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    Tất cả nước Mỹ, sẽ cử hành lễ tưởng niệm 

những Quân nhân đã hy sinh vì đất nước, 

trong ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong, vào Thứ 

Hai, ngày 31 tháng 5 năm 2021 tuần tới. 

 

Theo sử liệu, lễ Memorial Day chính thức 

được công bố vào ngày 5 thaùng 5 năm 

1868, bởi Tướng John Logan, người đứng 

đầu tổ chức cần lao Đại quân của nền Cộng 

hòa (Grand Army of the Republic), một Hội 

ái hữu của các cựu chiến binh thuộc quân 

đội Miền Bắc, trong cuộc Nội chiến Hoa Kỳ. 

 

    Mãi cho đến sau Thế chiến thứ nhất, mới 

có sự thống nhất chung về ý nghĩa kỷ niệm 

Memorial Day, là ngày tưởng niệm tất cả 

các Chiến binh Hoa Kỳ đã chiến đấu và hy 

sinh trong bất cứ cuộc chiến tranh nào. 

 

Ngày nay, với tâm tình đặc biệt dành cho 

các Chiến sĩ Hoa Kỳ, đã và đang phải tiếp 

tục hy sinh trong các cuộc chiến tranh trong 

và bên ngoài Tổ quốc. 

 

Riêng với Cộng đồng người Mỹ gốc Việt, 

nhất alf các thế hệ trẻ có rất nhiều người 

phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, giữ những 

chức vụ cao, có đến 5, 6 người cấp tướng! 

Thật là hãnh diện. 

 

Trên khắp nước Mỹ, thường giữ truyền 

thống cắm cờ trên các nghĩa trang quân đội. 

Tại San jose, thường có buổi lễ tưởng niệm 

long trọng tại Nghĩa trang Oakhill. Nhiều 

nơi tưởng niệm các tử sĩ, với những cuộc 

diễn hành, các buổi hòa nhạc, kích động 

thêm tinh thần yêu nước. Có nơi đánh dấu 

ngày này bằng những giây phút suy gẫm 

trong tĩnh lặng, tưởng nhớ về những người 

đã ngã xuống. 

   Đặc biệt trong lễ này, thường có hàng 

ngàn người tham gia trong đòan xe mô tô 

Rolling Thunder, chạy ngang qua thủ đô 

Washington, để kêu gọi sự chú ý đến tù binh 

chiến tranh và những người mất tích trong 

khi thi hành nhiệm vụ. 

 

   Riêng người dân hoa kỳ, lễ này, được xem 

như ngày khởi đầu chính thức của mùa nghỉ 

Hè, học sinh, sinh viên ra trường. Nhiều gia 

đình tổ chức tiệc tùng, các buổi ăn ngóai 

trời, hay đi ra bãi biển, công viên hoặc cắm 

trai, mở đầu cho những sinh hoạt mùa Hè, 

nắng ấm. 

 

Cộng đồng Người Việt tị nạn Cộng sản, 

nhaân dịp nay, cũng khoâng queân tưởng 

niệm và tri ân các anh huøng hào kiệt, các 

chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đaõ 

anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc 

chiến chống cộng sản (1954-1975), bảo vệ 

miền Nam tự do trên 20 năm. 

 

Để kết thúc, Kính chúc Quý Vị và Gia Đình 

Văn Thơ Lạc Việt: Một ngày lễ Chiến Sĩ 

Trận Vong vui vẻ hạnh phúc, bên bạn bè và 

những người thân yêu. 

 

Nhưng đừng quên: Có một loại hoa rất đặc 

biệt, muốn nở hoa, phải tưới bằng máu, bón 

bằng xương! Đó là hoa tự do dân chủ! 

 

Chúng ta đang hưởng tự do, không phải tự 

dưng mà có, mà được trả giá bằng những cái 

chết! của những người nằm xuống! 

 

“Họ là những anh hùng không tên tuổi 

Sống âm thầm trong bóng tối mênh mông 

 

Không bao giờ được hưởng ánh quang vinh 

Nhưng can đảm và tận tình giúp nước.” 

Cám Ơn Anh, Người Chiến Sĩ Vô Danh! 

Mừng Lễ Chiến Sĩ Trận Vong 2021. 

 
Lê Văn Hải 


