
Kỷ niệm sinh nhật binh chủng-Chúng ta, một 
thời khoác áo chiến y, đang lưu vong trên khắp 
nẻo đường thế giới hay đang ngậm đắng nuốt 
cay ngay trên chính quê hương bị tạm chiếm- 
cho dù mái đầu đã bạc, nhưng chí cả không 
phai, dù thân thể bị hao mòn bởi dòng thời 
gian nhưng nghị lực và tinh thần vẩn không 
cạn. Người lính TQLC còn một hơi thở là còn 
“trách nhiệm “ với quê hương, dân tộc Những 
người lính VNCH sống còn sau cuộc chiến và 
thoát khỏi bàn tay đê tiện của kẻ thù, xin hãy 
nghĩ nhớ đến anh em đồng đội, hồi niệm và tri 

ơn những người đã nằm xuống cho chúng ta 
được sống, những chiến hữu thương tật, mất 
mác phần thân thể đang vất vả lê la trong cuộc 
sống bị ngược đãi- Hãy cùng nhau đốt lên một 
ngọn lửa, soi sáng một niềm tin, giữ vững tinh 
thần và ý chí, làm sáng danh quân lực, làm rõ 
ràng Chính nghĩa Quốc gia và hãy vẽ lại chân 
dung đích thực của người lính Thủy Quân Lục 
Chiến, những người con yêu của đất nước, còn 
sống hay đã đi vào miền vĩnh cửu nhưng hình 
ảnh cùng những chiến công vẫn hằng hằng 
sống mãi trong lòng dân tộc Việt Nam ta.

Sinh Nhật Binh Chủng lần thứ 62 tại Sacramento 10/2016 được tổ chức trọng thể  với sự tham 
dự của đông đảo các chiến hữu MX Bắc Cali . Cựu Đại tá Ngô văn Định đã đặt vòng hoa tưởng 
tiếc đồng đội hy sinh.

Hội TQLC
SACRAMENTO

                 SÓNG THẦN
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Hình ảnh sinh hoạt 2016-2017  của hội 
TQLC Sacraramento

Hội TQLC Sacramento tham gia Xuân 
Chiến Sĩ  Đinh Mùi 2017

Hằng năm, Liên Hội Cựu Quân Nhân 
QLVNCH tổ chức hội ngộ Xuân Chiến Sĩ để 
các chiến hữu QLVNCH có dịp gặp gỡ , thăm 
nhau và duy trì truyền thống huynh đệ chi 
binh. Đợn vị MX Sacramento luôn sát cánh 
bên nhau trong mỗi sinh hoạt cộng đồng.

Diễn hành Xuân 2017- Đinh Dậu
Hiệu kỳ MẠNH NHƯ SÓNG THẦN  tung 

bay trên đường phố Litle Saigon  TP Sacra-
mento

Thuỷ Quân Lục Chiến

024

Đường tình hai đứa tưởng chung đôi
Ân ái bên nhau mãi suốt đời
Ai ngờ định mệnh gieo ngăn cách
Trời bắt xa rời: anh với tôi

 
Tôi ở lại đây với một mình

Âm thầm ôm ấp một niềm tin
Mũ xanh anh nhé, ta chung lối

Anh trở về ôn: Chuyện chúng mình
 

Bây giờ mình vẫn cách xa nhau
Tình chưa trọn vẹn  đã u sầu
Anh đi, như cánh chim bạt gió
Để mỗi Thu về, nghe đớn đau

 
Lá đâu vỡ vụn dưới chân em

Tùng bước cô đơn nghe buồn thêm
Nhớ anh, mưa nhẹ tan thành lệ

Khi gíó heo may lạnh trước rèm.

     Tường Thúy
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