
      Vào những 
ngày cuối tháng 6 
năm 2016, không 
khí sinh hoạt của 
người Việt tại 
thành phố Grand 
Rapid có vẻ khác 
thường, những 
chuyến bay miền 
Tây Hoa Kỳ từ 
Portland, San Jose, 
Orange County, hay miền Nam như Kansas, 
Louisianna, Texas…, hoặc miền Đông như At-
lanta, Massachusetts, lần lượt đáp xuống phi 
trường Gerald E Ford International Airport. 
Là một thành phố lớn thứ hai của tiểu bang 
Michigan (sau Detroit) lạnh có tuyết về mùa 
Đông và có Ngũ Đại Hồ vây quanh. Người Việt 
sinh sống ở Grand Rapid tuy không đông đảo 
nhưng có đầy đủ chợ, nhà hàng, các thương vụ 
và sinh hoạt của Người Việt Quốc Gia và Hội 
Cựu Quân Nhân QLVNCH.

Chiều Thứ Ba ngày 28 tháng 6, anh chị Gi-
ang Văn Nhân lái xe từ phi trường O’Hare 
Chicago đến nhà Mũ Xanh (MX) Nguyễn Văn 
Lộc, nửa giờ sau MX Nguyễn Văn Phước đến 
đón về nhà anh rồi khởi hành đi Detroit ngay. 

Sáng Thứ Tư 29 
tháng 6 xe qua 
cầu biên giới ghé 
thăm Toronto, 
dừng chân đêm 
tại thác Niagara 
Fall. Sáng Thứ 
Năm 30 tháng 6 
ghé khu thương 
mại của Niaga-
ra on the Lake, 

thăm nơi sản xuất rượu nổi tiếng Pillitteri rồi 
trở về Grand Rapids. Thời gian này một số MX 
và gia đình lần lượt đến thành phố Grand Rap-
ids, nơi nổi tiếng với viện bảo tàng Tổng Thống 
Gerald R Ford, vườn hoa và điêu khắc Fredrick 
Meijer, đài phun nước có âm nhạc lớn nhất thế 
giới.  

 Tại Grand Rapids số MX đếm trên đầu ngón 
tay, chỉ có hai anh em MX Nguyễn Văn Lộc 
Tiểu Đoàn Quân Y và MX Nguyễn Văn Phước 
Tiểu Đoàn Truyền Tin là thường xuyên sinh 
hoạt và tham dự các kỳ Đại Hộị TQLC, tuy 
nhiên với sự nhiệt tình cùng ước muốn nhận 
vinh dự tổ chức ngày đại hội để mời gia đình 
Mũ Xanh khắp mọi nơi đến thành phố nhỏ, 
hiền hòa, đây cũng là dịp trắc nghiệm tình 

MX Giang Văn Nhân
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thần phục vụ binh chủng. Được sự giúp sức 
của NT Sàigòn (nhận làm Cố Vấn) và Tổng Hội 
Trưởng (THT) Phạm Cang, thêm vào đó một 
số Mũ Xanh ở các tiểu bang khác đảm nhận 
nhiệm vụ trong khả năng của mình để đại hội 
thành công. Lần đầu tiên Đại Hội TQLC tại 
Hoa Kỳ, Ban Tổ Chức qui tụ những MX ở Wis-
consin (Nguyễn Tấn Tài),  Indiana (Mai Văn 
Tấn), Illinois (Bùi Bồn), Georgia (Đoàn Văn 
Tịnh), Texas (Giang Văn Nhân), Iowa (Trần 
Thiện Nguyện).

Với tinh thần trách nhiệm, ngày 10 tháng 10 
năm 2015, THT Phạm Cang, NT Lê Văn Hiền, 
MX Trần Thiện Nguyện trên chiếc xe khởi 
hành từ Des Moines do nghĩa tế của THT lái 
ghé rước  NT Sàigòn, khi vào tiểu bang Indiana 
đón thêm MX Mai Văn Tấn, tất cả vượt đoạn 
đường dài 8 giờ lái xe để đến Grand Rapid. 
Phái đoàn được Trưởng Ban Tổ Chức (TBTC) 
MX Nguyễn Văn Lộc hướng dẫn thị sát địa 
điểm tổ chức, đặc biệt chủ nhân nhà hàng First 
Wok có nhã ý thết đãi quan khách nhưng MX 
Lộc cám ơn lòng ưu ái đó. Ban Cố Vấn (NT 
Sàigòn, THT Phạm Cang) bàn thảo cùng MX 
Nguyễn Văn Lộc về chương trình hai ngày đại 
hội. Thời gian đó MX Nguyễn Tấn Tài (Phụ Tá 
TBTC) và hiền nội từ Wisconsin đến tham gia.  

