
Thư Của YM Zo

(YM Zody, ái nữ của MX Hùm Xám Trần 
Văn Thuận, đang bị chấn chỉnh)

Đầu tháng 9/2016 vừa rồi, cháu Zody từ giã 
cha mẹ, anh chị em trong gia đình Young Ma-
rines cùng các chú bác TQLCVN để bay sang 
Tô Cách Lan theo học hậu đại học tại Việt Đại 
Học Edinburg.

Trước khi đi, cháu viết thư gửi tất cả những 
người mà cháu thương mến gọi là “gia đình 
TQLCVN của cháu”, tiếng là để giải thích lý do 
tại sao sau khi tốt nghiệp Đại Học UCI cháu lại 
phiêu lưu sang mãi Anh Quốc để “học thêm”, 
nhưng thật ra là để bày tỏ lòng quý mến, biết 
ơn và thương yêu của cháu đối với tất cả mọi 
người.

Lá thư của Zody viết bằng tiếng Anh (xin 
kèm thêm ở cuối thư) đã và sẽ làm tất cả những 
ai từng là người lính TQLCVN phải cảm động.

 Xin mạn phép chuyển sang tiếng Việt và 
gửi lên đây để gọi là một món quà bất ngờ thật 
tuyệt vời kính gửi đến tất cả quý Đại Bàng và 
chiến hữu Mũ Xanh khắp nơi nhân dịp kỷ niệm 
62 năm thành lập Binh Chủng (1/10/1954-
1/10/2016) (LKB).

                                *
                    *     *(Bố Thuận và con gái Zody)
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Kính Gửi Đại Gia Đình Mũ Xanh Của Zody.
 Có thể một số cô, chú, bác biết Zody đang 

ở Scotland để học khóa Masters In Sociology 
& Global Change (Thạc sĩ khoa Xã Hội và thay 
đổi toàn cầu). Nhớ lại hôm dự tang lễ Bác Hào, 
bữa đó Zody choáng ngợp vì bầu không khí 
tràn đầy yêu thương và tinh thần TQLCVN 
bao trùm cả căn phòng. Nghĩ tới đó là Zody 
nhớ tất cả các chú các bác vô cùng. Dù lúc nào 
Zody cũng thấu hiểu ý nghĩa lớn lao của gia 
đình TQLC đối với bản thân, nhưng cái chết 
của người thân yêu luôn luôn nhắc nhở Zody 
rằng cần phải bày tỏ lòng biết ơn đối với tình 
thương yêu được các chú bác dành cho mình.

 Hôm nay Zody xin chia sẻ với tất cả các chú 
bác một món quà.  Món quà này, tuy không 
phải là vật chất, nhưng là món quà thành tựu 
mà Zody hy vọng các chú các bác sẽ thấy hãnh 
diện với nó, vì các chú các bác đã đóng góp vào 
điều mà đối với Zody là một sự thành công.

Zody xin gửi các chú bác bản sao của tờ khai 
cá nhân mà Zody đã từng nộp cho 10 trường 
để xin theo học khóa hậu Đại Học. 

Có thể có người thắc mắc cớ gì mà Zody 
phải xin theo học ở nước ngoài trong khi đang 
sống ở Mỹ, một quốc gia có nền giáo dục hàng 
đầu thế giới. Xin thưa, đơn giản lắm, và Zody 
xin giải thích:

Tờ khai này Zody đã nộp hồi tháng 12 vừa 
qua kèm với đơn xin học gởi tới 10 trường 
chuyên dạy hậu đại học. Trong vòng 1 tháng 
Zody nhận được hồi âm là cả 10 trường đã nộp 
đều nhận Zody.

Dạ đúng, cả 10 trường, trong số 10 trường 
đó thì có 3 trường cho Zody học bổng. Trong 
10 trường đó thì 6 trường thuộc số 100 Đại 
học hàng đầu thế giới.  

