Một chuyến đi OK.
Trước khi nói đến chuyến đi Đại Hội TQLC tại Oklahoma City, thành thật cám ơn gia đình MX Nguyễn Văn
Lộc, nếu không có gia đình anh Lộc tôi không bao giờ can đảm lái xe đường dài khoảng 16 giờ. Lại nữa đi
cùng chuyến xe rất vui vẻ, thành thử đường có dài nhưng không thấy ngán chút nào “Đúng đường đi không
khó vì ngăn sông cách núi”. Khởi hành tại nhà tôi, IN lúc nửa đêm, đến OK khoảng 3giờ ngày hôm sau. Một
lần nữa cám ơn anh Lộc và con trai của anh.
Đến OK check in khách sạn dùng bửa trưa tại Golden Place buffet. Đến chiều được ban tổ chức chiêu đải ăn
tối tại Hypalace Asian Restaurant, tại đây là nơi tổ chức cho Tiền Đại Hội cũng như cho bửa tiệc chính thức
của Đại hội, tương đối dễ dàng cho những MX dự Đại Hội từ nơi xa đến. Thức ăn không quan trọng, mà quan
trọng có nơi rộng rải tay bắt mặt mừng và hàn huyên tâm sự.

Buổi tiền ĐH ngắn gọn vì chưa đến bầu cử tân BCH. Sau lể chào cờ Việt Mỹ và phút mật niệm để tưởng nhớ
các anh hùng vị quốc vong thân. NT Phạm Cang trình bày về quỷ TPB, ý kiến về cách tặng quà cho TPB
trong trường hợp cần thiết. Khoảng 1130 giờ, mọi người dùng bửa trưa thân mật với những thức ăn đậm đà
quê hương. Sau đó về phòng nghỉ ngơi để chiều 6 giờ dự bửa tiệc thân mật hội ngộ.
Sau lể chào cờ Việt Mỹ và phút mật niệm, bửa tiệc thật vui vẻ, mọi người mừng gặp lại những chiến hữu và
kể chuyện chiến trường xưa, sự hy sinh đã qua, không khỏi bùi ngùi như vừa mới xảy ra. Tiếc thương những
người quá cố, thăm hỏi những người còn lại với mái đầu bạc trắng vì thời gian qua mau, sức khỏe hao mòn,
nhưng nhiệt tình vẫn còn mãnh liệt như thời trai trẻ. Không quên cám ơn trời phật đã che chở chúng ta qua

các cuộc HQ nguy hiểm và qua những ngày
tù tội khốn khổ cũng như được định cư
những đất nước tự do. Qua cơn hoạn nạn
như một kỳ tích không bao giờ trong chúng
ta có ai mơ tưởng đến. Rồi lại trăn trở
những người hy sinh một phần thân thể,
sống bên lề xã hội trong chế độ quá nhiều
thù hận và tàn ác. Phải nói con người chúng
ta từ khi sinh ra đến tuổi xế chiều không
bao giờ yên lành trong suốt giai đoạn lịch
sử cận đại, lúc nào cũng nghỉ đến ta cũng
như mọi người, trong lòng lúc nào cũng
thổn thức, lo nghỉ, chắc lúc xuôi tay mắt
nhắm mới lắng đọng được.
Nhân dịp không khí vui vẻ, chúng ta dành
vài phút để mừng những chiến hữu đã qua
tuổi tám mươi như Quý NT: Hoàng Tích
Thông,Tôn Thất Soạn, Nguyễn Thành Trí,
Ngô Văn Định, Lê Đình Quế, Phạm Văn
Chung, Đỗ Kỳ, Phạm Nhã, Phạm Ngọc
Thuỵ, Đỗ Đình Vượng, Đặng Văn Hai, Vũ
Văn Nhân, Nguyễn Đức Ân, Bùi Văn
Phẫm, Hồ Danh........(Xin lổi không thể nhớ
hết, mong quý NT thông cảm), riêng NT
Phạm Nhã đã qua tuổi chin mươi. Tại Đại
Hội có ba NT Tôn Thất Soạn, Nguyễn
Thành Trí và Đặng Văn Hai đại diện cắt bánh mừng thọ quý NT. Chúng tôi mong Quý NT vẫn mạnh khoẻ để
hằng năm đến ngày sinh nhật BC, sự hiện diện của Quý NT là niềm vui cho tất cả Chiến Hữu. Phải nhìn nhận
NT Nguyễn Thành Trí và Tôn Thất Soạn luôn miệt mài theo bước chân Chiến Hữu trong quân hành cũng như
trong các kỳ ĐH ở hải ngoại. Điều nầy làm anh em MX noi gương luôn cố gắng đến khi nào không còn cố
gắng được nữa mới thôi. Trong tinh thần nầy, Đ/T Tư lịnh Phó cũng đôi lời tâm tình với anh em và gia đình
và gởi lời chúc mừng thành thật nhất đến các gia đình MX.
Sáng Chúa nhật ngày 2/7/17, mọi người tự do dạo qua thành phố hoặc thăm viếng những người thân và bạn
hữu. Đúng 6 giờ chiều lại tụ tập tại nhà hàng dự buổi tiệc Đại Hội. Sau phần rước Quân Quốc Kỳ, chào cờ
Việt Mỹ. một phút mật niệm, rồi giới thiệu quan khách, trưởng ban tổ chức chào mừng quan khách và khai
mạc Đại Hội.
Cựu Đ/T Nguyễn Thành Trí Tư Lịnh Phó/SĐTQLC, phát biểu đôi dòng cảm tưởng và cám ơn quan khách,
NT Phạm Cang THT/Tổng Hội TQLC cũng đôi dòng cám ơn quan khách và tất cả các Chiến Hữu đã bỏ thời
giờ và tiền bạc đến tham dự. Rồi đến phát biểu của thành phần quan khách. Sau đó NT Lê Quang Liễn đôi
dòng về tiến trình thành lập BC/TQLC thật ngắn gọn để mọi người hiểu được dễ dàng sự hình thành BC/
TQLC. Đến phần cắt bánh Sinh Nhật BC, tất cả MX tề tựu quanh và hát những bài hùng ca như TQLC hành
khúc, Cờ bay trên Cổ Thành Quảng Trị ….vang dội với bừng bừng nhiệt huyết như ngày nào.