Nhận được sự góp ý của Ban Cố Vấn, anh 
TBTC MX Nguyễn Văn Lộc đã phổ biến trên 
diễn đàn TQLC đầy đủ chương trình hai ngày 
đại hội, đặc biệt bầu THT vào buổi sáng Tiền 

Đại Hội. Danh sách được cập nhật thường xuy-
ên để MX khắp nơi theo dõi, đây cũng là một 
cách cổ động, tạo sự chú ý, mục  đích để các 
MX tìm gặp lại bạn bè trong mấy ngày đại hội.

Binh chủng TQLC là một đơn vị tổng trừ bị, 
tập hợp hầu hết là thành niên tình nguyện từ 
Bến Hải đến Cà Mau, tất cả đều gắn bó với đơn 
vị, cùng sống chết bên nhau, làm rạng danh 
Binh Chủng. Vận nước nổi trôi, họ đành phải 
thất tán, riêng tại Hoa Kỳ họ sống rải rác các 
tiểu bang, ngày đại hội là dịp họ tìm về với nhau. 

 Chiều Thứ Sáu ngày 1 tháng 7, MX Lộc, MX 
Phước, MX Hiển ở Michigan, MX Nguyễn Tấn 
Tài Wisconsin, MX Trung Dallas, cùng với các 
MX từ Canada đến hội trường bắt tay vào việc 
trang trí, treo huy hiệu TQLC, vị trí giàn cờ 
của từng tiểu đoàn theo góp ý của MX Đoàn 
Văn Tịnh. Khi mọi việc hoàn tất, anh em mới 
trở về tư gia MX Nguyễn Văn Lộc. 

Theo chương trình chiều ngày hôm đó Mũ 
Xanh khắp các nơi lần lượt đến. Tư gia MX Lộc 
có sân phía sau rộng rãi, thời tiết Grand Rap-
ids mát mẻ nên buổi gặp mặt thật lý tưởng và 
vui hơn bao giờ. Vào ngày Thứ Năm tại Grand 
Rapids đã có NT Sàigòn và Phu Nhân từ Iowa 
đi đường bộ, anh chị MX Nguyễn Tấn Tài và 
MX Nguyễn Văn Quí ở Wisconsin, gia đình 
THT Phạm Cang, NT Lê Văn Hiền được hai 
cha con Nguyễn Văn Khang (em ruột TBTC) 
lái xe từ Kansas đón. MX Trần Thiện Nguyện 
và THT Phạm Cang đi xe bus khởi hành từ 
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Des Moines, Indiana có MX Mai Văn Tấn, Lê 
Hồng Đức QY, NT Đỗ Đình Vượng. Phái đoàn 
Houston có NT Tango, MX Lưu Văn Phán Hội 
Trưởng,  MX Nguyễn Văn Lãm, Võ Phước 
Tiêm, Đặng Vi, Trịnh Văn Tằng, Trương Văn 
Bé, Cao Văn Sơn và gia đình, anh chị thân hữu 
Lê Thế Lân tháp tùng vượt đường dài trên 17 
giờ. Phái đoàn Đông Bắc Hoa Kỳ có NT Trần 
Văn Nuôi, anh chị MX Lê Đình Đơn HT cùng 
2 MX và gia đình với hơn 11 giờ trên xe Van, 
anh chị MX Đoàn Văn Tịnh từ Atlanta Georgia 
cũng vất vả cuộc hành trình gần 12 giờ. MX Hà 
Văn Bình HT Oaklahoma trên chiếc xe Van có 
gia đình MX Nguyễn Văn Gừng, Hồ Quốc Hoà 
với 14 giờ ròng rã trên xa lộ. Cả gia đình MX 
Dương Trọng Điền với 9 giờ đường trường xa 
từ Minnesota. Hội Toronto hùng hậu trên 6 giờ  
ở Canada qua, MX Phạm Văn Công, Nguyễn 
Ngọc Châu, Nguyễn Thành Hưng, Nguyễn 
Thành Lập, Nguyễn Ánh Đăng, Vũ Tiến 
Thịnh, Trịnh Kim Long, Trần Anh Tuấn, thân 
hữu Nguyễn Tấn Hách truyền thông Toronto, 
Montreal có MX Tô Minh Đức.  Bác Sĩ Trần 
Mạnh Tường đến từ Kansas, Chị Trần Huy 
Lễ và phu quân vừa xuống phi trường Gerald 
Ford International được đón tới tham dự, anh 
chị cười vui mặc dù chuyến bay từ Nam Cali 
sang cũng khá mệt mỏi. Hai pháo thủ Phạm 
Phù Tang Atlanta Georgia, Nguyễn Đức Hùng 
Salem Oregon (và hiền nội) cười đùa âm thanh 
không khác chi đang yểm trợ hỏa lực cho quân 

