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Kính thưa: Quý bậc Trưởng Thượng, Quý vị Niên Trưởng, Quý vị Quan khách ! 

Kính thưa Quý vị,  

Chúng tôi, Đại diện Liên Bộ Tư Lệnh, Bộ Tư Lệnh Tiểu Bang, Bộ Chỉ Huy các Lữ Đoàn, cùng 

toàn thể các Sĩ Quan, Hạ Sĩ Quan nam nữ quân nhân các cấp trân trọng kính gởi đến Quý vị lời 

chào mừng thân ái và tri ân nồng hậu. 

Chúng tôi cũng nhân danh Trưởng ban Tổ chức chân thành cảm tạ Quý vị đã nhín chút thời gian 

quý báu đến tham dự ngày Đại hội Đệ Lục Chu Niên của Đơn vị USAVSC chúng tôi. 

Kính thưa Quý vị, 

Đơn vị USAVSC được thành lập ngày 09 tháng 09 năm 2009, do Văn phòng Thống Đốc Tiểu 

Bang Texas ban hành Quyết Định đến nay đã tròn 6 tuổi. Lực Lượng USAVSC được thành lập 

nhằm mục đích : 

- Yểm trợ, vinh danh những Chiến sĩ Hoa Kỳ và Đồng Minh cũng như Quân Lực Việt Nam 

Cộng Hoà đã hy sinh vì Tổ quốc. 

- Phối hợp, yểm trợ cộng tác FEMA. Cứu trợ thiên tai, bão lụt, động đất, sóng thần, hỏa 

hoạn, nạn nhân chiến cuộc. Cứu giúp người nghèo khổ và trẻ em khuyết tật. 

- Phối hợp, yểm trợ công tác với các Lực Lượng An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ để bảo vệ an ninh 

trật tự, yểm trợ công tác phòng chống khủng bố. 

Kính thưa Quý vị, 

Những công tác trong thời gian qua Đơn vị USAVSC Houston, Texas đã thực hiện được như:  

- Phối hợp với các Đoàn thể Cộng đồng cứu trợ thiên tai bão lụt Thái Lan, cứu trợ sóng  
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thần Nhật Bản, cứu trợ động đất sóng thần Philippine ….   

- Năm 2014 tặng 4 chiếc xe lăn cho Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa tại quê nhà. 

- Thường xuyên yếm trợ công tác với các cơ quan Foodbank phát thực phẩm cho người 

nghèo khó ở Trung tâm Sunny Side Park Community Center , 9214 Cullen Blvd, 

Wilmington Houston, Texas 77051 và các địa điểm khác như Hội Thánh Tin Lành và các 

địa điểm vùng xa thành phố …. 

- Tồ chức thăm viếng các Thương Bệnh Binh ở Bệnh viện Cựu Chiến Binh và Viện Dưỡng 

Lão Cựu Chiến Binh, nhất là những Cựu Chiến Binh từng tham gia trên chiến trường Việt 

Nam. 

- Hàng năm tham dự Lễ Diễn Hành vào ngày Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ 11 tháng 11 do City 

Houston tổ chức. 

- Tham dự Lễ Truy Điệu, Diễn hành Ngày Chiến Sĩ Trận Vong vào tháng 5 hàng năm tại 

Nghĩa Trang Quốc Gia. 

- Hàng năm vào ngày 14 tháng 02 Đơn vị USAVSC tổ chức đi Tảo Mộ những Chiến sĩ Hoa 

Kỳ và Đồng Minh đã hy sinh vì Tổ Quốc đang nằm yên nghĩ tại các Nghĩa trang Quân đội. 

- Đơn vị USAVSC thường tổ chức học tập, huấn luyện công tác FEMA; học tập về tổ chức 

vận động Cộng đồng Cử tri Việt nam tham gia bầu cữ thật động, thật đúng theo nguyện 

vọng của cử tri. 

Về quân số: Đơn vị USAVSC hiện nay trên toàn quốc Hoa Kỳ chỉ có khoảng 1.200 quân nhân, 

mới phát triển ở 14 Tiểu Bang. Riêng Tiểu Bang Texas được 60 quân nhân, phần đông là Cựu 

Chiến Binh cao tuổi; giới trẻ thì bận công ăn việc làm … Ngân quỷ của Đơn vị USAVSC là do các 

quân nhân tự nguyện đóng góp. 

