
 Trong 2 ngày Thứ Bảy 4/10 và Chủ Nhật 
5/10/2014, Liên hội TQLCVN Úc Châu đã họp 
Đại Hội thường niên để kỷ niệm 60 năm thành 
lập Binh Chủng (1/10/1954-1/10/2014) và 42 năm 
chiến thắng Quảng Trị (16/9/1972-16/9/2014). 
Đại hội TQLCVN ÚC năm nay do Hội TQLC tại 
tiểu bang Nam Úc chịu trách nhiệm tổ chức với sự 
tham dự của đa số các hội viên thuộc 2 hội TQLC 
ở New South Wales và Victoria.

LỄ TRUY ĐIỆU.
Theo truyền thống 

của LH/TQLCVN UC, 
tối Thứ Bảy 4/10 là lễ 
truy điệu chiến sĩ trận 
vong, nói chung, và các 
chiến sĩ TQLCVN, nói 
riêng, đã hy sinh vì lý 
tưởng tự do. Đây cũng 
là dịp tưởng nhớ sự hy 
sinh của tất cả quân dân 
cán chính VNCH và các 
chiến binh Đồng Minh, 
đặc biệt là 534 nam nữ quân nhân Úc Đại Lợi đã 
hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam ngăn 
chặn làn sóng xâm lăng của CSVN.

Đúng 7 g tối Thứ Bảy 4/10/2014 lễ truy điệu 
được cử hành tại Hội trường Dom Mikolaja 
Korpenika của cộng đồng Ba Lan tại Nam Úc. 
Trong số quan khách Úc Việt tham dự, có sự 

Đại Hội TQLC
 ÚC CHÂU 2014. 

Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập Binh Chủng.

Kỷ Niệm 42 Năm Chiến Thắng Quảng Trị.

hiện diện của Brigadier General Lorie Lewis, 
Chuẩn Tướng (hồi hưu) Quân Lực Úc, TS Duncan 
McFetridge, MP, Dân Biểu Tự Do, Bộ Trưởng 
Đối Lập (phát ngôn viên) tiểu bang Nam Úc về 
Cựu Chiến Binh Sự Vụ (Veteran Affairs), ông Bill 
Denny AM, Giám đốc Nha Cựu Chiến binh Nam 
Úc (Director, Veterans SA), đồng thời là Chủ tịch 
Ủy ban ANZAC Day và Hội Đồng Tưởng Niệm 
ANZAC Day, ông Đoàn Công Chánh Phú Lộc, 
Chủ tịch CĐNVTD/NU, BS Ngô Anh Tuấn, CT/

Hội CQN/QLVNCH NU 
cùng đại diện nhiều hội 
đoàn đoàn thể trong cộng 
đồng người Việt Nam 
Úc, đại diện các Quân 
Binh Chủng QLVNCH 
tại Nam Úc và nhiều 
đồng bào.

Lễ Rước Quốc 
Quân Kỳ Và Chào 
Cờ Úc Việt.

MX Nguyễn Viết 
Bích, LHT/LH/TQLC ÚC nhiệm kỳ 2013-2014 
chào mừng quan khách trước khi mời mọi người 
xem video ngắn trình bày khái quát về lịch sử thành 
lập, trưởng thành và chiến đấu của Binh Chủng 
TQLCVN từ năm 1954 cho đến ngày 30/4/1975.

 Tiếp theo là nghi thức truy điệu. 
 Tất cả quan khách, đồng bào đã đứng nghiêm 
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cùng LH/TQLCVN UC dành một phút mặc niệm 
tưởng nhớ đến tất cả Quân, Cán, Chính đã hy sinh 
cho lý tưởng tự do của tổ quốc.

 MX LHT và 2 MX LHP đại diện LH/TQLCVN 
UC gác quân kỳ rủ, đặt vòng hoa và dâng hương 
trước bàn thờ. 

Quan khách Úc Việt được mời lên đặt vòng 
hoa và thắp nến tưởng niệm Quan khách và đồng 

bào Việt dâng hương. Và cuối cùng, toàn thể LH/
TQLCVN ÚC nghiêm chào khi 3 phu nhân đại 
diện anh em dâng hương tại bàn thờ

Một số quan khách Úc Việt đã phát biểu 
cảm tưởng, lần lượt là Tướng Lorie Lewis, Dân 
Biểu McFetridge, Giám Đốc Cựu Chiến Binh Bill 
Denny, CT/CĐNVTD NU và CT/CQN/QLVNCH 
NU.

