
Kính Thưa: 
Quý Quan Khách, Quý Đại Diện các Hội 
Doàn Quân Đội và Dân Sự,  
Ông Chủ Tịch Cộng Đồng Thành Phố Oklahoma.

Quý Đại Diện các Tôn Giáo, Cơ Quan 
Truyền Thông và Báo Chí. 

Quý Niên Trưởng và Chiến Hữu.

Trong tinh thần nuôi duỡng truyền thống 
Binh Chủng TQLC, tưởng nhớ và ghi ơn đồng 
đội đã hy sinh cho quê hương đất nước, đồng 
thời cũng để vinh danh những anh hùng đã 
từng làm rạng danh cho màu cờ sắc áo, năm 
nay tại thành phố Oklahoma nầy, chúng tôi tổ 
chức Đại Hội 2017 nhân dịp kỷ niệm lần thứ 
63 ngày thành lập Binh Chủng và lần thứ 45 
ngày tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị.

Thay mặt cho gia đình Mũ Xanh, chúng tôi 
xin hân hoan chào mừng và cám ơn quý vị đã 
bỏ thì giờ quý báu đến tham dự buổi Hội Ngộ 
đêm nay.  Sự hiện diện của Quý Vị đã thể hiện 
niềm ưu ái, tình đoàn kết và sự quan tâm của 
quý vị dành cho gia đình Mũ Xanh. Chúng tôi 
xin ghi nhận tình cảm đặc biệt 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 Mũ Xanh hiện 
diện trong đêm nay.

 Kính thưa NT Đại Tá Tôn Thất Soạn, Quý 
anh chị em gia đình Mũ Xanh.

Hôm nay, nơi thành phố yên lành và dễ 
thương nầy, chúng ta lại gặp nhau để tiếp tục 
vang lên khúc Quân Hành TQLC. Trong niềm 
vui hội ngộ bên nhau, nhớ lại một thuở hào 
hùng ba-lô súng trận làm hành trang đi khắp 
bốn vùng đất nước để bảo vệ dân, giữ gìn lãnh 
thổ, chúng ta không tránh được nỗi buồn còn 
vương trong ánh mắt, nhớ thương đồng đội đã 
nằm xuống và bạn bè bị thương tật còn đang 
sống cơ cực nơi quê nhà.

Người trẻ nhất trong chúng ta nay cũng đã 
trên 60 tuổi và người cao tuổi nhất có mặt hôm 
nay cũng đã 84 tuổi, còn những anh em khác 
giờ đây do tuổi cao, sức khỏe kém, bệnh tật, 
đang ở nhà suy tư hướng về Đại Hội chúng ta. 

Thật là một diễm phúc khi chúng ta còn dịp 
gặp gỡ nhau nơi đây, tuy vui mà lòng vẫn băn 
khoăn không biết Đại Hội năm tới, mình còn 
có thể gặp nhau nữa không. Ai còn ai mất, sinh 
lão bệnh tử là qui luật của kiếp nhân sinh nào 
ai tránh được, và ta không thể “níu lấy” thời 
gian để xin được ân sủng “trẻ mãi không già”.
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Trong tháng năm còn lại của cuộc đời, 
chúng ta cũng cần suy tư về tương lai: đã đến 
lúc chúng ta cần nhìn nhận một cách nghiêm 
túc việc xây dựng lớp người trẻ còn rời rạc, 
yếu kém, trong khi đó hậu duệ CSVN đang 
xâm nhập khắp nơi, tuy ngấm ngầm nhưng rất 
nguy hiểm và thâm độc. Tình trạng nầy khiến 
chúng ta liên tưởng đến những khu vực được 
gọi là “da beo” mà VC đã bí mật ẩn náu hay 
mai phục trong lãnh thổ miền Nam trước năm 
1975, để chờ ngày thực hiện kế hoạch “nở hoa 
trong lòng địch” khi thời cơ đến.  Kế hoạch 
nầy nay ẩn hiện nhiều nơi dưới nghị quyết 36 
của CSVN.

Trong khi đó con em chúng ta ít người hiều 
rõ trong công cuộc chống CS xâm lăng, cha 
anh mình đã đóng góp công lao xương máu 
như thế nào cho quê hương đất nước, cũng như 
nguyên nhân nào khiến con cháu chúng ta có 
mặt trên quê hương thứ hai nầy. Chúng ta cần 
khuyến khích họ tìm hiểu và biết trân trọng 
quá khứ cho dù họ chưa từng trải qua hay chỉ 
trải qua một phần đời thơ ấu. Với những suy 
nghiệm có được, họ sẽ đánh giá hiện tại để 
định hướng tương lai. 

Đã đến lúc lớp người trẻ cần chuẩn bị tư 
tưởng, sẵn sàng hành trang lên vai để nối tiếp 
cha anh trong công cuộc đấu tranh cho Tự Do, 
Dân Chủ và Nhân Quyền cho quê hương dân tộc. 

Chúng ta cần khẳng định với nhau rằng 
việc thực thi hành trình của tuổi trẻ cho mục 
tiêu nầy, tuy có khó khăn nhưng không phải là 
viễn vông nếu chúng ta ý thức được hành trình 
phấn đấu cho một lý tưởng không phải lúc nào 
cũng “êm ả”.

Đứng trước nguy cơ mất nước, một cuộc 
mất nước “không tiếng súng” đang diễn ra: đất 
mất, rừng mất, biển đảo mất do CS cấu kết với 
Trung Cộng để biến VN thành một quận của 
Tàu, cũng đã gần kề. Mẹ VN đang đau, trước 

nỗi đau chung đó, tuổi trẻ trong nước đang 
đứng lên tranh đấu, dù bị hành hạ, đánh đập, 
tù đày để gióng lên tiếng nói của ước mơ, lý 
tưởng, của Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền. 
Vậy tuổi trẻ hải ngoại, con em chúng ta đang ở 
đâu và nghĩ gì, làm gì? 

Vâng, chúng ta, những người lính già, rồi 
cũng sẽ “mờ nhat dần”, bên cánh cửa đời lưu 
vong đang khép lại, xin chỉ có một ước mơ 
rất bình thường, đó là được nghe khúc quân 
hành TQLC còn tiếp tục vang lên bởi thế hệ 
con em chúng ta, để vong linh của bao đồng 
đội đã hy sinh nằm xuống cho màu cờ sắc áo 
được sưởi ấm, để cho những người còn sống 
thấy những hy sinh đóng góp của mình cho Tổ 
Quốc không là vô nghĩa và nhất là dể trong 
tương lai bốn chữ TQLC không bị rơi dần vào 
quên lãng.

Các anh chị em thân mến.
Ngày mai chúng ta chia tay nhau, xin hãy 

nhìn nhau thật lâu, nắm tay nhau thật chặt, nhớ 
lại một thời để thương mến nhau hơn. Xin chúc 
mọi người bình an, may mắn và xin chuyển lời 
thăm hỏi của tôi đến Quý NT và CH vì lý do 
riêng hay sức khỏe, đã không thể có mặt trong 
Ngày Hội Lớn năm nay.

Kính thưa toàn thể quý quan khách,
Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cám 

ơn quý vị đã đến tham dự đêm Hội Ngộ kỷ 
niệm 63 năm ngày thành lập Binh Chủng và 
45 năm ngày tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị 
của gia đình TQLC, và cũng xin cám ơn quý vị 
đã kiên nhẫn lưu ý đến những lời trần tình của 
chúng tôi. Kính chúc quý vị một đêm hội ngộ 
vui tươi và nồng ấm. 

Trân trọng kính chào. 
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