
Kính thưa:                                                                                                                                            
Quý Quan Khách, 
Quý Đại Diện Tổ chức Quân Cán Chính 
Thành Phố Detroit, Michigan, 
Quý Đại Diện Cộng Đồng NVQG Thành 
Phố Grand Rapids, Michigan, 
Quý Đại Diện Hội Cao Niên, 
Quý Đại Diện các Hội Đoàn Quân Đội 
và Cảnh Sát Quốc Gia, 
Quý Đại Diện Thiếu Sinh Quân Hoa Kỳ 
và Canada,

Trước tiên, chúng tôi xin thay mặt gia đình 
Mũ Xanh hiện diện trong đêm nay, xin hân 
hoan chào mừng và cám ơn Quý Vị đã bỏ thì 
giờ quý báu đến đây để cùng chúng tôi tham 
dự đêm hội ngộ kỷ niệm  Sinh Nhật lần thứ 62 
ngày thành lập Binh Chủng TQLC/VN và 44 
năm Chiến Thắng Cổ Thành Quảng Trị.  Đây 
là lần đầu tiên Đại Hội TQLC được tổ chức tại 
Grand Rapids, một thành phố lớn thứ nhì sau 
Detroit, thuộc Tiểu Bang Michigan.  Grand 
Rapids thu hút du khách nhiều nơi với các 
công trình mang nét văn hóa, nghệ thuật, kiến 
trúc, công nghiệp và lịch sử nổi tiếng.  Cộng 
đồng người Việt tị nạn cộng sản tuy không 
đông như những thành phố khác ở Cali hay 
Texas, nhưng tình đồng hương  nồng ấm đã 
khiến chúng tôi cảm thấy gần gủi và thương 
mến nhau.  

Sự hiện diện của quý vị đêm nay đã nói lên 
niềm ưu ái và mối quan tâm đặc biệt đối  với 

gia đình Mũ Xanh. Chúng tôi xin  ghi nhận 
tình cảm đầy ý nghĩa nầy và xin chân thành 
cảm tạ Quý Vị.

Nhân đây chúng tôi xin được có đôi lời cùng 
anh chị em trong gia đình TQLC hiện diện 
trong buổi hội ngộ đêm nay.

Kính thưa Quý Niên trưởng, Quý Chiến 
Hữu và gia đình,

Trong hai ngày qua, bóng dáng những người 
lính già năm xưa với mũ xanh,  áo màu hoa 
sóng biển, đã thấp thoáng đó đây trên thành 
phố nằm bên cạnh con Sông Grand nầy. Chúng 
ta lại tìm về gặp gỡ nhau nơi điểm hẹn xa lạ 
nhưng dễ thương, để cùng nhau vang tiếp khúc 
“Quân Hành TQLC”:  Chúng ta lại về bên 
nhau, hạnh phúc lẫn bùi ngùi.  Hạnh phúc vì 
còn có dịp bắt tay nhau, hẹn sẽ gặp lại nhau 
trong kỳ Đại Hội tới, và bùi ngùi khi thấy bạn 
bè đã lần lượt vĩnh viễn ra đi, như những nghệ 
sĩ già phải giã biệt sân khấu để lặng lẽ lui vào 
bóng tối.…Có một điều chúng ta cần khẳng 
định là sự mất mát nầy sẽ không có nguồn bổ 
sung nào có gíá trị tương đương để thay thế.  
Những người còn lại bổng như cảm nhận được 
sự bẽ bàng khi nhìn quanh chưa thấy có khu-
ôn mặt trẻ nào trong con em chúng ta, để trao 
lại “ngọn đuốc”.  Họ đang ở đâu?  Xin đừng 
quên, trong tinh thần hướng về Quốc Nội vì Tự 
Do, Dân Chủ, Nhân Quyền, trong bối cảnh quê 
hương đang chịu cảnh mất dần vào tay Trung 
Cộng, giới trẻ dù đang ở trong hay ngoài nước, 
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luôn là những người cầm vận mệnh cho tương 
lai dân tộc.   Tôi mong rằng các cháu Young 
Marines cố gắng nổ lực rèn luyện tâm, thân, trí, 
để tiếp nối con đường còn dang dở của chú bác.

