
Trong ngày Tiền Đại Hội TQLC 2014 tại 
Atlanta, Tổng Hội Trưởng Pham Cang (vừa 
được anh em Mũ Xanh hiện diện khẩn khoản 
điều hành tổng hội thêm một nhiệm kỳ nữa) 
sau khi đúc kết ý kiến đã tuyên bố Đại Hội 
TQLC năm 2015 sẽ tổ chức tại Houston. 

Như cơn mưa trút xuống vùng đất sau 
bao ngày nóng bức, giống như cỏi lòng mong 
muốn của anh em Thủy Quân Lục Chiến khắp 
mọi nơi đến Houston để thăm Tango, Đại 
Tá Nguyễn Thành Trí Tư Lệnh Phó Sư Đoàn 

TQLC. Mặc dù Tango tuổi hạc ngày càng cao 
mà vẫn thường xuyên hiện diện trong những 
lần Đại Hội TQLC, lúc thì ở Virginia cận Đại 
Tây Dương, khi thì California, Seattle giáp Thái 
Bình Dương. Năm 2007 Tango đến với anh em 
ở Victoria Úc Châu một lục địa xa xôi (đối với 
Hoa Kỳ), thể hiện tình huynh đệ chi binh trong 
bất cứ hoàn cảnh, thời gian. Mỗi lần gặp anh 
em, Tango muốn bắt tay thân mật từng người, 
thuở còn chinh chiến mỗi giờ mỗi phút có sự 
mất mát, giờ đây sống ở nước tự do nhưng tuổi 

Ñaïi Hoäi TQLC
NĂM 2015 

tại thành phố Houston
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tác, bệnh tật trong mỗi anh em…biết có còn 
tồn tại để gặp nhau lần tới không. 

Năm 2015 tuy đở bước chân đi nhưng 
trên vai Tango trọng trách to lớn đối với Binh 
Chủng TQLC, trong mỗi lần họp, Tango luôn 
luôn lưu ý: 

- Toán QQK phải trình diễn cho đẹp, các 
động tác phải đúng, bước đi thật hùng dũng, 
vì đây là bộ mặt của Binh Chủng TQLC trước 
dân chúng và các hội đoàn quân đội.  

- Tiếp đãi quan khách lịch sự nhã nhặn.
- Dành mọi ưu tiên cũng như phục vụ hết 

mình với anh em và gia đình từ xa đến.
Tango luôn luôn có mặt trong các buổi 

họp, lắng nghe những ưu tư  trở ngại rồi góp 
ý để thúc đẩy công việc được trôi chảy. Tango 
đến trong các lần tập dượt ngoài trời dưới ánh 
nắng gay gắt của Texas cũng như  trong phòng 
họp của nhà hàng đôi lúc máy đều hòa không 
khí bị trở ngại, Tango hướng dẫn thực hành 
nghi lễ sao cho trang trọng và đúng nguyên tắc 
(Tango sưu tầm và in ra giấy dẫn chứng)  

Bên cạnh đó Ban Văn Nghệ cho ngày Tiền 
Đại Hội do MX Đặng Vi và MX Bùi Thế Hùng 
phụ trách, phu nhân của cố MX Nguyễn Hữu 
Bình mời gọi một số chị đến tập dượt đồng ca. 
MX Nguyễn Gia Quyết phụ trách văn nghệ 
đêm dạ tiệc mời 3 ca sĩ chuyên nghiệp Ngọc 

Đan Thanh, Diễm Liên, Ngọc Sơn, 
MX Quyết sắp xếp chương trình  thật 
hấp dẫn, hào hứng. NT Nguyễn Văn 
Cảnh TBTC cùng MX Nguyễn Văn Lý 
và hiền nội thực hiện đài tử sĩ, hoạ sĩ 
Nguyễn Đức Cường giúp vẽ cảnh sắc 
trang trí sân khấu, toán làm cổ thành 
Quảng Trị gồm MX Lâm Tấn Minh thợ 
mộc, MX Nguyễn Ngọc Toàn cưa lộng 
cùng một số MX tập họp tại tư gia MX 
Trịnh Văn Tằng khiêng ván và cột đã 
thực hiện xong trong 3 ngày. Tất cả mọi 
người làm việc trong sự hăng say, vui vẻ 
vì số lượng gia đình TQLC tham dự đại 

hội đang tăng dần đến 400 người. 
 Ngày vui đã đến, toán đưa đón ở 2 phi 

trường thật vất vả, tuy ham vui cùng bạn bè 
mới đến nhưng trách nhiệm làm tài xế bảo 
đảm an toàn cho gia đình về dự đại hội nên 
phải chu toàn nhiệm vụ trước. 