Và để có khái niệm thì trường mà Zody 
chọn để theo học, Đại Học Edinburgh chỉ kém 
những đại học lừng danh Princeton hay Yale 
chỉ 2 hoặc 3 hạng nhưng cao hơn cả Columbia 

và UCLA. Điều đó có nghĩa ĐH Edinburgh là 
một trường rất khó được vào và là trường danh 
tiếng như những đại học thuộc Ivy League 
hoặc các trường thượng hạng của nước Mỹ.

 Thưa như vậy được nhận vào đó là một 
thành quả đáng kể phải không ạ?

 Vì thế, giờ đây sau khi đã chia sẻ chuyện này, 
Zody hy vọng tất cả các chú các bác hiểu lý do 
tại sao Zody quyết định đi như vậy. Zody có một 
mục đích lớn lao để theo đuổi. Mặc dù trong tờ 
khai có nói tới cha mẹ Zody, nhưng xin hiểu vì 
ba Zody là một quân nhân TQLC nên gia đình 
TQLC đương nhiên cũng được tính trong đó,  
vì gia đình TQLC đã nằm trong huyết quản của 
Zody. Nhiều người thừa hưởng của cải, tiền bạc 
từ cha mẹ họ và coi như vậy là giàu có, nhưng 
Zody vì được thừa hưởng dòng máu TQLC nên 
Zody luôn luôn “giàu” hơn họ nhiều.

Zody gia nhập đoàn Young Marines khi mới 
13 tuổi. Trong suốt những năm mà các chú các 
bác nghĩ rằng Zody không nghe lời thì thật ra, 
xin tin rằng Zody luôn lắng nghe mọi điều dạy 
bảo. Zody hy vọng các chú các bác thấy hãnh 
diện về con người Zody hôm nay, vì các chú 
các bác đã biến Zody trở nên một con người 
tốt đẹp hơn.  Zody tự tin, Zody vững vàng, 
Zody không nhu nhược, nhút nhát.

Thưa, đây là lời cảm ơn chân thành của Zody 
xin gửi đến tất cả các chú các bác. Mặc dù đôi 
lúc Zody có thể lang thang nơi này nơi  khác 
nhưng Zody lúc nào cũng ở bên cạnh tất cả các 
chú, các bác.

Một ngày Thủy Quân Lục Chiến là một đời 
Thủy Quân Lục Chiến.

   *
           *      *
 To My Marine Family.
As some of you know, I am in Scotland 

studying for my Masters in Sociology & Global 
Change.  

In attending Bac Hao’s funeral, I was over-

Thuỷ Quân Lục Chiến
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whelmed with how much love and spirit was in 
the room. It reminded me of how much I miss ev-
eryone. Although I never lose sight of how much 
the TQLCVN family means to me, the passing 
of a loved one will always serve as a reminder to 
always show how much you appreciate the peo-
ple you love.

Today, I want to share something with all of 
you as a gift. This gift, though not physical, is 
a gift of accomplishment that I hope you will 
be proud of because you contributed to what I 
consider a success. This is a copy of my personal 
statement that I submitted for 10 different Grad-
uate schools. 

Some of you have questioned why on Earth 
I would choose to study internationally when I 
live in a Country that provides world class edu-
cation. It’s simple, I’ll explain. 

This statement was submitted with my ap-
plication to 10 graduate schools this past De-
cember. Within a month, I heard back. Of 10 
schools, I got into all 10 schools--yes, all 10. Of 
the 10 schools, I received scholarships to study at 
3 schools. Of the 10 schools, 6 are top 100 in the 
WORLD. To put this into perspective, the school 
I chose, the University of Edinburgh, falls just 
2-3 ranks after the likes of Princeton and Yale. 
However, it ranks HIGHER than Columbia and 
UCLA. This means this school is just as compet-
itive and just as prestigious as Ivy League or top 
school in the US. It’s a big accomplishment, don’t 
you think?

