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Bản tin số 5/ 2014.                                                              Liên lạc :  12842 Carvel Ln, TX.77072 

TQLC Houston mừng Sinh Nhật  

Đại Tá TLP/SĐTQLC và Hội Trưởng TQLC Houston cắt bánh Sinh Nhật 60 năm 

 Trong tinh thân sinh hoạt  tương ái giữa  của 

các Hội Đoàn Quân Đội tại Houston,  kể từ năm 2014 

các hội chỉ tham dự giao hữu một lần trong năm, do 

đó ngày Sinh Nhật Binh Chủng TQLC năm nay được 

Hội Houston tổ chức trong nội bộ, có tính cách gia 

đình. Buổi lễ bắt đầu lúc 12:15 trưa ngày 5 tháng 10 

năm 2014 với MX Giang Văn Nhân phụ trách MC. 

 Hầu hết các nơi trên thế giới, từ Úc Châu 

(Adelaide), đến Canada (Toronto) và một số các tiểu 

bang ở Hoa Kỳ đã tổ chức kỷ niệm sinh nhật Binh 

Chủng TQLC tròn 60 tuổi. Do sắc lệnh hồi tố của Thủ 

Tướng Ngô Đình Diệm, Binh Chủng TQLC được 

thành lập từ ngày 1 tháng 10 năm 1954, lúc phôi thai 

kết hợp các đơn vị tuần giang và đơn vị Commando, 

từ 1 tiểu đoàn, rồi 2 tiểu đoàn, 3 tiểu đoàn… Binh 

Chủng TQLC hình thành từ cấp Binh Đoàn, rồi Liên 

Đoàn, Lữ Đoàn và trở thành Sư Đoàn vào ngày 1 

tháng 10 năm 1968. Là một thành phần tổng trừ bị của 

QLVNCH, TQLC sát cánh cùng các Quân Binh 

Chủng và tham dự các mặt trận trên 4 vùng chiến 

thuật. Năm 1970 hành quân ngoại biên ở Kampuchea 

theo lời yêu cầu, hổ trợ Chính Quyền Lon Nol, đánh 

vào các vị trí địch, ngăn chận sự tiếp tế của khối CS 

đổ vào cảng Sihanoukville.  Năm 1971 tham dự cuộc 

hành quân phá hủy hậu cần trong chiến dịch Lam Sơn 

719 tại Hạ Lào.  Chiến công hiển hách là dựng cờ 
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chiến thắng trên Cổ Thành Quảng Trị tháng 9 năm 

1972 và kiểm soát toàn bộ thị xã. 

 Do thế lực chánh trị của cường quốc, Binh 

Chủng TQLC đành chịu chung số phận với đất nước 

vào những ngày đen tối kéo dài từ tháng 3 đến cuối 

tháng 4 năm 1975, đơn vị theo lệnh của TLP từ Long 

Bình di chuyển về Căn Cứ Sóng Thần với nỗi đau đớn  

vì lệnh đầu hàng của TT Dương Văn Minh.   

 Hôm nay cùng với niềm vui khắp nơi, Hội 

TQLC Houston hân hoan mừng ngày sinh nhật binh 

chủng. Trân trọng kính mời Đại Tá TLP/SĐTQLC, 

Quý NT, Quý Thân Hữu, Quý Chị và Quý Chiến Hữu 

cùng đứng lên để rước Quốc Kỳ và Quân kỳ.  

 Sau nghi thức chào cờ, mặc niệm, toán hợp ca 

của Hội TQLC Houston trình bày bản nhạc TQLC 

Hành Khúc. MX Lưu Văn Phán HT ngỏ lời chào 

mừng ngày Sinh Nhật Binh Chủng vừa tròn 60 tuổi.   

 

Đại Tá TLP/SĐTQLC 

Đại Tá Tư Lệnh Phó phát biểu với cảm nghĩ là:  

- Mong anh em đoàn kết thương yêu nhau để vượt qua 

nhưng khó khăn trước mắt. 

