
      15 tháng 2 năm 2015, trong buổi họp mặt 
Tất Niên, Hội Ái Hữu Thủy Quân Lục Chiến 
Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ đã bầu lại Ban Chấp 
Hành. Thực ra chỉ là đưa vào Ban Chấp Hành 
một vài người trẻ với hy vọng thúc đẩy sinh 
hoạt Hội và sẽ làm bước tái khởi động cho 
việc tìm kiếm một khuôn mặt mạnh mẽ, uy 
tín và năng động hơn cho Hội tương lai.

Tân Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Thủy Quân 
Lục Chiến Tiểu Bang Washington như sau:

Cố Vấn: NT MX Trương Công Thông 
kiêm Hội Phó Ngoại Vụ.

Ban Chấp Hành:
Hội Trưởng kiêm Thư Ký:MX Nguyễn Kiến Tạo
Hội Phó Nội Vụ: MX Đinh Chí Thanh
Ủy Viên Xã Hội: MX Nguyễn Bá Hổ
Thủ Quĩ:          MX Võ Văn Gắt:               
Phụ Tá Thư Ký:  HD Trương Công Trầm
Ban Chấp Hành vừa nhận nhiệm vụ chưa 

được bao lâu thì Anh Chị Pháo Thủ Mũ Xanh 
Lưu Văn Phúc bỏ Vùng Tây Bắc về Arizona, 
tiếp đó Niên Trưởng Cố Vấn Đăng Văn Tuyên 
và phu nhân về Florida. Chị Trần Thị Tuyết hội 
viên tích cực đã vĩnh biệt Hội. Chỉ mấy tháng 
đầu năm Hội đã vắng 5 khuôn mặt thường xuy-
ên sinh hoạt vui buồn cùng thăng trầm của Hội.

Dù nhân sự ngày một vắng đi, trong năm 
qua Hội cũng đã tổ chức, tham dự được một số 
việc như sau:

Chủ Nhật 21 tháng 6 năm 2015. Hội Thủy 
Quân Lục Chiến Tiểu Bang Washington đã 
tham dự Ngày Quân Lực 19 tháng 6. Buổi lễ 

do các Hội Đoàn Quân Đội, Cảnh Sát Quốc 
Gia và Xây Dựng Nông Thôn phối hợp cùng 
các Tổ Chức Công Đổng Tiểu Bang Washing-
ton thực hiện tại Kỳ Đài Việt Mỹ, thành phố 
Seattle.

Cử hành trong nắng vàng đầu Hạ, thời 
tiết khá dịu dàng, buổi lễ trang trọng và thành 
công. Riêng Hội Thủy Quân Lục Chiến lần trở 
lại đầu tiên với cộng đồng sau vài năm gián 
đoạn đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của 
người tham dự.

Lễ Kỷ Niệm 61 năm ngày thành lập Binh 
Chủng, được khai mạc lúc 4:30 chiều ngày 04 
tháng 10 năm 2015 tại địa điểm thường lệ, tư gia 
MX Trần Kim Tài, dẫu anh đã qua đời nhưng 
chị Tài và gia đình vẫn ưu ái dành cho Hội địa 
điểm quen thuộc để tổ chức Lễ Hội. Nghi lễ 
khai mạc trang nghiêm, đơn giản nhưng thân 
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tình, phù hợp với tình hình sinh hoạt đang đà 
phục sinh của Hội. Đúng như tinh thần mong 
muốn của Ban Chấp Hành Hội hiện nay, duy trì 
truyền thống hào hùng Binh Chủng. Đoàn kết 
gắn bó tình Chiến Hữu Mũ Xanh.

Thứ Bảy ngày 7 tháng 11 năm 2015 tại Au-
burn, thành phố phía Nam King County, Tiểu 
Bang Washington, Hội Ái Hữu Thủy Quân Lục 
Chiến đã phối hợp cùng Cộng Đồng người Việt 
tham dự cuộc Diễn Hành nhân ngày Veteran. 
Đây là một Lễ Hội có tầm vóc Tiểu Bang và năm 
nay kỷ niệm lần thứ 50 cuộc Diễn Hành. Hơn 
200 đơn vị tham dự. Chúng ta ở Đội Hình thứ 95.