bạn, NT Trần Hữu Lạc Illinois dõi mắt tìm xem 
được bao nhiêu pháo thủ. Bên cạnh NT Lạc 
là MX Bùi Bồn với nội công Sư Tử Hống (để 
điều khiển toán Quốc Quân Kỳ), hai phu nhân 
thì ngồi tâm tình cùng với các chị. Đối diện 
là MX Phan Khuê, Lê Lợi, Nguyễn Trứ, ở San 
Jose, anh chị MX Nguyễn Ngọc Bích Oakland, 
anh chị MX Nguyễn Định Ninh Sacramento, 
Louisiana có MX Hồ Dự, nhiếp ảnh Vũ Xuân 
Truyền với máy ảnh chuyên nghiệp, Sói Biển 
Nguyễn Văn Luân, MX Dương Văn Tươi Mas-
sachusetts, rất nhiều MX và gia đình nhưng tôi 
không nhớ hết được.

 Mỗi lần Đại Hội TQLC, buổi hội ngộ như 
hôm nay không khí thật vô cùng náo nhiệt, vui 
và hào hứng nhất, tuy nhiên còn tùy thuộc vào 
hoàn cảnh của mỗi địa phương tổ chức cùng 
với số người hiện diện.  Chị Lộc, chị Tài Wis-
consin cùng các chị, các cháu gái bận rộn trong 
bếp, thỉnh thoảng hai chị trổ tài thuyết phục 
mời các MX và quan khách hiện diện mua ủng 
hộ quà lưu niệm Đại Hội 2016. Ánh hoàng hôn 
tắt lịm ở chân trời, mọi người cảm thấy lạnh, 
chuyến hành trình dài để đến đây bây giờ thấm 
mệt, thôi đành phải tạm biệt chia tay về khách 
sạn hẹn ngày mai tái ngộ.

 Các MX khoác lên người bộ quân phục, đội 
mũ beret xanh rồi ngắm trong gương, thắm 
thoát đã 41 năm trôi qua, ngày xưa đó mỗi khi 
rời hậu cứ lên đường đi hành quân, bộ quân 
phục bất ly thân, lúc băng rừng, vượt suối trèo 
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non, dầm mưa dãi nắng, ngay cả trong giấc 
ngủ, bây giờ chỉ còn mặc nó vào những dịp 
đặc biệt, gợi nhớ biết bao kỷ niệm bên bạn bè 
mà chút nữa đây được sống lại. 

Nhà hàng First Wok dễ nhìn thấy nhờ những 
lá Quốc Kỳ VNCH, bãi đậu xe rộng rãi, hôm 
nay thực khách tại địa phương bỗng thấy khu-
ng cảnh bên ngoài khác lạ, cờ Việt Nam Cộng 
Hòa bay phất phới, những người lính quân 
phục sóng biển, mũ beret xanh, gương mặt 
sáng ngời (họ đâu ngờ những quân nhân này 
tuổi sấp sỉ 60 tuổi trở lên). Bên trong phòng 
họp, anh em sắp hàng ghi tên, đóng tiền ẩm 
thực và nhận bảng ghi danh cài trên túi áo, 
một số chụp hình lưu niệm, tiếng cười nói rộn 
rã. MX Bùi Bồn điều khiển toán Quốc Quân 
Kỳ mở đầu phần nghi lễ, sau mấy lần tập dượt 
hoàn tất, buổi lễ chính thức toán QQK sẽ theo 
hiệu lệnh từ SQ Nghi Lễ MX Đoàn Văn Tịnh. 

