
 

Kính thưa Qúy Vị Mục Sư, 
Kính thưa Chị La Văn 
Chung cùng Qúy Tang 
Quyến, 
Kính thưa toàn thể Qúy Vị:  

Chúng tôi xin được phép đại 
diện cho Gia Đình Học Viện 
CSQG vùng Tây Bắc và Đoàn 
TNĐN, xin được bày tõ niềm 
thương tiếc vô biên của chúng 
tôi trước sự ra đi của Cựu 
ĐĐT La Văn Chung; mặc 
dầu, chúng tôi tin tưởng rằng 
cũng trong giờ phút tôn 
nghiêm này, anh La Văn 
Chung đang đón nhận phần 
thưởng “cuộc sống đời đời” 
từ bàn tay yêu thương của 
Thương Đế. 

Vừa rồi, được nghe về tiểu sử 
của anh La Văn Chung do 
trưởng nam là Mục Sư La 
Văn Thời tuyên đọc; cũng như 
hồi tưởng lại những ngày thụ 
huấn trong Học Viện CSQG, 
chúng tôi tin tưởng rằng anh 
La Văn Chung luôn luôn là 
“Người Đi Trước” chúng tôi;   

Kính thưa Qúy Vị, căn cứ vào 
đâu mà chúng tôi tin tưởng 
rằng “anh La Văn Chung 
luôn luôn là “Người Đi 
Trước” chúng tôi:  

Năm 1963, trong khi chúng 
tôi đang còn là sinh viên, ngồi 
ghế nhà trường, thì anh La 
Văn Chung đã là “Người Đi 
Trước”, vào Trung Tân Huấn 
Luyện Rạch Dừa, Anh đã tốt 
nghiệp khóa 14 BTV – Khóa 
Sĩ Quan CSQG VNCH đầu 
tiên. 

Năm 1966, trong khi Học 
Viện CSQG VNCH đang 
được thành lập, thì anh La 
Văn Chung  đã là “Người Đi 
Trước” vào Học Viện CSQG 
Hoa Kỳ để tu nghiệp, anh đã 
đem nhưng kỹ thuật văn minh, 
tân tiến từ Hoa Kỳ về áp dụng 
vào chương trình huấn luyện  
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chúng tôi tại Học Viện CSQG 

VNCH.  
Hôm nay, ngay trong giờ phút 

tôn nghiêm này, anh La Văn 

Chung cũng là “Người Đi 

Trước” để nhận phần thưởng là 

“Cuộc Sống Đời Đời” từ 

Thương Đế; nếu chúng tôi có 

đức tin và sống đạo như anh La 

Văn Chung thì chúng tôi chắc 

chắn sẽ gặp Anh trên Thiên 

Quốc như trước đây chúng tôi 

đã gặp vị  ĐĐT của chúng tôi 

tại Học Viện CSQG. 

Kính thưa Qúy Vị, nói về Đạo 

Đức của anh La Văn Chung, thì 

cho dù Qúy Vị cho phép chúng 

tôi thời gian từ lúc này cho đến  

sáng mai cũng chưa nói hết; 

chúng tôi chỉ xin được vắn gọn 

rằng: Đối với chúng tôi, những 

Cựu SVSQ Học Viện CSQG 

thì anh La Văn Chung là Vị 

Thầy khả kính, một Người 

Anh mẫu mực và cũng là một 

Người Bạn chân tình. 

Sau cùng, chúng tôi xin Chúa 

an ủi chị La Văn Chung cùng 

Qúy Tang Quyến. 

Kính xin Thượng Đế ban ơn 

lành, niềm vui và hạnh phúc 

đến toàn thể Qúy Vị. 

Gia Đình Học Viện CSQG 

Đồng Kính Phân Ưu  

http://www.hocviencsqg.com/
mailto:info@hocviencsqg.com


Ngày 18 tháng 8 năm 2013, 

tại nhà quàng Evergreen 

Washelli, Hội Cựu SVSQ Học 

Viện CSQG Vùng Tây Bắc đã 

tổ chức Lễ Phủ Cờ VNCH 

cho NT Nguyễn Văn Lung thể 

theo nguyện vọng của anh 

Nguyễn Văn Lung. Toán phủ 

cờ gồm có các SVSQ Học 

Viện CSQG và Trưởng Đoàn 

TNĐN Đào Duy Hưng. 

