
                                        Houston, ngày 21 tháng 11 năm 2014 

 

Thư  Mời 

 
Kính gởi: Quý SQHQ các khóa “Lưu Đày” và Thân Hữu 

 

 

Thưa quý vị, 

 

Chúng tôi xin chân thành cám ơn quý Văn Nhân và Thi Hữu SQHQ 

các khóa “Lưu Đày” và Thân Hữu đã thương mến Hội SQHQ/LĐ qua việc 

gởi bài cho Đặc San “Những Mảnh Tình Lưu Đày” trong ngày Họp Mặt LĐ 

2007 tại Houston, đã làm cho Đặc San trở nên phong phú như nhiều độc giả 

khắp nơi khen ngợi. 

 

Với chiều hướng tiếp tục vươn tới, Hội SQHQ/LĐ trong kỳ Họp Mặt 

14  tại Houston sẽ chào đón Ngày Họp Mặt 2015 bằng Đ/S “Hoài Niệm với 

Lưu Đày”. 

 

1. Chủ đề: “Hoài niệm với SQHQ/LĐ đã một thời nơi “Biển Sông 

Xưa, Bờ Bến Cũ” 

2. Khổ Đ/S: Khổ nhỏ (5 ½ x 8 inches), font Unicode ( như khổ báo 

Lướt Sóng / HQ) 

3. Giới hạn: Bài dài tối đa 15 trang khổ nhỏ (5 ½  x  8) 

4. Thời hạn: Hạn chót 30 tháng 6 năm 2015 

5. Bài vở xin gởi về địa chỉ: 

 

Lương Quang Bình 

15603 Grovespring Dr., Houston, TX 77068 

Email: luudayhouston@yahoo.com 

Telephone: 713-419-2355 

 

Kính mong quý vị hưởng ứng đóng góp bài vở và hình ảnh cho Đ/S 

theo những chủ đề nêu trên. 

Xin cám ơn và kính chào quý vị. 

 Hẹn ngày tái ngộ. 

 

T.M. Hội SQHQ/LĐ và TH 

T.M. BTC Họp Mặt 14 SQHQ/LD và TH tại Houston 2015 

 

                                     LĐ Lương Quang Bình 



                                 

Chuyện bên lề về Đặc San Họp Mặt LĐ 14 

 
Q: (Question) 

-    Không biết viết cái gì về Hoài niệm với LĐ? 

A: (Answer) -  

- Dễ thôi, cứ viết bất cứ cái gì liên quan đến LĐ trước 30/4/75 nơi 

biển sông xưa, bờ bến cũ (tối thiểu 1 trang, tối đa 15 trang giấy) 

 Q: 

 - Thử đơn cử? 

   A:  

- Chẳng hạn như vào ngày 30/4/75 khi tan hàng:  

Bạn đang ở đâu? Làm gì?  

- Cơ duyên nào bạn đến với LĐ?  

- Có trận chiến nào bạn tham dự (chỉ huy) thành công? Ăn ý nhất? 

- Chuyện chiến hữu, khúc sông, con tàu. . . 

Q: 

- Chiến tranh hết rồi, nhắc chi chuyện thua trận? 

A: 

- Chiến tranh Quốc/Cộng chưa chấm dứt. Ta thua để thắng. 

Q: 

- Có nhiều người viết về cái tôi quá, rõ chán? 

A:  

- Đúng! Ai viết hồi ký cũng như vậy. Viết “ nổ như tạc đạn” về cái 

tôi. Chính vì vậy chúng tôi muốn ghi chính xác tên thật, khóa, đơn 

vị. .  để mọi người kiểm chứng. 

Q: 

- Tôi là SQ cấp thấp biết gì mà nói, mà viết? 

A: 

- Đúng. Chúng ta là những SQ chỉ huy cấp thấp, nhưng chúng ta là 

những chứng nhân của lịch sử. Chúng ta là những miếng puzzles 

rất cần thiết để ráp nối nên một bức tranh lịch sử của Nam Quân 

trong chiến tranh VN. 

Q: 

- Cho một ví dụ là chứng nhân của lịch sử? 

A: 

- Nhiều vô kể. Đơn cử như theo chúng tôi biết trong LĐ chúng ta có 

LĐ Nhái Vinh đã tâm sự rằng: trong trận Hoàng Sa, một trong 2 

SQ Nhái nhận được lệnh cấp trên phải dẫn quân đổ bộ lên chiếm 

lại đảo Hoàng sa do TC vừa chiếm giữ trái phép . Nhái nào cũng 

xung phong vì đều là Nhái LĐ. Do đó phải ”oẳn tù tì”. Nhái LĐ 



Đơn được chỉ huy nhóm quân đổ bộ. Nhái Đơn đã không chiếm 

được đảo vì quân TC đông như kiến. Cái chết hào hùng của Nhái 

Đơn làm ngọn đuốc soi đường để quân dân Miền Nam tiếp tục lấy 

lại biển đảo. Chúng ta cũng xin tạ tội vì không giữ được biển đảo, 

và ngay cả Miền Nam. 

Q: 

- Tôi có thể viết vài cuôc tình nho nhỏ, dễ thương  trong khi phục vụ 

trên sông, biển? 

A: 

- Rất mong đợi những chuyện tình lính nhẹ nhàng, nhí nhảnh, vì đời 

thủy thủ 12 bến nước 13 bến tình (nói nhỏ coi chừng sư tử … ngồi 

sau lưng…) 

Q: 

- Tôi viết không văn hoa, lỗi chính tả. . .? 

A: 

- Đừng lo, có ban biên tập và thời buổi computer mà!   

Q:  

- Có cần viềt gấp không?  

A: 

- Không gấp, nhưng ai cũng bận rộn cả khi nhiều bài gởi về Đ/S 

cùng một lúc thì quá tải cho người phụ trách Đ/S, nên dễ sai sót 

khi layout. 

Q: 

- Tôi hiện đang có những hình ảnh ngày xưa, có thể gởi tới được 

không? 

A: 

- Rất cần, vì đã hơn 40 năm làm sao nhận ra bạn bây giờ nếu không 

có những hình ảnh xưa cũ. 

Q: 

- Ưóc mơ của BTC và Nhóm chủ trương Đ/S là gì? 

A: 

Mơ ước của BTC HM  14  kỳ này là các LĐ về Houston thật đông, vì 

biết có còn sức khoẻ cho lần họp mặt tới khi tuổi thất thập nó đang lừng lững 

đi tới. Xin tất cả LĐ mặc quân phục trắng, một lần màu trắng rợp cả 

Houston, cho biết mặt với đời. Nhóm chủ trương Đ/S cũng hãnh diện với 

500 bài viết khác nhau phải có của mỗi một LĐ (Đ/S càng dày cộm càng tốt. 

Đừng lo tốn kém in ấn, xem như chuyện nhỏ mà). Các SQHQLĐ dịp này sẽ 

viết lại trang sử hào hùng bằng những “Puzzles LĐ”.  

Đứng dậy hỡi các SQHQLĐ  

Xin cám ơn và kính chào Quý vị 
 


