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Dallas-Fort Worth, Thứ Ba, ngày 1 tháng 11 năm 2022 
 
Kính thưa quý Niên Trưởng (NT), quý chiến hữu, và quý thân hữu trong Gia Đình Hải Quân Trùng 
Dương (GĐ/HQTD), 
 
Kể từ khi có bản Nội Qui ra đời vào năm 1985, Hội chúng ta hoạt động cho đến nay là 37 năm.  Thật 
là hi hữu và hiếm có khi Hội còn nhiều quý NT và quý chiến hữu bây giờ vào lứa tuổi "thất thập cổ 
lai hy". Kính chúc quý NT và quý chiến hữu sống thọ thêm đến trăm tuổi. 
 
Nhưng, tuổi càng cao thì sức càng yếu, không còn dẻo dai - cơ thể đau nhức, mắt mờ, tai điếc, và 
chân đi chậm chạp. Sức khỏe không còn cho phép gánh vác những chuyện công của Hội mà quý NT 
và quý chiến hữu cho đây là một lý tưởng cao đẹp, mặc dầu rất tốn thời gian và công sức mà chẳng 
được hưởng quyền lợi, thù lao gì cả (ăn cơm nhà vác ngà voi).  Nhiều khi còn bị thiên hạ “chỉ trích” 
vô lý, một sự thật đau lòng mà không ít quý NT và quý chiến hữu đã cảm nghiệm qua. 
 
Thành ngữ "Tre già măng mọc" chứa đựng ý nghĩa sâu sắc về truyền thống quý báu của dân tộc Việt 
Nam ta.  Câu thành ngữ chỉ hiện tượng cây tre già đi sẽ có măng non nhú lên thay thế. Nghĩa bóng 
của câu thành ngữ này là thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước; lớp người trước già đi thì sẽ có lớp người 
trẻ ở phía sau tiếp tục kế thừa và phát huy. 
 
Ngày bầu cử Ban Chấp Hành của Hội nhiệm kỳ 2022-2024 vào Thứ Bảy, 15 tháng 10 năm 2022, từ 
3-6 pm tại: 
 
Rosemeade Recreation Center, Conference Room A 
1330 E. Rosemeade Pkway 
Carrollton, Texas 75007  
Phone: 972-466-9800 
 
(2) ứng cử viên được đề cử là chiến hữu Châu Đức Hiếu & chiến hữu Trần Quốc Khanh đều từ chối 
vì lý do sức khỏe.  Để bắc một nhịp cầu cho thế hệ mai sau, cũng như muốn nhường cơ hội cho lớp 
trẻ thực hành và có kinh nghiệm, Hội đã đề cử đương kim Tổng Thư Ký/Thủ Quỹ Hà Mạnh Chí vào 
chức vụ Hội Trưởng, và đã bầu với đa số tuyệt đối như một lời khuyến khích, “Cũng đến lúc tre già 
măng mọc rồi!”. 
 
Xin Ctrl+Click vào VIDEO # 1: http://www.vnnavydallas.com/video/2022_10_15_bau_cu.mp4 
 
Mặc dù không được đào tạo ở Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang về cách tổ chức và 
phương pháp điều khiển của ngành Chỉ Huy, quý NT và quý chiến hữu vẫn tin tưởng giao cho trọng 
trách, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn, và sẽ coi trọng những lời khuyên thực tiễn giá trị của quý NT và 
quý chiến hữu trao truyền cho người đi sau, nhất là: 

http://www.vnnavydallas.com/video/2022_10_15_bau_cu.mp4
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1. Muốn bớt đi phiền toái, căn bản của cách làm việc “chung” phải dựa trên “tinh thần hợp tác 

với nhau và yểm trợ cho nhau”. 
 

2. Những người hay chỉ trích thường là những người chỉ biết nói thôi chứ chẳng làm gì được, 
bởi vì nếu làm được sao họ không nhảy vô làm, đứng ngoài chỉ trích làm chi?  Những người 
đó cần phải biết nghĩ đến lợi ích chung của tập thể, không nên chỉ biết mình.  Đây là “con 
sâu làm rầu nồi canh” thôi, chứ không phải loại con sâu biến thành con nhộng hay con 
bướm.  Vậy, không nên để những lời chỉ trích vô lý kia làm ta nản lòng. 

 
Sau bầu cử, Hội khoản đãi một bữa cơm chiều thân mật và đoàn kết để chúc mừng Tân Hội Trưởng 
tại: 
 
Lin’s Asian Buffet 
2810 E. Trinity Mills Road, # 122 
Carrollton, Texas 75006 
(972) 418-8881 
 
Xin Ctrl+Click vào VIDEO # 2: 
http://www.vnnavydallas.com/video/2022_10_15_Lin_Asian_Buffet.mp4 
 
Trong vài tuần lễ tới đây, Hội sẽ thông báo chương trình sinh hoạt như: 
 

• Thứ Năm, 19 tháng 1 năm 2023, kỷ niệm 49 năm trận hải chiến Hoàng Sa với Hải Quân Trung 
Cộng ngày 19 tháng 1 năm 1974.  Hội dự trù tổ chức lễ tưởng niệm 74 tử sĩ đã hy sinh để bảo 
toàn lãnh hải của Việt Nam Cộng Hòa ngoài trời (nếu thời tiết cho phép) tại: 

 
ARLINGTON VETERANS PARK 
3600 W. Arkansas Lane 
Arlington, Texas 76015 
(817) 459-5474 

 
• Rất tiếc lễ tưởng niệm ngày 19 tháng 1 năm 2022 phải hủy bỏ vì thời tiết quá lạnh, đồng thời 

một vài chiến hữu trong toán Quốc Quân Kỳ (QQK) bị cảm cúm, ho, sổ mũi, và khan tiếng. 
 

• Chủ Nhật, 22 tháng 1 năm 2023 Dương Lịch là ngày Tết Nguyên Đán Quý Mão.  Hội dự trù 
tổ chức ăn mừng Xuân mới để gia đình Hải Quân Trùng Dương có dịp gặp gỡ, thăm hỏi, hàn 
huyên tâm sự, và chúc Tết trong tình đồng hương và tình huynh đệ chi binh đoàn kết.  Đồng 
thời, ra mắt Tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2022-2024, và gửi quà chúc Tết các Thương Phế 
Binh (TPB) Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa bên quê nhà.  Hội sẽ thông báo địa điểm và ngày 

http://www.vnnavydallas.com/video/2022_10_15_Lin_Asian_Buffet.mp4
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giờ. 
 

• Vào mùa Xuân 2023 khi thời tiết mát mẻ Hội dự trù tổ chức buổi “picnic” ngoài trời. 
 
Hội hân hoan đón nhận những ý kiến sinh hoạt khác của quý NT và quý chiến hữu cũng như thân hữu 
có lợi ích cho tập thể gia đình Hải Quân Trùng Dương. 
 
Trân Trọng, 
Hà Mạnh Chí, Hội Trưởng 
(214) 232-4826 
haiquantrungduong@yahoo.com 
 