NT Nguyễn Công Vinh đã 

tuyên đọc tiểu sử của NT 

Nguyễn Văn Lung như sau: 

Chiến hữu Cảnh sát Nguyễn 

văn Lung sinh ngày 22 tháng 

9 năm 1934 tại xã Tân Lân, 

quận Cần Đước Long An 

Gia nhập ngành CSQG từ 

năm 1958 và đã từng phục vụ 

qua các đơn vị: Ty Đặc Cảnh 

Miền Đông, Phủ đặc Ủy Tình 

Báo Trung Ương, Khối CSĐB 

Bộ Tư Lệnh CSQG/VNCH.  

Trong suốt thời gian làm việc 

tại Khối Đặc biệt, Chiến hữu 

Nguyễn văn Lung đã tõ ra rất 

xuất sắc góp nhiều công sức 

vào sự nghiệp chống Cộng, 

bảo vệ Miền Nam Việt Nam 

thân yêu của chúng ta. Anh đã 

được cấp nhiều huy chương 

và bằng tưởng lục trong đó có 

1 Huy chương Đệ Tam Đẳng 

và 1 Huy Chương Đệ Nhị 

Đẳng Cảnh Sát Chiến Công 

Bội Tinh.  

Tháng 9 năm 1970 anh được 

đặc cách cho đi học khóa 5 Sĩ 

Quan Học Viện CSQG; từ đó 

anh trở thành một sĩ quan ưu 

tú của ngành CSĐB cho đến 

ngày 30 tháng 4 /1975.  

Sau khi nghe Dương văn 

Minh tuyên bố đầu hàng Cộng 

sản, giao Miền Nam Việt Nam 

cho Cộng Sản, anh Nguyễn 

văn Lung đã tự bắn vào đầu 

mình tuẩn tiết, để tõ thái độ 

bất khuất, không chấp nhận 

Cộng Sản; nhưng  trớ trêu 

thay, viên đạn đã không nổ 

mà nằm lại trong đầu anh cho 

đến giờ phút nầy vẫn còn đó 

trong suốt 38 năm qua; vì Tổ 

Quốc vẫn cần anh  Nguyễn 

Văn Lung tiếp tục sống, để 

lưu truyền khí tiết chống cộng  

Lễ Phủ Cờ VNCH Cố NiênTrưởng Nguyễn Văn Lung (cựu SVSQ Khóa 5) 
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cho con trai là Thanh Niên Đa 

Năng Nguyễn Ngọc Lâm, 

đồng thời là một chứng nhân 

lịch sử.  

Cùng chung số phận của hàng 

triệu Quân, Dân, Cán, Chính 

VNCH sau ngày mất nước, 

anh Lung đã chịu trên 10 năm 

trong lao tù cộng sản; tôi và 

anh có một thời gian dài cùng 

ở chung các trại  tù như Z30C 

và Z30D, tôi thấy anh là một 

người rất gương mẫu và có 

chí khí hơn nhiều người. Anh 

Lung luôn luôn giữ khí tiết 

của người Sĩ Quan Cảnh Sát, 

nhiều lần anh đã chống lại 

lệnh bắt buộc lao động khổ 

sai của bọn quản chế, bằng 

nhiều hình thức khác nhau, 

khiến cho kẻ thù ngu dốt 

không trở tay kịp.  

Anh Nguyễn văn Lung có vợ 

là bà Nguyễn thị Nga và 10 

người con; các cháu hầu hết 

đã có gia đình, con cháu đầy 

đàn đang đứng trước mặt quý 

vị đó. Gia đình anh sang định 

cư tại Hoa Kỳ vào năm 1993. 

