
     Seattle, ngày 26 tháng 1 năm 2014 nhằm ngày 
27 tháng Chạp năm Quí Tỵ, bầu trời đẹp, ấm áp 
dịu dàng hiếm hoi trong một ngày cuối Đông. Hội 
Ái Hữu Thủy Quân Lục Chiến Vùng Tây Bắc làm 
cuộc Hội Ngộ Tất Niên

Năm nay Hội Trưởng MX Trần Kim Tài vắng 
mặt vì lý do về VN điều trị bệnh, nhưng trước khi 
lên đường anh đã chu đáo sắp xếp mọi việc. Hội 
vẫn duy trì địa điểm xum họp như mấy năm qua 
tại tư gia Hội Trưởng. Xin cám ơn Hội Trưởng phu 
nhân và gia đình.

Năm nay tôi cố gắng đến sớm để hy vọng phụ 
giúp thủ quỹ MX Võ Văn Gắt sắp xếp, nhưng mở 
cửa bước vào đã thấy ba Cọp Biển ngồi họp tham 
mưu. Định thần nhìn kỹ, hạnh phúc bất ngờ khi 
nhìn ra ngoài Thủ Quỹ, hai người anh em còn lại 
là MX Phạm Ngọc Tiến và 
MX Lê Văn Canh, hai đàn 
anh của tôi, mà do cuộc 
mưu sinh, dễ chừng 10 
năm mới gặp lại. Thời gian 
như bóng câu qua cửa! 
Đến một lúc nào đó, ta sẽ 
nhìn lại và tiếc nuối mình 
lãng phí thời gian.

Mừng vui tiếp nối 
những câu chuyện cũ, như 
mới hôm qua. Nhớ lại 
những hạnh ngộ đầu tiên 

nơi đất khách, hân hoan, nung nấu, thúc đẩy nhau 
tiến hành việc thành lập hội. Cũng 4 anh em này, 
cùng bao nhiêu Mũ Xanh khác nữa đã cùng nhau 
xây dựng hội, trở thành một tập thể sống động 
đầy tự hào trong sinh hoạt Cộng Đồng vùng Tây 
Bắc. Hơn 20 năm trôi qua, thời gian tàn phai trên 
mái tóc, những tấm lòng vì màu cờ sắc áo, vì tập 
thể Mũ Xanh hình như không phai lạt trên những 
gương mặt phong sương.

Người lính già đầu bạc đang lưu lạc đất khách 
quê người, vẫn tìm đến nhau để nhắc lại đồng đội, 
kể chuyện chiến trường như không bao giờ dứt 
tiếng súng “nổ”.

Lần lượt các chị và chiến hữu tề tựu… Anh Chị 
MX Đào Thanh, Anh Chị MX Trương Công Thông, 
Cố Vấn của Hội, hậu duệ Trương Công Trầm, MX 

Nguyễn Văn Thao, 
MX Nguyễn Bá Hổ, 
Chị Trần Thị Tuyết… 
Những khuôn mặt 
rất tích cực trong 
sinh hoạt Hội.

Hơn 4 giờ, Cố 
Vấn MX Trương 
Công Thông và Thủ 
Quỹ MX Võ Văn Gắt 
đại diện Hội Trưởng 
MX Trần KimTài đã 
tuyên bố khai mạc. 

Cuoái Ñoâng 
Trên Vùng Tây Bắc.

MX Ó Biển Kiến Tạo.
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Toàn thể chiến hữu và gia đình nghiêm chỉnh làm 
lễ chào cờ và phút mặc niệm. Đặc biệt năm nay, 
theo gợi ý của Cố Vấn, Thư Ký Hội đã thực hiện 
một băng cassette thâu âm sẵn chương trình nghi 
lễ. Do vậy làm tăng thêm phần trang nghiêm của 
buổi họp.

Những tiếng nhạc hào hùng của quốc ca và 
quân ca đã được mọi người  hòa ca với tất cả tấm 
lòng.  Niên Trưởng Trương Công Thông đã đại 
diện Hội Trưởng gửi lời chúc mừng đến toàn thể 
hội viên. Đồng thời nhắc nhở những việc cần làm 
hàng năm: Niên liễm đóng góp cho Hội, thực hiện 
chương trình Yểm Trợ Thương Phế Binh ở quê nhà 
và đóng góp bài vở, yểm trợ tài chánh cho Đặc San 
Sóng Thần.

Thủ quỹ MX Võ văn Gắt, thư ký và chị Trần 
Kim Tài đã cùng nhau thu nhận sự đóng góp rất 
nhiệt tình của các hội viên. Những đóng góp này 
được chuyển về các nơi nhận. Sau đó những người 
tham dự đã lần lượt hái lộc mừng năm mới trên 
những nhánh mai vàng, những bao lì xì Ban Chấp 
Hành treo sẵn.

