
                             

 
 
                                

                                                   
 

 
 

 
TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA 

PO. Box 362057, Milpitas, CA 95036 
Điện thoại: 714-642-3553. Email: anquantran@socal.rr.com          

     Điện thoại: 408-771-5146. Email: thaivanhoa05@yahoo.com     

TÂM THƯ 

KÊU GỌI ĐÓNG GÓP TRỢ GIÚP THƯƠNG BINH và QUẢ PHỤ CẢNH SÁT QUỐC 
GIA VNCH       

Kính gởi: 
-Quý Niên Trưởng Hội Đồng Cố Vấn, 
-Quý Vị Liên Hội Trưởng, Hội Trưởng các Hội CSQG, Đại Diện Tổng Hội 
CSQG tại các địa phương, Hội Trưởng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Học Viện 
CSQG Bắc CA, Hội Trưởng Hội Cựu SVSQ Khóa 3 và Đại Diện các Khóa 
Học Viện CSQG, 
-Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu CSQG và Đồng Môn các Khóa Học Viện 
CSQG cùng Quý Thân Hữu. 

Thưa Quý Vị, 
Sau ngày Công Sản cưỡng chiếm miền Nam, chúng ta đã mất tất cả nhưng đã có cơ 
hội may mắn để làm lại cuộc đời ở xứ người và tạo dựng được một cuộc sống tự do, 
ấm no, hạnh phúc, trong lúc nhiều gia đình Cảnh Sát Quốc Gia vẫn còn kẹt lại ở quê 
nhà. Họ là những Quả Phụ có chồng đã hy sinh vì nghiệp vụ, là những chiến sĩ CSQG 
đã bị thương tích trong khi thi hành công vụ, là những gia đình CSQG có chồng, cha 
đã anh dũng tuẫn tiết trong thời điểm tháng 3,4 năm 1975 vì không đầu hàng giặc 
cộng. Là những gia đình CSQG có chồng, cha đã bị cộng sản hành quyết tại nhiều 
địa phương vì thành tích chống cộng xuất sắc của họ, hoặc đã bị mất tích, chết trên 
đường di tản hoặc đã gục ngã trong các lao tù cộng sản nhưng cho đến nay nhiều gia 
đình vẫn không tìm kiếm được mộ phần của thân nhân mình.  



 Là kẻ thù không đội trời chung của cộng sản, nên các thành phần trên đã bị cộng 
sản phân biệt đối xử bất công với con cháu họ trong việc học hành, công ăn việc làm 
và trong mọi sinh hoạt của cuộc sống. Hiện nay, vì tuổi già sức yếu, nên nhiều Quả 
Phụ, Thương Binh CSQG… đang bị bệnh tật, cơ cực trong cuộc sống, thiếu trước, 
hụt sau và chỉ biết trông cậy vào sự giúp đỡ, trông nom của con cháu. 
Chương Trình Trợ Giúp Thương Binh Và Quả Phụ CSQG VNCH do Tổng Hội 
CSQG phát động hiện nay, tuy muộn màng và khó khăn trong việc đi tìm kiếm tin 
tức về thân nhân và địa chỉ của các đối tượng đã được đề ra trong chương trình vì 
thời gian đã trôi qua 47 năm nhưng Tổng Hội CSQG vẫn quyết tâm tiến bước vì đây 
là “ Món Nợ Ân Tình” mà tập thể CSQG chúng ta phải trả, nhằm thể hiện tấm lòng 
tri ân đối với những chiến sĩ CSQG đã hy sinh trong âm thầm để chúng ta được sống 
còn, cũng như đối với gia đình họ là những gia đình đã nhận chịu nhiều tang thương, 
khổ đau và mất mát. 