Sau nghi thức khai mạc lễ chào Quốc Kỳ 
Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, một phút mặc 
niệm tưởng nhớ những chiến sĩ QLVNCH đặc 
biệt quân nhân TQLC đã hy sinh bảo vệ tự do,  
MX Nguyễn Văn Lộc Trưởng BTC ngỏ lời chào 
mừng ngày đại hội TQLC 2016 và cám ơn sự 
hiện diện của các NT, anh em MX và gia đình, 
sau đó MX Lộc trình diện Ban Cố Vấn và Ban 
Tổ Chức Đại Hội 2016. Kế tiếp MX Phạm Cang 
THT trình bày thành quả hoàn thành trong 2 
năm qua. THT Phạm Cang trần tình về mục 
đích của cuốn Quân Sử TQLC, anh cáo lỗi về 
những thiếu sót và đã nhật tu mọi ý kiến đóng 

góp. Về yểm trợ Thương Phế Binh TQLC, THT 
Phạm Cang cảm ơn sự đóng góp của các MX, 
đặc biệt là tinh thần các cháu hậu duệ, các thân 
hữu, mạnh thường quân ngoài binh chủng yểm 
trợ tích cực, nhờ vậy hiện tại ngân quỹ dành 
cho TPB/TQLC được trên 80 ngàn. MX Phạm 
Cang mong mỏi anh em TQLC có khả năng 
ra nhận lãnh trách nhiệm vì anh đã giữ trọng 
trách liên tiếp 3 nhiệm kỳ. Tất cả tiền quỹ TPB 
cùng mọi vấn đề, sổ sách của Tổng Hội sẵn sàng 
để bàn giao ngay cho tân THT, trước khi dứt lời 
THT Phạm Cang tuyên bố kể từ giờ phút này 
nhiệm vụ của Ban Chấp Hành Tổng Hội TQLC 
nhiệm kỳ 2014-2016 chấm dứt.

Chủ toạ đoàn bầu THT nhiệm kỳ 2016-2018 
gồm có: 

 Chủ tịch NT Tôn Thất Soạn, NT Trần Hữu 
Lạc, MX Mai Văn Tấn, Đoàn Văn Tịnh, Hồ Dự, 
Giang Văn Nhân, Nguyễn Định Ninh. 

  Sau thời gian tự ứng cử, nhưng không một ai 
tình nguyện, kế tiếp sang phần đề cử, MX Lưu 
Văn Phán Hội Trưởng của Houston đề nghị MX 
Phạm Cang, anh Phán nêu ra những kết quả 
(vượt bực) mà THT Phạm Cang đã thực hiện. 
MX Hà Văn Bình Hội Trưởng ở Oklahoma tiếp 
tục cùng chung đề cử MX Phạm Cang, tất cả 
MX hiện diện cùng phụ hoạ đồng ý mời MX 
Phạm Cang nhận lãnh thêm một nhiệm kỳ nữa. 

Vì không còn ai được đề cử nữa, NT Sàigòn 
phát biểu về MX Phạm Cang, NT Sàigòn hiểu rõ 
trong 3 nhiệm kỳ vừa qua THT Phạm Cang đã 
hoàn thành mỹ mãn nhiệm vụ của tổng hội bằng 
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sức lực và sự cố gắng của anh, thời gian cùng 
sức khỏe mà anh THT Cang cho NT Sàigòn biết 
là anh không thể tiếp tục nữa, nên mong muốn 
anh em MX nào khác nhận lãnh trách nhiệm. 
Tuy nhiên trong tình huống này, NT Sàigòn 
không thể ép buộc anh, NT Sàigòn mong MX 
Phạm Cang suy nghĩ lại và quyết định.

NT Tango nêu lên tình trạng của tổng hội, sự 
thành công trong mọi sinh hoạt, đặc biệt nhất 
là quỹ yểm trợ TPB/TQLC khá dồi dào nhờ uy 
tín của THT Phạm Cang, không lẽ để tổng hội 
không có người trách nhiệm, ai sẽ điều hành 
việc yểm trợ anh em thương binh ở Việt Nam. 
NT Tango mong mỏi  MX Phạm Cang vì Binh 
Chủng TQLC nhận thêm một nhiệm kỳ nữa.

