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Bản tin số 3/ 2014.                                                              liên lạc :  12842 Carvel Ln, TX.77072 

Đại Hội TQLC tại Atlanta Georgia 2014 

 
 

 Theo thông lệ mỗi 2 năm binh chủng TQLC sẽ 

có Đại Hội toàn quốc, nhưng trong kỳ ĐH năm 2006 tại 

Seattle, vì tình trạng sức khỏe và yếu tố thời gian quá 

lâu nên trên 100 mũ xanh hiện diện đã đồng ý tổ chức 

ĐH mỗi năm, đặc biệt năm chẵn sẽ bầu lại THT. Năm 

nay ĐH do Hội TQLC Atlanta đảm nhận. Theo Nội 

Quy mỗi THT chỉ được điều hành trong 2 nhiệm kỳ, vì 

thế một số vấn đề làm mọi người lo lắng:  

- TPB: Trong thời gian đảm nhận trọng trách THT, Đại 

Tá TLP đã có Văn Thư kêu gọi sự hổ trợ của Quý MX, 

thêm vào đó có buổi gây quỹ do NT Nguyễn Văn Cảnh 

và MX Nguyễn Gia Quyết tổ chức tại Houston. Thời 

gian này vì tình trạng kinh tế nên phần lớn nhờ vào Quý 

NT, MX cùng Mạnh Thường Quân khắp nơi yểm trợ 

cho buổi gây quỹ cũng như tình cảm người dân tại 

Houston dành cho binh chủng TQLC thật sâu đậm nên 

đều thành công. Từ ngày được tín nhiệm THT (2010), 

NT Phạm Cang đẩy mạnh nổ lực yểm trợ TPB của binh 

chủng TQLC, khắp các nơi từ Úc Châu, Canada, các 

tiểu bang toàn Hoa Kỳ nhiệt liệt hưởng ứng. Từ trước 

yểm trợ có tính cách địa phương, không đồng nhất, có 

TPB được nhiều hội địa phương giúp, ngược lại có TPB 

lại không vì thiếu liên lạc, nay tập trung vào Tổng Hội 

TQLC, mỗi gia đình MX là đơn vị căn bản, hằng năm   

mọi việc trôi chảy, thành quả tốt đẹp. Nhờ thế không 

phụ thuộc vào tổ chức gây quỹ. 

- Quân Sử của binh chủng TQLC: Ý kiến đưa ra từ ĐH 

2006 tại Seattle, tuy nhiên công việc được bắt đầu thực 

hiện vào năm 2013 với tất cả nổ lực và đóng góp ý kiến 

của Quý MX, thêm vào đó những tài liệu sống thực mà 

Quý NT đã có mặt từ thời gian phôi thai của binh chủng 

TQLC: NT Đồ Sơn, NT Sàigòn, NT Tango, NT CTT 

Châu…Một lực lượng hùng hậu trong công việc soạn 

thảo: NT Mai Văn Tấn, NT Cam Ranh, sửa chữa và  

layout: NT Chu Trọng Ngư, NT Tô Văn Cấp, Lưu Văn 

Phúc…, hình ảnh, tài liệu: MX Nguyễn Gia Quyết, Lê 

Văn Thành, Trần Như Hùng…  

 Vấn đề TPB tiến triển tốt đẹp, Quân Sử dự trù 
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sẽ hoàn tất và  trong ngày ĐH 2014 mọi người sẽ có 

trong tay, nhưng còn nhiều thiếu sót nên công việc vẫn 

phải tiếp tục, với tôn chỉ chính xác, (mặc dù dĩ vãng  

quá lâu và ảnh hưởng của  trí nhớ), nên chấp nhận thời 

gian cho đến khi hoàn tất, vì xuất bản chỉ một lần duy 

nhất này mà thôi. Với thành quả đó, hầu hết mong 

muốn NT Phạm Cang đảm nhận tiếp trọng trách THT, 

mặc dù nội quy nhưng chúng ta có quyền tu chính nội 

quy lúc cần thiết và hợp tình hợp lý.   

 Hội TQLC Houston khởi hành lúc 8 giờ sáng 

ngày 3 tháng 7 năm 2014, Đại Tá TLP cùng chia sẽ mệt 

nhọc với anh em, dong ruổi trên 14 giờ ròng rã từ 

Houston đến Atlanta Georgia. Đường trường xa muôn 

vó câu bay dập dồn, niềm vui như bước quân hành, tiến 

lên bắt tay với tiểu đoàn bạn đó là các MX  từng một 

thời chinh chiến, còn sống sót sau cuộc chiến, những 

vui buồn vẫn còn mãi không sao phai nhạt. 

