
Kính chào toàn thể qúy vị.
Thưa qúy vị.
Tôi là Ngô Văn Định, TQLC/VN, xin chân 

thành cảm ơn toàn thể qúy vị đã đến tham dự lễ kỷ 
niệm 60 năm ngày thành lập Binh Chủng TQLC 
và 42 năm ngày chiến thắng Quảng Trị, sự hiện 
diện của qúy vị là một vinh dự cho hội TQLC Bắc 
Cali chúng tôi. 

Tôi xin phép được chia xẻ tâm tư với anh em MX. 
Thưa toàn thể anh chị em. 
Anh em chúng ta đều biết Chỉ Huy Trưởng 

đầu tiên của Binh Chủng TQLCVN là Trung Tá 
Lê Quang Trọng, nhưng chúng ta ít biết đến người 
đã có công tổ chức và thành lập Bộ Tham Mưu 
Binh Chủng năm 1954. 

Trước năm 1954 Quân Đội Quốc Gia Việt Nam 
có 3 đơn vị Tuần Giang. 1 Liên Đoàn ở miền Nam, 
1 Đại Đội ở miền Trung và 1 Liên Đoàn ở miền 
Bắc. Liên Đoàn ở miền Bắc do Đại Uý Phạm Văn 
Liễu là Chỉ Huy Trưởng và Trung Uý Lê Nguyên 
Khang Chỉ Huy Phó. 

Tháng 7 Năm 1954 sau hiệp định Geneve chia 
2 đất nước, Đại Uý Liễu và Trung Úy Khang có 
công đem được Liên Đoàn Tuần Giang ở Bắc vào 
Nam an toàn. Hai ông được BTMT chỉ định đứng 
ra nhận quân dụng và một số đơn vị Cảm Tử Quân 
do người Pháp chuyển giao lại để thành lập Binh 
Đoàn TQLC. 

Tháng 6 năm 1955 Trung Tá Lê Quang Trọng 
được Thủ Tướng Chính Phủ chỉ định làm CHT 
Binh Đoàn, ông đề nghị thăng cấp cho  Đại Uý 

Liễu lên Thiếu Tá làm Tham Mưu Trưởng, trách 
nhiệm tổ chức và điều hành Bộ Tham Mưu, Trung 
Uý Khang lên Đại Uý làm Trưởng Phòng 4. Bộ 
Chỉ Huy Binh Đoàn ở trong khu nhà lầu cạnh 
BTTM, đường Trần Hưng Đạo SG.

Từ năm 1954 đến năm 1975, Binh Chủng 
TQLC có 7 vị CHT và Tư Lệnh, 6 vị đã qua đời 
những năm trước, vị Tư Lệnh thứ 7 là Thiếu 
Tướng Bùi Thế Lân cũng đã vĩnh biệt anh em đầu 
năm 2014.

 Nhân dịp này tôi cũng xin trả lời chung câu 
anh em hỏi ai là người cao tuổi nhất BC hiện 
nay. Theo tôi biết thì người cao tuổi và thâm niên 
nhất Binh Chủng hiện nay có thể là Niên Trưởng 
Nguyễn Kiên Hùng, Khoá 5 Võ Bị Đà Lạt. Năm 
nay ông 88 tuổi, sống tại Texas, ông vẫn mạnh 
khoẻ. Nếu anh em chúng ta có điều kiện thuận tiện 
để đến, gọi điện thoại, hay gửi điện thư thăm hỏi 
ông thì cũng là một điều “huynh đệ chi binh, uống 
nứơc nhớ nguồn”. 

Tôi xin nói qua về Chiến Thắng Quảng Trị:
Đây là một trận chiến vô cùng gian khổ và 

tổn thất nhiều nhất cho cả hai bên trong chiến 
tranh VN! Quốc kỳ VNCH được dựng lên ngày 
16/9/1972 sau khi 4 Sư Đoàn CS đã bị đánh bại.