Nói đến Nguyễn văn Lung thì 

rất nhiều người biết đến và 

quý mến anh vì thành tích 

chống Cộng và với viên đạn 

còn mãi trong đầu anh. Anh 

đã được nhiều Hội Đoàn 

tuyên dương, vinh danh như: 

Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt 

Nam Cộng Hòa, các đài phát 

thanh ở Seattle và California. 

Trước khi vĩnh viễn ra đi, anh 

Lung có nói với chúng tôi, với 

chị Lung và các cháu: khi anh 

mất hảy phủ cờ Vàng ba sọc 

đỏ cho anh. Đây là điều anh 

Lung muốn  khẳng định rằng 

“suốt đời Anh, chỉ luôn luôn 

trung thành với lá cờ của Tổ 

quốc Việt Nam Cộng Hòa”; 

đó là lá cờ thân yêu của người 

Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản. 

 

Sau cùng là Lễ Gấp Cờ; Cựu 

SVSQ Nguyễn Văn Diệp  đã  

trang trọng trao cờ VNCH 

đến bà quả phụ Nguyễn Văn 

Lung.  

 

K1 Nguyễn Công Vinh 
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Cây Ngay Không Sợ Chết Đứng 
(A Clean Hand Wants No Washing) 

Thành ngữ có câu “Cây Ngay Không Sợ 

Chết Đứng”; người Mỹ cũng có câu “A 

Clean Hand Wants No Washing”. Cây 

bị chết đứng là cây bị thối từ bên trong; ý 

nói người sống ngay thẳng, trung thực, 

không làm điều gì trái với lương tâm 

mình, thì không sợ điều gì. 

Như chúng ta điều biết, từ khi Bộ Chính 

Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam ban hành 

Nghị Quyết 36 (số 36-NQ/TW), thì đã có 

nhiều Hội Đoàn Quốc Gia, cá nhân 

chống cộng, bị vu khống, chụp mũ bằng 

nhiều thủ đoạn khác nhau, nhưng chủ 

mưu vẫn do bọn việt gian và cộng sản 

nằm vùng, họ đã và đang thi hành nghị 

quyết 36. Theo nghị quyết 36, thì cộng 

sản muốn nắm cộng đồng người Việt ở 

hải ngoại bằng hai chiêu thức chiến lược: 

1. Thành lập nhiều tổ chức từ thiện để 

mị đồng hương, đối với cộng sản, thì 

“Từ Thiện” đồng nghĩa với “Thu 

Tiền”, và  “Thu Tâm” của những 

đồng hương nhẹ dạ, dễ tin. 

2. Thành lập nhiều “tổ chức tà phái” có 

danh xưng và tôn chỉ tương tựa như 

“tổ chức chánh phái”, để phân hóa, 

lũng đoạn, gây chia rẻ cộng đồng 

Người Việt Quốc Gia, không ngừng 

“mập mờ trắng lận con đen” để đồng 

hương không biết đâu là chánh để 

theo, không biết đâu là tà để chống. 

Nghị quyết 36 là lợi dụng “những 

mâu thuẩn tự phát” trong cộng đồng 

ở hải ngoại, rập khuôn như “sự mâu 

thuẩn giai cấp” qua 5 đợt cải cách 

ruộng đất (từ 1949 đến 1956), mà 

nạn nhân là hơn nửa triệu người bị 

chôn sống. 

Việc tuyển chọn nhân sự để thực thi Nghị 

Quyết 36, cộng sản đã dựa trên tiêu 

chuẩn “TAM D” (Dốt Dễ Dùng); đó là 

thành phần không nghề nghiệp, có nhiều 

thì giờ, nhiều tham vọng giử chức vụ 

trong cộng đồng, háo danh, háo lợi; mỗi 

khi có lệnh họp báo, là có ngay người 

tình nguyện lên bàn chủ tọa, dù đang mặc 

quần xà lỏng; mỗi khi có lệnh ra tòa, là 

đủ một bầy khẩu khuyển, tâm xà. 