 Ngày Tiền Đại Hội thứ Bảy 5 tháng 7,  trên 80 

MX hiện diện đồng một lòng lưu giử NT Phạm Cang 

(100%) để hoàn thành Quân Sử và công việc giúp đở 

TPB tại quê nhà. Dù sức khỏe, nhưng với tình binh 

chủng, NT Cam Ranh đã chấp nhận.  

Xin chúc mừng và cám ơn NT Cam Ranh. 

MX Lưu Văn Phán Hội Trưởng TQLC Houston và 

VPC tình nguyện nhận tổ chức ĐH TQLC năm 2015. 

Anh Phán trình bày và mời Quý NT, Quý MX cùng gia 

đình về tham dự ĐH 2015 tại thành phố Houston. 

 Đêm Dạ Tiệc anh em bùi ngùi chia tay, nhớ 

những ngày xuân xanh xa thành phố, hành quân 4 vùng 

chiến thuật, vững tay súng chống giặc Cộng, gìn giữ 

quê hương. Chuyền tay nhau điếu thuốc, từng ngụm 

bia, giờ tuổi đời chồng chất, sức khỏe bất thường, 

nhưng  lý tưởng Quốc Gia vẫn còn vững mạnh, chúc 

cho nhau sức khỏe để có dịp gặp gỡ trong những ngày 

còn lại.  

 Hội Houston rời Atlanta lúc 8 giờ sáng, sau buổi 

điểm tâm chia tay với NT Phạm Cang. Trên đường về 

anh em hân hoan vì được tiếp đón tất cả MX bốn 

phương tại sân nhà (ảnh hưởng World Cup)  năm 2015. 
Những MX tham dự: Đại Tá TLP, NT Nguyễn Văn 

Phán, MX Lưu Văn Phán, MX Đặng Vi, MX Lê Khoa, 

MX Lê Trung Nhuận, MX Nguyễn Đức Nhi, MX Bùi 

Thế Hùng, MX Lê Tấn Tài, MX Lê Văn Bé & Hiền 

nội. 
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Biên Bản Hội TQLC Houston ngày 1 tháng 

6, 2014 

Đã được phổ biến trong Bản Tin số 2, buổi họp ngày 1 

tháng 6 tại tư gia MX Bùi Thế Hùng với sự hiện diện 

của Đại Tá TLP/SĐTQLC, NT Nguyễn Văn Phán, NT 

Nguyễn Văn Cảnh, NT Trần Ngọc Toàn, NT Vũ Đoàn 

Dzoan, NT Nguyễn Phú Tỉnh, NT Lê Quang Liễn, MX 

Nguyễn Gia Quyết, Huỳnh Văn Trọn, Lê Trung Nhuận, 

Lê Đức Học, Trương Phương, Nguyễn Đức Nhi, Lê 

Khoa, Võ Phước Tiêm, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Ngọc 

Toàn, Nguyễn Văn Ngà, Bùi Thế Hùng, Đặng Vi, Lê 

Văn Bé, Nguyễn Văn Tánh, Trịnh Văn Tằng, Trần 

Ngân, Giang Văn Nhân, anh hội trưởng Lưu Văn Phán. 

Đặc biệt có sự tham dự của Phu Nhân NT Trương Công 

Thuận.  Sau lễ chào cờ và phút mặc niệm, anh Hội 

Trưởng trình bày những vấn đề sau: 

- Ngày Quân Lực 22 tháng 6 tại tượng đài kỷ niệm  

- Tình trạng của MX Nguyễn Văn Thạch.  

- MX Võ Phước Tiêm báo cáo về chi thu  

-Tham dự sinh hoạt: Tiệc gây quỹ cho Dân Biểu Hubert 

Võ (tự túc), Đại Hội 19 Võ Bị (hội yểm trợ)  

- Tham Dự ĐH TQLC Atlanta. 

Phần chính yếu của buổi họp hôm nay rất quan trọng và 

ảnh hưởng đến sự sinh hoạt hiện tại của hội TQLC 

Houston với Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia và các 

Hội Đoàn Quân Đội tại địa phương, đó là: 

 - Xác định Lập Trường và Thái Độ Chính Trị của 

Hội TQLC Houston và VPC. 

