
TQLC Houston Kỷ Niệm 65 Năm Ngày Thành Lập Binh Chủng 

 

Hội Thủy Quân Lục Chiến Houston và 

VPC đã tổ chức “ Kỷ Niệm 65 Năm ngày 

Thành lập binh chủng TQLC” vào chiều 

Thứ Bảy ngày 5 tháng 9, năm 2019 tại 

nhà hàng Phoenix Seafood 

Buổi tiệc khai mạc đúng 6 giờ 30 chiều 

với nghi lễ Chào cờ và phút mặc niệm. 

Mở đầu MX Bùi Thế Hùng Hội Trưởng 

Hội TQLC Houston ngỏ lời cảm ơn Quý 

Quan Khách, Quý Hội Đoàn, Quý NT,  

 

Quý MX và gia đình đến chung vui với 

Hội TQLC Houston mừng Sinh Nhật 65 

năm ngày thành lập Binh Chủng TQLC . 

MX Đinh Văn Trung trình bày sự hình 

thành cùng hoạt động của Binh Chủng 

TQLC trong nhiệm vụ bào vệ cuộc sống 

an lành của VNCH. Những chiến thắng 

trên 4 vùng chiến thuật, Quân Kỳ TQLC 

được 8 lần Tuyên Dương Công Trạng 

trước Quân Đội và quân nhân TQLC 

được mang Dây Biểu Chương Tam Hợp  

MX HT Bùi Thế Hùng 



Nghi thức Cắt Bánh Sinh Nhật 65 Năm 

cử hành trang nghiêm. Chiếc xe bánh 

được 4 MX do anh Đặng Vi trưởng toán 

theo nhịp bước quân hành Thủy Quân 

Lục Chiến Hành Khúc tiến vào vị trí.  

Đại Tá TLP, THT Lê Quang Liễn, Hội 

Trưởng Bùi Thế Hùng cùng cắt bánh sinh 

nhật trong điệu nhạc và lời ca Happy 

Birthday.  

Đại Tá TLP trong phần phát biểu đã 

cám ơn Dân Biểu Texas Hubert Võ, Quý 

Quan Khách hiện diện,  

 

Hôm nay, trong khung cảnh thân mật, 

ấm cúng nhưng không kém phần trang 

nghiêm, sự hiện diện của Quý Vị đã thể 

hiện niềm ưu ái, sự quan tâm đặc biệt 

dành cho gia đình Mũ Xanh.  Chúng tôi 

ghi nhận tình cảm nầy và chân thành cảm 

tạ quý vị.  

Nhân đây chúng tôi xin được có đôi lời 

cùng anh em trong gia đình Mũ Xanh. 

Các bạn và gia đình thân mến, 

Trong tinh thần “Một ngày TQLC, một 

đời TQLC”, hôm nay chúng ta họp mặt 

nhau nơi đây để kỷ niệm Binh Chủng vừa 

tròn 65 tuổi. 

Người trẻ nhất trong chúng ta giờ đây 

cũng đã trên 60 mươi tuổi, cùng lúc quân 

số chúng ta đang ngày càng giảm đi do 

sức khỏe và tuổi tác, mà không có nguồn 

bổ sung nào có giá trị tương đương  để 

thay thế.  Giá trị mà tôi muốn nói ở đây là 

giá trị của những ngày đồng cam cộng 

khổ, sống chết bên nhau, giá trị của 

những tấm gương hy sinh khi đối diện với 

quân thù, giá trị của lòng trung thành với 

chính nghĩa Tự Do dưới lá Cờ Vàng Ba 

Sọc Đỏ vẫn còn ngạo nghễ tung bay trên 

đất nước tạm dung. Tôi kêu gọi sự đoàn 

kết và thương yêu nhau nhiều hơn trong 

lúc nầy, khi mà CS luôn tiếp tục đánh phá, 

gây chia rẻ cộng đồng người Việt tị nạn 

chúng ta bằng nhiều hình thức.  Dù với 

thời gian hay không gian nào, khi nhìn về 

quê hương yêu dấu đang bị thống trị bởi 

bọn người “ ác với dân, hèn với giặc”, là 

những quân nhân đã một thời cầm súng Đại Tá TLP/SĐ TQLC 



bảo vệ Miền Nam tự do, xin đừng quên 

máu và nước mắt của chúng ta đã từng 

chan hòa trên bao nỗi nhục vinh của đất 

nước.  Quên đi phương châm “Tổ Quốc, 

Danh Dự, Trách Nhiệm” là không xứng 

đáng, là phản bội anh em, nhất là đối với 

biết bao đồng đội đã hy sinh nằm xuống 

cho danh thơm của 4 chữ TQLC được 

hiện hữu và tồn tại cho đến hôm nay.  Xin 

hãy suy tư sâu sắc điều nầy để mỗi anh 

em chúng ta dù trong hoàn cảnh nào hay 

cuộc sống có ra sao, đều hãnh diện và tự 

hào với danh xưng “Tôi là lính Mũ Xanh”. 

