
HỌP MẶT KHÓA II HVCSQG, GẶP LẠI TUỔI TRẺ MỘT THỜI… 

Dường như lần về California vào những ngày cuối 

tháng mười vừa rồi là lần ghé qua Cali lần thứ ba của 

tôi kể từ ngày tôi qua Mỹ. Lần đầu dự đám cưới đứa 

cháu trên một ngọn đồi vùng Santa Monica cách nay ba 

năm; lần thứ hai về dự một khóa tu Thiền tại Westmin-

ster vào tháng 10 năm 2011  và lần này là một buổi họp 

mặt các bạn cùng Khóa 2 Học Viện CSQG sau 46 năm, 

kể từ ngày ra trường hồi tháng 10 năm 1967. Thế 

nhưng cả ba lần tôi đều không có thời giờ nhiều để 

thăm thành phố Quận Cam mà dường như người Việt 

mình ai ai sống ở Mỹ đều được nghe nhắc  đến thành 

phố quen tên ấy.  

Chuyến bay của hãng hàng 

không United  số 349 khởi 

hành từ Houston lúc 11:30 trưa 

ngày 25-10-2013 mà dưới kia 

là những sông hồ, rừng cây và 

hàng hàng lớp lớp núi đồi nối 

tiếp nhau chập chùng làm 

thành cái dáng vẻ thiên nhiên 

vốn bao la càng thênh thang 

một cõi giữa trời… Giữa 

những tầng mây trắng muôn 

hình vạn trạng và những đồi 

núi xa xa bên dưới tôi đang 

mường tượng về nơi tôi sẽ ghé 

lại trong vài giờ sắp tới. 

Thế rồi máy bay giảm cao độ sau hơn ba giờ bay. Tiếng 

phi cơ rè rè, cánh phi cơ hơi chau nghiêng; nhìn qua 

cửa sổ phi cơ tôi thấy phía dưới kia có nhiều triền dốc 

của những núi đồi vùng này hằn lên nền trời những 

ngọn núi không cao lắm nhưng sườn núi thì có phần 

hơi dốc đứng. Thì ra, quận Cam là một vùng đất tương 

đối bằng phẳng được bao phủ từ xa xa những ngọn núi 

thấp; không biết có phải nhờ vị trí thiên nhiên này như 

vậy mà nắng vùng này ấm hơn nhiều vùng đất khác 

chăng? 

Chuyến bay đáp xuống phi trường Santa Ana đúng giờ 

như có ghi trong vé, tôi chưa kịp gọi anh Trầm Quốc 

Minh từ tiểu bang Kansas bay qua trước tôi nửa giờ thì 

anh đã gọi tôi. Vợ chồng tôi đang đứng ở quày chờ 

nhận hành lý thì lại nghe điện thoại reo và anh Minh lại 

kiếm chúng tôi. Nhìn lại phía sau, thì ra, anh đứng cách 

tôi vài thước nhưng tưởng tôi còn đang trên đường từ 

tầng trên chưa xuống. Nhân dịp này, xin nhắc qua một 

chút về cái tình của anh Trầm Quốc Minh đối với cá 

nhân tôi… Số là sau khi bạn Nguyễn Văn Lợi tìm ra tôi 

trên Boston, anh Lợi mới thông báo cho các bạn khóa 2 

biết và có rất nhiều anh gọi điện thoại thăm tôi, trong 

số các bạn ấy có anh Trầm Quốc Minh. Thế rồi vào 

khoảng trung tuần tháng 5 năm 2013, từ Kansas anh chị 

lái xe hơn 12 tiếng vượt qua con đường dài xuyên qua 

các xa lộ xuyên bang đến Houston ghé thăm vợ chồng 

tôi. Về cuộc gặp gỡ này của ba anh em chúng tôi gồm 

Trầm Quốc Minh, Nguyễn Hữu Trân và tôi là cơ duyên 

để chúng tôi cùng hẹn nhau về California dự ngày hôi 

ngộ Khóa 2 vào hạ tuần tháng mười này. 

Trên đường lái xe từ phi trường Santa Anna về nhà anh 

chị Trần Văn Tưởng 

cùng khóa mà bạn 

Nguyễn Văn Lợi giới 

thiệu anh chị Trầm Quốc 

Minh và vợ chồng tôi tá 

túc mấy ngày họp mặt 

do anh chị Tưởng có nhã 

ý mời các bạn ở xa về 

ghé lại nhà anh chị, tôi 

rất hồi hộp nhưng rồi 

cũng đến đúng địa chỉ 

nhà anh chị Trần Văn 

Tưởng. 