Gần đây, bộ chính trị đảng cộng sản đã 

gởi tối mật thư đến bọn Việt gian và 

cộng sản nằm vùng, nội dung chỉ thị bọn 

này hãy bằng mọi cách, tung tin thất 

thiệt để làm giảm uy tín của những 

người lãnh đạo giỏi, những tổ chức 

chống cộng cao. Hội Cựu SVSQ Học 

Viện không dám xưng mình là một lãnh 

đạo giỏi, một tổ chức chống cộng cao; 

nhưng chúng tôi rất vui khi tạo được 

nhịp cầu liên lạc giữ đồng hương với các 

dân biểu, nghị sĩ, thị trưởng qua mạng 

lưới internet ; chúng tôi tự hào về những 

thành qủa kêu gọi được hằng ngàn chữ 

ký của đồng hương trên các thỉnh 

nguyện thư chống cộng sản; chúng tôi tự 

hào về 3 websites có khả năng vượt qua 

bức tường lửa (firewall) của cộng sản để 

chuyển tải những thông tin trung thực và 

đa chiều đến toàn thể người Việt Nam 

trên thế giới, đó là: 

HocVienCSQG.com 

VietCommunity.org 

NguyenHoang.org 

 Đặc biệt, sau dữ kiện một đồng hương 

trùng tên, trùng họ với vị Hội Trưởng của 

Hội Cựu SVSQ Học Viện CSQG; khi về 

Việt Nam, đã bị cộng sản từ chối không 

câp chiếu khán nhập cảnh, với lý do tên, 

họ của người đó đang bị cộng sản liệt kê 

trong danh sách “Việt Kiều Phản Động”; 

đồng hương này hiện đang cư ngụ tại 

Tacoma, tiểu bang Washington, đây là 

một dữ kiện chứng minh với người thật 

việc thật.  

Có thể vì cộng sản đã đánh giá và liệt kê 

tên họ của chúng tôi vào danh sách “Việt 

Kiều Phản Động”, cho nên việc thành lập 

Hội Cựu SVSQ Học Viện CSQG cũng đã 

bị xuyên tạc là để phân biệt cấp bậc trong 

hàng ngũ cảnh sát quốc gia VNCH. Mặc 

dầu chúng tôi đã nhiều lần giải thích với 

những văn kiện chứng minh rằng Hội 

Cựu SVSQ Học Viện CSQG đầu tiên đã 

được thành lập tại Việt Nam vào năm 

1968; vị Hội Trưởng lúc bấy giờ là Cựu 

SVSQ Nhữ Đình Toán (khóa 1) hiện 

đang cư ngụ với gia đình tại vùng Orange 

County, California; Cố Vấn của Hội là cố 

Viện Trưởng Đàm Trung Mộc; chính ông 

Nhữ Đình Toán đã phổ biến nhiều văn 

kiện xác định sự thật hiễn nhiên này. 

Cũng có thể cộng sản đã đánh giá và liệt 

kê tên họ của chúng tôi vào danh sách 

“Việt Kiều Phản Động”, mà chúng tôi  đã 

trải qua 3 cú võ kiện; tiên đây, chúng tôi 

xin tóm lược sự thật về 3 cú võ kiện:  

Vụ kiện thứ 1: Một người đàn bà (xin 

được dấu tên) đã gởi ra nhiều điện thư 

trên diễn đàn internet, nội dung dựng 

đứng câu chuyện để bêu rếu, triệt hạ uy 

tín của chúng tôi, bằng nhiều thủ đoạn 

như [Edit] email, [Cut] and [Past] voice 

message, để vu khống và kiện chúng tôi 

về tội hành hung. 

Kết quả ngày 8 tháng 9 năm 2010, Tòa 

Án (Superior Court of Washington For 

King County) đã phán quyết chúng tôi vô 

tội, đồng thời hướng dẫn chúng tôi có thể 

mở hồ sơ kiện lại đối phương, nhưng 

chúng tôi không muốn làm chuyện  

“Người Việt kiện Người Việt”. 

