
 

 

 

 

 

Kính thưa quý độc giả 
 

Xưa Nay Chinh Chiến Mấy Ai Về 
là tựa đề của tập bút ký chiến trường được tác 

giả ghi chép lại thành những mẫu chuyện 

ngắn bằng sự thực với lòng chân thành của 

người lính chiến sau gần 8 năm miệt mài 

cùng đơn vị buồn vui trên chiến trường. 

Tình yêu đồng đội, tình yêu quê hương 

đất nước, gia đình và con người đã tạo hình 

trong mọi suy nghĩ, việc làm và danh dự của 

người lính tác chiến. Cho nên tuy rằng chiến 

tranh là nguy hiểm là gian lao, khốn khó là 

những chịu đựng cùng cực của thân xác lẫn 

tâm hồn, có lúc trở nên tàn bạo, song chúng 

tôi vẫn và đã cùng nhau chấp nhận như một 

nhiệm vụ phải thực hiện của Quê hương thân 

yêu trao gửi. 

Trên bước đường dài chinh chiến, ngoài 

sự sống và chết, chúng tôi thường tự nhủ với  

tính cách tạo sự an ổn trong lòng: đó là lẽ 

đương nhiên của con người để tự mình được bình thường như mọi người đang trong cuộc sống. Nên trong mỗi 

câu chuyện kể trong tập bút ký này, Qúy độc giả sẽ thú vị hơn với những tâm lý, những suy nghĩ, ý nghĩa của sự 

việc, màu sắc của tình yêu con người với con người, tình yêu quê hương, gia đình ..là những cảm nhận chính yếu 

của tác giả khi nói về chiến trận và chung quanh những hiểm nguy của chiến trận. 

Khi đưa mình cùng quý độc giả qua mỗi khoảng không gian, thời gian và sự thực của chiến tranh. Tác giả 

thường dùng cảnh sắc của nước non: núi rừng, đồng ruộng trên quê hương và những cảm nhận sắc màu và tâm lý 

của con người, và tình yêu của con người với con người lồng vào trong đó để ta quên đi những hung hản, chết 

chóc đau khổ của người viết lẫn người đọc . 

Qua một bài viết, là chúng ta qua được một sự kiện trong đời sống của chính mình có thể buồn mà cũng có thể 

vui tùy tâm trạng cảm ứng của độc giả theo câu chuyện kể của tác giả. Để khi đến cuối trang sách chúng tôi mong 

mõi qúy độc giả thở ra một hơi dài thoải mái và im lặng suy ngẫm buồn hay vui cũng với nụ cười chia sẽ có ý 

nghĩa với tác giả. 
 

Xin Chân thành cảm ơn. 
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Thư từ, chi phiếu xin liên lạc: 

Tác Giả: Tân An Đoàn Văn Tịnh 

474 Sugar Gate Ct. 

Lawrenceville, GA 30044 

Điện thoại: 770-921-0622 

Email: doantinhvan@aol.com 

Ấn Phí: $20 
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