- Nhớ đến anh em TPB bên nhà. 

- Mang ơn những anh em đã nằm xuống cho màu cờ 

sác áo để chúng ta có được danh thơm như hôm nay. 

  - Do đó đừng làm những gì tổn hại đến thanh danh 

BC/TQLC. 

 - Một ngày TQLC, một đời TQLC. 

- Cuối cùng, chúc mừng SNBC/TQLC và chúc sức 

khỏe anh em cùng gia đình 

Nghi thức cắt bánh sinh nhật  

Văn nghệ được tiếp nối trong không khí gia đình, gồm 

thân hữu và thành viên của gia đình TQLC Houston 

MX Đặng Vi với ca khúc “Giữa Quê Người Tôi Hát 

Tên Anh” đã mở đầu chương trình văn nghệ. Lần lượt 

các tiết mục kế tiếp là thân hữu xen kẽ gia đình Mũ 

Xanh Houston. 

,        

Ca sĩ Bích Ly,                                Ca sĩ Kim Phượng                             

th/h Lê V Sương Thùy Nhu. 

 Ca Sĩ Kim Phượng của thành phố Houston, Ca 

Sĩ Bích Ly nguyên là “Đầu Đàn” ban nhạc CBC vào 

những thập niên trước. Thân Hữu Tô Văn (Không 

Quân) rất ái mộ những sáng tác của Đại Tá TLP, anh 

luôn trình bày bản nhạc của TLP trong các sinh hoạt. 

Thân Hữu Lê Văn Sương (Nhảy Dù), Chị Thùy Nhu 

Bên cạnh gia đình TQLC : NT Trần Ngọc Toàn, Phu 

Nhân NT Trần Văn Hợp, MX Nguyễn Đức Nhi, Chị 

Kim Thoa (GVN), Phu Nhân MX Trịnh Văn Tằng, 

MX Nguyễn Ngọc Toàn,  MX Bùi Thế Hùng, đôi 

song ca MX Nguyễn Văn Tánh, Chị Quách Nương, 
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Chị Mỹ Lệ, MX Giang Văn Nhân, MX Lê Trung 

Nhuận, riêng MX Nguyễn Văn Lãm trình bày điệu 

Khóc Hoàng Thiên bản “Thủy Thần Mũ Xanh” do Hạ 

Sĩ Hoàng ĐĐ3/TĐ3TQLC sáng tác trong những ngày 

hành quân ở Kampuchea 1970.  

     Mặc dù tổ chức trong phạm vi gia đình và thời gian 

cấp bách, nhưng đã được 32 MX cùng với gia đình 

đến tham dự. Đặc biệt có Phu Nhân NT Trương Công 

Thuận ở Seattle, Phu Nhân NT Trần Văn Hợp, Phu 

Nhân MX Nguyễn Hữu Bình. Đặc biệt thân hữu của 

MX Cao Văn Sơn là Anh Chị Lê Thế Lân, Lê Ngọc 

Hà yểm trợ TPB TQLC $500, số tiền này đã được MX 

Võ Phước Tiêm thủ quỹ chuyển giao cho Tổng Hội.     

 

Bản nhạc “Cờ Bay Trên Cổ Thành Quảng Trị”do hội 

TQLC Houston đồng ca đã chấm dứt buổi tiệc lúc 3 

giờ rưỡi chiều 

 

 

Vài hình ảnh của buổi tiệc mừng ngày Sinh Nhật Binh Chủng TQLC lần thứ 60 
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Sinh hoạt  
     Chiều Thứ Bảy 27 tháng 9, 2014, cựu quân nhân người Đại Hàn tại Houston tổ chức  kỷ niệm và tưởng nhớ 

50 năm (1964-2014) ngày các đơn vị Bạch Mã, Mãnh Hổ, Thanh Long sang giúp VNCH bảo vệ tự do, chống 

lại sự xâm lược của CSBV. Sau lễ chào cờ cùng hát quốc ca của Đại Hàn, Hoa Kỳ và VNCH,  ông Eugen Kim, 