Thưa Quý Vị, 
Cho đến nay, chúng tôi đã sưu tầm được trong đợt 1 và đã lập xong hồ sơ cho 103 
gia đình gồm: - Hy Sinh Vì Công Vụ (21 người) - Thương Binh CSQG (19 người) - 
Bị Mất Tích, Chết Trên Đường Di Tản (24 người) - Tuẫn Tiết (14 người) - Chết 
trong các lao tù cộng sản (24 người) với đầy đủ tin tức về thân nhân, địa chỉ và số 
điện thoại liên lạc. Công tác tìm kiếm 5 thành phần này vẫn còn đang tiếp tục. Trong 
nay mai, chúng tôi sẽ phổ biến danh sách các Chiến Sĩ CSQG đã bị cộng sản hành 
quyết tại các địa phương sau khi đã cập nhật đầy đủ tin tức về thân nhân của họ.  
Theo ước tính, tổng số gia đình CSQG đã sưu tầm được đầy đủ thân nhân, địa chỉ 
liên lạc và đang được phối kiểm xác nhận có thể lên đến 200 người. Đây vẫn là con 
số khiêm nhường so với sự thiệt hại lớn lao của Lực Lượng CSQG, nhất là sau tháng 
3 và tháng 4 năm 1975, Lực Lượng CSQG đã có rất nhiều Chiến Sĩ đã anh dũng tuẫn 
tiết, hàng trăm Chiến Sĩ CSQG đã bị cộng sản hành quyết và hàng ngàn Chiến Sĩ 
CSQG đã ngã gục trong các trại tù cộng sản. Nhưng rất tiếc, chúng ta không thể tìm 
được địa chỉ của thân thân họ để đưa vào chương trình trợ giúp. 

Thưa Quý Vị, 
Để có ngân quỹ thực hiện kế hoạch, Tổng Hội CSQG VNCH thiết tha kêu gọi sự 
đồng tâm, hiệp lực của Đại Gia Đình CSQG qua nghĩa cử cùng nhau đóng góp để 
Tổng Hội có điều kiện tiến hành chương trình. Sự yểm trợ ít nhiều tùy hoàn cảnh tài 
chánh của mỗi người, tuy khác nhau về số tiền yểm trợ, nhưng giá trị tinh thần về 
việc đền ơn, đáp nghĩa đều quí giá như nhau. 
Chúng tôi ước mong được sự yểm trợ tích cực của mỗi gia đình CSQG để chúng ta 
có được nguồn quỹ dồi dào hầu thực hiện được những món quà Xuân ân tình gởi về 



quê nhà biếu tặng Thương Binh và Qủa Phụ CSQG VNCH đang bệnh tật, già yếu, 
khốn khổ để an ủi và sưởi ấm tâm hồn họ trong dịp Xuân Quý Mão này. 
Theo kế hoạch dự định, qùa Xuân gởi mỗi gia đình CSQG ở Việt Nam có thể từ 
$100 đến $200 Mỹ Kim tùy theo kết quả đóng góp. Riêng thân nhân của một số gia 
đình CSQG là đối tượng của chương trình hiện ở Hoa Kỳ hay ở các quốc gia khác, 
Tổng Hội CSQG sẽ thực hiện những tấm Plague để Tưởng Niệm và Tri Ân sự hy 
sinh của thân nhận họ và sẽ nhờ quý vị Hội Trưởng các Hội CSQG địa phương thay 
mặt Tổng Hội trao tặng món quà tinh thần này đến gia đình họ hoặc Tổng Hội sẽ 
đảm trách công việc này. 

“Một miếng khi đói bằng gói khi no, 
 Của tuy tơ tóc, nghĩa so nghìn trùng “ 

Xin Quý Vị hãy mở rộng vòng tay, tấm lòng vàng, cùng chung lòng, góp sức để tạo 
một mùa Xuân cho Thương Binh và Quả Phụ CSQG VNCH. 
Mong lắm thay!!! 
Mọi sự đóng góp, chi phiếu hay money order xin đề: 

TONG HOI CSQG-VNCH 
và xin gởi về địa chỉ: TONG HOI CSQG-VNCH 

PO. Box 362057, 
Milpitas, CA. 95036 

Memo: # Thương Binh và Quả Phụ CSQG 

Trân trọng cám ơn tấm lòng vàng của Quý Vị. 
California, ngày 26 tháng 9 năm 2022 

TM. Hội Đồng Quản Trị         TM. Hội Đồng Chấp Hành 
Tổng Hội CSQG          Tổng Hội CSQG 

                       
 
                                                                                                         
 

          Trần Quan An                                                            Thái Văn Hòa 
 
 