Ngày 26-10-2013, 

dường như là ngày mà 

tôi rất mong mau tới để 

gặp lại những bạn cùng khóa mà 

tôi chưa có dịp gặp lại lần nào kể từ ngày ra trường 26-

10-1967, tính ra tròn 46 năm, tại nhà anh chị Trần Văn 

Tuất mà các anh trong ban Tổ chức gọi là “tiền hội 

ngộ”. Thú thật là trong trí tôi chưa mường tượng ra 

được anh Trần Văn Tuất có dáng dấp như thế nào; một 

phần có lẽ vì tôi hồi trước khác trung đội với anh. Tôi 

thì 24 còn anh 21 hoặc 22 gì đó nên nói là cùng khóa 

nhưng ít gặp nhau.  Từ sáng sớm vợ chồng tôi và anh  

chị Trầm Quốc Minh đã thức sớm để chuẩn bị sẵn sàng 

nhưng anh Trần Văn Tưởng dường như sáng nào anh 

cũng thức sớm hơn. Anh pha cà phê, châm trà để sẵn hễ 

chúng tôi vừa thức dậy xuống nhà là anh có sẵn những 

ly tách uống trà và cà phê trên bàn. Bốn ngày ở nhà 

anh, sáng nào cũng vậy, bên tách cà phê nóng các anh 

chị nhắc lại những quãng đời gian truân của mỗi người 

với biết bao vui buồn khó nhọc vậy mà rồi cũng vượt 

qua và có được buổi gặp gỡ trùng phùng như thân nhau 

từ thưở nào. 