Ngày Thứ Bảy 4 Tháng 7 Năm 2015
Mọi người mong trời mau sáng để khoác 

bộ quân phục sóng biến, đội mũ beret xanh, 
soi bóng mình trong gương  rồi khoát tay cùng 
hiền nội  ra tượng đài kỷ niệm quân nhân Việt 
Nam và các nước Đồng Minh hy sinh trong 
cuộc chiến tranh chống Cộng Sản. Tại đây mọi 
người cảm thấy như trẻ lại, nhìn nhau nhớ 
thuở tung hoành trên chiến trận, bạn đồng 
đội kẻ còn người mất, 40 năm thoáng trôi qua 
sao nhanh quá. Ngày xưa thường tự nhủ phải 
chiến đấu tới viên đạn cuối cùng, còn hôm nay 
thì sao? Phải chiến thắng sự mệt mỏi, bệnh tật, 
nếu có thể được để đến với anh em cho đến khi 
sức tàn. Năm trôi qua, người thêm vắng bóng, 
biết còn được bao nhiêu năm nữa đây! 

Sau lễ chào cờ và truy điệu, buổi họp 
Tiền Đại Hội tại nhà hàng Ocean Palace, MX 
Nguyễn Văn Lộc và MX Nguyễn Văn Phước 
tình nguyện tổ chức Đại Hội TQLC năm 2016. 
Mặc dù chỉ có 2 người luôn luôn có mặt  trong 

                 SÓNG THẦN

016



các lần đại hội, nhưng với tấm lòng thiết tha 
với Binh Chủng TQLC và được sự hổ trợ ngay 
lúc đó của NT Sàigòn, NT THT Phạm Cang, 
cùng một số MX (sẽ tham gia trong BTC), hai 
anh sẵn sàng và được mọi người tán thưởng.

Tiệc hội ngộ gia đình TQLC vào lúc 7 giờ 
tối trong không khí ấm cúng và náo nhiệt với 
giọng hát hùng hồn cùng tiếng vổ tay rộn rả 
của bản nhạc TQLC Hành Khúc trong lúc 4 
TQLC Houston đẩy chiếc bánh mừng Sinh 
Nhật 80 của NT Tango. Với niềm vui bất ngờ, 
NT Tango bày tỏ tâm tình làm cả phòng tiệc 
bật cười. Tango nói:

- Tôi cố dấu anh em vì đã ngoài 80 tuổi…, 
càng về già thì mới thấy rõ giá trị sâu sắc của 
câu nói: “Một Ngày TQLC Là Một Đời TQLC” 

MX Trần Như Hùng ở Victoria Úc Châu 
tạo không khí thật hào hứng qua việc bán cà 
vạt để giúp anh em TPB TQLC, đặc biệt có một 
cà vạt được Khóa 26 TĐ đấu giá đến 850 đô la, 
anh em Pháo Binh đã bỏ ra 200 đô cũng chưa 
sờ được nó (theo lời anh Hùng). Anh Hùng đã 
trao thẳng cho NT THT Phạm Cang số tiền 
bán được trên 2 ngàn đô la do công sức của 
anh cùng quý MX Trần Xuân Nhàn Bắc Cali, 
MX Lý Khải Bình Nam Cali…

Cùng với NT Tango, NT Sàigòn Đại Tá Tôn 
Thất Soạn và phu nhân luôn luôn đến tham dự 

trong các lần Đại Hội TQLC. Năm 1967 NT 
Sàigòn là Chiến Đoàn Trưởng Chiến Đoàn B 
(Bắc Bình Vương) TQLC, Tháng 10 năm 1968 
Binh Chủng TQLC nâng cấp Sư Đoàn, NT 
Sàigòn trở thành Lữ Đoàn Trưởng LĐ258, sau 
đó NT Sàigòn làm Tỉnh Trưởng Tỉnh Hậu Ng-
hĩa. Rất nhiều anh em về binh chủng sau này 
chỉ được nghe những người lính thâm niên kể 
lại, nhưng nơi xứ người họ nhìn thấy sự quan 
tâm và sinh hoạt gắn bó với  TQLC của NT 
Sàigòn nên sự kính phục và quý trọng càng 
tăng lên trong lòng họ. 

Năm nay Đại Hội TQLC 2015 vinh dự đón 
tiếp Phu Nhân Thiếu Tướng TL/SĐTQLC, 
Đại Tá Tôn Thất Soạn Tỉnh Trưởng Tỉnh Hậu 
Nghĩa cựu LĐT/LĐ258, Trung Tá Trần Thiện 
Hiệu cựu CHT PB/SĐ, Trung Tá Đặng Bá Đạt 
CHT PB/SĐ. Thiếu Tá Nguyễn Hữu Lạc TĐT 
TĐ3PB, Thiếu Tá Trương Công Thông TĐT 
TĐ2PB, Trung Tá Nguyễn Văn Phán cựu TĐT 
TĐ8/TQLC, Trung Tá Hồ Quang Lịch cựu 
TĐT TĐ5/TQLC, Thiếu Tá Dương Văn Hưng 
TĐT TĐ1/TQLC, Thiếu Tá Trần Ngọc Toàn 
cựu TĐT TĐ4/TQLC, Thiếu Tá Phạm Văn 
Tiền TĐT TĐ5/TQLC, Thiếu Tá Phạm Cang 
TĐT TĐ7/TQLC, Thiếu Tá Trần Thị Huy Lễ 
Trưởng Phòng Xã Hội / SĐTQLC, Thiếu Tá 
Huỳnh Văn Phú Phòng Tâm Lý Chiến, Thiếu 

