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Ngày Quân Lực 19 tháng 6 tại Dallas, Texas, USA 
June 26, 2015 1:48 pm  

 

 

Nguyễn văn Lập 

Garland- Trưa ngày Chủ Nhật 21 tháng 6 năm 2015 tại trụ sở cộng đồng Dallas, thành phố Garland, 
Texas, Liên Hội Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Dallas Fort Worth ( Liên Hội) đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày 
Quân Lực 19 tháng 6 thật trang trọng. 

Tham dự có quý niên trưởng Đinh Thạch On, Lê Đình Luân, Nguyễn Quang Vinh, Đàng Thiện Ngôn. 
Chủ tịch cộng đồng Dallas Phạm Quang Hậu cùng hai vị cựu Chủ tịch Đàm Trung Pháp, và Nguyễn văn 
Tường. Ông Hoàng Đình Tuân, Hội trưởng Hội Cao Niên Dallas. Bà Trần Thủy Tiên, Hội trưởng Hội 
Thân Hữu Thừa Thiên Huế. Ông Lê Quang Sinh, Hội trưởng Hội Thơ Tài Tử Việt Nam. Bác sĩ Đàng 
Thiện Hưng, Chủ tịch Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Việt Mỹ DFW, cùng các hội đoàn quân đội trong 
Liên Hội, và các cơ quan truyền thông báo chí tại địa phương. 

Chương trình do MC Nguyễn văn Quý điều hành tổng quát. Mũ Đỏ Trần Phi Hùng phụ trách phần nghi 
lễ. Chiến hữu Nguyễn văn Nở và Ca nhạc sĩ Huỳnh Lan phụ trách phần văn nghệ. Sau nghi thức chào 
quốc kỳ, mặc niệm, nhị vị niên trưởng Đinh Thạch On, Lê Đình Luân, và Chủ tịch cộng đồng Dallas, 
Phạm Trung Hậu lên đặt vòng hoa trước Đài Tử Sĩ, trong lúc bài văn tế do bà Liên Bích biên soạn và 
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giọng ngâm của chiến hữu Hoàng Như Bá cất lên tán thán công đức của anh hùng chiến sĩ quốc gia đã hy 
sinh vì tổ quốc tại các chiến trường xưa, hảy về đây chứng giám cho đồng bào và chiến sĩ hiện tiền đang 
thương tiếc đồng đội và nguyện cầu anh linh đồng đội phù trì cho công cuộc tranh đấu chống cộng sản, 
đòi tự do dân chủ và nhân quyền cho quê hương. 

Tiếp theo, Chủ tịch Liên Hội, Nguyễn Hữu Duyệt cũng là Trưởng ban tổ chức lên chào mừng quan 
khách, cãm tạ mọi sư yễm trợ cho buổi tổ chức này thành công tốt đẹp, và nói Ngày Quân Lực 19 tháng 6 
được tổ chức hàng năm để nhớ ơn chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và quân đội đồng minh đã chiến đấu, và 
hy sinh để bảo vệ tự do cho miền nam Việt Nam chống cộng sản xâm lược, và để nhắc nhỡ các thế hệ nối 
tiếp luôn nhớ ơn anh hùng chiến sĩ quốc gia đã chiến đấu và hy sinh trong công cuộc Bảo Quốc An Dân 
và bảo toàn lãnh thổ quốc gia, để tiếp tục công tác đấu tranh tại hải ngoại, chúng ta hảy đoàn kết như 
ngày nào cùng đứng chung một chiến hào chống cộng để tiếp tục công tác tranh đấu cho quê hương Việt 
Nam sớm được tự do dân chủ. Nhân dịp này xin thông báo một tin vui, Liên Hội sẽ xây dựng một kỳ đài 
và một văn phòng làm việc tại khu thương mại Bến Thành Plaza, thành phố Arlington, Texas. 