 Vì tình hình sinh hoạt tại Houston từ sau ngày 

Nghị Viên HDH tiếp phái đoàn của CSVN năm 2012, 

rồi sau đó về VN thăm một vài nhân vật lãnh đạo 

CSVN, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Houston 

phản đối và phản ứng mạnh mẽ ảnh hưởng đến kết quả 

cuộc bầu cử năm 2013, anh Richard Nguyễn đã đắc cử 

và HDH thất cử. Hoa Kỳ là đất nước tự do, mọi chính 

kiến được tôn trọng, tuy nhiên binh chủng TQLC là đơn 

vị chống CS từ ngày thành lập đến khi đất nước bị bức 

tử. Hội TQLC Houston mà anh Hội Trưởng Lưu Văn 

Phán đã long trọng tuyên bố trong buổi họp tín nhiệm 

anh làm hội trưởng là chống CS, không bắt tay với bất 

cứ thành phần nào chủ trương hòa hợp, hòa giải với CS.  

Hội yêu cầu những người ủng hộ khuynh hướng của 

HDH đừng mặc quân phục TQLC và để tránh tai tiếng 

cho binh chủng TQLC (như NN Lập), buổi họp đã đau 

lòng dứt khoát 3 MX từ nay không còn là hội viên  

TQLC Houston, và mọi hành xử của họ có tính cách cá 

nhân, không là biểu tượng của Hội TQLC Houston.           

                                                   Sinh Hoạt TQLC Houston 

Tham dự ngày Quốc Hận 
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Tham dự tiệc khóa 4/71 An Lộc  

 

 
MX Lưu Văn Phán HT, Đặng Vi, Trương Phương, Lê Thành Nhật, 

Nguyễn Ngọc Toàn, Lê Đức Học, Lâm Chí Sĩ.  

 

 

Tham dự ngày Lễ Memorial Day 

 

 

 

Tham dự Ngày Quân Lực  

 

 

 
 

NT Cảnh, NT Phán, NT Dzoan, NT Liễn, NT TP Tỉnh 

LV Phán HT, LĐ Học, Đ Vi, BT Hùng, NĐ Nhi, NV 

Lý, ĐH Lung, LV Bé, TV Tấn, L Khoa, NN Minh, NV 

Tánh, NV Ngà, LT Nhuận, NN Hương, TN Phương, 

TV Tằng, GV Nhân, TN Toàn, N Thành, VV Dũng, 

NV Lâm.  

Chị:TC Thuận,các chị Tằng, Bé, Lý, Phán, Dũng, Nhân 
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Nỗi lòng Mẹ Việt Nam 

 
 

 Mẹ Việt Nam đau buồn nhìn mảnh đất Cha Ông đã 

bao đời gầy dựng, mà giờ đây bọn CS đã đang tâm bán đi 

từng phần, cũng như dâng hiến cho Trung Cộng. Phải triệt 

tiêu đảng CS để vô hiệu hóa những văn kiện mà nhà cầm 

quyền CS đã ký kết. Hòa hợp với CS là phản bội lại tiền nhân 

và anh linh những chiến sĩ đã hy sinh vì bảo vệ tự do.  

Nỗi lòng của thân mẫu MX Cao Xuân Huy, Cụ bà Nguyễn 

Thị Nhiên tuy đã ngoài 90 tuổi, nhưng vẫn thiết tha với quê 

hương trước hoàn cảnh đất nước hiện nay. 

 

 

 

 
Bức dư đồ  
 

Này bức dư đồ của ông cha 

Tốn bao xương máu, tạo dựng ra 

Sao lũ vô lương đem bán lén? 

Toàn dân đứng dậy: hỏi cho ra 

 

Từ ải Nam Quan đến Cà Mau 

Già trẻ ai ai cũng thuộc làu 

Vua Hùng để lại cho con cháu 

Đời đời, kiếp kiếp mãi về sau 

 

Hãy hỏi tại sao lũ cộng nô 

Cả gan dám vẽ lại bản đồ 

Đất nước của chung dòng giống Việt 

Đâu phải của riêng bọn giặc Hồ 

 

Con cháu Lạc Hồng - Việt Nam ơi 

Chín chục triệu dân đứng lên đòi 

Trả lại chúng ta: rừng, biển, đất 

Hỡi bọn vô lương, phản giống nòi. 

 

                             Đan Thanh 

 

 

Tâm sự lính mũ xanh  

 

Thủy Quân Lục Chiến lính mũ xanh 

Dọc ngang, ngang dọc máu tung hoành   

Nhìn về cố quốc lòng uất hận! 