Tôi rất hiểu không ai trong chúng ta không 
trăn trở trước mơ ước có một ngày về thăm 
lại quê hương, một ngày về đúng nghĩa, sau 
trên 40 năm do định mệnh cay nghiệt, chúng 
ta  phải lìa xa quê cha đất tổ, sống kiếp lưu 
vong.  Cái ngày về “đúng nghĩa” ấy vẫn còn 
ngoài tầm tay, nhưng phải là một ngày thênh 
thang Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền, một 
ngày mà chúng ta có thể đi khắp đó đây để bắt 
tay thăm hỏi anh em Thương Phế Binh và bạn 
bè đã có một thời cùng sống chết bên nhau, 
một ngày để thắp nén hương lòng muộn màng 
cho những vong linh của bao anh em còn nằm 
lại trên các chiến địa xa xôi, và nhất là để tạ 
lỗi cùng  đồng bào vì đã không bảo vệ được 
Miền Nam  yêu dấu.  Khi chấp nhận bỏ nước 
ra đi, chúng ta không chỉ mang theo trong tim 
hình ảnh quê hương thân yêu cùng nỗi đau mất 
nước, mà còn ấp ủ một sứ mạng thiêng liêng 
cao cả là tiếp tục hổ trợ Cộng đồng người Việt 
tị nạn  trong mọi nổ lực đấu tranh giải trừ CS, 
quang phục quê hương.

Con đường đi đến Tự Do, Dân Chủ và Nhân 
Quyền còn lắm gian nan trắc trở.  Những quyền 
ấy không thể do phép lạ nào, hay “thế lực quốc 
tế” nào ban cho, mà chính chúng ta phải tra-
nh đấu để giành lấy. Muốn đạt được mục tiêu 
này, chúng ta cần thương yêu, kính mến nhau 
để tạo đoàn kết.  Có đoàn kết, khó khăn nào 
chúng ta cũng khắc phục được, có đoàn kết 
chúng ta mới xử dụng được hai vũ khí tối hiệu 
“TẨY CHAY và CÔ LẬP HÓA đối phương”. 

Chuyến viếng thăm VN của Tổng Thống 
Obama từ ngày 23 đến 25 tháng 5, năm 2016 
vừa qua, tuy không đặt nặng vấn đề Tự Do, 
Nhân Quyền, ngoại trừ việc dỡ bỏ hoàn toàn  
lệnh cấm vận vũ khí sát thương và ký kết Hiệp 
Định Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương gọi 
tắt là TPP, nhưng ông cũng đã mang theo “luồng 
gió mới” cho đồng bào VN, đặc biệt là giới trẻ. 

Tại Hà Nội cũng như Sài Gòn, hàng ngàn người 
với nét mặt hớn hở, đã vẫy tay chào đón hay tiễn 
đưa Tống Thống Obama khi ông đến cũng như 
đi, đã cho thấy ước mơ của đồng bào và giới trẻ 
muốn gửi “thông điệp” gì đến cho người đứng 
đầu nước Hoa Kỳ, một nước tiêu biểu cho Tự 
Do và Dân Chủ bậc nhất thế giới.

Thưa Quý Niên Trưởng và Chiến Hữu,
Trong lời kết thúc của bài diễn văn để chia 

tay dân chúng trước Quốc Hội Hoa Kỳ, Thống 
Tướng Mc Arthur có nhắc lại lời của một khúc 
quân ca nổi tiếng: “Người lính già không bao 
giờ chết, họ chỉ mờ nhạt dần”. Trong ý nghĩa 
đó, tôi xin có lời cuối cùng nhắn nhủ rằng: “ 
Chúng ta, những người lính già, rồi cũng sẽ 
mờ dần. Bên cánh cửa đời  lưu vong đang khép 
lại, và với tấm lòng kính yêu màu cờ sắc áo, 
xin chỉ mong ước sao vẫn còn được nghe Khúc 
Quân Hành TQLC  cất cao và tiếp nối mãi bởi 
thế hệ con em chúng ta, để mai sau các thế hệ 
nối tiếp hiểu được và hãnh diện với bao công 
lao, hy sinh to lớn mà cha ông đã từng cống 
hiến cho quê hương, dân tộc. Trong quá khứ, 
việc cầm súng chống lại quân xâm lược Cộng 
Sản Miền Bắc để bảo vệ Miến Nam Tự Do, là 
việc làm đúng đắn và có chính nghĩa.  Chính 
nghĩa ấy càng ngày càng sáng tỏ”.

Kính thưa Quý Niên Trưởng, Quý Chiến 
Hữu cùng gia đình,

Ngày mai chúng ta chia tay nhau để trở về 
địa phương nơi mình cư trú, tôi xin cầu chúc 
mọi người cùng gia đình thượng lộ bình an, 
may mắn, và cũng xin chuyển lời thăm hỏi của 
tôi đến quý Niên Trưởng, Chiến Hữu, vì lý do 
riêng không thể tham dự ĐH lần nầy.  

Kính thưa toàn thể Quý 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 toàn thể quý vị.
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