Vụ kiện thứ 2: Sau khi thua vụ kiện thứ 

1, người đàn bà trên đã xúi dục một 

người đàn ông (xin được dấu tên)  thưa 

kiện chúng tôi về tội ăn chận tiền thương 

phế binh; chúng tôi hoàn toàn không hay 

biết chuyện này, cho đến sáng ngày ra 

tòa (ngày 1 tháng 3 năm 2012); hai người 

này đã rủ theo một số người (thuộc thành 

phần không nghề nghiệp, nhưng có nhiều 

thì giờ), họ kéo nhau ra tòa, với ý đồ “toà 

sẽ xử khiếm diện, thuận theo ý họ”; 

nhưng cảm ơn Thượng Đế - “họ đang 

làm, Trời đang xem”; trước mặt thẩm 

phán, họ đã man khai rằng “đã tống đạt 

trát tòa đến chúng tôi, lần thứ nhất không 

gặp, lần thứ hai không gặp, nhưng lần 

thứ 3 đã gặp và đã có nhận trát tòa”; sau 

khi nghe họ nói dối xong, vị Thẩm Phán 

đã phán quyết không xử, mà còn khuyến 

cáo họ phải hiểu và tuân thủ luật pháp, 
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Cây Ngay Không Sợ Chết Đứng (tiếp theo) 

cả một bầy khẩu khuyển, tâm xà lủi thủi 

bước ra khỏi tòa, mặt mày rủ rượi như 

vừa mới bị mất một miếng mồi ngon, bầu 

không gian đang chìm xuống trong sự im 

lặng, không còn nghe tiếng chó sủa vang 

làng, rộn xóm như buổi ban đầu. 

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, trong thời 

gian Bác Sĩ Nguyễn Xuân Dũng làm 

Trưởng Ban Tổ Chức, việc phân phối 

tiền Thương Phế Binh đã được Ban Tổ 

Chức thực hiện rất rõ ràng và minh bạch; 

thời gian đã hơn 3 năm, có Anh Thương 

Phế Binh đã qua đời rồi; việc này, chúng 

tôi cũng đã giải thích rất rõ ràng trên 

Thông Báo của Hội Cựu SVSQ Học 

Viện CSQG; thông báo này đã được giới 

truyền thông, báo chí phổ biến rộng rãi. 

Hội Cựu SVSQ Học Viện CSQG khẳng 

định rằng từ khi ông Nghiêm Hòa tình 

nguyện làm Chủ Tịch Hội Thương Phế 

Binh, chúng tôi không cộng tác, cũng 

như không nhận một ngân khoản nào từ 

ông Nghiêm Hòa, mà ngược lại ông 

Nghiêm Hòa đã nhận của chúng tôi 2 chi 

phiếu tổng cộng $600 mỹ kim để giúp đỡ 

Thương Phế Binh. Tất cả hội đoàn có 

sinh hoạt chung với Hội Cựu SVSQ Học 

Viện CSQG, đều công nhận rằng: trong 

sinh hoạt cộng đồng, mỗi khi có liên 

quan đến tiền bạc,  Hội Cựu SVSQ Học 

Viện CSQG đều cho vào database và 

công khai minh bạch rõ ràng cho mọi 

người biết trên website cộng đồng. Hội 

Cựu SVSQ Học Viện CSQG chỉ ghi 

nhận bằng những con số, còn số tiền thực 

sự đều do vị Thủ Qũy của Ban Tổ Chức 

giử. 

Vụ kiện thứ 3: Sau khi dùng hết ma 

mưu, qủy kế, nhưng vẫn bị thua sau hai 

vụ kiện trên, người đàn bà này đã xúi dục 

một Hội Từ Thiện do người Việt tổ chức.  

