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Kính gởi qúy Niên Trưởng, qúy Chiến Hữu và Gia Đình 
Mũ Xanh.

Vừa bước qua ngưỡng cửa của đầu năm mới 2018, BBT/
ĐSST, đã thông báo, kêu gọi mọi thành viên trong đại gia đình 
Mũ Xanh đóng góp bài vở cho ĐSST-2018 để có thể hoàn thành 
và phát hành trước thời gian Đại Hội TQLC tại San Jose Bắc 
California, thời hạn chót nộp bài là ngày 1 tháng 4 năm 2018.

Nếu theo dõi trong những lần họp mặt thì chúng ta thấy 
không khí sôi nổi nhất, cười nhiều nhất, nói đến nhiều nhất, 
cười át cả lời phát biểu v.v.. vẫn là chuyện “chúng mình” ngày 
xưa, chuyện 64 năm thành lập Binh Chủng và 46 năm tái chiếm 
Cổ Thành.

Nhắc lại chuyện xưa là nhắc đến những đồng đội đã nằm 
xuống, đó chính là lúc chúng ta thắp nén hương lòng để dâng 
các anh linh TQLC. Kể chuyện xưa là nhắc đến những anh em 
bị thương tật, đó chính là lúc chúng ta nghĩ đến bổn phận đối 
với quỹ TPB/TQLC

Kể lại chuyện xưa, là kể về tình yêu của Quái Điểu, Trâu 
Điên, Sói Biển, Kình Ngư, Hắc Long, Thần Ưng, Hùm Xám, 
Ó Biển, Mãnh Hổ v.v..với người tình trẻ đẹp mà nay là bà nội, 
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ngoại và vẫn ở mãi bên chúng ta, trong mái ấm gia 
đình. 

Vì vậy nội dung chính ĐSST vẫn là: “Đơn Vị Cũ, 
Chiến Trường Xưa”, chuyện “Tiền Tuyến-Hậu Phương”, 
cùng các đề tài khác có liên quan đến TQLC. Viết cho ST 
là kể mọi người đều nghe, không bị thời gian và không 
gian hạn chế, ngăn cách. 

Từ Úc Châu nói về Hạ Lào, từ DC kể chuyện tái chiếm 
Cổ Thành thì nơi nào cũng vẫn “nghe” rõ từng chữ từng 
câu. Một ngàn TQLC là một ngàn câu chuyện khác nhau, 
chúng ta không thiếu chuyện kể, chỉ có điều chúng ta 
muốn kể hay không mà thôi.

Tôi, chủ nhiệm ĐSST, xin nhắc lại là chúng ta là lính, 
nhiệm vụ chính là cầm súng, nay “gẫy súng” thì ta cầm 
viết kể lại tại sao súng gẫy...? Khi đó chúng ta ở đâu, làm 
gì và sau đó chúng ta đi đâu, vào rừng sâu hay vượt biển 
cả, sau cùng là đời sống tỵ nạn vất lúc ban đầu và thành 
công đối với thế hệ sau.

Một lần nữa, tôi và toàn BBT-ĐSST xin chân thành 
cảm tạ các Niên Trưởng, các Chiến Hữu MX và Gia 
Đình cùng các Mạnh thường quân đã đóng góp bài vở, 
hình ảnh và yểm trợ tài chánh để thực hiện ĐSST-2018.

Hy vọng cuốn Đặc San ST 2018 sẽ “khỏe đẹp” để  
trình diện quí vị trong dịp Đại Hội TQLC San Jose, Bắc 
Cali năm 2018 và những năm kế tiếp.

Thân chào toàn thể các CỌP BIỂN  và gia đình MŨ 
XANH./.

    
      Iowa 1-11-2018.
    Chủ Nhiệm ĐSST.
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