So now, after having shared this, I hope you 
understand my choice to leave. I have a great-
er purpose to pursue. Although my statement 
mentions my parents, please know that because 
my Dad is a Marine, the Marine family is nat-
urally included--it’s in my blood. Many children 
inherit money and consider themselves rich, but 
I inherited the blood of a Marine--I will always 
be richer. 

I joined Young Marines when I was 13. The 
many years that you thought I wasn’t listening 
when you spoke, trust me, I was. I hope you 
are proud of the person I am, because you have 
changed me into a better person. I am confident. 
I am strong. I am fearless.

This is my thank you to you all. Although 
sometimes I may stray, I am always with you, 
because you are always with me. Once a Ma-
rine, always a Marine.

    *
                             *         *
Thưa Quý Niên Trưởng Và Các Chiến Hữu 

Mũ Xanh.
Thật là hãnh diện khi chúng ta, đại gia đình 

TQLCVN, có được các con, các cháu như 
Zody. Các cháu tuy sinh ra và lớn lên ở xứ 
người, trong một xã hội mà nền văn hóa có sức 
mạnh hòa tan, trộn lẫn mọi nền văn hóa du 
nhập, các cháu vẫn là những đứa con, đứa cháu 
ngoan ngoãn, hiếu thảo, biết kính trọng ông 
bà, cha mẹ, chú bác, anh chị em. Đặc biệt hơn 
thế, các cháu lại là con/cháu của TQLCVN, và 
như Zody đã nói “vì được thừa hưởng dòng 
máu TQLC nên Zody thấy rằng mình luôn 
luôn giàu có hơn những kẻ thừa hưởng của cải, 
tiền bạc từ cha mẹ ông bà để lại”.

Có con cháu luôn hãnh diện là “con cháu 
TQLCVN” như Zody thì làm sao chúng ta 
không hãnh diện?

Tương tự, chúng ta có một đứa con/cháu 
khác, Đoàn Trưởng của Zody, đó là cháu 
Thu-Hà (Diedre Thu-Hà) con gái của cố MX 
Nguyễn Đình Định. Cháu Thu-Hà trưởng 
thành trước Zody, dấn thân trước Zody trong 
sinh hoạt của đoàn Young Marines cũng như 
các sinh hoạt của gia đình TQLCVN và của cả 
cộng đồng người Việt tại Nam California.

Kỳ bầu cử này (8/2016), Thu Hà quyết định 
dấn thân thêm một bước xa hơn, đi vào sinh 
hoạt chính trị dòng chính để ra ứng cử Nghị 

                 SÓNG THẦN

073



Viên của thành phố Garden Grove Nam CA, 
nơi tập trung đông đảo người Việt , trong đó 
rất nhiều chú, bác của cháu là TQLCVN.

Nhất định chúng ta phải cố gắng hết sức 
đủ mọi cách để hỗ trợ và giúp cho cháu Thu-
Hà đạt được mục đích. Vì sự thành công của 
cháu Thu-Hà sẽ không chỉ là thành công, chiến 
thắng của riêng cá nhân cháu, mà chính là của 
tất cả chúng ta, những người CQN/TQLCVN, 
không phải của riêng gia đình Thu-Hà (mẹ, 
các em, chồng, con) mà cũng là của “đại gia 
đình TQLCVN” (như cháu Zody đã nói).

Là người ở xa, rất xa -ngoài nước Mỹ và 
ngoài California, ngoài thành phố Garden 
Grove (nghĩa là chẳng thể giúp gì được cho 
cháu), tôi chỉ biết và chỉ xin có lời thiết tha 
mong mỏi quý ĐB, NT, TQ và CH/MX tại đó 
hãy xem Thu-Hà như con, như cháu của mình 
để giúp chau một tay. (Xin nói cho rõ: lời kêu 
gọi này là tự nguyện của một MX, đàn em của 
cha cháu, người được cháu luôn tôn trọng gọi 
là “Chú”, chứ Thu-Hà không hề mở miệng nhờ 
cậy).

