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Ngày Quân Lực năm 2022 

Ngày Quân Lực năm nay, 2022, cũng như các năm trước, là ngày tưởng niệm 

các chiến sĩ anh hùng của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa và các lực lượng phụ 

thuộc của tổng số một triệu quân dưới cờ vào lúc cao điểm nhất của cuộc chiến 

đấu bảo vệ Miền Nam tự do Việt nam Cộng Hòa. 

Ngày Quân Lực hôm nay cũng là ngày tưởng niệm Quân Đội Quốc Gia Việt 

Nam, tiền thân của Quân Lực VNCH, và tưởng niệm các lực lượng võ trang khắp 

ba Miền Nam, Bắc,Trung đã đứng lên chống Cộng sản ( Việt Minh) từ ngày 

chúng cướp chính quyền tháng 8, 1945, lợi dụng lúc Chính Phủ quốc gia vừa thu 

hồi độc lập, thống nhất, chưa kịp củng cố quyền lực. 

Nhân Ngày Quân Lực mổi năm, chúng ta phải nhắc lại sự thật của lịch sử đặng 

đánh tan những luận điệu xuyên tạc dối trá về chính nghĩa, khả năng và tinh 

thần chiến đấu của quân đội ta, mà đám truyền thông thiên tả Tây Phương và 

tàn dư cộng sản quốc tế còn luân lưu phổ biến, làm tổn thương uy tin, danh dự 

và chính nghĩa của Quân, Dân, Cán,Chính VNCH. Đến nay, ngay tại vài nước dân 

chủ, một số phim ảnh thuộc loại này còn được trình chiếu trên các đài truyền 

hình lớn. 

Cùng với những phản ứng của cộng đồng người Việt ở hải ngoại, Trung Tâm 

Điều Hợp Cựu Chiến Sĩ VNCH Âu Châu thỉnh cầu tôi thuyết trình đề tài “ Hãy trả 

lại sự thật cho Người Lính VNCH”  nhân Ngày Quân Lực năm 2013 tại Paris. 

 Bài thuyết trình này với nhận xét của cố Trung Tướng QLVNCH Lữ Lan, nguyên 

Tư lệnh Quân Khu II, Vùng II chiến thuật, đã đưiợc phổ biến nhiều lần, đặc biệt 

cho thế hệ trẻ sinh trưởng sau 1975 trong nước và ở hải ngoại. Các cháu cần  

 

 

 



được bịết cuộc chiến đấu của thế hệ cha, ông, chống cộng sản, đặng thấy rõ 

luận điệu tuyên truyền gian dối của chúng. 

Đây là một bước tiến quan trọng, dọn đường cho hậu duệ ý thức vai trò lịch sử 

của mình đặng dấn thân góp phần cụ thể vào công cuộc tranh đấu đang diễn 

tiến cho một quốc gia Việt Nam tự do, dân chủ, sát cánh với các cường quốc 

văn minh, bảo vệ an ninh và hòa bình thế giới, đặc biệt vùng Đông Nam Á mà 

Việt Nam chúng ta, bởi tương quan địa-chính-trị, đã trở thành một tiền đồn 

trọng yếu trước bá quyền Trung Cộng. 

 

   Hải ngoại, ngày 19 tháng 6, 2022 

    Thủ Tướng Chính Phủ 

 

    Lê Trọng Quát 

 


