
Mới năm rồi khi Đại Hội TQLC 2016 tại 
Grand Rapids  Michigan bế mạc, mọi ngưòi 
bồi hồi chia tay, chúc sức khỏe và hẹn gặp lại 
nhau sang năm tới, ngay lúc đó trên sân khấu, 
các MX Canada và Michigan vội vàng tháo gỡ 
những huy hiệu, các anh xếp gọn gàng Quốc 
Quân Kỳ, đài tử sĩ …, tất cả vật dụng  được 
anh em cột chặt và khiêng ra ngoài nhà hàng, 
MX Hà Văn Bình nhận  một phần để lên xe 
VAN của anh, số còn lại các MX Canada sẽ 
chở về Toronto.   

Thời gian 365 ngày trôi nhanh như bóng 
ngựa phi thoáng qua bên song cửa, thành phố 
Oklahoma City nơi tổ chức đại hội 2017, MX 
Nguyễn Văn Gừng người có khả năng, nhiều 
kinh nghiệm, nhiệt tình với những lần lễ hội 
của Oklahoma,  đã vĩnh viễn ra đi. Các MX 
khác vẫn còn bận việc sinh kế gia đình, tuy 
nhiên với tấm lòng yêu binh chủng nên MX 

Hà Văn Bình cùng hiền nội và anh em MX tại 
địa phương đã cố gắng chu toàn trách nhiệm, 
lòng mọi người hân hoan mong chờ MX các 
nơi về tham dự.

Một số MX vượt đường dài trên xa lộ như 
MX Nguyễn Văn Lộc và phu nhân cùng trưởng 
nam ở Michigan, đón Tổng Hội Phó là MX 
Mai Văn Tấn ở Indiana. MX Nguyễn Tấn Tài 
và phu nhân từ Wincosin ghé Iowa rước MX 
Nguyễn Thiện Nguyện, chị Hão. Gia đình MX 
Dương Trọng Hiền từ Minnesota, các gia đình 
MX ở Dallas, riêng ở Houston, Đại Tá TLP và 
anh em khởi hành sáng sớm thứ Sáu. MX Lê 
Trung Nhuận đại đội vận tải đơn thân độc mã 
trên chiếc xe Toyata từ Houston đến Dallas, 
trên đường đi bình nước xe bị xì nước, phải 
sửa chữa và ngày hôm sau tiếp tục cuộc hành 
trình đến Oklahoma City. Một số MX và gia 
đình xuống phi trường Will Roger Internation-
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al Airport, kẻ trước người sau, gặp nhau tay bắt 
mặt mừng tại Biltmore Hotel. Gia đình MX dù 
đường xa mệt mỏi cũng đã đến nhà hàng HyP-
alace Asian để gặp mặt và thưởng thức bữa 
cơm tối trong không khí gia đình nồng ấm do 
MX Hà Văn Bình và Ban Tổ Chức khoản đãi.  

Đêm về vẫn còn tiếng cười quyện trong 
hành lang, âm thanh của MX Phạm Phù Tang 

giống như tiếng nổ của tác xạ quấy rối, 
Tiền Đại Hội 

Chị Trần Thị Huy Lễ và phu quân, NT Tôn Thất Soạn và phu nhân, NT Nguyễn Thành Trí 

Sáng ngày 1 tháng 7 theo chương trình sẽ 
tham dự lễ chào cờ tại tượng đài chiến sĩ Việt 
Nam Cộng Hoà - Hoa Kỳ của Oklahoma City 
vào lúc 9 giờ sáng, nhưng chương trình khánh 
thành tượng đài  dời lại tuần sau ngày 8 tháng 
7 năm 2017, cho nên lễ chào cờ được hủy bỏ. 

