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Kính thưa: 
Quý Chiến Hữu Hải Quân Lưu Đày, 
Quý Thân Hữu và Gia Đình, 
 
Viết lại những sự việc đã xảy ra, những suy nghĩ hay 
những ý tưởng sống trong một quãng đời, lắm lúc cũng 
rất thích thú và cần thiết. Cuộc sống sẽ tiếp nối, nhưng 
từng giai đoạn sống của chúng ta sẽ phải qua đi và 
không bao giờ lập lại .  
Chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt hơn 40 năm rồi! 
Những người lính trong cuộc chiến ấy nay đã già, quá 
già, lần lượt ra đi và một ngày nào đó sẽ không còn ai 
trong thế hệ của họ . Tất cả sẽ chôn vào quá khứ, nếu 
như không có ai muốn ghi lại ký ức của một thời đã 
sống. Bởi thế, những hàng chữ, câu chuyện trong Đặc 
San mà bạn đang cầm trên tay, chính là những mảnh 
vụn tâm tình, vết tích của một thời, được nối kết và lưu 
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lại, nhằm phản ảnh phần nào đời sống của những 
người lính Hải Quân “Đặc Biệt” trong cuộc chiến đã 
qua. Gọi là đặc biệt vì họ phải xuyên qua hai quân 
trường Sĩ Quan Bộ Binh, và Sĩ Quan Hải Quân để tìm 
lấy một xuất thân. Họ đã được huấn luyện và trang bị 
bởi hai nguồn kiến thức quân sự Bờ và Biển để trở 
thành một chiến sĩ. Họ không có niềm tự hào của 
những “chòm sao”, cũng không có truyền thống để đề 
cao, nhưng họ rất  hãnh diện được phục vụ QLVNCH 
dưới danh xưng “Chiến Sĩ Hải Quân” .  Cũng bởi nguồn 
gốc “đa dạng” đó, một cách thân mật họ tự gọi nhau là 
Sĩ Quan Hải Quân Lưu Đày (SQHQ/LĐ)!   
SQHQ/LĐ là một tập thể nhỏ, “ẩn tàng” trong quân 
chủng Hải Quân, ít người biết đến nhưng bị rất nhiều 
người lầm lẫn, và phân biệt . Chính vì thế mà mỗi Đặc 
San HQLĐ đều mang một hàm ý “Trong Chúng Ta, có 
Chúng Tôi”. Nếu đọc lại các đặc san trước đây, bạn sẽ 
thấy ở mỗi quyển có một “chủ đề” khác nhau, thế nhưng 
tất cả đều có chung một hình ảnh . Hình ảnh của những 
người lính thủy phục vụ quên mình vì Tổ Quốc, Danh 
Dự và Trách Nhiệm .  Cũng  như biết bao các chiến sĩ 
QLVNCH, họ đã cống hiến cả tuổi trẻ cho Quân Đội với 
nghĩa vụ gìn giữ Tự Do cho Miền Nam, lãnh thổ VNCH . 
Nhưng rồi khi trang sử lật qua! Và vì đời sống con 
người quá ngắn ngủi. Người lính năm xưa cũng già đi, 
tuổi tác và sức lực theo thời gian đã mang họ xa dần 
thế giới mà họ đã từng sống …  nhưng họ không hề tàn 
lụi. Bởi mạng sống và tinh thần sống của họ, chính là 
những trang sử! Cho dù như thế nào, sự hiện diện của 
họ trong một đất nước chiến tranh sẽ luôn mãi là biểu 
tượng của thành trì, là sức mạnh bảo vệ, thể hiện một 
tinh thần sống rất mãnh liệt. Sức sống của những người 
dám sống và dám hy sinh cho sự sống.   
Hôm nay bạn cầm trên tay ĐSHQLĐ với chủ đề “Thủy 
Thủ và Tình Yêu”, là một tiếp nối, của những mảnh đời 
trôi nổi, lênh đênh theo mệnh nước của người Lính Biển 
Lưu Đày … Cũng như các đặc san trước, “Những Mảnh 
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Tình”, “Hành Trình”, “Hoài Niệm”, đây không phải là một 
cuốn sách đơn thuần mà là tấm lòng, trái tim đầy nhiệt 
huyết của các chàng trai trẻ năm xưa trong thời lửa đạn, 
đã cưu mang bao vết hằn yêu thương qua một đời vinh 
dự làm lính của họ, và những dấu vết của tình yêu đó đã 
được lưu lại trong “Thủy Thủ và Tình Yêu” … Tình nào 
cho Đất Nước, Quân Đội, và Tình nào cho Em …  Tất cả 
đã được góp nhặt, kết lại trong thân tình và xin được coi 
như là những chia sẻ đáng yêu, những kỷ niệm trân quý 
của một thời nhiều gian khổ nhưng đẹp tuyệt vời …  
  
Thân Kính, 
Ban Biên Tập SQHQ LĐ - 2017 
 
 
 
 