Kính thưa Quý vị, 

Tổng thống Kennedy nói: “Đừng bao giờ bạn hỏi Tổ quốc đã làm gì cho bạn mà bạn phải tự hỏi 

bạn đã làm được gì cho Tổ quốc”. 

Quý vị người Việt Nam và chúng tôi là người định cư tị nạn Cộng Sản tại đất nước Hoa Kỳ này, 

được cưu mang bởi Chánh Phủ và nhân dân Hoa Kỳ, vì thế để đền ơn đáp nghĩa muôn một, 

chúng tôi tình nguyện thực hiện những công tác thiện nguyện trong suốt thời gian 16 năm qua. 

Kính thưa Quý vị, 

Chúng tôi sẵn sàng phối hợp với các Hội đoàn trong Cộng đồng, kính mong Quý vị Mạnh Thường 

Quân tiếp sức với chúng tôi trong công tác nhân đạo này. Chúng tôi phục vụ bằng trái tim nhân 

ái, không vụ lợi. 

Chúng tôi tâm niệm rằng: Với sức nhỏ như con tằm còn tạo nên cái kén; con tằm ăn lá dâu xanh  



và nhả tơ đền ơn cho chủ. Là người Việt Nam chúng ta có thủy có chung, ân tình nhân nghĩa. 

Kính thưa Qúy vị, 

Anh em chúng tôi trước khi trở thành công dân Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, chúng tôi là Người Việt 

Nam. Chúng tôi rất tự hào là Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. 

Trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà có Nha Tuyên Uý gồm các vị Sĩ quan Tuyên Úy Phật Giáo, 

Sĩ quan Tuyên Úy Công Giáo, Sĩ quan Tuyên Úy Tin Lành là Cơ Quan lảnh đạo Tinh Thần trong 

quân đội. Quý vị Sĩ quan Tuyên Úy đã tận hiến đời mình cho Tổ Quốc, cho Dân Tộc, cho Đạo 

Pháp. Chúng tôi quả quyêt rằng: Quý vị Sĩ quan Tuyên Úy là những nhà tu thuần tuý Quốc gia 

chân chính. 

Quý vị Sĩ quan Tuyên Úy đã từng hy sinh trên khắp chiến trường, từng sống chết, từng vào tù ra 

khám cùng với Đồng bào, Đồng đội. Từ ngày 30 tháng 04 năm 1975 khi Việt Cộng xé bỏ Hiệp 

Định Paris ký kết ngày 27 tháng 01 năm 1973 để cưởng chiếm miền Nam nước Việt Nam, Quý vị 

Sĩ quan Tuyên Úy cùng chung số phận như bao nhiêu Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa. 

Kính thưa Quý vị, 

Giờ đây anh em chúng tôi tuổi đã già, sức đã tàn, thân đã mỏi, mái tóc đã điểm sương, nhưng 

trong lòng mang mối hờn căm bất khuất, mang thân phận lưu vong .. Ước nguyện của chúng tôi 

là mong sao Tổ quốc Việt Nam được vinh quang, Dân tộc Việt Nam được Tự do, ấm no, hạnh 

phúc để anh em chúng tôi có ngày được trở về nguyên quán yên nghĩ ngàn thu trên chính quê 

hương mình. 

Trước khi được hưởng chương trình ra đi trong vòng trật tự theo diện đoàn tụ với Ông Bà, chúng 

tôi có một ước mơ nước Việt Nam trở thành Tiểu Bang thứ 51 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. 

Kính thưa Quý vị, 

Nhân danh Trưởng ban Tổ chức, chúng tôi long trọng tuyên bố khai mạc Đại Hội Đệ Lục Chu 

Niên Lực Lượng USAVSC tại Houston, Texas. 

Cầu nguyện Thưọng Đế, Chư Phật, Chúa ban Bình An cho toàn thể Quý vị. 

Trân trọng kính chào Đoàn Kết và Quyết Thắng. 

Houston, Texas  ngày 20/09/2015. 

   MG. COLIN PHAM – Ph.D 

       National Headquarters Commander USAVSC/UNVR.TX 


