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Kính thưa Quý vị,  

Tổng thống Ronald Reagan nói: " Việt Nam chấm dứt chiến tranh, quân đội Hoa Kỳ và đồng 

minh rút quân về nước, đơn thuần là như thế nhưng cái giá phải trả cho hoà bình hôm nay 

là: Quân dân cán chính VNCH và muôn đời con cháu của thế hệ mai sau phải chịu dưới sự 

cai trị độc tài, độc ác của Cộng Sản". 

Thật đúng vậy, từ khi có Đảng Cộng sản du nhập vào đất nước ta, sau năm 1954 hiệp định 

Genève ký kết, bao nhiêu nạn nhân đã chết vì Cộng Sản trong chương trình cải cách ruộng đất 

... Hơn 2 triệu người đã di cư từ Bắcvào Nam. Rồi những vụ thảm sát tại Huế vào Tết Mậu Thân 

năm 1968-1969. Như chúng ta đã biết khắp mọi nẻo đường đất nước từ nam chí Bắc, biết bao 

nhiêu những nấm mồ chôn tập thể. Đó là những nạn nhân của chế độ Cộng sản. 

Sau năm 1975 Cộng Sản cưỡng chiếm miền Nam nước Việt, hơn 1 triệu 500 ngàn quân dân cán 

chính VNCH bị bắt khổ sai vào các trại tù Cộng Sản, hơn 2 triệu người bỏ nước ra đi tìm tự do 

trên khắp thế giới, hơn 165 ngàn người đã chết trong trại giam của Cộng Sản, hơn 500 ngàn 

người đã chết trong rừng sâu hay ngoài biển cả trên đường tìm tự do. Trong chiến tranh Việt 

Nam Cộng Sản đã giết chết trên 4 triệu người Việt Nam, nhưng trên thực tế còn nhiều hơn nữa.  

Kính thưa Quý vị, 

Ngày 12/06/2007 tại Washington DC thủ đô của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Tổng thống G.W.Bush 

đã cho xây đài tưởng niệm nạn nhân đã chết vì Cộng Sản. 

Tổng thống nói: "Từ khi có Chủ Nghĩa Cộng Sản xuất hiện trên trái đất đã có ít nhất hơn 100 

triệu người chết là nạn nhân của Cộng Sản. Chúng ta không biết tên, tuổi và mộ phần của 

họ nên chúng ta lập Đài tưởng niệm để tưởng nhớ và cầu nguyện cho họ. Chế độ Cộng  
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sản là 1 trục ma quỷ gắn liền với khủng bố là một hiểm hoạ của nhân loại". 

Như Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nam Tư, Milovan Djilas đã nói: "20 tuổi mà không theo Cộng 

sản là không có trái tim. 40 tuổi mà không từ bỏ Cộng sản là không có cái đầu". 

Ông Mikhail Sergeyevich Gorbachov đã nói:"Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng 

Sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng Đảng Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và 

dối trá”. 

Kính thưa Quý vị, 

Hoà ThượngThích Tâm Châu, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trên thế giới, Hoà 

Thượng nói: "Đã đến lúc người Cộng Sản Việt Nam phải biết ăn năn sám hối với các bậc 

thánh hiền, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Sám hối với những linh 

hồn đồng bào đã bị giết chết trong vụ cải cách ruộng đất năm 1954. Sám hối với những 

linh hồn đồng bào đã bị giết chết chôn vùi dưới những nấm mồ chôn tập thể trong Tết Mậu 

Thân tại Huế, người Cộng Sản Việt Nam cần giao vận mệnh đất nước lại cho toàn dân để 

dân tộc Việt Nam tự quyết ...." 

Kính thưa Quý vị, 

Như Quí vị đã biết, sau 1975, mấy năm liền sau đó, Campuchia bị thảm hoạ diệt chủng do Tàu 

cộng xúi giục tập đoàn Pôn Pốt Iêng Sari đã giết chết hơn 2 triệu người. Đất nước tan hoang điêu 

tàn đổ nát mà bây giờ Campuchia cũng đổi mới rất nhiều, chính quyền họ có tam quyền phân lập 

đàng hoàng. 

Rồi mới đây đảo quốc Cộng sản Cuba họ đã bang giao với Hoa Kỳ, đất nước cởi mở, cuộc sống 

người dân Cuba đang hồi sinh trở lại sau nhiều năm bị chế độ Cộng sản độc tài, độc ác cai trị.  

Nhưng tại sao Đảng Cộng Sản Việt nam không mở mắt ra nhìn thấy thấy rõ thảm trạng của đất 

nước ta. Vì đó là bè lũ độc tài, độc ác tham nhũng, mãi quốc cầu vinh làm tay sai cho Tàu Cộng.  

Kính thưa Quý vị, 

Nhân dịp Lễ Tưởng Niệm hôm nay, tôi nhân danh là một Sĩ quan Tuyên Uý Phật Giáo của 

QLVNCH, là Tư lệnh của Lực Lượng Cựu Chiến Binh Yểm Trợ Lục Quân Hoa Kỳ, kính cẩn 

nghiêng mình trước anh linh của các Chiến sĩ QLVNCH đã vị quốc vong thân.  

Kinh gởi đến Quí gia đình, anh em Thương phế Binh, gia đình Cô nhi Quả phụ còn lại ở quê nhà 

lời thăm hỏi và cầu chúc sức khoẻ bình an. 

Xin thành kính tưởng niệm tri ân Quân Dân Cán Chính VNCH đã hy sinh vì Tổ Quốc.  



Xin thành kính tưởng niệm tri ân 58.479 chiến sĩ Hoa Kỳ và Đồng minh đã hy sinh trên chiến 

trường VN. 

Kính thưa Quý vị, 

Dù 40 năm trôi qua hay thời gian dài lâu hơn nữa, với tinh thần chiến đấu kiên cường anh dũng 

của một chiến sĩ VNCH, chúng tôi không chấp nhận chế độ Cộng Sản thống trị trên đất nước ta. 

Xin thành tâm cầu nguyện cho đất nước VN được vinh quang, Dân tộc VN được ấm no, hạnh 

phúc, có Nhân Quyền, Tự Do. 

Xin Thượng Đế ban bình an cho toàn thể Quý vị. 

Trân trọng kính chào Đoàn Kết và Quyết Thắng. 

Houston, Texas  ngày 30/04/2015. 
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