
Úc Đại Lợi là quốc gia đất rộng người thưa, 
diện tích tới 2,941,000 dặm vuông mà chỉ có 
hơn kém 25 triệu dân, trong đó người Úc gốc 
Việt (cả tỵ nạn lẫn di dân các loại) chưa tới 250-
ngàn người. Vì thế thành phần cựu quân nhân 
TQLC cũng không được đông đảo. Dù vậy, các 
cựu chiến binh Mũ Xanh trong hơn 3 thập niên 
qua đã tìm đến với nhau để sinh hoạt trong tình 
ái hữu binh chủng -nhưng chỉ ở cấp các tiểu 
bang riêng rẽ. Chỉ từ năm 2004, nhân kỷ niệm 
50 năm thành lập đơn vị, các Hội TQLCVN tại 
3 tiểu bang New South Wales, Victoria và South 
Australia mới tiến đến việc  liên kết sinh hoạt 
trong cơ cấu liên bang, dưới hình thức tổ chức 
Liên Hội (phối hợp sinh hoạt chung nhưng các 
Hội tiểu bang vẫn mang tư cách độc lập). Và từ 
năm 2005 Liên Hội chính thức áp dụng phương 
thức các Hội tiểu bang luân phiên tổ chức sinh 
nhật binh chủng hàng năm. 

Với điều kiện khí hậu, thời tiết thuận lợi, sinh 
hoạt quan trọng nhất hàng năm của anh em Liên 
Hội TQLCVN Úc châu luôn được tổ chức vào 
đúng ngày 1/10 , hoặc Thứ Bảy gần nhất.

Đại hội gồm 3 sinh hoạt chính “đêm Truy 
điệu Chiến sĩ trận vong”, “họp thường niên 
bầu ban điều hành Liên Hội cho nhiệm kỳ 
mới” và “Dạ tiệc mừng sinh nhật binh chủng”.

Chiều tối Thứ Bảy 30/9/2017, tại Hội trường 
Tự Do thuộc Trung tâm SHCĐ của CĐNVTD 
Nam Úc, khoảng 150 quan khách gồm đại diện 
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45 NĂM CHIẾN THẮNG QUẢNG TRỊ 30/9/2017 -01/10/2017
nhiều đoàn thể dân sự và CQN trong cộng đồng 
người Việt và đồng bào tại Nam Úc đã đến dự 
buổi lễ truy điệu Chiến sĩ trận vong, không chỉ 
riêng các chiến binh TQLC mà cũng để tưởng 
nhớ tất cả quân dân cán chính VNCH và chiến 
binh Đồng Minh đã hy sinh trong cuộc chiến 
bảo vệ miền Nam tự do thân yêu trước kia. 
MX Phạm Minh Tâm, Liên Hội Trưởng LH/
TQLCVN-UC nhiệm kỳ 2016-2017, trong bài 
diễn văn chào mừng quan khách đã nhấn mạnh 
đến sự hy sinh của biết bao người để chúng ta 
còn được vui sống ngày hôm nay:

“Trong suốt 21 năm dài chiến đấu (từ 1954 
tới 1975) để bảo vệ đồng bào miền Nam được 
sống trong tự do, thanh bình, hạnh phúc đã 
có biết bao chiến sĩ QLVNCH, cùng các chiến 
binh Đồng minh và đồng bào đã anh dũng 
hy sinh. Xin mời quý vị cùng chúng tôi kính 
dâng nén tâm hương để ghi ơn và tưởng nhớ 
sự hy sinh cao cả của họ. Xin nguyện cầu hồn 
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thiêng sông núi cùng anh linh của bao anh 
hùng liệt nữ phù hộ cho “mây tan gió yên, 
cho một ngày quê hương bừng sáng” như lời 
ca trong nhạc phẩm “Một ngày TQLC là một 
đời TQLC” của nhạc sĩ Trang Thủy –bút hiệu 
của Đại Tá Nguyễn Thành Trí, vị Tư lệnh phó 
kính yêu của Sư đoàn TQLCVN- gói trọn tâm 
tư ôngkhi nghĩ về những đồng đội, thuộc cấp 
xưa của mình  ” bạn bè ai còn ai mất, bạn bè 
bao người nay phế binh lây lất trên quê mình, 
giữa thế nhân lắm vô tình” và nhất định khắc 
cốt ghi tâm không được quên “những chiến 
công ngày qua  là máu xương bạn ta”! Các 
anh không bao giờ mất! Các anh mãi mãi còn 
trong tim chúng tôi!