Đại Diện Hội Người Mỹ gốc Đại Hàn tại Houston, ngỏ lời chào mừng và phát biểu cảm tưởng. Được biết trên 3 

ngàn quân nhân Nam Hàn đã hy sinh cho tự do của miền Nam Việt Nam. Ông bày tỏ: 

“ Hôm nay là một ngày cho Cộng Đồng Người Đại Hàn, hợp tác với Cộng Đồng Người Hoa Kỳ và Việt Nam để 

cám ơn và vinh danh những cựu chiến binh trong cuộc chiến cho tự do tại Việt Nam, bao gồm những quân nhân 

đã hy sinh, tù binh chiến tranh, hoặc mất tích, cũng như để cám ơn và vinh danh các gia đình của những cựu 

quân nhân đó”   

      Ông Hank Min, trong quân phục Nam Hàn, Chủ tịch Hội Cựu Quân Nhân Nam Hàn chiến đấu tại VN, đọc 

bài diễn văn (tiếng Hàn) để cám ơn quan khách. Buổi tiệc rất ấm cúng, thân thiện, đầy ý nghĩa. 
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Tin Vui 

Gia Đình TQLC Houston và VPC chia vui cùng MX 

Huỳnh Đình Khải trong ngày lễ Thành Hôn của con 

trai là cháu Huỳnh Tấn Phát với cô dâu Nguyễn 

Thúy Phương Trinh. Chúc hai cháu trọn đời Hạnh 

Phúc. Chúc hai Họ có Dâu Hiền, Rễ Thảo. 

 

 

Chia buồn 

Gia Đình TQLC Houston và VPC xin chia buồn cùng 

anh Nguyễn Đức Nhi trước sự ra đi của người em là 

Nguyễn  Đức Hạnh ngày 14 tháng 9 năm 2014 tại 

Việt Nam, hưởng dương 50 tuổi.  

Nguyện cầu  hương linh hồn người quá cố sớm về 

nước Thiên Đàng 

 

 

Anh Rễ MX Lê Văn Khoa  

Anh HT Lưu Văn Phán, NT Lê Quang Liễn, MX 

Nguyễn Đức Nhi, Đặng Vi, Lê Văn Bé, Bùi Thế Hùng 

đã đến nhà quàn phân ưu cùng MX Lê Văn Khoa và 

gia đình Tang Quyến người quá cố Phêrô Tạ Xuân 

Thạc (anh Rễ của MX Khoa). Nguyện cầu linh hồn 

Phêrô sớm về nước Thiên Đàng.  

 

 
 

Cha Phêrô Hoàng Văn Thiên 

Cha Phêrô Hoàng Văn Thiên 

nguyên Tuyên Úy Công Giáo 

SĐ/TQLC đã được Chúa gọi 

ngày 17 tháng 10 năm 2014   

tại Virginia.  Ngày 25  linh cửu 

được di chuyển về nhà thờ Lộ 

Đức Houston Texas. MX Lê 

Văn Bé và Trịnh Văn Tằng đã 

tham dự thánh lễ cầu nguyện ngày hôm đó. Anh Hội 

Trưởng Lưu Văn Phán, MX Nguyễn Đức Nhi, Đặng 

Vi, Nguyễn Văn Ngà, Giang Văn Nhân đến chào tiển 

biệt Cha Phêrô Hoàng Văn Thiên tại nhà thờ Lộ Đức 

ngày 27 tháng 10 năm 2014. Cha được an táng tại 

Nghĩa Trang Chúa Chiên Lành Alberta, Canada ngày 

30 tháng 10.  

 

 

 
Chia Buồn 

Gia Đình TQLC Houston và VPC chia buồn cùng MX 

Trịnh Văn Tằng và Phu Nhân trước sự ra đi của Nhạc 

Mẫu: Bà Maria Nguyễn Thị Nga 

được Chúa gọi về ngày 9 tháng 11 năm 2014, hưởng 

thọ 87 tuổi. 

