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Phóng sự Đại Hội Nhảy Dù XXXVII - 37
Florida-Hoa Kỳ

Một đời trung liệt màu Mũ Đỏ
Muôn thuở anh linh sắc cờ vàng
Florida – Ðại hội Gia Ðình Mũ Ðỏ Việt Nam lần thứ 37 đã được tổ chức tại thnh phố St
Petersburg, Tampa, Florida với trên 200 Mũ Ðỏ từ các nơi về tham dự trong 2 ngày Thứ
Sáu và Thứ Bảy 14-15 tháng 7, năm 2017. Ngày Thứ Sáu là tiệc hội ngộ dành cho Nhảy
Dù, ngày Thứ Bảy họp bàn thảo công tác và tiệc mừng hội ngộ.
Tham dự đại hội có các niên trưởng Nguyễn Văn Tường, Bùi Ðức Lạc, Bùi Quyền. Về
phía cố vấn Mỹ có Trung tướng John Lemoine nguyên cố vấn Tiểu đoàn 6 Nhảy Dù, Chủ
tịch Team 162 Ray Rhoads.

Có tất cả 22 Chi hội Nhảy Dù khắp nước Mỹ và Canada cùng gia đình và 8 cố vấn Mỹ
thuộc Team 162 cạnh Sư Đoàn Nhảy Dù Việt Nam Cộng Hòa về tham dự, mang theo sắc
thái đặc biệt “đại gia đình” của binh chủng lừng lẫy nhất của Quân Lực Việt Nam Cộng
Page 1 of 6

Hòa. Chi Hội Gia Ðình Mũ Ðỏ Florida lãnh nhiệm vụ tổ chức đại hội, với trưởng ban
điều hành là Nguyễn Trung Nhan.

Cố vấn Mỹ tham dự, Trung Tướng John Lemoine đứng bên phải

Những người lính Nhảy Dù một thời anh dũng trên quê hương trong bộ quân phục tác
chiến màu áo hoa rừng nay đã nhuốm màu phong sương, trên đầu tóc bạc nhưng lòng
không bạc. Anh em ngồi cạnh nhau chén chú chén anh, ly đầy ly vơi, nhắc lại một thời
chinh chiến, dấu binh lửa vẫn còn đâu đây trên mỗi câu chuyện, trên nét mặt buồn vui đời
lính. Dấu bom đạn vẫn còn trên thân thể các anh, vẫn gây đau nhức khi trái gió trở trời.
Thật cảm động khi thấy một người lính Mũ Ðỏ đã dùng điện thoại ghi lại hình ảnh chiến
hữu ngồi cạnh nhau và tường trình trực tiếp cho một người bạn cùng đơn vị cũ bị bệnh
không tham dự được. Mà tiếc thật, vì tuổi đời chồng chất năm nay ai cũng trên dưới 7 bó
rồi, không biết các anh còn đến đại hội được mấy lần nữa.
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Chủ tịch GĐMĐVN, Bác sĩ Nguyễn Quốc Hiệp báo cáo công tác

Trong buổi họp toàn thể, sau phần báo cáo công tác đối nội và đối ngoại của từng Chi hội
và ban chấp hành Tổng hội, phiên họp đã bàn thảo và biểu quyết một số vấn đề nội bộ.
Mũ Ðỏ Bùi Thịnh báo cáo về việc trùng tu phần mộ chiến sĩ tại nghĩa trang Biên Hòa.
Mũ Ðỏ Lê Mậu Sức báo cáo công tác trợ giúp Thương Phế Binh của Gia Ðình Mũ Ðỏ
không chỉ cho đồng đội của mình mà còn giúp cho anh em Ðịa Phương quân và Bộ Binh
không có đơn vị chủ quản tại hải ngoại.
Sau phiên họp, Cha tuyên úy Vũ Minh của GÐMÐVN đã cử thành Thánh lễ nguyện cầu
Thánh Tổ Micae của binh chủng Nhảy Dù ban ơn lành cho chiến sĩ và gia đình.
Buổi chiều tại tiệc mừng đại hội với gần 600 người tham dự, trong đó có một số đại diện
các hội đoàn bạn trong quân đội và dân sự. Sau lễ chào quốc kỳ, mặc niệm, là phần
xướng danh để tưởng nhớ một số Mũ Ðỏ và cố vấn Mỹ vừa mới quá vãng.
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Chào kính tưởng nhớ đồng đội đã nằm xuống

Bác sĩ Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Gia Ðình Mũ Ðỏ Việt Nam sau lời chào mừng mọi
người tham dự nói, mỗi đại hội, chúng ta chia sẻ nỗi buồn đau mất mát, máu và nước mắt
đã đổ ra tại chiến trường năm xưa, và nay thì mỗi năm lại điểm danh ai còn ai mất. Trên
20,000 chiến sĩ Nhảy dù và 40 cố vấn Mỹ đã hy sinh vì tự do của miền Nam. Thế hệ thứ
hai của người Việt Quốc Gia chúng ta đã thành đạt tại hải ngoại và hiểu được giá trị của
tự do và lòng yêu nước của cha ông đã không tiếc xương máu để bảo vệ tổ quốc, và còn
tiếp tục vì quê hương cho đến hơi thở cuối cùng.
Chương trình tiếp tục với phần tặng trophy lưu niệm cho các Chi hội, các cố vấn Mỹ, các
ân nhân, chụp ảnh lưu niệm các đơn vị, và văn nghệ quân đội. Chương trình Đại hội kỳ
37 kết thúc với lời hẹn sang năm gặp lại tại Đại hội lần thứ 38 ở Oklahoma, và lần thứ 39
tại Nam California.
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Phương Thụy
tường trình từ Florida

Nguồn: Internet E-mail by MĐ Trần Lý chuyển
http://baotreonline.com/dai-hoi-gia-dinh-mu-do

Đăng ngày Thứ Bảy, July 22, 2017
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH
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