Ngay cổng vào ngày tiền hội ngộ 



Các anh chị sắp hàng chờ tới phiên mình ghi danh 

Bộ sưu tập hình ảnh Học Viện CSQG treo trên tường nhà anh chị Trần Văn Tuất 

Nhà anh chị Trần Văn Tuất cách nhà anh chị Tưởng 

không xa nên anh Trầm Quốc Minh lái xe chở anh 

Tưởng, chị Minh và vợ chồng tôi qua năm ba con đường 

chưa tới 10 phút là đến nơi. Ở đây phải nhận ra một điều 

là anh chị Tuất rất có lòng với anh em cùng khóa nên đã 

tình nguyện đứng ra tổ chức buổi “tiền hội ngộ” này rất 

trang trọng và thân tình. Dù gọi là “tiền hội ngộ” nhưng 

ban tổ chức rất chu đáo trong việc sắp đặt. Ngay nơi cửa 

vào có treo tấm bảng “Kỷ Niệm 46 Năm Hội Ngộ Cựu 

SVSQ Khóa 2 Học Viện CSQG”, có cả huy hiệu Học 

Viện và một bức tường đầy hình ảnh lưu niệm HVCSQG 

được một bạn đồng môn Khóa 1gom góp lại làm thành 

một bộ sưu tập hình ảnh vô cùng quý giá cho dù bạn có 

bao nhiêu tiền của cũng không thể nào mua nổi, mà nhất 

là trải qua 46 năm dài với biết bao thay đổi của thời cuộc, 

các bức ảnh kỷ niệm này là một gia tài quý báu vô 

ngần… 

Bước ngay vào cổng nhà anh chị Tuất, tôi bắt đầu gặp lại 

các bạn đồng môn. Với Nguyễn văn Em ngày trước đẹp 

trai và hiền, nay bạn Em vẫn hiền và đẹp trai như ngày 

nào. Một Phan Thành Ngọc  Điệp rất nhanh nhẹn, miệng 

bằng tay tay bằng miệng thì nay vẫn nhanh nhẹn tháo vác 

như ngày trước. Trần Văn Bảy quê Long Xuyên ngày xưa 

thì hiền lành, luôn chay lạt, nay anh vẫn còn ăn chay như 

thuở nào. Nguyễn Văn Linh ở bên kia sông Hậu vùng 

Chơn Đùn - Cái Hố thuộc quận Chợ Mới lúc nào cũng 

điềm đạm nhu mì nay anh vẫn giữ cho mình phong cách 

ấy. Rồi tôi lại gặp anh Nguyễn Văn Bé cao, to con; anh 

bé bẩm sinh hay nói lớn nay anh vẫn cao lớn và nói cười 

như ngày nào. Tôi gặp lại anh Huỳnh Văn Thanh có 

người em Huỳnh văn Tho học cùng khóa. Anh Thanh lớn 

con, còn anh Tho thì nho nhã nhỏ con hơn, tôi nhớ dường 

như anh Huỳnh văn Tho cũng cùng trung đội 24 với tôi 

mà hồi 46 năm về trước chúng tôi khá mến nhau. Tôi 

cũng gặp lại bạn cùng quê Huỳnh Hồng Quang từ Utah 

sang; Quang rất hiền ít nói.  



 Khi còn là học trò trường trung học Thoại Ngọc Hầu 

(Long Xuyên) những năm 1960-1963, tôi học cùng thời 

với chị Huỳnh Xuân Quang tức là chị của bạn Huỳnh 

Hồng Quang. Nói thế để thấy Huỳnh Hồng Quang thi 

đậu vào Khóa 2 HVCSQG kể là tuổi trẻ tài cao giống 

như bạn Trầm Quốc Minh tuổi cũng còn rất trẻ khi ra 

trường chưa tới 20 tuổi. Với bạn Trầm Quốc Minh chúng 

tôi có rất nhiều kỷ niệm mà nhơn kỳ anh chị qua thăm tôi 

cũng như cùng ở chung nhà anh chị Tưởng mấy ngày 

nay nhờ có anh nhắc lại mà tôi mới nhớ ra chúng tôi có 

những kỷ niệm rất vui.Tại buổi “tiền hội ngộ” này, tôi 

cũng gặp anh Nguyễn Văn Trình với mặt vuông chữ 

điền, anh Phạm Hoài Dĩnh cao lớn như ngày nào, anh 

Nguyễn Hồng Son lúc nào cũng cười duyên. Tôi cũng 

gặp anh Phạm Văn Cờ ; hồi ấy anh Cờ trông mảnh giẻ, 

ốm yếu giống tôi nhưng nay anh có vẻ mát da mát thịt 

hơn, nên vẫn không thấy già.  

Tôi có gặp anh Đỗ Khanh ở Oregon, anh nay hơi yếu so 

với nhiều anh em khác nhưng anh vẫn luôn nở nụ cười 

như mừng nay có ngày hội ngộ. Tôi cũng gặp anh 

Nguyễn Thái Bình ở Texas; chân anh cũng yếu, dù anh 

phải dùng tới gậy để đi nhưng anh vẫn lặn lội từ Denver 

(Colorado) dịp đi thăm con anh ở đó và rồi cũng thu xếp 

về  California gặp anh em trong ngày họp mặt. Anh tâm 

sự: “Tôi nghĩ mình không đi chuyến này để gặp mặt anh 

em thì biết chừng nào mới có dịp gặp,bà xã tôi ở Texas 

không hay tôi đi.” Dĩ nhiên, tôi có gặp cả Nguyễn Văn 

Lợi lúc nào cũng trẻ trung, lanh lợi. Rồi tôi lại gặp bạn 

Nguyễn Văn Sáu (nhà văn Nguyễn Thừa Bình) lúc nào 

cũng sốt sắng hối thúc kêu gọi anh em về họp mặt; anh 

Trần Bửu Giao (nhà thơ Lệ Khánh) nho nhã văn học; anh 

Hà Thức cùng trung đội 24 vẫn ốm như xưa dưới mái 

trường Học Viện… Tôi cũng gặp lại anh Huỳnh Vĩnh 

Hưng (Biên Tập Viên Khóa 1) cùng nhiệm sở với tôi ở 

Nha vùng IV vào những ngày mới ra trường tháng 10 

năm 1967; nay anh vẫn vui vẻ như ngày nào. Còn nhiều 

và nhiều nữa các anh cùng khóa một thời nhưng không 

làm sao tôi có thể kể ra cho hết được với một bài ký sự 

rất ngắn này; kính mong các anh bỏ lỗi cho. 