Gia đình MX có mặt đông đủ tại nhà hàng 
HyPalace Asian, thủ tục ghi danh, đóng lệ phí 
tham dự và ủng hộ đại hội hay yểm trợ TPB/
TQLC. Tuy là chung binh chủng TQLC nhưng 
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ngày xưa đi hành quân có khi cùng tiểu đoàn 
cũng ít khi gặp nhau, lúc ở cánh A theo tiểu 
đoàn trưởng, khi thì cánh B do tiểu đoàn phó 
điều động, huống hồ gì với các tiểu đoàn khác, 
chỉ thoáng gặp nhau khi hoán đổi quân, còn 
mấy ông pháo binh chỉ thấy lúc phòng thủ căn 
cứ. Bây giờ thì tha hồ chụp hình (chớp bóng) 
với đầy đủ các tiểu đoàn, chạy chổ này, đến 
chổ kia, máy chụp hình, cell phone bấm lia 
lịa. Những tấm hình không đầy đủ mọi người 
nhưng vui ơi là vui, niềm hân hoan biểu hiện 
trong ánh mắt nụ cười. 

Các chị cũng nắm tay nhau, huyên thuyên, 
những nụ cười tươi tắn và đẹp nhất, nhìn các chị 
đâu có ai biết và thấy được sự âu lo, buồn héo 
hắt của người vợ khi tin tức chiến sự dồn dập 
mà người chồng của mình đang xả thân trong 
cuộc chiến bảo vệ VNCH trước năm 1975.  

Tiền Đại Hội được khai mạc với nghi lễ chào 
quốc kỳ, hát quốc ca của VNCH và Hoa Kỳ, 
một phút mặc niệm tưởng nhớ những chiến sĩ 
đã hy sinh để bảo vệ quê hương 

Sau phần chào mừng Quý NT, Quý MX và 
gia đình về tham dự đại hội của MX Hà Văn 
Binh Hội Trưởng kiêm TBTC, THT MX Phạm 
Cang trình bày hoạt động của tổng hội, đặc 
biệt sự yểm trợ cho TPB TQLC của thân hữu 
cũng như của gia đình, con cháu MX.

Khi THT MX Phạm Cang hỏi hội nào tình 

nguyện tổ chức Đại Hội TQLC năm 2018, MX 
Trần Xuân Nhàn được sự ủy quyền của MX 
Phát Kiên Hội Trưởng Hội TQLC Bắc Cali 
mong được nhận lãnh trách nhiệm, anh cho 
biết Hội Bắc Cali sẽ tổ chức vào thời gian gần 
ngày chiến thắng Quảng Trị và ngày Sinh Nhật 
Binh Chủng TQLC (Cuối tháng 9 năm 2018), 
MX Nhàn tâm sự NT Đồ Sơn mong gặp lại 
anh em MX tại San Jose năm 2018. Sau thời 
gian để các địa phương tình nguyện tổ chức 
chấm dứt, tất cả MX hiện diện đồng ý và vổ 
tay ủng hộ Đại Hội 2018 tại San Jose. Khi chia 
tay một số anh chị đến thắp nén nhang cho MX 
Nguyễn Văn Gừng tại tư gia. 

Buổi Tiệc Gia Đình TQLC
Buổi chiều hôm đó, buổi tiệc đặc biệt của 

gia đình TQLC, nghi thức khai mạc với đầy 
đủ lễ nghi chào cờ và phút mặc niệm. Trong 
phần phát biểu của Đại Tá TLP/ SĐ/TQLC, 
NT Tango trân trọng:

- NT Tôn Thất Soạn là bậc đàn anh của chúng 
ta. Khi ông là Tiểu Đoàn Phó TĐ4/TQLC thì 
tôi là đại đội trưởng của ổng. Ổng lên làm tiểu 
đoàn trưởng thì tôi làm tiểu đoàn phó cho ổng. 
Do nhu cầu công vụ, ổng đi làm Tỉnh Trường 
(Hậu Nghĩa), thì tôi mới được làm Tư Lệnh 
Phó (SĐ/TQLC). Do đó đối với NT Tôn Thất 
Soạn chúng ta lúc nào cũng kính trọng ổng, 
một người rất là gương mẫu và lúc nào cũng 
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thương mến anh em.  
Với các chị quả phụ, NT Tango bày tỏ:
- Một điều làm tôi cảm động là các chị mặc 

dù nay đã là quả phụ, nhưng mà vẫn đến tham 
dự Đại Hội của TQLC, các chị đó ở California, 
ở Texas, và đặc biệt chị Gừng ở đây, cũng có 
mặt, động lực nào làm các chị có sự gắn bó 
tình cảm như chúng ta, con của các chị đó theo 
chân mẹ để đến đây dự đại hội.

