
Những ngày vui của TQLC trên thành 
phố Atlanta, Georgia.

Sau những lần họp của Hội Thủy Quân Lục 
Chiến Georgia, kế hoạch cho Đại Hội TQLC 
toàn quốc năm 2014 được hình thành tương 
đối đầy đủ, từ đó chúng tôi với những bước 
khởi đầu thực hiện: 

Sau hơn 6 tháng chuẩn bị và làm việc, khi 
đã tìm được vị trí, và nhà hàng nhận nhiệm 
vụ lo ăn uống, lo deposit lấy chỗ sớm đó là 
công việc trước nhất được Hội ưu tiên thực 
hiện xong rồi mới dám gửi thông báo đầu tiên 
vào tháng 3/2014 đến quý niên trưởng cùng 
các đồng đội Mũ Xanh thân yêu. 

Nhìn công việc thì đơn giản nhưng tùy điều 
kiện của Tiểu Bang mà chúng tôi đang sinh 
sống, tuy rằng chúng tôi đã làm việc và hoạt 
động ngoài xã hội từ ngày về cư ngụ ở Atlanta, 

Georgia, quen biết và thông thuộc nhiều nhà 
hàng, ballroom, eventhall nhưng vẫn không 
đơn giản chút nào. Lý do: Cố gắng hạn chế 
chi phí, đừng quá tốn kém, cần rộng rãi, cho 
khoảng 50 bàn tiệc Đại Hội.

Cần một hội trường sân khấu rộng cao 
chừng 3 bậc cấp lên xuống, trang trí dễ dàng 
(còn những chi tiết trang trí trên sân khấu chúng 
tôi có khả năng thực hiện), cửa ra vào rộng rãi, 
lối đi của toán Quốc Quân Kỳ thoải mái, cùng 
những khoảng trống cần thiết khác… vì đây là 
Đại Hội TQLC toàn quốc.

 Cũng cần thêm một nhà hàng cho 30 bàn 
tiệc Tiền Đại Hội. Cuối cùng, sau nhiều ngày 
tìm kiếm chúng tôi đồng ý dừng lại ở Atlan-
ta-Event Hall. Ngày đó Event Hall chưa mở, 
đang trong tình trạng như một nhà kho. Chúng 
tôi giúp cho Manager thực hiên theo yêu cầu 
cần thiết của mình, số lượng bàn ăn và ban 

Đại Hội Thủy Quân Lục Chiến 2014
MX Đoàn Văn Tịnh
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tiếp khách, nơi đặt phòng thu hình nhiếp ảnh, 
nơi cho những cơ quan đặt bàn quảng cáo… 
và chúng tôi đồng ý trả tiền trước cho Atlanta 
Event Hall. Họ đã thực hiện đúng theo yêu cầu 
và kế hoạch của chúng tôi và để trả lại cho họ, 
chúng tôi giới thiệu khách cho Atlanta Event 
Hall từ những tháng trước khi chúng ta làm 
Đại Hội…

Còn phần tiếp đãi các Chiến Hữu và Qúy 
Niên Trưởng vào ngày Thứ Sáu được thực 
hiện ở 2 nơi:

_ Một là nhà MX Phạm Phù Tang, thứ hai 
là nhà của MX Đoàn Văn Tịnh…còn về chổ ở 
tương đối trọn vẹn khu khách sạn gần khu sinh 
hoạt buôn bán của người Việt Nam. Chúng 
tôi cũng có may mắn được một số người quen 
và Chiến Hữu  cho mượn luôn 4 căn nhà cho 
những MX và gia đình ở trong những ngày 
Đại Hội. Và cứ theo như vậy chúng tôi lần 
thực hiện đầy đủ với sự yên tâm thuận lợi cho 
công việc tiếp đón Quý Niên trưởng và MX 
cũng như quan khách ở xa về được thoải mái. 
(Đặc biệt năm nay 2014 không mời một Cố 
Vấn TQLC nào tham dự)

Thứ Sáu ngày 4/7/2014: 
Đón tiếp Quý NT,  Mũ Xanh và gia đình 

các nơi về được tổ chức sinh hoạt trong gia 
đình vui vẻ, tự nhiên và thân mật, văn nghệ bỏ 
túi từ trưa cho đến khuya mới chia tay.