Xin đa tạ và kính chào tất cả.
                           Ó Biển Trần Như Hùng  
     ***

                  (Hình YM Thu Hà)
Khi cháu Thu Hà tham khảo ý kiến về việc 

tham gia vào dòng chính, chúng tôi rất mừng 
và hãnh diện về sự trưởng thành của thế hệ thứ 

hai, nhưng không khỏi lo lắng khi cháu phải 
đối đầu với nhiều ưng cử viên khác vì thế Hội 
TQLC Nam CA đã sát cánh với cháu ngay từ 
bước đầu.

Kết quả đắc cử vào chức vụ Nghị Viên 
Thành Phố Garden Grove của Young Marines 
Thu Hà là một khích lệ to lớn cho chúng tôi. 
Sự yểm trợ của Đại Gia Đình Thủy Quân Lục 
Chiến khắp các tiểu bang và quý anh chị em 
tại Nam California đã vận động ráo riết trong 
suốt 3 tháng trời, đã nói lên ý muốn “Truyền 
Thống của Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam” 
được tiếp nối qua từng thế hệ.

Thay mặt cháu Thu Hà, chúng tôi chân thành 
tri ân quý Niên Trưởng và anh chị em trong đại 
gia đình TQLCVN

                        MX Nguyễn Phục Hưng

Chuẩn bị đi vận động từng khu vực trong 
địa hạt 3 GG    Và gọi điện thoại đến từng cử 
tri (phone banking)
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Thu Hà cùng gia đình trong Lễ Tuyên Thệ 
nhậm Chức, ngày 13/12/2016

Thư Cảm Tạ Của Nghị Viên Thu Hà
Kính Thưa Quý Ông, Bà, Cô, Chú, Bác Thủy 

Quân Lục Chiến.
 Trong cuộc bầu cử Hội Đồng Thành Phố 

Garden Grove, California vào ngày 8 tháng 11 
vừa qua, kết quả kiểm phiếu chính thức thì 
cháu đã đạt được tỷ lệ phiếu bầu 66.4% so với 
đối thủ của cháu là Clay Bock được 33.6%. 

 Thưa Quý Ông, Bà, Cô, Chú, Bác.
Với kết quả này, lần đầu tiên dấn thân vào 

sinh hoạt chính trị dòng chính đã đạt được 
ngay thành quả đầy vinh dự và vẻ vang như 
thế thật sự đã làm cháu hân hoan. Cháu thật sự 
không ngờ là mọi cư dân trong cộng đồng, từ 
người bản địa cho đến các sắc dân khác, nhất 
là cộng đồng người Việt, đã dành cho cá nhân 
cháu lòng thương yêu và sự ủng hộ nhiệt tình 
đến như vậy. 

Nhưng điều làm cháu hạnh phúc và cảm 
động nhất là sự thương yêu và ủng hộ đặc biệt 
của quý Ông, Bà, Cô, Chú, Bác Thủy Quân Lục 
Chiến Việt Nam và thân hữu, gần cũng như xa. 
Tất cả quý vị đã tin tưởng và không ngần ngại 
ủng hộ cháu ngay từ ngày đầu, về mọi mặt, cả 
tinh thần lẫn thì giờ, công sức và tài chánh. 
Quý vị cũng hết lòng nâng đỡ, luôn tạo mọi 

cơ hội thuận tiện cho cháu trong suốt cuộc 
vận động tranh cử. Đó là một món nợ vô 
cùng lớn lao, món nợ ân tình mà cháu xin 
được khắc ghi và qua tâm thư này xin gửi 
đến tất cả quý vị lòng vô cùng chân thành 
biết ơn của cháu. 