Với hậu duệ, NT Tango giới thiệu:
- Cháu Thu Hà ngoài là Young Marines của 

chúng ta, hiện tại là một nghị viên của thành 
phố Garden Grove, đó là một sự hảnh diện cho 
hội TQLC địa phương tại Nam Cali. 

NT Tango với niềm mơ ước:
Cứ mỗi lần đại hội là thiếu vắng đi một số 

anh em, và còn bao lâu nữa sẽ không còn ai 
hết, nếu mình không nghĩ đến hậu duệ, để 
nhạc khúc quân hành Thủy Quân Lục Chiến 
còn vang vọng và bốn chữ TQLC không bị rơi 
vào quên lãng.

Buổi tiệc trong không khí gia đình ấm cúng, 
anh em vui vẻ cụng ly, bên tai là tiếng nhạc, lời 
hát của ca sĩ Oklahoma xen lẫn các phu nhân 

cùng MX hùng dũng nhờ có thần bia trợ giúp.
Đêm Dạ Tiệc
Chiều ngày 2 tháng 7 năm 2017, chung 

quanh nhà hàng xe đậu chật kín, người đến 
muộn phải tìm chổ hơi xa. Bước vào cửa đã 
thấy MX Vũ Xuân Truyền lăng xăng bên máy 
chụp hình chuyên nghiệp, lần lượt khách đến 
đứng trước ống kính phía sau là phong  màu 
đẹp. MX Truyền hướng dẫn khách hàng tư thế, 
có thể nghiêng qua bên này tí xíu, hay sát vào 
nhau chút nữa, khi cảm thấy vừa ý anh liền 
bấm máy. Sau khi in hình nếu khách không 
ưng cho lắm, MX Truyền vui vẻ chụp lại ngay. 

Vào bên trong không khí thật sống động, 
màu áo rằn ri  xen lẫn áo trắng của loài Hoa 
Biển, áo hoa rừng, kaki, jaspé, treillis.. bên 
những tà áo dài muôn sắc. Không như những 
đêm dạ tiệc tại các địa phương khác (ngoài 
Oklahoma City), nghi lễ khai mạc thật trang 
nghiêm, và chấm dứt sau phần phát biểu của 
Đại Tá TLP/SĐTQLC và ông Chủ Tịch Cộng 
Đồng Việt Nam tại Oklahoma,   khi đó MX Hà 
Văn Bình thông báo nhà hàng được bắt đầu 
phục vụ bia thì tiếng cười nói rộ lên như tiếng 
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pháo. Anh em vui đùa, người đi qua lại các bàn 
tiệc, tình huynh đệ chi binh, tình chiến hữu của 
QLVNCH bừng sống lại trong buổi tiệc.

(Xin trích đoạn phần phát biểu của Đại Tá 
TLP/SĐ/TQLC)Kính thưa quý quan khách, 
quý đại điện các hội đoàn quân đội và dân sự      

                                … 
Kính thưa hai ông chủ tịch cộng đồng VN 

tại Oklahoma và Wichita. Ban Trị Sự của chùa 
Giác Quang và Viên Giác, Đại Diện Giáo Xứ 
An Dũng Lạc, các cơ quan truyền thông…Quý 
NT, QUÝ chiến hữu, 

Trong tình thần nuôi dưỡng 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 làm 
rạng danh cho mào cờ sắc áo.

NT Tango nói tiếp
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 đêm hội ngộ 
đêm nay. Sự hiện diện của quý vị thể hiện lòng 
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 này và xin chân thành 
cảm tạ quý vị.

 Chúng tôi xin phép được có đôi lời 
cùng anh chị em trong gia đình TQLC.