Thứ Bảy ngày 5/7/2014: 
Tiền Đại Hội được thực hiện ở nhà hàng 

Viễn Hương ấm cúng trang nhã tiện nghi cho 
sinh hoạt Tiền Đại Hội. Tiền Đại Hội gồm cdó 
2 phần: 

Từ 9 giờ sáng họp tới 12 giờ: Cựu Tổng 
Hội Trưởng Phạm Cang và Ban Chấp Hành 
báo cáo chi tiết việc làm và kết quả của Tổng 
Hội trong 2 năm 2012-2014. Đặc biệt ưu tiên 
cho vấn đề Thương Phế Binh, cùng những 
đóng góp kịp thời giúp đỡ cho các chiến hữu 
Mũ Xanh còn ở quê nhà bệnh hoạn hoặc gặp 
khó khăn. Tiếp theo sau đó là đại diện các Hội 
TQLC địa phương báo cáo sinh hoạt của Hội nhà.

Kế tiếp phần bầu cử Tổng Hội Trưởng cho 
nhiệm kỳ 2014-2016: Sau một hồi ý kiến và 
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thảo luận dưới sự chủ tọa của Đại Tá Tư Lệnh 
Phó, toàn thể Đại Hội đều đồng ý yêu câu Niên 
Trưởng Phạm Cang tiếp tục với chức vụ Tổng 
Hội Trưởng thêm một nhiệm kỳ nữa, tức là 
nhiệm kỳ 2014- 2016. Cám ơn NT Phạm Cang 
đã nhận lời và Ban Chấp Hành Tổng Hội cũng 
như Ban Biên Tập Đặc San Sóng Thần có lẽ 
cũng vui vẻ tiếp tục làm việc với NT Phạm 
Cang trong nhiệm kỳ 3: 2014- 2016.

Toàn thể Đại Hội vui mừng và Hội Thủy 
Quân Lục Chiến Atlanta, Georgia kính chúc 
NT Tổng Hội Trưởng, Ban Chấp Hành và Qúy 
Niên trưởng, Qúy Chiến Hữu trong Ban Biên 
Tập đặc san Sóng Thần vui vẻ, khỏe mạnh để 
phục vụ cho toàn thể Mũ Xanh và gia đình 
cùng thân hữu. 

Sau khi bầu cử THT xong, các MX và gia 
đình dùng cơm trưa lúc12 giờ và chia tay về 
nghỉ để tiếp tục cho buổi dạ tiệc vào lúc 6 giờ 
chiều đến 12 gìờ khuya: Một đêm vui cũng là 
niềm mong ước của Ban Tổ Chức, gồm nhiều 
tiết mục văn nghệ ca nhạc, xổ số, vui chơi 

thoải mái…đêm vui của Lính…
Chủ Nhật ngày 6/7/2014:
Đại Hội tại Atlanta- Event Hall do nhà 

hàng Happy Valley phụ trách. 
Đại Hội đã diễn ra một cách trang trọng, 

những nghi lễ được thực hiện nghiêm chỉnh: 
Toán Quốc Quân Kỳ tuy mới vừa được thành 
lập do sự tuyển chọn người cuả MX Lê Văn 
Hiếu và MX Nguyễn Phục Hưng hướng dẫn, 
do công việc đã quen nên chỉ chừng mươi phút 
là toán quân dưới sự chỉ huy của NT Bùi Bồn 
đã thực hiện buổi chào cờ trang nghiêm, và 
thật đẹp.