Xuất thân từ gia đình TQLCVN, cháu 
luôn ý thức rằng mình may mắn mang 
trong người dòng máu TQLCVN, một giá 
trị cao cả và thiêng liêng không gì có thể 
phai mờ được. Vì thế, với tâm nguyện, 
cháu xin hứa luôn luôn cố gắng hết sức để: 

-Theo đuổi phương châm: “Mạnh Như 
Sóng Thần”, phải luôn khôn ngoan, tinh tế như 
ông cha, chú bác cháu đã sống và chiến đấu 
trong quá khứ.

-Luôn dương cao ngọn cờ truyền thống 
TQLCVN để quý vị có thể hãnh diện về màu 
cờ sắc áo của Binh Chủng.

-Luôn là YM làm gương của người chị đi 
trước để các em, các cháu kế tiếp đi sau học hỏi 
và noi theo để làm rạng danh hơn nữa Đoàn 
Thanh Thiếu Niên TQLCVN tức Vietnamese 
Young Marines.

Cháu xin khẳng định: 
-“Đây không phải là chiến thắng của cá nhân 

cháu mà là chiến thắng của tập thể người Việt, 
của các bậc cha anh Quân, Dân, Cán, Chính 
VNCH, nói chung, và của gia đình TQLCVN, 
nói riêng.

Đối với thế hệ chúng cháu thì đây là “Chiến 
công tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị” lần thứ 
hai của Vietnamese Young Marines, hậu duệ 
của TQLCVN.

Một lần nữa, cháu xin cảm tạ sự thương yêu, 
đùm bọc của TQLCVN và thân hữu. Xin quý 
Ông, Bà, Cô, Chú, Bác tiếp tục ủng hộ và cùng 
cháu sánh bước trên con đường phục vụ cộng 
đồng.

     Kính
   Young Marine Nguyễn Thu Hà
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 Hoạt Động Của Nghị Viên Thu Hà.
Thành phố Garden Grove ra nghị quyết cấm 

treo cờ VC.
         
Tối Thứ Ba ngày 14/3/2017, Hội Đồng Thành 

Phố Garden Grove (Little Saigon) thông qua 
nghị quyết, với tỉ lệ 6/1, tái xác nhận Quốc Kỳ 
VNCH là biểu tượng linh thiêng của Cộng 
Đồng Người Việt tỵ nạn và chống treo cờ đỏ 
tại các cơ sở công cộng trong thành phố G.G. 
Nghị quyết này do Phó Thị Trưởng Phát Bùi và 
Nghị Viên Thu Hà soạn thảo, đưa ra thảo luận 
và các nghị viên biểu quyết.

Hội đồng TP G.G gồm có 7 nghị viên thì 
nghị viên Kris Beard chống nghị quyết này và 
chỉ công nhận cờ Mỹ mà thôi nhưng nghị viên 
Thu Hà phát biểu:

076

-“Tôi là người Mỹ gốc Việt thuộc thế hệ thứ 
hai, tôi sinh ra tại Mỹ và Mỹ là quê hương tôi, 
do đó cờ Mỹ là cờ của tôi. Tuy nhiên Quốc Kỳ 
VNCH là biểu tượng linh thiêng, là di sản văn 
hóa của tôi. Cha mẹ tôi từng sống chết để bảo 
vệ lá cờ này, bao nhiêu người Mỹ gốc Việt ở 
đây cũng cùng hành động và tư tưởng như vậy, 
treo cờ vàng là để nói lên tinh thân yêu chuộng 
Tự Do Dân Chủ và Hòa Bình mà thôi”.

Mặc dù Krist quyết liệt phản đối nhưng Hội 
Đồng thành phố đã biểu quyết với 6 phiếu 
thuận và 1 phiếu chống.

Như vậy Garden Grove la thành phố thứ ba 
tại California chấp thuận nghị quyết chống cờ 
đỏ của VC, sau Westminster và san Jose./.

Thuỷ Quân Lục Chiến

Ó Biển & Tiểu Bình