Sau nghi thức đón rước Quốc Quân Kỳ, 
chào cờ, mặc niệm, ban điều hành  LH-TQL-
CVN-UC đã đốt ngọn lửa thiêng, dâng hương,  
đặt vòng hoa trước bàn thờ và gác quân  kỳ 
TQLC ở thế rủ. Tiếp theo, các cựu chiến binh 
TQLC, các CQN-QLVNCH, quan khách và 
đồng bào đã lần lượt thắp nến trước bàn thờ và 
đêm truy điệu kết thúc với phần tiệc trà thân 
mật do Liên Hội TQLCVN UC khoản đãi.

Sáng Chủ Nhật 1/10/2017, Liên Hội TQL-
CVN-UC đã họp phiên thường niên để nghe 
tường trình sinh hoạt các hội địa phương, phổ 
biến thông báo của Tổng hội TQLC (tại Hoa 
Kỳ) và soạn thảo chương trình sinh hoạt cho 
năm tới (2017-2018). Liên Hội TQLCVN 
cũng bầu ra ban Điều hành Liên Hội 2017-
2018 gồm:

Liên Hội Trưởng: MX Nguyễn Văn Điện, 
HT hội TQLCVN-NSW

Liên Hội Phó: MX Quách Vũ Uối, HT hội 
TQLCVN-Victoria

Liên Hội Phó: MX Phạm Minh Tâm,  HT 
Hội TQLCVN-SA

Tổng Thư Ký: MX Trần Như Hùng, Hội 
TQLCVN-Victoria.

7 giờ tối Chủ Nhật 1/10, cũng tại Hội trường 
Tự Do, Liên Hội TQLCVN-UC đã mở dạ tiệc 
mừng sinh nhật thứ 63 của binh chủng, cũng là 
kỷ niệm mừng 45 năm chiến thắng Quảng Trị 
(ngày 16/9/1972 khi SĐTQLC được quốc gia 
và quân đội giao trách nhiệm đã tái chiếm và 
làm chủ hoàn toàn Cổ thành Đinh Công Tráng 
(thành phố Quảng Trị). Hơn 200 quan khách 
và thân nhân của các MX thuộc LH/TQL-
CVN-UC đã dự bữa tiệc do Hội TQLCVN 
Nam Úc khoản đãi cùng một chương trình văn 
nghệ cây nhà lá vườn, cùng hát cho nhau nghe 
thật vui vẻ và đầm ấm. Đặc biệt 1 số thân hữu 
là Cựu chiến binh Úc tham chiến tại VN đã lên 
phát biểu cảm tưởng rất chân thành, tỏ lòng 
mến phục người CQN-VNCH, nói chung, và 
CQN-TQLC nói riêng vì những tấm gương 
chiến đấu và hy sinh trước kia, cũng như tấm 
lòng không quên đồng đội hôm nay.

Một đồng bào tại Nam Úc, bà Từ Thị Thu 
Trang, sau lễ truy điệu tối Thứ Bảy đã hết sức 
xúc động khi nhớ tới người anh nuôi là một 
TQLC đã hy sinh, đã phát biểu với bài thơ bày 
tỏ nỗi lòng của mình. Lời lẽ mộc mạc nhưng 
chân thành đi thẳng vào lòng người của bài thơ 
đã được cử tọa hoan nghênh.

Chương trình buổi dạ tiệc mừng sinh nhật 
thứ 63 binh chủng TQLCVN đã kết thúc vào 
lúc gần nửa đêm.

Thuỷ Quân Lục Chiến
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