Dẫu trời Thu lạnh, mưa lâm râm từ sáng 
sớm, vẫn không ngăn được sự tham gia đông 
đảo và nồng nhiệt của cư dân địa phương. Dù 
số lượng Mũ Xanh tham dư rất khiêm tốn. 
Nhưng cờ ta đã bay ngạo nghễ trong tiếng vỗ 
tay hoan hô nồng nhiệt và lời cám ơn chân tình 
của cư dân hai bên đường chúng ta đi.

Dịp này Hội đã giới thiệu với cộng đồng 
lá cờ Binh Chủng mới toanh rực rỡ sắc mầu 
được thực hiện từ sáng kiến của Niên Trưởng 
Cố Vấn Trương Công Thông với sự đóng góp 
của một số Hội Viên.

Như thường lệ hàng năm, khi giá lạnh bao 
trùm vùng Tây Bắc cũng là lúc Hội Ái Hữu 
Thủy Quân Lục Chiến mời gọi chiến hữu 
thân hữu  họp mặt tất niên để chia xẻ buồn 
vui. Chiều Chủ Nhật 24 tháng 1 năm 2016, 
vẫn khung cảnh cũ, tư gia MX Trần Kim Tài, 
nhưng người tham dự ngày một vắng, một số 
đã bỏ xứ mưa mù để tìm về nơi ấm áp, vài 
chiến hữu bệnh tật và sức khoẻ không cho 
phép hoặc công việc bận rộn. Dẫu chỉ 12 anh 
chị em chiến hữu tham dự nhưng không khí 
đầm ấm thân tình vẫn đậm đà. Những nghi 
thức khai mạc vẫn nghiêm trang tề chỉnh như 
bao năm trước. Những giây phút hùng hồn mở 
lòng theo Quốc ca, Quân ca. Những giây phút 
rưng rưng thả hồn tưởng nhớ tiền nhân đã góp 
bao công lao dựng nước và giữ nước, chiến 
hữu đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ 
Quốc thân yêu và những đồng đội đã ra đi sau 
cuộc chiến. Những giây phút đẹp đẽ cần thiết 
để nhớ. Vì lẽ đó, Ban Chấp Hành quyết định 

dù bao nhiêu chiến hữu tham dự, Hội vẫn duy 
trì họp mặt hàng năm.

Những câu chuyện lính và tình lính kể 
hoài không bao giờ hết hấp dẫn, những gian 
khổ quân hành và nhưng lao đao trong tù ngục 
thật khó mờ phai, kể lại vẫn còn nguyên cảm 
xúc. Nhưng câu chuyện đời mình bỗng chuyển 
qua ngõ khác, không phải của thế hệ thứ 2 mà 
chuyển tới thế hệ thứ ba, những câu chuyện 
cảm động về các cháu tự hào về ông bà, thực 
sự gây xúc động, những hy sinh chiến đấu 
trong chiến tranh bảo vệ đất nước vẫn đang 
được con cháu âm thầm trân trọng, cả những 
miệt mài kiếm sống nơi xứ người cũng không 
bao giờ là vô ích…

Bóng tối buông rất nhanh xuống vùng Tây 
Bắc ngày cuối năm. Câu chuyện dẫu còn rôm 
rả vẫn phải tạm ngưng. Một ngày hội ngộ thật 
đẹp, không thể không cám ơn những Chiến 
Hữu đã miệt mài sinh hoạt buồn vui cùng 
Hội. Trân trọng sự hiện diện của quí Chị, đặc 
biệt các Chị Lê Thị Kim Liên, quả phụ MX 
Nguyễn Tấn Thành, Chị Nguyễn Thị Thiệp 
quả phụ MX Trần Tấn Cang, Chị Nguyễn Thị 
Bạch Yến quả phụ MX Trần Kim Tài.

Vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ, các 
hội viên hiện diện đã đóng góp được 650 đồng 
cho việc tương trợ Thương Phế Binh và 100 
đồng yểm trợ việc in ấn Đặc San Sóng Thần, 
đây là những đóng góp cần thiết mà Hội luôn 
coi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu 

Xin cám ơn quí Niên Trưởng và quí Chiến 
Hữu đã đọc bản tin của Hội Vùng Tây Bắc.

                    MX Nguyễn Kiến Tạo

Thuỷ Quân Lục Chiến
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