Đại Tá khẳng định : 

 Những người lính lưu vong khắp xứ 

người gặp gỡ nhau để kỷ niệm ngày 

SNBC trên từng địa phương nơi mình cư 

trú, có ý nghĩa sâu sắc đối với ý chí nêu 

cao truyền thống Binh Chủng, tình chiến 

hữu, tình đoàn kết và cũng là dịp để vinh 

danh, tưởng nhớ bao đồng đội đã dũng 

liệt hy sinh cho màu cờ sắc áo, tri ân 

những anh em TPB còn lại nơi quê nhà và 

nhất là để khẳng định lập trường Quốc 

Gia Dân Tộc. 

Hôm nay nhân kỷ niệm Binh Chủng của 

chúng ta vừa tròn 65 tuổi, tôi mến gửi đến 

các bạn cùng gia đình lời chúc an khang 

và đoàn kết. 

Dân Biểu Hubert Võ của tiểu bang 

Texas phát biểu cảm tưởng, ông ca tụng 

tinh thần chiến đấu của người lính Thủy 

Quân Lục Chiến và lòng biết ơn sự hy 

sinh của binh chủng trong nhiệm vụ bảo 

vệ VNCH. Ông mời gọi đồng hương nhớ 

đi bầu vào tháng 11 sắp tới, ở đơn vị F, 

nơi cử tri Việt ghi danh hơn 8 ngàn người, 

mà quá khứ chỉ có khoảng 1,400 đi bỏ 

phiếu. 

MX Giang Văn Nhân giới thiệu Quan 

khách và các Hội Đoàn tham dự, riêng gia 

đình TQLC có MX Nguyễn Kha Lạt ở 

Arlington Dallas, MX Lê Văn Phúc từ 

Colorado, MX Nguyễn Văn Thế ở Bolsa 

California, MX Hoàng Gia Trung từ Na 

Uy, đặc biệt một hậu duệ là LS Jimmy 

Bowden con của MX Nguyễn Văn 

Nhượng. NT Nguyễn Văn Nhượng tốt 

nghiệp khóa 21 Đà Lạt, phục vụ 

TĐ2/TQLC. Năm 1970 NT được thuyên 

chuyển làm ĐĐT của TĐ7/TQLC và NT 

đã hy sinh tại Kampuchea.,  

Lúc cha hy sinh, Jimmy Bowden 

Nguyễn chỉ mới 3 tháng tuổi, nhưng khi 

trưởng thành cháu cố gắng tìm thân thế 

của cha từ thân mẫu và tấm hình cũ mà 

người mẹ còn cất giữ. Từ tấm hình cũ đó, 

cháu Jimmy tìm ra người đồng đội của 

cha ngày trước, MX Nguyễn Kha Lạt 

người đã vác xác cấp chỉ huy chạy thoát 

vùng lửa đạn về chổ an toàn.  

 Món quà nhỏ là huy hiệu TQLC hình 

tròn, hàng chữ Danh Dự, Tổ Quốc do 

Cháu Jimmy và THT Lê Quang Liễn 



Tổng Hội Trưởng TQLC Lê Quang Liễn 

gắn lên ve áo veston của cháu. 

Mong sao Quý NT, Quý MX và gia đình 

giúp đở, yểm trợ cháu trong tương lai. 

 

 

 

 

 

 

MX Đặng Vi điều khiển chương trình 

Văn Nghệ với tiếng hát của thân hữu, MX 

cùng gia đình và tiết mục dạ vũ kéo dài 

đến 10 giờ rưỡi đêm.  

Các NT TQLC hiện diện Đại Tá TLP và 

Phu Nhân, Trung Tá Nguyễn Văn Phán 

và Phu Nhân, Trung Tá Trần Thiện Hiệu 

và Phu Nhân, Thiếu Tá Trần Ngọc Toàn 

và Phu Nhân, Thiếu Tá Lê Quang Liễn và 

Phu Nhân. Bên cạnh các MX tại Houston 

và gia đình, Chị Trần Văn Hợp, Chị 

Nguyễn Hữu Bình. 

Ca Đoàn Hồn Việt 

 

Các Chị đã làm tròn nhiệm vụ tiếp đón 

quan khách, phục vụ quầy giải khát, phụ 

giúp thâu ngân phí, các chị đã giúp cho 

buổi tiệc thành công tốt đẹp.  

 

NT Phu Nhơn và NT Tango 

NT Phu Nhơn và NT Tango 


