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Sinh hoạt GĐMĐVN - Hoa Kỳ 
Bản Việt ngữ 

Bảo Tàng Viện Quốc Gia Bộ Binh Hoa Kỳ, 
Trường Bộ Binh Ft. Benning, Georgia 

 

Vào năm 2009, Bảo tàng viện Bộ binh Quốc gia Hoa Kỳ được thành lập tại Trường Bộ 
Binh Ft. Benning, tiểu bang Georgia-Mỹ. Khu đất này không nằm chung với trung tâm 
của căn cứ nên công chúng lui tới thăm viếng BTV một cách dễ dàng. Bên trong BTV có 
chưng bày nhiều món, và một trong những món này là chiếc chiến y màu hoa rừng của 
Thiếu tá Roy Martin, ông đã mặc chiếc áo này trong các năm 1968-1969 trong lúc còn là 
thành viên của Toán Cố Vấn Mỹ 162 (Team 162) cho SĐND/QLVNCH tại chiến trường 
Việt Nam: 
 

 
 

Image# 1 

 
Bên ngoài Bảo Tàng Viện là một Đài Tưởng niệm với Hành lang Danh dự, đài này do 
một số các đơn vị quân đội và công ty kiến thiết. Vào năm 2012, một Đài tưởng niệm 
Chiến Sĩ Trận Vong Sư Đoàn Nhảy Dù QLVNCH đã được thành lập ngay tại Hành lang 
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Danh Dự này. Công lao to lớn của kiến trúc này phải kể đến ông Paul DeVries, người đã 
có cảm hứng và là động lực chính thúc đẩy để thực hiện cho bằng được Đài tưởng niệm 
SĐND/QLVNCH như ta thấy hôm nay. 
 
Đài tưởng niệm (SĐND/QLVNCH) là một kiến trúc bằng đá Georgia Grey Granite 
Obelisk cao 2.43m, đứng trên một thềm cao 0.30m (1f), đài được phỏng theo Đài kỷ niệm 
Tổng Thống George Washington (Washington Monument) do Harry M. Sober vẽ kiểu. 
Đài là một hình khối 4 mặt, mỗi mặt có khắc các huy hiệu SĐND/QLVNCH đặt bên trên 
các tấm plaque bằng đồng. 
 

  
 

Image# 2 

 
 
Dưới đây là 4 tấm plaques bằng đồng được ghi chú: 
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Image# 3,4,5,6 

 
Có rất nhiều cựu chiến binh thuộc các Gia Đình Mũ Đỏ tham dự Nghi thức khánh thành 
đài tưởng niệm này... 
 

 
 

Image# 7 

 
Family of Red Beret – Team 162 tường trình 
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Bản Anh ngữ 

National Infantry Museum, Ft. Benning, GA 
 

In 2009, the new National Infantry Museum opened at Ft. Benning, GA. This section of 
Ft. Benning is separate from the main post, so access is very easy for the public. Among 
The many indoor displays is the camouflage shirt that was worn by MAJ Roy Martin 
while he was in Team 162 in 1968-69: (see image# 1 in Vietnamese section above) 
 
Outside the Museum is a Memorial Walk of Honor which features monuments placed by 
military units and associations. In 2012, a monument to the Vietnamese Airborne was 
placed in this Walk of Honor. Tremendous credit for this monument goes to Paul 
DeVries for his inspiration and driving force to make it possible. 
 
It is an 8 foot Georgia Grey Granite Obelisk resting on a foot high base in the shape of 
the Washington Monument and was designed by Harry M. Sober. Each of the four sides 
has Vietnamese Airborne engravings above the bronze plaques. (see image# 2 above) 
 
The four bronze plaques are inscribed: (see image# 3-4-5-6 above) 
 
The dedication ceremony was attended by many members of the Family of the Red 
Berets, the Society of the Vietnamese Airborne and many friends and... (see image# 7 above) 
 
 
Family of Red Beret – Team 162 reported. 
 

 
 

 
Nguồn: Internet E-mail by MĐ Nguyễn Minh Hoàng chuyển 
 
 

Đăng ngày Thứ Tư , October 26, 2016 
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH 