Trước lời tâm huyết của NT Sàigòn và NT 
Tango, thêm vào đó ý muốn của hầu hết MX 
hiện diện, MX Phạm Cang ngỏ ý xin quý thành 
viên trong Ban Chấp Hành vừa mới chấm dứt 
nhiệm vụ vui lòng ở lại tiếp tục giữ trách nhiệm 
cùng với anh thêm một nhiệm kỳ nữa, sau đó 
anh chấp nhận yêu cầu của anh em. 

 Tiếng vổ tay tán thưởng vang rền giống 
như cả tiểu đoàn pháo binh do NT Trần Hữu 
Lạc chỉ huy cùng khai hỏa. MX Phạm Cang 
cho biết lần đại hội này có hiền nội và con gái 
của anh tháp tùng, anh muốn cho thân nhân 
chứng kiến tận mắt tinh thần anh em TQLC 
trong phòng họp mà hiểu cho anh, một người 
có trách nhiệm không thể nào phụ lòng anh 
em được. 

Với sự thành công của Đại Hội TQLC 2016 
tại Michigan, tuy chỉ có 2 MX mà tổ chức 
được, nên Hội TQLC Oklahoma có nhân số 
nhiều hơn, thêm vào đó MX Nguyễn Văn 
Gừng nhiều kinh nghiệm tổ chức, MX Hà 
Văn Bình Hội Trưởng Oklahoma xung phong 
nhận tổ chức Đại Hội TQLC năm 2017 tại tiểu 
bang mình, MX Lê Đình Đơn Hội Trưởng Hội 
TQLC Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ sẽ nhận tổ chức 
năm 2018 nếu không có hội nào tình nguyện.  

Buổi  tiệc vui của gia đình TQLC, lính TQLC 
và thân nhân hát cho nhau nghe với nhạc đệm 
từ One Man Band do anh Thắng điều kh-
iển. Lần sinh hoạt này thiếu tiếng kèn Saxo-
phone của MX Hoàng Hữu Phước ở Oklaho-
ma, nhưng lại được nghe Saxophone của MX 
Nguyễn Văn Luân Louisiana, tiếng kèn da diết 
lúc truy điệu cũng như trong nhạc khúc độc 
tấu man mác như không gian vắng lặng của 
buổi tối chuẩn bị sẵn sàng sáng ngày hôm sau 
tấn công phòng tuyến địch. Trong phòng có 
thêm nhiều MX và gia đình mới đến,  NT Đỗ 
Đình Vượng Indiana, MX Lê Văn Thành, Lê 
Ngọc Anh Illinois, MX Đỗ Hữu Hương Penn-
sylvania, MX Vũ Đương Atlanta …

Sáng Chủ Nhật, Bác Sĩ Trần Mạnh Tường 
thết đãi điểm tâm phở và giải khát, vì thành 
phố nhỏ nên hôm nay tiệm phở này được 
trúng mối với số thực khách ngồi chật cả tiệm 
và chắc chắn không bao giờ có lần thứ hai. Một 
số MX và gia đình viếng Viện Bảo Tàng Gerald 
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Ford, Vườn Hoa và Điêu Khắc Fredrick Mei-
jer, Chùa và Nhà Thờ.

Đêm Chủ Nhật dạ tiệc với sự tham dự của 
thân hữu và các hội đoàn tại địa phương như Hội 
Thiếu Sinh Quân Hoa Kỳ 30 người, Cựu Chiến 
Binh Michigan 11 người, Cựu Chiến Binh To-
ronto Canada 11 người, Quân Cán Chính De-
troit 8 người, Thiết Giáp, Hội Hội Cựu Chiến 
Binh VNCH Grand Rapids, Võ Bị Đà Lạt…   

Sau nghi thức khai mạc lễ chào quốc kỳ, một 
phút mặc niệm, là lễ đặt vòng hoa tưởng niệm. 
TBTC MX Nguyễn Văn Lộc ngỏ lời chào mừng 
và cảm ơn sự hiện diện của quý quan khách, 
quý Hội Đoàn Quân Đội, đặc biệt nhất là Cựu 
Chiến Binh Toronto Canada. MX Lộc thay mặt 
BTC cảm ơn NT Tango, NT Sàigòn, THT Phạm 
Cang, Chị Trần Thị Huy Lễ (Trưởng Phòng Xã 
Hội SĐ/TQLC), quý MX cùng gia đình từ xa 
về tham dự, quý NT, MX tuy không tham dự 
nhưng đã yểm trợ cho đại hội. MX Lộc cảm ơn 
Hội TQLC Toronto đã đóng góp nhân lực và 
dụng cụ để trang trí mà chúng ta thấy ở đây. 