Hân hoan vui vẻ vì sư thành công của cuộc khởi 
đầu tốt đẹp, mọi người bước vào phần ẩm thực và 
tâm tình. Thức ăn ngon từ những bàn tay khéo léo 
và chăm chút, cộng những câu chuyện xưa và nay 
hào hứng và bất tận, tạo nên một bầu không khí 
thân mật chân tình làm mọi người như quên đi 
thời gian và những khó khăn trong hiện tại.

Hơn hai mươi năm thành lập, cũng như cuộc 
sống. Hội Thủy Quân Lục Chiến Vùng Tây Bắc 
Hoa Kỳ cũng trải qua những thăng trầm. Nhiều 
chiến hữu đến rồi đi, vì lý do này hay lý do khác, 
nhưng rồi lại quay về vì trong mỗi anh em vẫn luôn 
còn hào khí Cọp Biển. Hội vẫn tồn tại do những 
nỗ lực kiên trì của nhiều Mũ Xanh có tinh thần 
trách nhiệm như MX Trần Kim Tài, NT Trương 
Công Thông, MX Võ Văn Gắt, MX Lưu Văn Phúc, 
MX Đào Thanh, MX Nguyễn Bá Hổ, các anh luôn 
có mặt trong mỗi lần hội cần đến. Công sức và uy 
tín của các anh đã là nguồn động viên anh em Cọp 
Biển đoàn tụ. Không thể quên MX Quân Y Lương 
Văn Quảng, người luôn gắn bó với hội và xa hơn 
nữa với Tổng Hội ngay cả khi bệnh tật đau yếu, anh 

vẫn luôn quan tâm đến thăng trầm của hội. Anh 
đang bệnh, đi lại khó khăn nên vắng mặt nhưng 
anh luôn theo dõi sinh hoạt hội. Cầu mong anh 
sớm bình phục để trở về sinh hoạt cùng anh em.

Làm sao không nhắc đến các chị, chị Trần Kim 
Tài, chị Đinh Chí Thanh, chị Trương Công Thông, 
chị Đào Thanh… những hình ảnh thân quen, sát 
cánh cùng các anh mỗi sinh hoạt. Chị Lê Kim Liên 
( qủa phụ cố Đ/Úy Nguyễn Văn Thành, TĐ8), Chị 
Trần Thị Tuyết( chị cả của Th/Sĩ Nguyễn Văn Hùng 
TTHL Rừng Cấm), Chị Nguyễn Thị Thiệp (qủa 
phụ cố Th/Sĩ Trần Tấn Cang, TĐ7), Chị Trương 
Công Thuận (qủa phụ cố Th/Tá Thuận, TĐ3PB), 
mặc dù các anh đã đi xa, các chị vẫn gắn bó với 
sinh hoạt hội. Những hình ảnh và những kỷ niệm 
hào hùng một thời binh lửa được tái hiện trong 
những lần hội ngộ, chắc chắn sẽ làm các chị ấm 
lòng và cương nghị trên bước đường đời.

Đặc biệt năm nay có sự tham dự của hậu duệ 
Trương Công Trầm. Trầm là con trai của cố Pháo 
Thủ Mũ Xanh Trương Công Thuận. Trầm rất tự 
hào về thân phụ và luôn quan tâm đến sinh hoạt 
của hội và đồng đội của thân phụ mình. Trầm có 
ước mong thay cha làm được chút gì đó đóng góp 
với Hội và Tổng Hội. Chúng ta tin, trong tương lai, 
Trầm sẽ tham gia đều đặn và tích cực hơn.

Hội TQLC vùng Tây Bắc đang hồi sinh, như 
những cây anh đào đang thức dậy sau giấc ngủ 
Đông. Nhiều cánh chim hải âu đã vỗ cánh tìm về 
tổ ấm. Những Cọp Biển đang vươn mình quay lại 
rừng xưa… Trong niềm vui và tin yêu đó, xin cho 
phép tôi được nhắc nhớ và vinh danh một số các 
anh, các Chị.

 Hy vọng năm tới, năm Giáp Ngọ, Hội Ái Hữu 
Vùng Tây Bắc sẽ có nhiều chuyện vui để kể hơn, 
sinh hoạt khởi sắc nhiều hơn nữa.

Kính chúc tất cả Cọp Biển và phu nhân cùng 
thân hữu luôn an mạnh.

Tường trình từ Hội Ái Hữu Thủy Quân Lục 
Chiến Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ.
                               MX Nguyễn Kiến Tạo
                                       Thư Ký Hội

Soùng Thaàn
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