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   Kính Thưa Gia Đình Mũ Xanh.
 ĐSST 2014 sẽ đến tay quý vị trong dịp ĐH/TQLC tại Atlanta, GA 

tháng  7/2014. Thay mặt BBT/ĐSST tôi xin gởi lời chân thành cám ơn 
đến các mạnh thường quân, thân hữu, các chiến hữu Mũ Xanh và gia 
đình đã đóng góp bài vở, hình ảnh, yểm trợ tài chánh để ĐSST được 
thực hiện mỗi ngày được tốt đẹp hơn, phong phú hơn.

  Thưa Qúy Anh Em
   Hiện nay gia đình Mũ Xanh chúng ta tỵ nạn CS rải rác khắp các 

tiểu bang Hoa Kỳ và một số các quốc gia khác như Úc, Canada, Âu Châu 
v.v...Chúng ta thường xuyên liên lạc với nhau qua hai diễn đàn Mũ Xanh 
và Cọp Biển để thăm hỏi và trao đổi tin tức, tôi ước mong trong tương 
lai, mọi Cọp Biển đều có mặt trên hai diễn đàn này để chúng ta cùng 
nhau trao đổi tâm sự, tin tức sinh hoạt của các TQLC trên khắp thế giới, 
các diễn đàn giúp cho chúng ta lại gần nhau hơn dù không gian cách 
trở và nhất là ôn lại những kỷ niệm buồn vui “đơn vị cũ, chiến trường 
xưa”. Ngoài hai diễn đàn, chúng ta còn có đặc san Sóng Thần, đó là nơi 
lưu giữ những chuyện “buồn vui” đời lính TQLC cho mãi mãi về sau.

   Tuy gọi là chuyện “buồn vui”, nhưng thực ra đó chính là những tài 
liệu quý giá. Những tài liệu này giúp chúng ta “sống hùng sống mạnh” 
lại tuổi thanh xuân, giúp chúng ta yêu đời hơn, xích lại gần nhau hơn 
khi chúng ta đang đi dần vào tuổi xế chiều.

  Những tài liệu này được lưu giữ trong các ĐSST sẽ giúp cho thế 
hệ con cháu chúng ta hiểu được cha ông đã sống, chiến đấu và hy sinh 
như thế nào trên quê hương Việt Nam và từ đó tuổi trẻ hiểu được lý do 
tại sao họ có mặt trên đất nước Hoa Kỳ này.

  ĐSST không phải là tập truyện để giải trí, mà là tiếng nói của các 
cựu TQLCVN nên nội dung các bài viết ưu tiên là “đơn vị cũ chiến trường 
xưa”, chính nội dung những bài viết này sẽ bổ sung cho những gì còn 
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thiếu sót mà cuốn Quân Sử TQLCVN của TH/TQLC sẽ phát hành vào 
dịp Đại Hội 2014, chưa nói hết được.

  Có ý kiến cho rằng đã hết chiến tranh rồi mà sao ĐSST còn “nổ” 
súng mãi? Không phải chúng ta muốn “nổ” súng mãi, mà chúng ta 
chưa nói hết đựơc những tiếng nổ trong các trận đánh , chúng ta 
chưa nói đủ được những tấm gương chiến đấu và anh dũng hy sinh 
của đồng đội. Đồng đội chúng ta có tên tuổi, có số quân, có đơn vị 
và đã hy sinh, đã nằm lại đâu đó trên rừng sâu núi thẳm, biển, sông, 
ruộng đồng mà chúng ta chưa nhắc đến tên các anh, chúng ta chưa 
viết về họ khiến họ trở thành những Chiến Sĩ Vô Danh! Chúng ta đã 
quên họ! Đồng đội còn qưên họ thì nói chi đến hậu phương, nói chi 
đến những thế hệ mai sau?

 ĐSST mới chỉ ghi lại những trận đánh lớn, cấp tiểu đoàn trở lên, 
thế còn các cấp đại đội, trung đội, tiểu đội thì ai viết? Những ai còn 
nhớ đến danh tính các đồng đội đã hy sinh trong các cấp nhỏ bé 
này? Bất cứ ai, mọi cấp đều phải viết, viết như thắp một nén nhang 
nhớ đến các anh đã hy sinh cho chúng ta được sống.

 Ai trong chúng ta biết có bao nhiêu Viễn Thám TQLC đi vào lòng 
địch và rồi ở lại vĩnh viễn, dù cho khi ra đi, họ đã biết sẽ khó có ngày 
về? Ai trong chúng ta biết có bao nhiêu quân y sĩ TQLC đã anh dũng 
hy sinh khi tay cầm ống chích? Có bao nhiêu quân y sĩ cầm ống 
chích ra trận và bị lọai khỏi vòng chiến? Chúng ta ai biết những tiền 
sát viên và những Pháo Binh gục ngã ngay tại vị trí đặt súng v.v.... 
Chúng ta biết nhiều, chúng ta nói đến nhiều lắm nhưng rồi như gió 
thoảng mây trôi, nếu chúng ta không ghi lại.

 Một khi chúng ta đã biết mà chưa viết thì ĐSST vẫn cần những 
tiếng “súng nổ” ấy. Viết về một trận đánh, dù là cấp nào đi nữa, kể 
tên một đồng đội đã hy sinh là chúng ta nói lời cám ơn họ. Kể tên 
một đồng đội bị loại khỏi vòng chiến là chúng ta nói lời cám ơn 
họ, và lời cám ơn thiết thực nhất là ghi danh họ vào ĐSST, là đóng 
vào quỹ TPB/TQLC theo quy định. Chương trình gây quỹ TPB/TQLC 
hàng năm do TH/TQLC đề xướng, đã được các Mũ Xanh, gia đình 
và thân hữu hưởng ứng tích cực, và chúng ta nhắc nhở nhau cùng 
đốt nhang cho đồng đội đã hy sinh, làm tròn bổn phận với các TPB..

   Sau cùng kính chúc quý vị niên trưởng, quý chiến hữu Mũ 
Xanh và gia đình mọi sự AN LÀNH, HẠNH PHÚC trong năm 
mới.

   Hẹn găp nhau đầy đủ trong ngày 4, 5 và 6 tháng 7 năm 
2014 để kỷ niệm 60 NĂM THÀNH LẬP BINH CHỦNG TQLC 
1954-2014, đồng thời bầu lại Ban Chấp Hành Tổng Hội TQLC 
nhiệmkỳ 2014-2016 tại Atlanta, GA.

                                                 
                                                        Chủ nhiệm  ĐSST
                                                        MX.Tôn Thất Soạn.