MX Đoàn Văn Tịnh trình bày lịch sử sự hình 
thành của Binh Chủng TQLC và những chiến 
công trong cuộc chiến đấu chống Cộng Sản 
bảo vệ VNCH.

Đại Tá Nguyễn Thành Trí Tư Lệnh Phó SĐ/
TQLC phát biểu:

-Trước tiên, chúng tôi xin thay mặt gia đình 
Mũ Xanh hiện diện trong đêm nay, xin hân 
hoan chào mừng và cám ơn Quý Vị đã bỏ thì 
giờ quý báu đến đây để cùng chúng tôi tham 
dự đêm hội ngộ kỷ niệm Sinh Nhật lần thứ 62 
ngày thành lập Binh Chủng TQLC/VN và 44 
năm Chiến Thắng Cổ Thành Quảng Trị. Đây 
là lần đầu tiên Đại Hội TQLC được tổ chức tại 
Grand Rapids, một thành phố lớn thứ nhì sau 
Detroit, thuộc Tiểu Bang Michigan.  Sự hiện 
diện của quý vị đêm nay đã nói lên niềm ưu ái 
và mối quan tâm đặc biệt đối với gia đình Mũ 
Xanh. Chúng tôi xin  ghi nhận tình cảm đầy 

ý nghĩa nầy và xin chân thành cảm tạ Quý Vị.
Đại Tá TLP nhắn nhủ riêng cùng gia đình MX:
-Trong hai ngày qua, bóng dáng những 

người lính già năm xưa với mũ xanh,  áo màu 
hoa sóng biển, đã thấp thoáng đó đây trên 
thành phố nằm bên cạnh con Sông Grand nầy. 
Chúng ta lại tìm về gặp gỡ nhau nơi điểm hẹn 
xa lạ nhưng dễ thương, để cùng nhau vang tiếp 
khúc “Quân Hành TQLC”:  Chúng ta lại về 
bên nhau, hạnh phúc lẫn bùi ngùi.  Hạnh phúc 
vì còn có dịp bắt tay nhau, hẹn sẽ gặp lại nhau 
trong kỳ Đại Hội tới, và bùi ngùi khi thấy bạn 
bè đã lần lượt vĩnh viễn ra đi, như những nghệ 
sĩ già phải giã biệt sân khấu để lặng lẽ lui vào 
bóng tối.…Có một điều chúng ta cần khẳng 
định là sự mất mát nầy sẽ không có nguồn bổ 
sung nào có gíá trị tương đương để thay thế.  
Những người còn lại bổng như cảm nhận được 
sự bẽ bàng khi nhìn quanh chưa thấy có khuôn 
mặt trẻ nào trong con em chúng ta, để trao lại 
“ngọn đuốc”.  Họ đang ở đâu?  Xin đừng quên, 
trong tinh thần hướng về Quốc Nội vì Tự Do, 
Dân Chủ, Nhân Quyền, trong bối cảnh quê 
hương đang chịu cảnh mất dần vào tay Trung 
Cộng, giới trẻ dù đang ở trong hay ngoài nước, 
luôn là những người cầm vận mệnh cho tương 
lai dân tộc.  Tôi mong rằng các cháu Young 
Marines cố gắng nổ lực rèn luyện tâm, thân, 
trí, để tiếp nối con đường còn dang dở của chú 
bác”.