Kế đến Chủ tịch cộng đồng Dallas, ông Phạm Quang Hậu lên thay mặc đồng hương Dallas tõ lòng biết ơn 
sâu xa QLVNCH đã anh dũng chiến đấu và bảo vệ đồng bào, biết ơn thương phế binh đã để lại một phần 
thân thể nơi chiến trường cho người khác được sống còn, và chiến sĩ đã nằm xuống để lại bao nhiêu 
Thương Tiếc cho đời sau. Sau đó niên trưởng Đinh Thạch On lên phát biểu về Ngày Quân Lực nội dung 
như trên, trong đó có đoạn nhấn mạnh đến Danh Dự – Tổ Quốc – Trách Nhiệm của người lính VNCH 
trong công cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc, bảo vệ đồng bào cho đến ngày xảy ra biến cố tang thương. 
Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 năm 1957, QLVHCH bị bức tử, nhưng chúng ta chưa bao giờ chịu giải ngũ và 
không bao giờ muốn giải ngũ khi quê hương còn bóng quân cộng sản bạo tàn. 

Tiếp đến, niên trưởng Lê Quang Sinh lên nói về “Ý Nghĩa Ngày Quân Lực 19 tháng 6”, ôn lạ bối cảnh 
miền nam vào năm 1965 xáo trộn về chính trị, chính phủ dân sự của Thủ Tướng Phan Huy Quát không 
điều hành được quốc gia nên trao lại cho quân đội nhận nhiệm vụ lãnh đạo quốc gia. Đại Hội Đồng Quân 
Lực đã bầu Trung tướng Nguyễn văn Thiệu chức vụ Chủ tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, và ra mắt 
quốc dân vào ngày 19 tháng 6 năm 1965, và từ đó ngày 19 tháng 6 đã trở thành Ngày Quân Lực VNCH, 
được tổ chức rất trọng thể hàng năm bằng một cuộc diễn binh để biểu dương sức mạnh và ý chí đoàn kết 
bảo vệ tổ quốc. Ra đến hải ngoại. địa phương nào có các tổ chức quân đội đều tổ chức Ngày Quân Lực 19 
tháng 6 thường niên. Tiếp theo, Chủ tịch Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Việt Mỹ DFW, Bác sĩ Đàng Thiện 
Hưng lên phát biểu cãm tưởng đã ngõ lời nhớ ơn người lính quốc gia và thương phế binh đã chiến đấu để 
bảo vệ tổ quốc, nuôi dưỡng con cháu nên người hữu dụng cho xã hội tại hải ngoại, và truyền đạt lòng yêu 
nước cho các thế hệ nối tiếp noi theo. Tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ DFW đang được xúc tiến xây dựng, mọi 
việc đã chuẩn bị xong xuôi, nếu không có gì trở ngại sẽ khánh thành vào tháng 9 tới đây. Ngày Quân Lực 
năm nay cũng đúng vào Ngày Father’s Day, xin kính chúc các chú các bác được nhiều sức khoẻ và an vui 
bên gia đình. 

Xen kẻ chương trình là phần văn nghệ quân đội, trong đó có phần choàng vòng hoa cho chiến sĩ quốc gia 
và đồng hương khi bài hát “Anh Về Thủ Đô” được cất lên, chương trình Ngày Quân Lực năm 2015 kết 
thúc tốt đẹp vào buổi chiều. 
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Chào quốc 
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Đặt 
vòng hoa trước đài tử sĩ 
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Diễn 
ngâm thơ bài Chiến  Sĩ Vô Danh 
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Đọc 
văn tế chiến sĩ trận vong 
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Liên 
Hội Trưởng, Nguyễn Hữu Duyệt và MC Nguyễn văn Quý 
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Chủ tịch 
CĐDallas, Phạm Quang Hậu 
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Niên 
trưởng Đinh Thạch On 
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Hội 
trưởng HTTTVN, Lê Quang Sinh 
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Bs 
Đàng Thiên Hưng, Chủ tịch UBXDTĐ Việt Mỹ DFW 
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Ca 
nhạc sĩ Hoàng Lan và chiến hữu Nguyễn văn Nở phụ trách phần văn nghệ 
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Dồng ca bài Xuất 
Quân và Cờ Bay Trên Cổ Thành Quảng Trị 
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Choàng vòng hoa cho chiến sĩ 
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