Chỉ muốn băm vằm lũ lưu manh 

 

Cộng sản toàn là bọn sở khanh 

Phun châu nhả ngọc thật ngon lành  

Mở miệng nói ra đầy nhân nghĩa 

Uống máu eo ơi chẳng biết tanh 

 

Đất nước của chung giống rồng tiên 

Từ Bắc,Trung, Nam suốt ba miền 

Chúng giám cả gan đem bán lén 

Phừng phừng nổi giận đến phát điên 

 

Anh em Quân Lực Cộng Hòa ơi 

Đồng tâm nhất trí với chúng tôi 

Sát cánh liền cành ta nhất quyết 

Diệt lũ lưu manh phản giống nòi. 

 

                        Đan Thanh            
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Chúc Mừng 

 
Thiếu Tá Trần Thị Huy Lễ 

Nguyên Trưởng Phòng Xã Hội Sư Đoàn TQLC được tín nhiệm trọng trách Tổng Hội Trưởng/ Nữ Quân Nhân Hải 

Ngoại 

 
Thiếu Tá Phạm Cang 

Nguyên Tiểu Đoàn Trưởng TĐ7/TQLC được 100% Mũ Xanh tham dự Đại Hội TQLC Atlanta 2014 lưu nhiệm 

THT/TH/TQLCVN 

 
Thiếu Tá Trần Vệ 

Cựu Tiểu Đoàn Phó Tiểu Đoàn 5/TQLC được đắc cử THT/TH/VB 

 
Hội TQLC Houston và Vùng Phụ Cận xin chúc Chị Huy Lễ, NT Cam Ranh, NT Vũng Tàu nhiều sức khỏe hoàn 

thành trọng trách được ủy thác 

 

 

 
Nghị Quyết Cờ Vàng ở Texas, ủng hộ DB Hubert Võ  

Buổi tiệc gây quỹ yểm trợ DB Hubert Võ trong cuộc 

bầu cử tháng 11 năm 2014, Hoàng Duy Hùng đảng CH, 

tranh cử với DB Hubert Võ đảng DC. Luật Sư Steve 

cho biết đây là cuộc bỏ phiếu có tính cách ý thức hệ, 

chống CS bầu cho Hubert Võ, hoặc bắt tay với CS bầu 

cho HDH. Các bạn ở địa hạt 149 hãy vận động gia đình, 

bạn bè bầu cho Hubert Võ, Cờ Vàng Texas. Các bạn 

từng ủng hộ đảng CH, lúc đi bỏ phiếu nhớ nói với 

người ghi danh “tôi bầu cho Republic and 

Democratic” ngay phần địa hạt 149 chọn Hubert Võ. 

Tham dự Đại Hội 19 TVBQGVN 

Trong lúc anh HT Lưu Văn Phán và phái đoàn tham dự 

Đại Hội TQLC tại Atlanta, NT Lê Quang Liễn thay mặt 

mời gọi anh chị gia đình MX tham dự ĐH 

19/TVBQGVN được tổ chức cùng ngày. Được biết NT 

Vũng Tàu (Thiếu Tá Trần Vệ) đã đắc cử 

THT/TH/TVBQGVN nhiệm kỳ 2014-2016.  

Đây là buổi dạ tiệc đông nhất từ trước đến nay, với con 

số 90 trên bàn. Thành phố Houston rất dễ dàng cho các 

nơi tập trung về và có nhà hàng rộng lớn tiện nghi.  
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Thơ mời 

 
Hội TQLC Houston và VPC kính mời quý NT, quý MX và gia đình đến 

tham dự buổi họp để cùng bàn thảo vấn đề chính yếu sau: 

 

- Sinh hoạt nội bộ  

- Báo cáo tài chánh. 

-Việc tổ chức Đại Hội TQLC năm 2015 

 

Thời gian:  12 giờ 30 trưa  

Ngày:  Chủ Nhật 3 tháng 8 năm 2014 

Địa điểm: 12842 Carvel Ln. 

   Houston, TX.77072 

 

Vì tính cách quan trọng trong việc tổ chức ĐH/TQLC và Gây Quỹ 

TPB, cần sự đóng góp nhân lực trong các tiểu ban, xin mời quý gia 

đình TQLC Houston và VPC tham dự đầy đủ. 