  Đại Tá nói lên niềm ao ước chung của mọi người:
 - Cái ngày về “đúng nghĩa” ấy vẫn còn ngoài 

tầm tay, nhưng phải là một ngày thênh thang 
Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền, một ngày 
mà chúng ta có thể đi khắp đó đây để bắt tay 
thăm hỏi anh em Thương Phế Binh và bạn bè 
đã có một thời cùng sống chết bên nhau, một 
ngày để thắp nén hương lòng muộn màng cho 
những vong linh của bao anh em còn nằm lại 
trên các chiến địa xa xôi, và nhất là để tạ lỗi 
cùng  đồng bào vì đã không bảo vệ được Miền 
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Nam  yêu dấu. Khi chấp nhận bỏ nước ra đi, 
chúng ta không chỉ mang theo trong tim hình 
ảnh quê hương thân yêu cùng nỗi đau mất 
nước, mà còn ấp ủ một sứ mạng thiêng liêng 
cao cả là tiếp tục hổ trợ Cộng Đồng Người Việt 
tị nạn  trong mọi nổ lực đấu tranh giải trừ CS, 
quang phục quê hương.

 Không khí trang trọng và hào hứng 
nhất là cắt bánh sinh nhật. Đại diện có THT  
Phạm Cang, Đại Tá Nguyễn Thành Trí TLP, 
Đại Tá Tôn Thất Soạn (Tỉnh Trưởng tỉnh Hậu 
Nghĩa), TBTC Nguyễn Văn Lộc, cùng cắt bánh 
mừng sinh nhật 62 năm ngày thành lập Binh 
Chủng TQLC.

 Phần văn nghệ do ban nhạc ở Lansing (Thủ 
Phủ của tiểu bang Michigan) phụ trách, các tiết 
mục ngoạn mục nối tiếp từ ca sĩ của ban nhạc,  
gia đình MX và thân hữu đóng góp thật sống 
động. Phần trình diễn đặc sắc các bản nhạc xưa 
bằng tiếng Pháp của phu nhân MX Nguyễn Văn 
Trung, saxophone của MX Nguyễn Văn Luân 
lưu giữ khách đến giờ phút cuối.

 Đêm dạ tiệc làm mọi người bùi ngùi xúc 
động khi nhận ra được một nhân viên phục vụ 
của nhà hàng Dương Thị Trầm là quả phụ của 
TQLC. Phu Quân Pháo Thủ MX Trần Văn Sơn 
Pháo Đội C Tiểu Đoàn 1 PB/TQLC thân yêu 
của chị hy sinh năm 1972 tại Quảng Trị, kể từ 
đó đến bây giờ chị mới thấy lại màu áo ngày xưa 
của chồng mình, chị chứng kiến sự sinh hoạt và 
tình chiến hữu gắn bó trong hai ngày qua, nước 
mắt lăn dài trên má do tình thương chồng dồn 
nén bao năm qua. Chị cảm động cầm số tiền 
mà gia đình MX và các thân hữu hiện diện biếu 
tặng, chị ngỏ lời cảm ơn mà tiếng nói nghẹn 
ngào đứt khoảng chẳng tròn câu.  

 Trong lúc các MX bùi ngùi chia tay, chúc 
cho nhau sức khỏe và hẹn tái ngộ năm tới tại 
Oklahoma, các MX của Toronto và Michi-
gan hì hục tháo gỡ sạch sẽ mọi trang trí trong 
phòng, xếp gọn ghẽ bên ngoài phòng, MX Hà 
Văn Bình chọn lựa những gì có thể dùng cho 
Đại Hội 2017, mọi người phụ chất lên hai chiếc 
xe Van chở về Canada và Oklahoma. 

Cuộc đời chỉ là vô thường, họp rồi tan, mới 
gặp gở lại chia tay, duy nhất  còn lại những kỷ 
niệm mãi mãi không bao giờ xoá nhòa. Sinh 
ly tử biệt là lẽ tuần hoàn của trời đất, không ai 
cưỡng lại được, xin bỏ hết mọi tỵ hiềm, đố kỵ, 
bất công, giữ vững lời thề ngày xưa đến giây 
phút cuối cùng, để khỏi phụ lòng những đồng 
đội TQLC đã một thời cùng sống chết bên 
nhau gìn giữ quê hương.

Đại Hội 2016 thành công tốt đẹp, TBTC 
MX Nguyễn Văn Lộc giảm cân (diet) được 
7 pounds, Chị Lộc, Chị Tài thấm mệt, khàn 
tiếng nói. Cám ơn các anh, các chị, các cháu  
ở Grand Rapids, cám ơn anh chị MX Nguyễn 
Văn Phước trong chuyến đi viếng thác Niagara 
và thành phố Toronto Canada.  

                    MX Giang Văn Nhân
                       Truyền Thông ĐH 2016 
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