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Thân Gửi Gia Đình Mũ Xanh.
Gia Đình Mũ Xanh Hải Ngoại chúng ta lại nhớ đến ngày UẤT 

HẬN, ĐAU BUỒN xẩy ra cách đây 40 năm, nhưng những hình 
ảnh này vẫn ẩn hiện mãi trong tâm trí chúng ta tưởng chừng như 
mới xẩy ra ngày qua. Hằng năm cứ vào “Tháng Tư Đen”, trên diễn 
đàn Cọp Biển lại xuất hiện những hồi ký chiến trường của các Cọp 
Biển, nhất là những đoạn hồi ký viết lại mọi diễn tiến mà TQLC 
chúng ta chiến đấu bằng máu và nước mắt.

Chúng ta đã chiến đấu, đạp lên đầu địch quân mà tiến trên khắp 
mọi chiến trường, tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị với hàng ngàn 
chiến sĩ Cọp Biển đã hy sinh, nhưng rồi vì thiếu vũ khí đạn được 
mà ta phải lui, lui từ Quảng Trị, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, 
Biên Hòa, Long Bình và điểm cuối cùng là tử thủ trong căn cứ 
Sóng Thần Thủ Đức và rồi cây súng không đạn cũng bị bẻ gẫy! 
Trên mỗi đoạn đường lui quân, đã có biết bao Cọp Biển bị hy sinh 
và “tự hy sinh” một cách uất nghẹn. Những chiến thắng và đau 
thương đó đã được các Cọp Biển ghi lại trong những số đặc san 
Sóng Thần và đúc kết lại trong cuốn Quân Sử TQLC mà chúng ta 
đã thực hiện xong.

Tuy nhiên, dù đã cố gắng hết sức, dù có sự góp ý của quân 
nhân các cấp, cuốn QS/TQLC vẫn không tránh khỏi nhiều thiếu 
sót ngoài ý muốn về nội dung lẫn hình thức, rất mong độc giả 
trong và ngoài Binh Chủng thông cảm và xin bổ túc để chúng ta 
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Soùng Thaàn

làm ĐẸP thêm trong tương lai.
Đặc san Sóng Thần (ĐSST) là phương tiện để chúng ta 

bổ túc cho Quân Sử. Viết cho ĐSST là chúng ta đóng góp tài 
liệu thêm cho QS. Mỗi số ĐSST là một kho tài liệu cho QS. 
Vì vậy chúng tôi tha thiết kêu gọi quân nhân các cấp hãy cùng 
nhau “săn sóc, nuôi nấng” sao cho ĐSST mỗi ngày được đẹp 
thêm, khỏe mạnh hơn. Mỗi Cọp Biển hãy cầm viết lên, viết vài 
trang về đơn vị cũ chiến trường xưa, tiền tuyến và hậu phương 
TQLC, viết ngắn thì dễ dàng hơn, chỉ cần ký một “chữ ký” là đủ.

Ngoài ĐSST chúng ta còn có Web (tqlcvn.org) là hai 
phương tiện giữ gìn tình huynh đệ chi binh. Tuổi chúng ta 
ngày càng cao, sức càng yếu thì hay bắt tay góp sức ngay từ 
bây giờ để cho chúng còn một chút gì lưu lại cho thế hệ con 
cháu mai sau.

Ngoài ĐSST và Web/TQLC chúng ta còn một một phương 
tiện khác quan trọng hơn để giữ dây liên lạc với các đồng đội 
đã từng chung lưng với chúng ta và rồi các anh bỏ lại một phần 
thân thể trên khắp chiến trường để chúng ta bình an nơi đây.

Các anh muốn viết thơ cho chúng ta nhưng mắt không còn, 
tay không có, các anh muốn đến thăm chúng ta nhưng thiếu 
chân đi. Vậy thì ở hải ngoại này chúng ta đến thăm các anh em, 
dĩ nhiên chúng ta không thể lái xe hơi, đi máy bay đến bắt tay 
từng anh mà cứ ngồi tại đây, gửi MỘT CHỮ KÝ đến Tổng Hội 
nhờ chuyển là đủ là đẹp, là đầy tình nghĩa rồi.

Quỹ TPB/TQLC là hộp thư liên lạc giữa gia đình Mũ Xanh 
quốc nội và hải ngoại.

Đóng góp vào quỹ TPB theo quy định của Tổng Hội là 
nhiệm vụ của mỗi TQLC.

Vui Xuân, Hạ, Thu, Đông không quên nhiệm vụ.
Thân chào toàn thể Cọp Biển và quý vị thân hữu./.
 
       Chủ nhiệm ĐSST.
             MX Tôn Thất Soạn.
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