
Năm 2003 tôi được Thiếu Tướng Bùi Thế Lân Tư Lệnh SĐTQLC cho biết là năm 
1972 Sư Đoàn TQLC có được đề nghị huy chương của Tổng Thống Hoa Kỳ tưởng 
thưởng cho BTL/SĐ, 3 Lữ Đoàn TQLC 147, 258 và 369 cùng 9 TĐ tác chiến TQLC 
từ TĐ1 đến TĐ9 cùng các TĐYT/TQLC và Cố Vấn đoàn TQLC Hoa Kỳ trong SĐ.

Thiếu Tướng yêu cầu tôi liên lạc với cơ quan lưu giữ Hồ Sơ huy chương của chính phủ 
Hoa Kỳ để nhờ họ truy lục xin bản copy của bản tuyên dương cho Sư Đoàn. Tôi liên lạc vớí Na-
tional Archives and  Records Administration ở Maryland. Ngày 28 tháng 5 năm 2013 tôi được 
thư của cơ quan này trả lời và gửi cho tôi một số bản copy về đề nghị huy chương của Tổng 
Thống Hoa Kỳ ân thưởng cho SĐ/TQLCVN 1972. Hồ sơ Confidential đã được giải mật, gồm 
những đề nghị của các giới chức liên hệ như sau :

1.Của Thiếu Tướng Howard H. Cooksey Cố Vấn Trưởng Quân Đoàn I.
2. Của Đại Tướng Fred C.Weyand Tư Lệnh Quân Lực Mỹ tại Việt Nam.
3. Của Đại Sử Mỹ tại VN Ellsworth Bunker. 
Tất cả các qúy vị nêu trên đã đề nghị chấp thuận và chuyển về Bô Quốc Phòng Mỹ 

tháng 12 năm 1972 . 
Sau nhiều tháng tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy bản Final Decision. Có lẽ lúc ấy vào thời 

điểm chấm dứt cuộc chiến ờ VN tháng 1 năm 73, và Tổng thống Nixon từ chức nên giấy tờ khó 
tìm vì thời gian đã 43 năm. Mặc dù tôi cũng đã nhờ phiá TQLC Hoa Kỳ liên lạc các cơ quan có 
thẩm quyền bên Lục Quân Mỹ giúpp đỡ vì đây là PUC Army do Lục Quân đề nghị .

Tuy nhiên tôi thấy ban Biên Tập ĐSST 2016 cứ đăng những tài liệu nào mà Cơ quan lưu 
trữ hồ sơ đã cung cấp. Đăng trong ĐSST cho con em thế hệ thứ 2 và 3 đọc để biết công lao của 
cha ông trong cuộc chiến VN. Các cụ cao niên thì đa số có thể có trở ngại viết tiếng Anh nhưng 
đọc thì cụ nào cũng có khả năng đọc và hiểu. Cứ đăng nguyên bản trong ĐSST 2016 . Khi nào 
có thêm tài liệu sẽ bổ túc sau.

Ghi Chú Mục 4 trong bản tuyên dương viết như sau:
The Vietnamese Marine Division victory in Quang Tri City and its tactical excellence sets 

it apart from, and above other comparable units and attests to its distinctive performance and 
heroic conduct

Ký tên
HOWARD H. COOKSEY

 Major General, US Army Commanding

Đây là vinh dự cho SĐ/TQLCVN trong cuộc chiến. Anh em Mũ Xanh trong Sư Đoàn 
TQLC và con em họ sẽ hãnh diện về cha ông.

Huy Chương Của 
TỔNG THỐNG HOA KỲ.

MX Đồ Sơn 
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