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

 …Trong niềm vui hội ngộ bên nhau 

nhớ lại thuở hào hùng ba lô súng trận làm hành 
trang đi khắp 4 vùng đất nước để bảo vệ dân, 
giữ gìn lãnh thổ, chúng ta không sao tránh khỏi 
nỗi buồn còn vương trên đôi mắt hôm nay, nhớ 
thương bao đồng đội đã nằm xuống và bạn bè 
bị thương tật còn kẹt lại nơi quê nhà…..

Trong tháng năm còn lại của cuộc đời, đã 
đến lúc chúng ta cần nhìn nhận một cách là cần 
xây dựng một lớp người trẻ còn rời rạc, yếu 
kém, trong khi đó hậu duệ của CSVN đang 
xâm nhập khắp nơi, tuy ngấm ngầm nhưng rất 
nguy hiểm, và thâm độc. Tình trạng này khiến 
chúng ta liên tưởng đến những khu vực được 
gọi là da beo mà ngày xưa Việt Cộng đã bí 
mật ẩn náu hay mai phục trong lãnh thổ Việt 
Nam để chờ ngày thực hiện kế hoạch “Nở Hoa 
Trong Lòng Địch” khi thời cơ đến. Kế hoạch 
này ẩn hiện nhiều nơi dưới nghị quyết 36 của 
CSVN, trong khi đó con em chúng ta ít người 
hiểu rõ trong thời gian dài của lịch sử chống 
Cộng Sản xâm lăng, cha, anh mình đã đóng 
góp công lao xương máu như thế nào trên quê 
hương đất nước, cũng như nguyên nhân sâu 
sắc nào họ có mặt nơi đất nước thứ hai này. 

Đứng trước nguy cơ mất nước, một cuộc 
mất nước không tiếng súng đang diễn ra ở Việt 
Nam, đất mất, rừng mất, biển đảo mất, và Hiệp 
Ước Thành Đô mà Cộng Sản ký kết với Trung 
Cộng để biến VN thành một vùng của nước tàu 
cũng đã gần kề. Trước nỗi đau mất nước đó, 
tuổi trẻ trong nước bị tù đày để gióng lên tiếng 
nói của ước mơ, của lý tưởng, của tự do dân 
chủ và nhân quyền, vậy tuổi trẻ hải ngoại con 
em chúng ta ở đâu? và đang nghĩ gì? 

NT Tango cám ơn quý quan khách đã đến 
tham dự đêm hội ngộ kỷ niệm 63 năm ngày 
thành lập Binh Chủng TQLC và 45 năm ngày 
tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị. 

Kế đến THT Pham Cang cám ơn MX Hà 
Văn Bình và Hội TQLC Oklahoma đã bỏ công 
sức từ nhiều tháng để tổ chức đại hội hôm nay. 
Thay mặt Tổng Hội TQLC Thế Giới từ Austra-
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lia, Canada, Pháp và Hoa Kỳ xin cám ơn quý 
vị đến dự ngày hôm nay và chia sẽ những tình 
cảm của Binh Chủng TQLC của chúng tôi.    

MX Lê Quang Liễn trình bày vắn tắt về Binh 
Chủng TQLC từ ngày mới thành lập cho đến 
năm 1975. Sự hy sinh để đem lại chiến thắng 
bảo vệ tự do của VNCH, nhưng rồi cũng đành 
bó tay theo vận nước.

Sau khi cắt bánh Sinh Nhật 65 năm, chương 
trình văn nghệ bắt đầu với vũ khúc “Có Những 
Người Anh”  do Ban Chấp Hành Cộng Đồng 
Oklahoma trình diễn, kế tiếp “12 Tháng Anh 
Đi”, ‘Bức Tâm Thư”. Vũ Khúc “Anh Về Thủ 
Đô” do Hội Phụ Nữ Nhân Ái trình bày, những 
vòng hoa tượng trưng được choàng vào cổ 
cho những anh hùng Cọp Biến đã về thủ đô 
Oklahoma tham dự Đại Hội TQLCVN năm 
2017. MX Hà Văn Bình làm tâm hồn mọi 
người bâng khuâng với “Rừng Lá Thấp”, tiếng 
hát của hội đoàn bạn như Hải Quân, Nhảy Dù, 
Trường Bộ Binh Thủ Đức, ca sĩ của Oklaho-
ma, nhạc kích động với phu nhân MX Trung, 
tất cả giúp cho không khí buổi dạ tiệc hào hứng 
và sôi động. 