 Đây là lần thứ hai Hội TQLC Atlanta- 
Georgia với nhiệm vụ tổ chức Đại Hội, cũng 
như lần trước việc thành lập toán Quốc Quân 
Kỳ được diễn ra rất nhanh chóng vui vẻ là 
nhờ các NT và MX từ khắp mọi nơi về dự đại 
hội thực hiện. Ý kiến này trước đây do Thiếu 
Tướng Tư Lệnh và NT Nguyễn Phán thực hiện 
năm 2007, và tất cả mọi MX đều đến sớm tham 
gia công tác từ 2 giờ trưa cho đến 4 giờ 30 
trứơc khi quan khách tới tham dự: từ trang trí 
sân khấu, hội trường, treo banner, Logo, hình 
ảnh, sắp xếp chổ ngồi, đặt bảng tên… Thực 
sự là một công việc khó khăn cần nhiều bàn 
tayMX và qúy Phu Nhân phụ giúp 

 Lễ Tưởng Niệm các Chiến Sĩ Anh Hùng 
TQLC đã hy sinh cho Tổ Quốc trước Đài Kỷ 
Niệm, lễ Ccắt bánh Sinh Nhật cuả Binh Chủng 
TQLC được diễn ra một cách uy nghiêm, cảm 
động. Sau đó là phần phát biểu của trưởng ban 
tổ chức, diễn văn của Đại Tá Tư Lệnh Phó, 
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củaTổng Hội Trưởng và phần nhận quà của 
Cố Thiếu Tướng Tư Lệnh do Thiếu Tướng phu 
nhân trao. Sau đó là ca nhạc dự tiệc và khiêu 
vũ với ban nhạc nỗi tiếng của thành phố Atlan-
ta. Đại Hội kéo dài liên tục cho đến 11 giờ 30 
khuya. 

Trưởng Ban tổ chức lên sân khấu nói lời 
cám ơn và từ giả.

 Thực vui mà cũng thực buồn vì tiệc vui 

nào cũng có lúc phải tạm chia tay, ít phút nữa 
thôi, các anh ra về nơi đây sẽ im vắng, người ở 
lại mang nỗi buồn mênh mông!.

Một việc nữa cũng thực sự cần thiết trong 
công tác tổ chức Đại Hội là lo quảng cáo cho 
tờ đặc san Sóng Thần năm 2014, Hội cũng đã 
được sự ủng hộ nhiệt tình của qúy thương gia, 
nghiệp chủ ở địa phương. Sự hổ trợ của quý vị 
đã giúp ban tổ chức được một số ngân khoản 
kha đồi dào và chúng tôi đã chuyển ngân 
khoảng quảng cáo trên đặc san Sóng Thần về 
ban phụ trách ĐSST trước tháng 4, cộng thêm 
tập Program Books cũng được thực hiện tại 
Atlanta và đã phát hành ngay trong đêm Đại Hội

Tât cả những Banner, những Logo và tranh 
“Mạnh Như Sóng Thần” trên sân khấu hoàn 
toàn do ông Huỳnh Thanh chủ công ty Quick-
est Tradeshow Services bảo trợ và thực hiện 
theo yên cầu của ban Tổ Chức Đại Hội. Đây là 
một công ty lớn nhất ở Atlanta chuyên về thiết 
kế và trang trí cho những chương trình Trade-
shows toàn quốc. 

Phòng Nhiếp ảnh do sự yểm trợ của anh 
chị Mũ Xanh Vũ Xuân Truyền thực hiện. Số 
ngân khoảng thu về dành một phần nhỏ cho 
chi phí của Anh Chị, còn lại cũng chuyển về 
quỹ Thương Phế Binh TQLC

Ông bà Võ Bình, chủ nhân siêu thị Hồng 
Kông và ông bà Bình Trương, văn phòng Luật 
Sư Norcrossđã tham dự và góp phần giúp đỡ 
cho TPB/TQLC.

Đài Phát Thanh Oklahoma về tham dự và 
làm việc một cách nhiệt tình qua sự giới thiệu 
của Bà Lý Thị Thái HT Hội Phụ Nữ Georgia 
cùng những tặng phẩm (radio) để bốc thăm xổ số.

Gia đình MX Bùi Văn Ba tặng 2 chiếc TV 
kiểu mới dùng để xổ số gây qũy.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự lưu tâm 
cuả Ban Biên Tập đặc san Sóng Thần đã gửi 
cho Đại Hội TQLC 2014 tại Atlanta- Georgia 
một số lưỡng lớn đặc san ST 2014 được in ấn 
công phu, hình ảnh đẹp, bài vở xúc tích khiến 
dân chúng nơi đây gọi là: “Một Đặc San Tuyệt 
Hảo”. Đặc san đã được tặng cho mọi người 

012



tham dự và Hội cũng đã nhận về một số tiền 
yểm trợ được nhập vào quỹ TPB/TQLC.