Chúng tôi không biết Hội Từ Thiện này 

có bao nhiêu thành viên, nhưng đứng tên 

trong hồ sơ kiện chúng tôi chỉ có 3 người 

trong cùng một gia đình (cha, mẹ và 

người con gái lớn, xin được dấu tên): 

 Người con gái lớn: Chủ Tịch 

 Người cha: Thủ Qũy 

 Người mẹ: Ủy Viên 

Ba người này đã vu khống và kiện chúng 

tôi với nhiều lý do như: cho rằng tổ chức 

của họ có mang tính cách gia đình, dựng 

chuyện về tiền án và tư cách của người 

cha (đang giữ chức vụ Thủ Qũy), và cảnh 

giác cho đồng hương biết, để tránh bị kẻ 

xấu lợi dụng. Ba người này đã đòi chúng 

tôi phải bồi thường cho họ một số tiền là 

$250,000.   

Kết qủa, ngày 12 tháng 9 năm 2013, 

chúng tôi đã nhận được Phán Quyết từ 

Toà Án, trên đó, có 3 vị sau đây đã đồng 

ký tên và đóng dấu: 

 Thẩm phán đại diện Tòa Án Snoho-

mish County. 

 Luật sư đại diện 3 người trong Hội 

Từ Thiện (cha, mẹ, và con gái). 

 Luật sư đại diện cho chúng tôi. 

Phán Quyết cho biết chúng tôi hoàn toàn 

vô tội và không phải bồi thường cho 

nguyên cáo một số tiền nào cả. 

Cảm ơn Ông Trời đã tỏa ánh sáng công 

lý soi rọi lương tâm trong sáng của chúng 

tôi. 

ĐA NĂNG 

Nhà Thơ Nguyễn Thanh Lâm (K1) K1 Nguyễn Công Vinh 

 Hôm nay mình nhất quyết đi gặp cho 

được bạn Nguyễn Thanh Lâm tại Hội 

Chợ Hè 2013 do Cộng đồng Công Giáo 

Seatle tổ chức. Bước vào Hội chợ vài 

bước thì gặp ngay cửa hàng Triển Lãm 

Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật của Lâm ngay 

hàng đầu. Vừa trông thấy nhau hai đứa 

bắt tay mừng quá. Lâm trông như một 

thư sinh, trắng trẻo, đẹp trai. Lâm hướng 

về phía chị Lâm nói : ” Em ơi, anh Vinh 

bạn cùng khóa với anh” Thế rồi bọn 

mình chụp hình chung với nhau để gởi 

đến các bạn K1. Phòng triển lãm có 

nhiều bức tranh Lâm chụp trước 1975. 

Mình chơi ở đó độ một giờ đồng hồ mà 

đã có 2-3 người mua tranh rồi, như cặp 

vợ chồng người Philipino mua bức 

tranh  ”Bé Trai với Vành Khăn Tang” và 

vợ chồng bạn Nguyễn văn Diệp K3 mua 

một bức tranh hoa. Theo Lâm cho biết thì 

tất cả tiền bán tranh đều được bỏ vào quỷ 

xây dựng ngôi Nhà Thờ mới. . Các bạn 

có muốn chuyện trò với Lâm thì mình có 

số phone của Lâm đây: (425) 228.0381 và 

email: ngtlam08@gmail.com.   
Sau đây là một số hình ảnh của mình và 

Nguyễn thanh Lâm chiều nay trước các 

bức tranh đang trưng bày.  
Vườn thơ K1 từ nay sẽ có thêm một nhà 

thơ “cũ” nhưng “mới” đối với CNN. Một 

khuông mặt không lạ gì với chúng ta, 

nhưng mãi mê lang thang cùng mây gió bỏ 

bè bỏ bạn. Vừa rồi CNN mới tìm gặp và 

dẫn độ về trình diện với anh chị em K1 

chúng ta. Đó là K1 Nguyễn Thanh Lâm. 

Lâm có nhiều tài: như làm thơ, nhiếp ảnh, 

và họa sĩ nữa. . .Hôm nay CNN giới thiệu 

tài thi, hoa cùa NTL qua bài thơ Hereos. 

Bài thơ nầy Lâm cảm tác sau khi xem TV 

thấy  tai nạn thảm khốc của phi thuyền 

Columbia gây ra cái chết bi thương nhưng 

rất Anh Hùng (Heroes) của 7 phi hành gia. 