Hậu Duệ Thu Hà đại diện anh chị em trong 
đoàn Young Marines đến đây tham dự Đại 
Hội TQLC tại Oklahoma, mặc dầu anh chị em 
trong đoàn không đến được vì có những công 
viêc bận rộn, Thu Hà rất là vui mừng và hân 
hạnh được tham dự đại hội với các chú các 
bác năm nay và thấy đại hội thành công, các 
chú các bác từ các nơi xa cũng về đây, thể hiện 
tình thần huynh đệ chi binh và tình thần Mũ 
Xanh TQLC. Cho nên Thu Hà tuy tuổi còn 
nhỏ nhưng cũng hứa với các vị MX là Đoàn 
Young Marines sẽ luôn luôn noi theo tình thần 
của quý vị, không những vậy và sẽ tiếp tục con 
đường mà quý vị đang duy trì đó là tình thần 
TQLCVN.

MX Nguyễn Xuân Truyền cám ơn Ban Tổ 
Chức đã cho anh và phu nhân chụp hình gây 
quỹ cho TPB/TQLC, tiếp theo đây anh có một 

kỹ vật muốn đấu giá để gây quỹ cho anh em 
TPB.  Đây là 2 vỏ đạn 105 ly được gò thành 2 
bình bông, xin mời quý anh pháo binh lên xem 
để xác nhận đúng vỏ đạn pháo binh 105 ly, một 
cái sản xuất năm 1944, cái còn lại năm 1945, 
tức trong thời gian Đệ Nhị Thế Chiến, đạn được 
viện trợ cho QLVNCH, và nó đã yểm trợ hiệu 
quả cho các đơn vị bộ binh, cũng như cho TQLC 
trong chiến thắng Cổ Thành Quảng Trị. Young 
Marines Thu Hà, MX Phước và phu nhân MX 
Đoàn Văn Tịnh điều khiển cuộc đấu giá. 

MX Pháo Thủ Nguyễn Tấn Tài WI đã lấy 
được kỹ vật này với giá $500. Trong dịp này 
một số áo thun còn thặng dư trong Đại Hội 
TQLC 2016 được anh em mua tăng thêm 
ngân quỹ cho TPQ/TQLC. MX Truyền trao 
$2300 (chụp hình $1800 + đấu giá $500) cho 
MX Hà Văn Bình để chuyển cho THT. Nhân 
dịp này Hội CSVSQ Thủ Đức Wichita tặng 
TPB/TQLC  $200, NQN Mũ Đỏ Nguyễn Như 
Quỳnh tặng $300.

                                 …
Cuộc vui nào cũng đến lúc chia tay, ngày 

mai mọi người trở lại cuộc sống thường nhật, 
những cái bắt tay, nụ cười, lời tâm sự vẫn còn 
trong lòng những người một thời chiến đấu 
bảo vệ tự do cho Việt Nam Cộng Hoà chống 
Chủ Nghĩa Cộng Sản xâm lược. 

Xin chúc tất cả mọi người nhiều sức khỏe, 
hẹn gặp lại trong Đại Hội 2018, hay trong 
những sinh hoạt đấu tranh chống CSVN tại 
hải ngoại.

 (Lần đầu tiên được tham dự buổi “Dạ Tiệc” 
trong không khí trang nghiêm, không có bia 
rượu trên bàn cho đến khi chấm dứt phần phát 
biểu của vị chủ toạ và quan khách đặc biệt. 
Nghi thức hát Quốc Ca VNCH trước, Quốc Ca 
Hoa Kỳ sau theo đúng lời hướng dẫn được phổ 
biến) 

                          MX Giang Văn Nhân 

Thuỷ Quân Lục Chiến
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