Chúng tôi vô cùng vui mừng đã hoàn thành 
nhiệm vụ tổ chức Đại Hội Thủy Quân Lục 
Chiến 2014, được đón chào qúy Niên Trưởng, 
quý Mũ Xanh cùng qúy phu nhân và gia đình 
cùng các thân hữu đã cho Hội Thủy Quân Lục 
Chiến Atlanta- Georgia một vinh dự, một niềm 
hãnh diện. 

Sự tham dự đại hội cuả qúy vị trong những 
ngày tháng này là cả một cố gắng tối đa như 
chúng ta từng chiến đấu ngày xưa, nay chúng 
ta chiến đấu với “tuổi cao, tiền thấp”, thời gian 
eo hẹpv.v.., nhưng với tình yêu thương đồng 
đội, để được trở về với nhau kể những kỷ niệm 
đơn vị cũ chiến trường xưa, tình đòan kết Binh 
Chủng cũng là giá tri cao nhất trong đời sống 
của những người đã cùng nhau xông pha vào 
chiến địa hiểm nguy với ước mơ hạnh phúc, 
bình yên cho một vùng QUÊ HƯƠNG quá 
đau thương tan tác. Chúng ta đã tự khắc phục, 
hy sinh một tí của mình có để đến với nhau. 
Một ước mơ thật bình thường, thật đơn giản 
với những Cọp Biển, những người tình nguyện 
cùng vào sinh ra tử nay tay trong tay ôn lại 
kỷ niệm xưa làm cho chúng ta ngậm ngùi xúc 
động tăng thêm tình yêu và tuổi thọ.

Một trong số những người anh còn lại 
trong Binh Chủng là Đại Tá Tư Lệnh Phó 
Nguyễn Thành Trí đã cố đến tham dự đại hội 
trong lúc sức khỏe không được tốt. Sự hiện 
diện của Đại Tá là niềm vui và khí thế cho Đại 

Hội khi ông lên diễn đàn nói chuyện với quan 
khách và với Mũ Xanh. Nơi đâu có tổ chức 
Đại Hội là nơi đó có mặt Ông và một người 
nữa là Đại Tá Tôn Thất Soạn, rất tiếc là đại hội 
2014 ông không đến được, ông đang bận rộn 
với công việc không thể thiếu vắng Ông. Dẫu 
Sài Gòn không tham dự nhưng Sái Gòn đã làm 
một việc đáng trân trọng cho Đại Hội. Ông đã 
giúp ý kiến, cố vấn cho chúng tôi những cần 
thiết khi tổ chức Đại Hội và sau hết ông đã 
vận động Hội Hậu Nghĩa- Georgia, gia đình, 
bạn bè ông đang ở tận Canada về đây tham dự 
đông đảo. Xin cám ơn Qúy Niên Trưởng. Và 
rất tiếc chúng tôi không được tiếp đón Trung 
Tướng Phu Nhân Lê Nguyên Khang, dù không 

về tham dự được nhưng Bà cũng gởi chi phiếu 
ủng hộ.

NT Nguyễn Văn Phán, Thiếu Tá Trần Huy 
Lễ, các anh chị giờ đây tuổi cũng đã chồng 
chất, cũng có thể khó khăn về phương tiện di 
chuyển nhưng các anh chị đã cố gắng đến góp 
mặt gần như trong mọi kỳ Đại Hội và còn biết 
bao nhiêu NT và Mũ Xanh như thế nữa. Chúng 
tôi một lần nữa chân thành biết ơn và cảm phục 
tấm lòng quý vị đã hy sinh nhọc nhằn vì tình 
đồng đội và binh chủng  