Ngày 17/9, tôi đã hướng dẫn Trung Tướng Ngô 
Quang Trưởng Tư Lệnh QĐI và Chuẩn Tướng Bùi 
Thế Lân, Tư Lệnh TQLC lên thị xã Quảng Trị 
bằng M113 của TĐ17KB , hai ông đã nhìn thấy 
Quốc Kỳ VNCH tung bay trên Cổ Thành. Trung 
Tướng TL/QĐI đã bắt tay Đại Uý Nguyễn Văn Sử 
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người chỉ huy toán dựng cờ. 
Đây là lịch sử, ngày 16/9/2014  đài truyền hình 

Viet Today Bắc CA đã phát thanh lại bản nhạc 
Cờ Bay và đọc thư khen ngợi của Tổng Thống 
Nguyễn Văn Thiệu và Trung Tướng Ngô Quang 
Trưởng TL/QĐ1 gửi Chuẩn Tướng Bùi Thế Lân 
TL/SĐTQLC và toàn thể SQ, HSQ và toàn thể 
quân nhân các cấp trong SĐ/TQLC với lời khen 
ngợi nồng nhiệt và khâm phục. 

Nghe bản Cờ Bay và thư khen, chúng ta vui thì 
có nhưng buồn cũng không ít. 

Vui vì ngày 20/9/72, thay mặt anh em, tôi 
hướng dẫn Tổng Thống Tổng Tư Lệnh Quân Đội, 
Đại Tướng Cao Văn Viên TTMT, Trung Tướng 
Ngô Quang Trưởng TL/QĐI, Chuẩn Tướng TL/
SĐTQLC đến thị xã Quảng Trị thăm anh em. 

Buồn vì trận Quảng Trị, tuy chiến thắng nhưng 
cái giá phải trả là nhiều ngàn anh em thuộc các 
Quân Binh Chủng đã hy sinh. Nhiều nhất là anh 
em ND và TQLC, trong đó có Đại Tá Nguyễn 
Trọng Bảo, TMT/SĐND đã hy sinh, ông được truy 
thăng Chuẩn Tướng. 

Đã 42 năm qua đi, nhưng không bao giờ tôi 
quên được trận chiến Quảng Trị và những điạ 
danh như  Gio Linh, Cam Lộ, Đông Hà, Aí Tử, 
Thạch Hãn, Hải Lăng, Hội Yên, Mỹ Thủy v.v.. Tôi 
xin chân thành tri ân các anh linh quân cán chính 
VNCH đã hy sinh trong trận chiến này.

Hôm nay, anh em về đây để gặp lại nhau, kể 
lại cho nhau nghe  những kỷ niệm năm xưa xem ai 
còn ai mất, cuộc sống hôm nay ra sao? 

Tôi rất mừng là Binh Chủng chúng ta có một 
số anh em trẻ tuổi đã thành công trên nhiều lãnh 
vực. Mong anh em dù thành công thế nào cũng 
đừng quên gốc của mình là TQLC, đừng quên 
đồng đội đã vào sinh ra tử với mình khi xưa, và 
hãy nhớ rằng mình là người Việt Quốc Gia tỵ nạn 
Cộng Sản. 

Tôi xin cảm ơn qúy vị đã dành cho tôi ít phút 
để chia xẻ tâm tình với anh em. 

Xin chúc qúy vị có một ngày vui với anh em 
chúng tôi và thân hữu.

Trân trọng kính chào và cảm ơn toàn thể qúy vị 
cùng qúy anh chị em MX.
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Mưa bụi mờ bay chiều phố nhỏ
Mây giăng ảm đạm cả khung trời
Sầu đọng trong tâm lòng áo não
Tháng tư lại đến dạ tơi bời

            Năm tháng  trôi theo vòng tạo hóa
 Nhớ thương kỷ niệm tháng ngày qua
 Chinh chiến tràn dâng gây thảm họa
 Cuộc đời tan tác mộng bay xa

    Ly tán chia lìa bao ước vọng
    Trẻ thơ sớm vội quấn khăn tang
    Thiếu phụ đôi mươi đời lẻ bóng
    Phòng không gối chiếc lệ thành hàng

 Ai không hy vọng ngày mai sáng
 Nắng đẹp chan hòa trên lối xưa
 Xinh xinh cô gái cười duyên dáng
 Chiến sĩ ấm lòng buổi gió mưa.

ĐT Minh Giang

 

 