Sau khi đọc bài thơ này trong thi tập Thơ 

của Mỹ, nhạc sĩ Ronalds Haig đã gọi cho 

Lâm để xin được phổ nhạc … nhưng phải 

cho ông ta 1 tháng để đọc đi đọc lại cho tới 

khi nhập tâm mới có thể phổ nhạc. Nhưng 

chỉ sau 3 tuần lễ ông đã làm xong và ông 

gọi    đây là một nhạc phẩm ông hài lòng 

nhất trong mấy trăm nhạc phẩm  đã sáng 

tác trong hơn 40 năm. Theo ông, người ta 

phải đứng dậy khi nghe bài ca này. Nữ ca 

sĩ Roxie Mae đã ca bài này. Bài ca này đã 

được trình bày tại Tòa Bạch Ốc và rất 

nhiều nơi trên thế giới. Một năm sau, bài 

ca đã được thâu vào dĩa và bán ra với mục 

đích từ thiện. 

Mời các bạn thưởng thức nhé !  Cuối bài 

hát, nhạc sĩ đã dùng  nhạc cụ để tạo ra 

tiếng nổ … ngụ ý phi thuyền đã nổ tung. 

Qúy vị có thể thưởng bài thơ Heroes phổ 

nhạc bằng cách bấm vào link: 

http://www.youtube.com/watch?

v=axhrFXwr984  



Hội Cựu SVSQ Học Viện 

CSQG đã trực tiếp tham 

gia tổ chứ Lễ Kỹ Niệm 

Ngày Quân Lực 19 

Tháng 6 tại Seattle. 

Ngoài phần đóng góp tài 

chánh, Hội còn thực hiện 

poster rất đẹp và phổ biến 

thư mời của Ban Tổ Chức 

trên website Cộng Đồng. 

Lễ Kỷ Niệm ngày Quân 

Lực VNCH 19-6 đã được  

tổ chức thành công tốt 

đẹp với đông đảo cựu 

quân nhân các binh 

chủng, các hội đoàn và 

gia đình tham dự. Buổi lễ 

được chuẩn bị và tổ chức 

chu đáo tại Kỳ Đài có 2 

Trụ Cờ Việt- Mỹ trong 

khu phố Rainier Ave giữa 

khu phố Little SàiGòn 

Jackson và ML King 

Way nơi có đông cơ sở 

thương mại của người 

Việt cũng như dân cư và 

các cơ sở tôn giáo thánh 

thất. 

Chương trình bắt đầu vào 

lúc 1 giờ 30 chiều với phần 

Rước Quốc Quân Kỳ , kế 

đến là các nghi lễ, Lễ 

Thượng Kỳ Hoa Kỳ và Việt 

Nam Cộng Hòa.  

Phần lớn cựu quân nhân, 

cảnh sát đã mặc quân, cảnh 

phục; đặc biệt Hội Cựu 

SVSQ Học Viện CSQG, 

Cựu SVSQ Võ Bị Đà Lạt 

đều mặc đại lễ rất chỉnh tề.  

Bên đây là poster do Hội 

Cựu SVSQ Học Viện CSQG 

thực hiện với một số hình do 

K1 Nguyễn Công Vinh chụp 

nhân ngày Quân Lực 19 

Tháng 6 đã được long trọng 

tổ chức  tại thành phố  

Seattle, Washington. 

ĐA NĂNG 

Hội Cựu SVSQ Học Viện CSQG Tham Gia Lễ Kỹ Niệm Ngày Quân Lưc 

Page 5 Bản tin ĐA NĂNG 



Page 6 Bản tin ĐA NĂNG 

Trân trọng kính chúc Qúy Niên Trưởng Viện Trưởng, Phó Viện Trưởng, Giảng Sư, Cán Bộ, Qúy 
Anh Chị Cựu SVSQ Học Viện CSQG cùng Bảo Quyến vui hưởng Mùa Giáng Sinh và Năm Mới Giáp 

Ngọ thật An khang, Hạnh Phúc và Thịnh Vượng. 


