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   Kính gởi quí Niên Trưởng, quí Chiến Hữu và Gia Đình Mũ Xanh,
Giờ phút này, “Lá Thư Sóng Thần 2017” đang được soạn thảo, 

tuy nhiên không biết nên trình bày cùng quý vị đề mục nào trước 
tiên đây? 

Thời hạn gởi bài cho ĐSST 2017 đã gần kề (30-3-2017), nhưng 
ban biên tập (BBT) chỉ mới nhận được một số ít bài bài, chưa đáp 
ứng được nhu cầu theo thường lệ như các ĐSST mấy năm trước. BBT 
đang “sốt ruột” liền phải nhờ DĐMX, DDCB phổ biến 2-3 lần để kêu 
gọi các Mũ Xanh đóng góp bài vở cho kịp thời gian... chứ để “nước 
đến chân mới nhảy” thì BBT không kịp hoàn thành nhiệm vụ.

Đa số anh em trong BBT đều là tuổi già, sức yếu, rồi còn lo công 
việc gia đình nữa, nhưng việc quan trọng vẫn là cần phải kiểm điểm 
lại xem việc yểm trợ tài chánh của các Mũ Xanh, thân hữu, mạnh 
thường quân có đủ để trang trải chi phí in ấn, chi phí chuyển gởi đặc 
san v.v.. mà ấn định số lượng in đặc san sao cho vừa đủ. 

Các chủ đề cho ĐSST về nội dung thì ưu tiên vẫn là: “Đơn Vị Cũ, 
Chiến Trường Xưa, Tình Đồng Đội, Huynh Đệ Chi Binh, Buồn Vui Đời 
Lính” và các nội dung khác có liên quan đến Binh Chủng Mũ Xanh. 

Để đề phòng trường hợp thiếu bài của các tác giả Cọp Biển nên 
Chủ Nhiệm đã khuyến cáo Chủ Bút Tô Văn Cấp nên sưu tập thêm 
các bài vở có giá trị của các tác giả ngoài Binh Chủng, để lấp vào 
khoảng trống.., sau khi đã được Chủ Nhiệm Saigon và THT Cam 
Ranh đồng thuận về nội dung-.

ĐSST luôn luôn ưu tiên đăng bài của tác giả Mũ Xanh, vì chúng ta 
viết là nói lên chuyện thật, người thật của chính bản thân mình, hoặc của 
bạn bè, đồng đội đang còn sống hay đã hy sinh ngoài chiến trường, nhất 
là những tấm gương chiến đấu trong nước mắt, trong máu lửa hay trong 
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những giờ phút hào hùng chiến thắng của đơn vị mình.
Chúng ta kể lại những tấm gương hy sinh của đồng đội năm xưa 

như một nén nhang lòng đâng lên anh linh người đã khuất để tạ 
ơn, để nhớ đến bổn phận còn dang dở của chúng ta, những người 
còn lại ở nơi đây. Nhưng quan trọng nhất, viết tên đồng đội đã 
hy là chúng ta đem niềm an ủi đến thân nhân họ, vợ con họ sẽ vô 
cùng hãnh diện khi tên chồng cha của họ vẫn tồn tại, không là sử 
xanh, mà là đặc san Sóng Thần TQLC. 

Cháu Yvonne nâng niu tấm huy chương và hình ảnh quân phục 
rắn ri của bố là tử sĩ Trần Đình Túc. Cháu Jimmy, khi tìm được 
tin tức thân phụ Nguyễn Văn Nhượng đã tử trận, cháu liền lấy bộ 
quân phục của bố, mà mẹ vẫn cất giữ, mặc vào để chụp hình với 
nụ cười hãnh diện. Nhớ thương đồng đội cũ đã hy sinh thì hãy 
đem niềm hãnh diện đó đến cho gia đình họ, biết mà chúng ta 
không viết, không kể lại cho con cháu họ nghe chồng cha họ đã 
hy sinh như thế nào, ở đâu là chúng ta vô tình...Buồn hơn nữa là 
chúng ta “nổ” về chiến tích của mình mà quên đồng đội, coi họ là 
những “Chiến Sĩ Vô Danh” thì quả là chúng ta thiếu trách nhiệm.

Chúng ta không phải là những nhà văn mà chỉ là lính chiến cầm 
súng để bảo vệ quê hương, đồng bào, khỏi ách cộng  sản. Nay 
buông súng, chúng ta cầm viết để ghi lại những hồi ký máu lửa đó, 
chỉ cần các bạn viết những chuyện chân thật, như chúng ta từng kể 
lại cho nhau nghe mỗi khi ngồi bên ly trà, cafe, để cùng trao đổi 
tin tức với  nhau trong cuộc sống tha hương vào tuổi xế chiều này. 
Xin cầm viết lên, kẻo không còn dịp khác nữa. Đừng ngại lời văn 
không chải chuốt hoặc sai chính tả, BBT sẽ chịu trách nhiệm cho 
bạn về việc này.

Tóm lại, nếu không có sự  đóng góp bài vở, hình ảnh, tài chánh 
của quí vị thì ĐSST sẽ “KHÔNG SỐNG HÙNG, SỐNG MẠNH 
ĐƯỢC” nữa. Nếu một mai, ĐSST mà “IM TIẾNG NÓI” trên diễn 
đàn tranh đấu ở Hải Ngoại thì đó là TRÁCH NHIỆM của chúng ta 
chứ không riêng gì của ai.

Hy vọng rằng ĐSST 2017 sẽ đến tay quí vị trong dịp ĐẠI HỘI TQLC.
Hẹn gặp đông đủ quí vị và gia đình trong ngày 1&2 tháng 7 năm 

2017 tại Oklahoma City, OK để chúng ta cùng dự lễ:
 KỶ NIÊM 63 NĂM NGÀY THÀNH LẬP BINH CHỦNG 

(1954-2017) và 45 NĂM NGÀY TÁI CHIẾM CỔ THÀNH 
QUẢNG TRỊ (16-9-1972).

Thân chào toàn thể các CỌP BIỂN và gia đình MŨ XANH.
                             Iowa 3/3/2017.
                           Chủ nhiệm ĐSST.
                              MX Saigon
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