Nguyện cầu linh hồn Bà Maria sớm về Nước Thiên 

Đàng  

Trong thời gian vừa qua, 3 chiến hữu TQLC đã giã 

biệt ra đi, đó là định luật tạo hóa, tuy nhiên người còn 

ở lại vẫn thấy xót xa, bùi ngùi, vì đã một thời sát cánh 

bên nhau trong khói lửa, chiến đấu cho hai chữ “Tự 

Do”, hình ảnh vẫn còn mãi không nhòa.    

- Chiến hữu Phan Đông TĐ1/PB ngày 23 tháng 9 

- Chiến hữu Trần Kim Tài TĐ4 ngày 5 tháng 11 

- Chiến hữu Trương Văn Ba TĐ9 ngày 6 tháng 11 
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Kết quả bầu cử Dân Biểu District 149 

Cuộc bầu cử ngày 4 tháng 11 ở Hoa Kỳ, các Hội Đoàn Quân Đội Houston, Gia Đình Cựu Tù Nhân Chính Trị 

Ái Tử Bình Điền … đã thông báo bày tỏ lập trường chính trị ủng hộ Dân Biểu Hubert Võ tái ứng cử  địa hạt 149 

Tiểu Bang Texas. Nhật báo Houston Chronicle với bài nhận định phân tách quan niệm của hai ứng cử viên 

Hubert Võ và Hoàng Duy Hùng, bài báo kết luận UCV Hubert Võ  với nhiệm kỳ thứ 6.  Đúng như nhật báo 

Houston Chronicle  nhận định, Dân Biểu Hubert Võ Đảng Dân Chủ đã tái đắc cử 

 
Tham dự Veterans Day tại Austin 

Mười MX Houston: Lưu V Phán HT, Lê Trung Nhuận, Lê V Lâm, Nguyễn Đức Nhi, Lê Văn Khoa, Nguyễn V 

Ngà, Lê V Bé, Đặng Vi. Bùi Thế Hùng, Giang V Nhân, đã có mặt tại điểm tập trung 3:30 am ngày 11 tháng 11  

để tham dự cuộc diễn hành Veterans Day tại Austin, và mừng chiến thắng người lính QLVNCH hiện diện ở bức 

tượng trong khuôn viên Quốc Hội Texas. Thời tiết Houston hôm đó mát mẽ, mưa 40%.  Ban Tổ Chức có 3 xe 

bus deluxe với nước uống, điểm tâm cùng thức ăn nhẹ cho buổi trưa. Austin mát lạnh, gió thổi mạnh nên mọi 

người cảm thấy lạnh hơn. Một số không có áo ấm, chỉ có bộ quân phục hoặc các chị chỉ có áo dài. Xin cám ơn 

các chị, các CQN/QLVNCH, cố gắng chịu đựng gió buốt, nêu cao tinh thần người Việt Quốc Gia Houston. 

Đoàn diễn hành của VNCH được cư dân thủ phủ Texas đứng hai bên đường tán thưởng nhiệt liệt.  
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Thơ mời 

 
Hội TQLC Houston và VPC kính mời quý NT, quý MX và gia đình đến tham dự 

buổi họp để cùng bàn thảo vấn đề chính yếu sau: 

 

- Báo cáo diễn tiến Việc tổ chức Đại Hội TQLC năm 2015 

- Bổ túc những thiếu sót và hoàn tất chương trình đại hội  

- Báo cáo về những công tác đã thực hiện và trong tương lai năm 2015 

- Báo cáo tài chánh. 

 

Thời gian:  12 giờ 30 trưa  

 

Ngày:  Chủ Nhật 7 tháng 12 năm 2014 

 

Địa điểm:  12842 Carvel Ln. 