… Bởi vì Đại Hội là một sự kiện qúy giá 
nhất còn lại của một đại đơn vị nổi danh, là 
sự hội ngộ gặp gỡ có ý nghĩa to lớn cần thiết 
cho Mũ Xanh, là kho tàng kỷ niệm bất tận 
của những người lính chiến oai hùng đang 
sống hay đã ra đi cho sự nghiệp chiến đấu mất 
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còn của đất nước.
 Chúng tôi xin được nói lời cám ơn đến một 

người đã nằm xuống: Thiếu Tướng Tư Lệnh 
TQLC, mặc dầu ông đã đi xa, nhưng Bà đã 
đến với Đại Hội, với chúng tôi theo lời dặn của 
Thiếu Tướng trước khi Ông ra đi. Thứ nhất là 
Bà thay Ông về tham dự Đại Hội đúng như 
lời Thiếu Tướng đã hứa với anh em TQLC At-
lanta, Georgia là ông sẽ về tham dự Đại Hội 
TQLC 2014. Thứ hai là chuyển giao cho Tổng 
Hội Trưởng TQLC Phạm Cang số ngân khoảng 
ông dành cho Thương Phế Binh và ngân khoản 
dành cho Bộ Quân Sử TQLC tương lai. Thứ ba 
là Bà thay mặt Ông chúc qúy Đại Bàng, qúy 
Niên Trưởng và qúy Mũ Xanh cùng gia đình 
và thân hữu được vui và hạnh phúc trong dịp 
ĐH/TQLC Atlanta 2014. Chúng tôi xin chân 
thành cám ơn cố Thiếu Tướng Tư Lệnh cùng 
Phu Nhân.

Chúng tôi, Hội TQLC Atlanta Georgia vô 
cùng vui mừng sung sướng được tiếp đón và 
cám ơn Qúy Niên Trưởng, Qúy Mũ Xanh, qúy 
phu nhân và gia đình và bạn bè khắp mọi miền 
đất nước đã bỏ hết công việc, quý Mũ Xanh ở 
tận Canada, không ngại đường xa và tốn kém 
về đây tham dự và yểm trợ mọi mặt cho Đại 
Hội năm 2014. Thực xúc động thực đáng trân 
trọng chuyến về thăm vô cùng ý nghiã của qúy 
Niên Trưởng, quý MX. Chúng tôi xin được tri 
ân tấm lòng vàng yểm trợ đồng đội của quý vị.

Chúng tôi cũng không quên cám ơn sự 
giúp đỡ của Hội Phụ Nữ Atlanta, Georgia qua 
Bà Hội Trưởng Lý Thị Thái

Chúng tôi chân thành cảm tạ sự giúp đỡ từ 
tiền bạc, vật chất tâm huyết từ những tấm lòng 
vàng của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ QLVNCH 
Georgia, các hội đoàn, đoàn thể, thương gia 
nghiệp chủ ở địa phương đã yểm trợ và tham 
dự đông đảo Đại Hội Thủy Quân Lục Chiến 
năm 2014.

Chúng tôi xin cám ơn gia đình và Phu Nhân 
của cố NT Hồ Ngọc Hoàng (TĐ 6/TQLC) đã 
tham dự và tặng vòng hoa đặt trên Đài Tưởng 
Niệm do chính tay chị và các cháu hoàn thành.

Chúng tôi chân thành cảm ơn qúy Mũ Xanh 
và phu nhân Hội TQLC Atlanta, Georgia đã ra 
sức làm việc giúp cho đại hội  được thành công 
tốt đẹp.

Như tất cả mọi việc khác, cho dù có cố 
gắng, có nhiệt tình nhưng cũng không thể 
tránh sơ sót, mong quý Niên Trưởng, qúy Mũ 
Xanh và quý quan khách bỏ lỗi cho chúng tôi.

Và sau hết: Chúng tôi mong mỏi quý 
Niên Trưởng, qúy Chiến Hữu Mũ Xanh và 
gia đình cùng về tham dự đông đủ hơn ngày 
Đại Hội TQLC năm 2015 vào dịp July 4 tại 
Thành phố Houston, Texas.

Trân trọng kính chào
Đại diện Hội Thủy Quân Lục Chiến Atlan-

ta, Georgia.
   
                        MX Đoàn Văn Tịnh  
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