 

Buổi “tiền hội ngộ” này đúng ý nghĩa của một lần gặp gỡ 

anh em cùng khóa. Sau khi ghi danh, mỗi anh em nếu đi 

một mình hoặc hai vợ chồng lần lượt kẻ trước người sau 

xếp thành hàng dài lên tự giới thiệu mình tên gì,  

từ tiểu bang nào về dự buổi hội ngộ lần này; rồi  

sau đó trao một bông hồng trên tay thân tặng hiền  

thê đi bên cạnh mình nếu có. Khoảng sân nhà anh Trần 

Văn  Tuất khá rộng nhưng các anh chị từ khắp mọi nơi 

về dự ngồi đầy các bàn sắp sẵn, có anh chị phải đứng. 

Thức ăn thì ôi thôi biết cơ man nào kể ra cho hết. Mỗi 

anh chị tự lấy thức ăn cho mình và ngồi bên nhau vừa ăn 

uống vừa trò chuyện, thăm hỏi cùng nhau rất thân tình 

của những người bạn cùng khóa sau 46 năm ra trường 

giờ mới có dịp gặp.  

Các anh chị xếp hàng chuẩn bị lên tự giới thiệu tên mình 

 trong ngày “tiền hội ngộ” 
Các anh chị lần lượt lên tự giới thiệu 

Anh chị Trần Văn Tuất 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lúc bấy giờ dường như không có ai nói về chuyện mới, 

chuyện con cái học thành tài, chuyện xe cộ, nhà cửa, tiền 

bạc thiếu đủ gì mà cứ chuyện cũ mà kể cho nhau nghe 

như anh em trong một nhà. Nào là chuyện anh ở trung 

đội mấy? Anh còn nhớ bạn nào cùng trung đội với anh 

không? Ra trường anh đổi về đâu? Và nhiều lắm những 

câu hỏi tưởng chừng rất đơn sơ và giản dị như vậy mà 

gợi nhớ về cả một thời trai trẻ qua những ngày Khóa 2 

Học Viện ngày nào cách nay có tới 46 năm! Đó là những 

gì tôi ghi nhận được qua ngày “tiền hội ngộ” 26-10-2013 

tại nhà anh Trần Văn Tuất với thân ái hàn quyên giữa 

anh em cùng khóa với nhau là chánh. 

Qua ngày lễ họp mặt chánh của Khóa 2 là ngày 27-10-

2013 tại nhà hàng thì không khí trang nghiêm hơn và sang 

trọng hơn. Ngoài những nghi thức thường lệ như chào 

quốc kỳ, phút mặc niệm, diễn văn khai mạc của Ban Tổ 

Chức, còn có phần các vị cựu Giảng sư  HVCSQG được 

BTC trân trọng kính  mời lên bày tỏ cảm tưởng cùng các 

học trò cũ của mình như các vị thầy Trần Quan An, Trần 

Quang Nam,Trần An Bài. Nhưng đặc biệt “Kỷ Niệm 46  

 

 

Năm Hội Ngộ Cựu SVSQ Khóa 2 Học Viện CSQG”, 

Ban Tổ Chức đã chọn được một người điều khiển chương 

trình với giọng nói vừa ngắn, gọn mà đầy đủ ý nghĩa, vừa 

nghiêm trang mà gần gũi, vừa tha thiết, trầm buồn mà vẫn 

rành mạch, rõ ràng...Đó là K2 Nguyễn Ngọc Thụy.  Ở đây 

cũng phải kể tới tiết mục dâng hương và thắp nến tưởng 

niệm vị cố Viện Trưởng cùng các vị cố cán bộ của Học 

Viện và các bạn đồng môn Khóa 2 đã quá cố trước bàn 

thờ được Ban tổ chức thiết lập với lá quốc kỳ cùng di ảnh 

của vị Cố Viện Trưởng đầu tiên của Học Viện và 65 ngọn 

nến tượng trưng cho 65 hương hồn các bạn đồng môn 

Khóa 2 đã khuất là phần trọng yếu nhất trong hai ngày 

họp mặt. Về phần thắp và dâng nến do các chị là hiền thê 

của các anh trong ban tổ chức phụ trách  Tôi không thể 

nào cầm được giọt nước mắt già của mình thôi chảy khi 

nghe anh Đỗ Văn Trực và anh Đặng Kim Hàm trong Ban 

Tổ Chức với giọng trầm buồn thay phiên nhau lần lượt 

xướng danh từng tên các người bạn của mình nay không 

còn nữa trên cõi đời này hòa cùng tiếng đàn độc huyền  

réo rắt bổng trầm như chiêu hồn… Thêm vào đó còn có 

Nhiều anh chân rất yếu nhưng cũng  

cố gắng về dự ngày họp mặt 

Các anh đang vui cười trò chuyện trong  

ngày “tiền hội ngộ” 

