc, Tổ Quốc và Lịch Sử đang 
chờ, một kỷ nguyên mới sáng lạng sẽ mỡ ra hầu mang lại hạnh phúc, an khang, thịnh vượng cho 
một Quốc Gia Việt Nam Tự Do - Dân Chủ - Pháp Trị - Nhân Quyền .   Tuổi trẻ và người lính 
Việt Nam Cộng Hòa còn chờ gì! 
 
Trân trọng kính chào đoàn kết. 
Mũ Đỏ Bùi Quang Thống 
tombuinhaydu@gmail.com 
Date: Sun, Jun 23, 2019 at 12:04 AM 
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