   Houston, TX.77072 

 

 

Xin mời quý gia đình TQLC Houston và VPC tham dự đầy đủ. Để việc tổ chức Đại 

Hội TQLC năm 2015 được thành công, cần sự tham gia vào các tiểu ban, đặc biệt 

ban vận chuyển tại 2 phi trường George Bush và Hobby. 

 

 

 
MX Lưu Văn Phán Hội Trưởng 
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Yểm trợ hàng năm cho anh em TPB 

 Để giúp đở hoàn cảnh của TPB/TQLC tại quê nhà, đó là những bạn đồng ngũ từng kề vai, sát cánh với 

chúng ta trong cuộc chiến tự vệ, gìn giữ sự tự do cho miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Quý MX Houston 

và VPC có thể gởi ngân phí yểm trợ về cho Thủ Quỹ Võ Phước Tiêm, Chị Trương Phương  nhờ chuyển, hoặc 

có thể gởi trực tiếp về Tổng Hội TQLC. Tiêu chuẩn $100 một năm, tuy nhiên tùy hoàn cảnh của mỗi MX. Hội 

TQLC Houston cảm ơn tình chiến hữu của quý MX và gia đình.  
 

Check xin đề: 

VIETNAMESE MARINE CORPS ASSOCIATION 
Memo: giúp TPB 

Gởi về: 

MX Võ Phi Hùng 

1447 E. Jefferson Ave. 

Des Moines, IA 50316 

 

HÃY NHẶT GIÙM CHA 
(Chúc Thư Người Lính Mũ Xanh) 

sángtác|trìnhbày dzuylynh | album ThángTư.Em.Nỗi buồn 

Download bản nhạc 

https://app.box.com/s/m8wq10jdf9bc3g9cy7wh  
 

 - Kính dâng Mẹ Việt-Nam 

 - Thân tặng hương linh Mũ xanh Cao Xuân Huy 

 - (Cho các con k.duy-k.long-th.lan- m.chau- tuổi trẻ Việt Nam quê nhà và hải ngoại tha hương ) 

 

Hãy nhặt giùm cha chinh y, giày trận 

súng, đạn, thẻ bài, nón sắt, ba lô  

hãy lấp quân trang cho đầy huyệt mộ  

thịt hộp, cá khô, gạo sấy, bản đồ  

 

Hãy nhặt giùm cha poncho, áo giáp  

claymore, lựu đạn, hỏa pháo, lưỡi lê  

con hãy đứng lên mà lau khô hạt lệ  

chờ đợi một ngày sau sẽ có lúc trở về  

 

Hãy nhặt giùm cha cọng rơm ngọn rạ  

bông lúa chín vàng và tiếng chim ca  

linh khí non cha và hồn thiêng sông mẹ  

để thương tiếc quê hương một thuở an hòa  

 

Hãy nhặt giùm cha tuổi thơ con đã mất  

khi giặc hung tàn từ Bắc vô Nam  

bao thịt nát xương tan, bao máu lệ chan hòa  

ngày tổ quốc bi thương nhuộm màu tang trắng 

Hãy nhặt giùm cha mảnh dư đồ rách  

là xương máu cha anh đã nhuộm thắm sử xanh  

con gói lại chưng trên bàn thờ quốc tổ  

để một sớm mùa xuân hồn cha sẽ trở về... 

 

Để lật lại từng trang... từng trang quân sử  

để nuốt lệ tri ân những anh hùng vị quốc vong thân 

con hãy nhặt cho cha những điêu tàn chứng tích  

và thảm cảnh kinh hoàng vào Tháng Tư Đen  

 

Hãy nhặt giùm cha ánh đuốc đất người  

sau này con về thắp lại lửa quê hương  

hãy khắc cốt ghi tâm nỗi hờn mất nước 

để ngày kia cha có thác cũng ngậm cười. 

 

 

 

dzuylynh. 29/3/1975-29/3/2014 

 39 năm Quảng Nam thất thủ  

https://app.box.com/s/m8wq10jdf9bc3g9cy7wh
https://app.box.com/s/m8wq10jdf9bc3g9cy7wh