Các anh đang ghi địa chỉ và trao cho nhau đề còn liên lạc sau ngày họp mặt 



Thêm vào đó còn có bài ai văn do anh Ngô Viết Trọng 

sáng tác và và đích thân tác giả đọc trong lúc trên màn 

hình lớn đang chiếu hình ảnh và tên tuổi, ngày sanh, 

ngày mất của các bạn quá cố thật thiêng liêng, trang 

trọng nhưng vô cùng bùi ngùi, xúc động…  Một Quách 

Văn Hôn, một Huỳnh Lam Điền, một Lê Kỳ Tài và 

nhiều nhiều nữa tới người thứ 65, mỗi mỗi các anh là 

tuổi trẻ của chúng tôi cùng các anh ngày nào vui học ở 

giảng đường hay các bài học chiến thuật trên trường Bộ 

Binh Thủ Đức như mới ngày nào còn đó một thời. Thưa 

các bạn đã ra người thiên cổ, chúng tôi, những người 

cùng khóa với các bạn, còn sống tới ngày này mãi mãi 

nhớ các bạn như những ngày chúng ta còn học chung 

trường, thương mến biết bao nhiêu! 

 

Một điểm sau cùng mà chúng tôi ghi nhận được là công 

lao của các chị là hiền thê của các anh Khóa 2 nói chung 

và trong Ban Tổ Chức  nói riêng. Chính các chị là những 

người góp phần làm cho hai ngày “Hội Ngộ Kỷ Niệm 46 

Năm Khóa 2 HVCSQG” thành công tốt đẹp kể cả việc 

tiếp đón, lo thức ăn và góp phần giúp vui trong các tiết 

mục văn nghệ nữa. Trong đời sống thường qua 46 năm 

qua các chị đã mang lại cho các anh niềm hạnh phúc thì 

hôm nay các chị lại mang tặng các anh niềm vui gặp lại 

bạn đồng môn, một nghĩa cử rất đẹp mà tôi nghĩ  tôi quá 

quê mùa nên không có chữ dùng nào diễn tả hết công lao 

của các chị, và tôi chỉ còn biết trân trọng và cảm ơn các 

chị nhiều thật nhiều với tấm lòng rất chơn thật của mình. 

Quang cảnh lễ chào quốc kỳ VNCH và Hoa Giáo sư Trần An Bài cùng các nàng dâu của Khóa 2 

HVCSQG hát bài “HVCSQG hành khúc” do chính giáo 

sư Trần An Bài sáng tác. 

Nghi lễ thấp nến và xướng danh các 

bạn Khóa 2 HVCSQG quá cố Toàn Ban Tổ Chức cắt bánh sinh nhựt kỷ niệm 46 

năm Khóa 2 HVCSQG ra trường ngày 26-10-1967 



 

 
 
 

 

 

Bạn ơi, 

Đời sống này có những giây phút bất chợt làm nên một 

hạnh phúc. Mấy hôm nay trở về nhà mà sao trong lòng 

tôi vẫn nhớ hai ngày họp mặt Khóa 2 HVCSQG như 

nhớ về một kỷ niệm rất đẹp trong đời. Và cũng nhờ có 

ngày hội ngộ Khóa 2 mà tôi có dịp gặp lại tuổi trẻ của 

mình một thời! Thật hạnh phúc mà cũng thật cảm động 

biết bao!  

 

Sau hết, tôi xin chân thành cảm ơn các bạn trong Ban 

Tổ Chức đã khéo léo làm nên một lần hội ngộ Khóa 2 

HVCSQG vào những ngày vừa qua rất gọn gàng, không 

dư, không thiếu nhưng rất thiêng liêng và ý nghĩa. Tôi 

không quên cầu chúc các bạn Khóa 2 HVCSQG ở khắp 

mọi nơi trên thế giới kể cả ở quê nhà cùng quý quyền 

luôn luôn có nhiều sức khỏe, vạn sự an lành, và hạnh 

phúc. 

 

 

LTT 

Houston ngày 31 tháng 10 năm 2013 

Kỷ niệm hai ngày ““Hội Ngộ Kỷ Niệm 46 Năm Khóa 2 

HVCSQG” 26 & 27-10-2013 tại Nam California (Hoa 

Kỳ)  