Tá Tô Văn Cấp Chủ Bút ĐSST …  
Phần văn nghệ được MX Đặng 

Vi và MX Bùi Thế Hùng điều khiển, 
anh em được thưởng thức saxophone 
cùng giọng hát của MX Hoàng Hữu 
Phước Oklahoma. Ca Sĩ Kim Phượng 
Houston, Ca Sĩ Thanh Nhàn Oklaho-
ma, giọng ca điêu luyện nhạc Pháp 
của hiền nội MX Nguyễn Văn Trung 
Dallas cùng gia đình MX lính hát lính 
nghe kéo dài và chấm dứt lúc 11 giờ 
đêm.
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Ngày 5 Tháng 7 Năm 2015
 Vì bị trở ngại không thể dựng cổ thành  

sớm vào Thứ Sáu như đã hoạch định nên trưa 
ngày Chủ Nhật anh em đến dốc toàn lực dựng 
cổ thành xong lúc 3 giờ chiều, một số anh chị 
phụ việc sắp bàn ngăn nắp  theo sơ đồ, nhưng 
giờ chót bị xáo trộn, số người tham dự lên đến 
75 bàn, không còn chổ trống cho toán QQK di 
chuyển nên cuối cùng đứng tại chổ trong nghi 

lễ khai mạc. . 
Sau nghi lễ khai mạc 

chào cờ, một phút mặc 
niệm, là tới phần trình 
bày của:

- MX Nguyễn Văn 
Cảnh, trưởng ban tổ 
chức đại hội ngỏ lời chào 
mừng quan khách.

-MX Lê Quang Liễn 
tường trình cuộc phản 
công của QLVNCH, đặc 
biệt phần trách nhiệm 
của Sư Đoàn TQLC. 

-MX Lưu Văn Phán 
Hội Trưởng Hội TQLC 

Houston sơ lược tiến trình thành lập Binh 
Chủng TQLC, những chiến thắng lừng danh 
khắp 4 vùng chiến thuật, vì vận nước Sư Đoàn 
TQLC đành cam chịu chung theo số phận của 
quê hương.

- Lời phát biểu của Đại Tá Nguyễn Thành 
Trí TLP/SĐTQLC.. 
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Dạ tiệc bắt đầu bản nhạc “Cờ Bay Trên 
Thành Phố Thân Yêu” do Hội TQLC Houston 
đồng ca đã mở đầu chương trình văn nghệ, MX 
Đặng Vi và ái nữ MX Trịnh Văn Tằng trình 
bày “Quảng Trị Cờ Bay” do Tango sáng tác 
đã diễn tả đúng tâm tư của người dân Quảng 
Trị khi thấy lá cờ VNCH tung bay trên thị xã.  
Chị Trần Văn Hợp với bản nhạc “Người Yêu 
Của Lính” với bao ước mong của cô gái tuổi 
xuân thì, ca sĩ Ngọc Đan Thanh dùng tiếng hát 
quyên góp được 262 đô la và chị thêm vào cho 
tròn 400 đô la trao cho BTC. Các ca sĩ Kim 
Phượng ở Houston, ca sĩ Thanh Nhàn ở Okla-
homa, ca sĩ Hồng Diễm, ca sĩ Ngọc Sơn, ca sĩ 
Diễm Liên đưa quan khách trở về quá khứ, 
những chiến thắng, những hy sinh mất mát 
trong cuộc chiến. 

MX Vũ Xuân Truyền và hiền nội ở Louisi-
ana dùng tài năng và kỹ thuật chuyên nghiệp 
chụp hình, những tấm ảnh đẹp được anh em 
ủng hộ và anh chị Truyền trao hết 425 đô la 
yểm trợ TPB cho BTC.

 Tổng kết đại hội và gây quỹ TPB, TBTC 
niên trưởng Nguyễn Văn Cảnh tuyên bố sau 
khi kết toán được 19,573 đô la trao cho THT 
Phạm Cang, ông bà Hoàng Minh Thúy chủ 

nhiệm Nguyệt San Xây Dựng đã ủng hộ thêm 
cho tròn 20 ngàn.   

 Tiệc vui rồi cũng tàn, những cái bắt tay 
quyến luyến, chúc mọi người được nhiều sức 
khỏe, mong gặp lại tại Đại Hội TQLC 2016 tại 
Grand Rapids Michigan.

 Toán vận chuyển liên tục đưa gia đình 
Mũ Xanh ra phi trường, khi người khách cuối 
cùng trong danh sách vào trong cửa check in, 
nhiệm vụ của toán này mới thật sự chấm dứt. 

Đại Hội TQLC năm 2015 giúp mọi người 
hân hoan gặp lại nhau và là cơ hội giúp được 
món quà nhỏ cho TPB TQLC, được biết số 
tiền yểm trợ được trao cho THT tổng cộng là 
30,228 đô la. Bầu trời vẫn xanh, màu xanh hy 
vọng, mong ngày lại gặp nhau ở Đại Hội TQLC 
Michigan 2016.
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