 

MX Lưu Văn Phán Hội Trưởng 
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Yểm trợ hàng năm cho anh em TPB 

 Để giúp đở hoàn cảnh của TPB/TQLC tại quê nhà, đó là những bạn đồng ngũ từng kề vai, sát cánh với 

chúng ta trong cuộc chiến tự vệ, gìn giữ sự tự do cho miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Quý MX Houston và 

VPC có thể gởi ngân phí yểm trợ về cho Thủ Quỹ Võ Phước Tiêm, Chị Trương Phương  nhờ chuyển, hoặc có thể 

gởi trực tiếp về Tổng Hội TQLC. Tiêu chuẩn $100 một năm, tuy nhiên tùy hoàn cảnh của mỗi MX. Hội TQLC 

Houston cảm ơn tình chiến hữu của quý MX và gia đình.  
 

Check xin đề: 

VIETNAMESE MARINE CORPS ASSOCIATION 
Memo: giúp TPB 

Gởi về: 

MX Võ Phi Hùng 

1447 E. Jefferson Ave. 

Des Moines, IA 50316 

 

Nghĩa cử cao quý  
Hạ Sĩ I Can (lùn) tu một hơi cho cạn rồi để chai xuống bàn, hớp bia cuối cùng anh để dành trong miệng, rồi phun 

mạnh bia vào mũ beret xanh, bàn tay vỗ đều đặn trên nón. Cái mũ xanh nhỏ, rất đẹp được anh Tiểu Đội Trưởng 

tưng tiu, gói ghém cẩn thận, nó đã theo anh khắp bốn vùng chiến thuật. Từ một tân binh trong trại Yết Kiêu cho 

đến Hạ Sĩ Nhất , nhiều bạn đồng ngũ cùng sống chết bên nhau đã an nghỉ, tình cảm thiêng liêng thể hiện qua hình 

ảnh người Tiểu Đội Trưởng anh dũng bò lên kéo người khinh binh bị thương trước phòng tuyến địch về phía sau 

an toàn trong cuộc hành quân vùng Tây Ninh, Bình Long năm 1969. Anh chấp nhận có thể hy sinh mạng sống 

của mình để cứu đồng đội. 

Người quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đầy lòng nhân ái, tòng quân chiến đấu trong bản năng tự vệ, 

không vướng bận hận thù, chính sách “Chiêu Hồi” luôn luôn mở rộng vòng tay đón người bên kia chiến tuyến 

chan chứa tình người. 

Cuộc chiến đang tiếp diễn vùng ấp Đại Phú quận Phong Điền Huế năm 1972, Hạ Sĩ Nguyễn Văn Yên Tiểu Đội 

Phó dẫn người tù binh về gặp Đại Đội Trưởng, gương mặt u buồn anh cho biết, tên việt cộng này đã bắn chết 

Trung Sĩ Đạt Tiểu Đội Trưởng từ phia sau lưng. Anh em muốn giết hắn tại chiến trường trả thù cho bạn, nhưng 

không ai nở lòng vì hắn còn con nít (chỉ mười lăm tuổi), Yên thân tình mời thuốc hút, thương hại nhìn hắn rồi trở 

lại trận tuyến tiếp tục chiến đấu. Người tù binh được đưa về hậu phương an toàn, Hạ Sĩ Yên thì hình hài gói kín 

trong poncho khi đại đội thanh toán xong mục tiêu. 

Tình cảm của người lính VNCH bộc phát một cách tự nhiên, đầy nhân ái trong mọi hoàn cảnh 

 Giữa bóng đêm ánh sáng lóe lên, do tiếng nổ của lựu đạn và các loại vũ khí, Binh I Y Tá Nguyễn Đăng Thâu, 

sau khi chích thuốc ngừa phong đòn gánh, anh cặm cụi rửa vết thương, ba cán binh CSBV này đã ném bê ta 

mong giết chết anh cùng BCH đại đội để tẩu thoát, may mắn Thâu bị xước da mặt, và băng bó cẩn thận cho anh 

thương binh CSBV giống như anh phục vụ cho các đồng đội của mình., mặc dù mấy lần anh thương binh CSBV 

đã vô tình (hay cố ý) làm băng vết thương trụt xuống, nhưng Thâu vẫn tiếp tục băng bó lại chu đáo và chích 

thuốc giảm đau theo đúng liều lượng và ghi rõ ràng trên phiếu tản thương. Ba cán binh suy nghĩ gì về cách đối xử 

của đơn vị mà họ gọi là lính Ngụy? 

 