Chuẩn Tướng Lewis nhấn mạnh đến phần tìm 
hiểu của ông về lịch sử Binh Chủng TQLCVN và 
trích dẫn lời Đại Tướng TQLC Hoa Kỳ Anthony 

Zinni, từng là 1 sĩ quan Cố Vấn với TQLCVN, ca 
tụng khả năng và tinh thần chiến đấu của các quân 
nhân TQLCVN

Tiến Sĩ  Duncan McFetridge, MP, Dân Biểu 
Tự Do, Bộ Trưởng đối lập (phát ngôn viên) tiểu 
bang Nam Úc về Cựu Chiến Binh sự vụ (Veteran 
Affairs) thán phục cuộc chiến đấu của người lính 
TQLCVN và tỏ lòng quý mến khi được biết về 
nỗ lực của Tổng Hội để giúp đỡ những đồng đội 
thương binh TQLC kém may mắn còn phải chịu 
đựng mọi điều đắng cay khổ sở nơi quê nhà.

Giám Đốc Cựu Chiến Binh Nam Úc, một cựu 
quân nhân Úc tham chiến VN, Bill Denny cũng nói 
về sự hy sinh của TQLCVN qua những trận đánh 
lớn như Tết Mậu Thân, hành quân Kampuchea và 
nhất là trận chiến Mùa Hè Đỏ Lửa với cao điểm là 
chiến thắng tái chiếm Quảng Trị. Ông cũng nhắc 
đến một số kỷ niệm với TĐ4/TQLC, hậu cứ tại 
Vũng Tàu.

Trước khi kết thúc lễ truy điệu, MX Trịnh Tấn 
Xuân, trưởng ban tổ chức ĐH, đã thay mặt LH cám 
ơn sự hiện diện của quan khách và ngỏ lời mời mọi 
người đến dự dạ tiệc mừng sinh nhật Binh Chủng 
vào tối Chủ Nhật 5/10/2014, và mọi quan khách 
cùng LH chụp tấm ảnh lưu niệm.

ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN
Chiều Chủ Nhật 5/10/2014, LH/TQLCVN ÚC 

đã họp đại hội thường niên.
BCH/LH đã tóm tắt sinh hoạt của LH trong 

năm qua, phổ biến những tin tức cập nhật về sinh 
hoạt của Tổng Hội, về quỹ yểm trợ thương binh 
TQLC, kết quả của ĐH 2014 tại Atlanta, và đặc 
biệt về tiến trình biên soạn và thực hiện Quân Sử 
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của Binh Chủng.
Sau khi các HT địa phương báo cáo và đại hội 

bàn thảo để giải quyết một số vấn đề liên quan đến 
sinh hoạt LH, BCH nhiệm kỳ 2013-2014 tuyên bố 
hoàn thành nhiệm vụ, bàn giao trách nhiệm cho tân 
BCH nhiệm kỳ 2014-2015, qua nghi thức bàn giao 

quân kỳ và khiên huy hiệu binh chủng.
BCH/LH/TQLCVN ÚC nhiệm kỳ 

2014-2015:
LHT: MX Nguyễn Văn Điện (HT Hội 

TQLCVN NSW)
LHP: MX Quách Vũ Uối (HT Hội 

TQLCVN VIC)
LHP: MX Nguyễn Viết Bích (HT Hội 

TQLCVN SA)
TTK: MX Trần Như Hùng (Hội 

TQLCVN VIC)
Đại hội năm tới (2015) sẽ tổ chức tại 

Sydney vào dịp cuối tháng 9, đầu tháng 10 và do 
Hội TQLCVN NSW chịu trách nhiệm.

ĐÊM DẠ TIỆC
Tối Chủ Nhật 5/10/2014, dạ tiệc mừng sinh 

nhật thứ 60 binh chủng TQLCVN diễn ra cũng tại 
Hội trường Dom Mikolaja Korpenika quy tụ hơn 
20 bàn quan khách và thành viên LH/TQLCVN 
NU cùng gia đình.

Sau phần Trưởng ban TC chào mừng quan 
khách, toàn thể LH đã lên trình diện cùng tân 
BCH và hát bài TQLCVN hành khúc. Kế tiếp, 
chiếc bánh sinh nhật binh chủng được BCH TH 
gồm MX LHT và 2 MX LHP cùng cắt trong tiếng 

hát, tiếng chạm ly chúc mừng;  và mọi người cùng 
vui vẻ thưởng thức bữa tiệc do một số MX cùng 
gia đình đảm trách với một chương trình văn nghệ 
tuy là ‘cây nhà lá vườn’ nhưng không kém phần 
sôi nổi, hào hứng.
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