Đến phần vận động cho TPB tại quê nhà, phải nói đến MX Vũ Truyền TĐ6/TQLC và MX Nguyễn Văn Lộc
TĐ/QY/TQLC cũng như Nguyễn Văn Tài PĐB/TQLC.
MX Truyền đã bán DVD ghi lại các kỳ ĐH được 1,800 USD và tặng hai bình hoa làm bằng võ đạn mà MX
Nguyễn Tấn Tài đã đấu giá 500 USD. MX Nguyễn Văn Lộc bán được hơn 400 USD áo thun có logo TQLC.
Cũng phải nhắc đến cháu Thu Hà, con của MX Nguyễn Đình Định, Nghị Viên TP Westminster đứng bán đấu
giá thật sinh động và thu hút sự chú ý đến mọi người.

Nhìn sinh hoạt của ĐH, nhận thấy mọi người đều hướng về TPB, tìm mọi cách để giúp đở, mọi nổ lực tập
trung vào sự nhớ ơn đến những người đã bỏ lại một phần thân thể trong công cuộc chiến đấu chống lại CS xâm
lược gìn giử thanh bình cho miền Nam VN.
Phần văn nghệ cây nhà lá vườn nhưng rất sôi động và không kém phần hấp dẩn. Phần vũ điệu của các cháu gái
của cộng đồng VN ở OK, làm mọi người ngạc nhiên và thích thú.
Sau nữa phải nói đến Bà Xã của MX Hà Văn Bình, bà Quả Phụ MX Nguyễn Văn Gừng, bà Quả Phụ MX
Nguyễn Kim Tiền, cùng tất cả các chị MX khác làm buổi Dạ Tiệc vô cùng sinh động và điều cần thiết là cân
bằng âm dương trong không khí vui nhộn.
Đến phần cư xử của Cựu Đ/T Nguyễn Thành Trí thật đích đáng làm mọi người phải suy nghỉ. Với cương vị là
Tư Lịnh Phó, nhưng mổi lần phát biểu đều khiêm nhường, luôn công nhận Cựu Đ/T Tôn thất Soạn là bậc đàn
anh và là cấp chỉ huy trực tiếp của mình.

Nói về tổ chức ĐH phải nói các Chiến hữu ở OK cố gắng để hoàn thiện ngày Hôi Ngộ một cách xuất sắc, nhất
là vợ chồng anh Hà Văn Bình trưởng ban tổ chức. Mặc dầu buổi tiệc nào cũng không tránh khỏi khuyết điểm,
nhưng nhìn chung ngày ĐH/TQLC năm 2017 tại OK là tốt đẹp và đáng nhớ. Sự phối hợp với các tổ chức hôi
đoàn khác và Công Đồng người Việt ở OK để được sự ủng hộ tuyệt đối là đáng nói nhất.
Để kết thúc, chúng tôi xin chân thành cảm tạ ban tổ chức nói chung và vợ chồng anh Hà Văn Bình nói riêng
đã tạo điều kiện thuận lợi để chúng ta gặp nhau.
MX Mai Văn Tấn.

