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Kính thưa Quý vị,  

Sau khi Hiệp Định Genève ký kết đình chiến năm 1954 miển Bắc VN theo chế độ Cộng Sản, miền 

Nam VN theo chế độ Tư Bản tự do. 

Vua Bảo Đại thoái vị trao quyền lại cho toàn dân ,qua cuộc tổng tuyển cử năm 1955, Thủ Tướng 

Ngô Đình Diệm đắc cử Tổng Thống, Giáo Sư Nguyễn Ngọc Thơ đắc cử Phó Tổng Thống, lập 

nên nền Đệ Nhất Cộng Hoà trong thời gian nầy, miền Nam rất tự do, ấm no, hạnh phúc. Đến 

tháng 11/1963 Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng do Tướng Dương Văn Minh cầm đầu đứng ra 

đảo chánh, nền Đệ Nhất Cộng Hoà không còn, từ năm 1963 liên tiếp liền mấy năm sau đó, tình 

hình miền Nam xảy ra nhiều cuộc binh biến, chỉnh lý gây nên sự bất ổn vì thế toàn dân, toàn 

quân đã tiến cử Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu vào chức vụ Chủ Tịch Uỷ Ban Lãnh Đạo Quốc 

Gia, Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ vào chức vụ Chủ Tịch Uỷ Ban Hành Pháp Trung Ương, tiếp 

đến là bầu cử Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu đắc cử Tổng Thống, Thiếu Tướng Nguyễn Cao 

Kỳ đắc cử Phó Tổng Thống lập nên nền Đệ Nhị Cộng Hoà, nhiệm kỳ thứ hai bầu cử độc diễn do 

Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và Phó Tổng Thống Trần Văn Hương lãnh đạo đất nước cho đến 

ngày 30-04-1975. 

Kính thưa Quý vị, 

Năm 1965 khi chế độ Đệ Nhị Cộng Hoà được thành lập trở lại, Quốc Hội và toàn dân đã trao 

quyền lại cho quân đội lãnh đạo đất nước . 

Nhận thấy quân đội đã có nhiều công trạng và hy sinh cho Tổ Quốc, nên Tổng Thống và Quốc 

Hội đã chọn ngày 19 tháng 6 là ngày Quân Lực VNCH để vinh danh các chiến sĩ đã cống hiến 

và góp phần xây dựng đất nước. Thời bấy giờ gọi là thời kỳ quân quản cho nên chúng ta nghe 
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thấy danh từ "Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng, Quận Trưởng kiêm Chi Khu trưởng, Xã trưởng 

kiêm Phân Chi Khu trưởng " là như thế . 

 Kính thưa Quý vị, 

Ngày 27/01/1973 Hiệp Định Paris được ký kết để giải quyết về chiến tranh VN, nhưng miền Bắc 

Việc Cộng đã không tôn trọng hủy bỏ Hiệp Định Paris đưa quân xâm lược cưỡng chiếm miền 

Nam nước Việt, VNCH bức tử kết thúc cuộc chiến vào ngày 30/04/1975. 

Điều đáng buồn nhất là Hoa Kỳ và Đồng Minh cũng như các nước đã ký kết trong Hiệp Định Paris 

(27-01-1973), kể cả Chính Phủ của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu không lên tiếng bênh vực 

VNCH và đưa Việt Cộng ra Toà Án Quốc Tế. 

Kính thưa Quý vị, 

Nhân Dịp Lễ Tưởng Niệm ngày Quân Lực VNCH 19/6, chúng tôi nhân danh là một Sĩ Quan 

Tuyên Uý Phật Giáo của Quân Lực VNCH, đại diện đơn vị USAVSC kính cẩn nghiêng mình trước 

anh linh của 58.479 quân nhân Hoa Kỳ và Đồng minh đã hy sinh trên chiến trường miền Nam. 

Chúng tôi cũng kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của Quân Cán Chính VNCH, đồng bào, 

đồng đội đã hy sinh cho Tổ Quốc vì lý tưởng tự do. 

 Kính lời thăm hỏi các Quân Nhân Hoa Kỳ nhất là Quân Nhân người Mỹ gốc Việt còn đang chiến 

đấu ở chiến trường Iraq, Afganistan. 

Kính lời thăm hỏi Quý Vị Thương Phế Binh, Cô nhi Quả Phụ VNCH còn ở lại Việt Nam được bình 

an và hạnh phúc. 

Kính thưa Quý vị, 

Đã 40 năm trôi qua, nhưng với tinh thần chiến đấu anh dũng của Quân Lực VNCH, chúng tôi 

không chấp nhận hoà hiệp, hoà giải với Cộng Sản, chúng tôi xác định rằng: Sống, Chiến Đấu 

đến giọt máu cuối cùng và sẵn sàng hy sinh cho Tổ Quốc. 

Chúng tôi những Người Lính Già xa quê hương lưu lạc nơi xứ người, sức đã tàn thân đã mỏi, 

đầu tóc đã bạc phơ. Chỉ cầu mong một ngày rất gần đây đất nước VN sẽ vinh quang, thanh bình, 

có tự do, có nhân quyền, không còn Cộng Sản, chúng ta sẽ trở về nguyên quán nằm yên nghỉ 

trên chính quê hương mình. 

Thành tâm cầu nguyện Chư Phật và Thượng Đế ban Bình An cho toàn thể Quý vị. 

Trân trọng kính chào Đoàn Kết và Quyết Thắng. 

Houston, Texas  ngày 14/06/2015. 
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