
        Kính thưa: Ông Dân Biểu 
Hubert Võ và ông Nghị Viên 
Richard Nguyễn.
        Kính thưa: Quý Vị Tướng 
Lãnh, Quý Quan Khách, Phu 
Nhân Cố Thiếu Tướng TL/
SD/TQLC, Quý Niên Trưởng 
và Chiến Hữu, Quý Cơ Quan 
truyền thông và báo chí.

 Thay mặt cho gia đình 
TQLC, chúng tôi xin hân hoan 
chào mừng và cám ơn quý vị đã 
bỏ thì giờ quý báu đến đây để 
cùng với chúng tôi tham dự lễ 
kỷ niệm 61 năm ngày thành lập 
Binh Chủng TQLCVN.  Sự hiện 
diện của quý vị đã nói lên niềm ưu ái, mối quan 
tâm đặc biệt, đồng thời cũng là niềm khích lệ 
lớn lao đối với gia đình Mũ Xanh. Chúng tôi 
xin chân thành cảm tạ quý vị.

Với ý chí nuôi dưỡng truyền thống của 
Binh Chủng, hàng năm, anh em chúng tôi từ 
khắp nơi tập hợp về một địa điểm, để cùng 
tưởng niệm và vinh danh những anh hùng đã 
dũng liệt hy sinh vì chính nghĩa quốc gia dân 
tộc, để tri ân và giúp đỡ những anh em TPB 
còn sống cơ cực nơi quê nhà, để kiểm điểm 
thành quả công tác đã đạt được trong thời gian 
qua và phát họa đường hướng cần thực hiện 

trong tương lai, và nhất là để kiên định lập 
trường Quốc Gia Dân Tộc.

Kính thưa quý vị,
Nhân đây, chúng tôi xin phép được có vài 

lời cùng anh chị em trong gia đình MX hiện 
diện trong đêm hội ngộ tối hôm nay.

Kính thưa  Quý   NT, anh chị em thân mến.
Hôm nay, nơi đất khách quê người, như 

những cánh chim tha phương, nhớ bạn, nhớ rừng, 
nhớ màu áo hoa sóng biển, chúng ta từ các nơi 
xa về để tham dự lễ mừng kỷ niệm 61 năm ngày 
thành lập Binh Chủng TQLC. Thật là một diễm 
phúc khi chúng ta còn dịp gặp gỡ nhau, nghe lại 
giọng nói, tiếng cười của một thời “ba lô súng 
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trận”.  Cái 
dáng dấp oai 
hùng ngày 
nào tuy có 
sút giảm do 
thời gian 
và tuổi tác, 
nhưng tấm 
lòng đối với 
quê hương 
dân tộc, tình 
yêu dành cho 
màu cờ sắc 
áo vẫn luôn 
nồng ấm. 
Trong niềm 
vui hội ngộ 
tối hôm nay, 
khi nhìn về 

quê hương yêu dấu, chúng ta không sao ngăn 
được nỗi xót xa khi thấy lãnh thổ, biển đảo bị 
mất dần vào tay Trung Cộng, đồng bào vẫn tiếp 
tục gánh chịu bao cảnh đàn áp, bất công của 
bạo quyền CS, ác với dân, hèn với giặc. 

Con đường đi đến Tự Do, Dân Chủ và 
Nhân Quyền cho quê nhà còn lắm gian truân, 
cũng may chúng ta còn có tình đồng hương 
gắn bó, tình chiến hữu sắt son, bên cạnh còn có 
tuổi trẻ trong và ngoài nước đã nhập cuộc trực 
diện đấu tranh chống bạo quyền CS, đồng bào 
trong nước cũng đứng lên chia sẻ trách nhiệm 
đấu tranh bằng hình thức nầy hay hình thức 
khác. Chắc chắn không lâu, chế độ phản dân 
hại nước sẽ phải sụp đổ và một xã hội pháp trị 
dựa trên quyền tự do căn bản và giá trị đúng 
đắn của con người sẽ được tái lập nơi quê nhà.

Chúng ta đã từng có một thời sống chết bên 
nhau để bảo vệ miền  Nam  Tự Do, dệt nên 
trang sử oai hùng cho màu cờ sắc áo.  Danh dự 
và tiếng thơm mà chúng ta có được ngày hôm 
nay là kết quả bao xương máu của hàng ngàn 
đồng đội đã gục ngã, hàng ngàn chiến hữu đã 
trở thành phế nhân và đangsống  cơ cực nơi 
quê nhà.  Xin đừng quên trách nhiệm cũng 
như món nợ tinh thần đối những anh em đó, 
xin đừng vì xa mặt mà cách lòng, hãy giữ sao 
cho trọn tình trọn nghĩa để xứng đáng với khẩu 
hiệu “Một Ngày TQLC, Một Đời TQLC”.

Bốn mươi năm lưu vong viễn xứ là quãng 

thời gian khá dài đối với một đời người, người 
trẻ nhất trong chúng ta bây giờ cũng đã 60 
mươi tuổi. Liệu còn bao nhiêu lần ĐH nữa để 
có được đông đủ như hôm nay? Vậy chúng 
ta đã có chuẩn bị thông điệp nào, ngọn đuốc 
sáng nào chưa, để sẵn sàng trao lại cho thế hệ 
con em tin tưởng và noi theo, hầu bảo đảm 
được sự liên tục đấu tranh khi chúng ta không 
còn đủ sức? Xin hãy nhiệt thành suy tư vấn đề 
nầy bằng cả khối óc và con tim. Chúng ta cần 
nhắc nhở con em ghi nhớ câu nói của tiền nhân 
Nguyễn Bá Học: 

-“Đường đi khó không khó vì ngăn sông 
cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông”.

Hôm nay trên mảnh dất tạm dung, trước lá Quốc 
Quân Kỳ kính yêu đã từng cùng chúng ta trải qua 
biết bao thăng trầm theo dòng lịch sử, xin hồn thiêng 
sông núi hun đúc thêm ý chí và sức mạnh cho những 
tấm lòng chân chính Việt Nam, quốc nội và hải ngoại, 
giúp họ có thể vượt qua mọi khó khăn, khổ nhục, 
chân cứng đá mềm, để tồn tại trên đường quang phục 
quê hương, để một ngày mọi công dân được sống với 
quyền sống đích thực của con người giữa cộng đồng 
văn minh nhân loại.

Kính thưa  quý  niên trưởng, anh chị em thân mến.
Ngày mai chúng ta chia tay nhau để về 

lại địa phương nơi mình cư trú, xin chúc mọi 
người và gia đình được bình an, may mắn 
và cũng xin chuyển lời thăm hỏi của tôi đến 
những anh em và gia đình vì lý do riêng, đã 
không có mặt trong kỳ ĐH nầy.

 Rất mong được găp lại đông đủ  quý NT và 
anh em tại Michigan  trong kỳ ĐH 2016.

Kính thưa toàn thể quý vị quan khách. 
Trước khi dứt lời, một lần nữa, xin cám ơn 

sự hiện diện của Quý Vị tối hôm nay, cũng 
như  sự kiên nhẫn của Quý Vị đã lưu ý đến 
những lời trần tình của chúng tôi.

Kính chúc Quý Vị một đêm hội ngộ vui 
tươi nồng ấm.

    Trân trọng kính chào.
  MX Nguyễn Thành Trí.

Thuỷ Quân Lục Chiến
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