
  

 

Lời Ngỏ 
Các bạn thân mến, 

 Khóa 1 Học Viện CSQG được ra đời cùng lúc với sự thành lập Học Viện CSQG năm 

1966 đến nay đã tròn 53 tuổi. Nhớ lại những ngày nào, những chàng trai, thiếu nữ tuổi mới 

ngoài đôi mươi, hầu hết chưa rời khỏi những sân trường đại học đã trở thành những sinh 

viên sĩ quan khóa đầu tiên của ngôi trường đào tạo sĩ quan cho ngành Cảnh Sát Quốc Gia. 

Vậy mà thấm thoắt đã 53 năm. Biết bao vật đổi sao rời. Cùng với những thăng trầm của vận 

nước cũng như những nổi trôi của một kiếp người, những người bạn (K1) năm xưa đó giờ 

đây, một số đã đi vào thiên cổ, số còn lại qua bao nhiêu năm tháng nay tuổi đã về chiều, đã 

bước qua ngưỡng cửa “cổ lai hy”, gặp lại nhau không khỏi bùi ngùi nhớ về những kỷ niệm 

xưa cũ. 

 Với truyền thống sẵn có của K1 từ nhiều năm qua, ngay từ những ngày còn ở trong 

nước, các bạn thỉnh thoảng vẫn có những dịp gặp nhau hàn huyên tâm sự nhưng hầu hết chỉ 

với tính cách cá nhân riêng tư từng nhóm nhỏ vì hầu như ngày đó mọi người ai cũng bận 

công vụ, khó mà có dịp gặp nhau. Chỉ từ khi ra hải ngoại, các cựu K1 mới có dịp gặp gỡ nhau 

nhiều hơn, và từ những lần gặp gỡ đó đã tạo ra trong Khóa một mối dây liên kết như một gia 

đình thân thiết. Từ đó, thật cảm động, mỗi khi nghe tin có một bạn trong khóa có tin vui hay 

tin buồn đều được bạn bè thông báo cho nhau để mọi người cùng chia sẻ niềm vui hoặc nỗi 

buồn đến với người bạn mình. Trong tinh thần đó, Gia Đình K1-HVCSQG hiện nay đã có 

một trang nhà mang tên https://khoa1hocviencsqg.com/ được đặt tên là Căn Nhà Nhỏ (CNN). 

Ngoài ra K1 còn có một diễn đàn chung (hay Mailing Group) để mọi người có thể trao đổi 

thư tín và các bài viết cho nhau qua khoa1_HVCSQG @googlegroups.com 

 Trong niềm vui hội ngộ Khóa 1 năm nay (2019), có người bi quan cho rằng có thể đây 

là lần Hội Ngộ cuối của Khóa 1 vì hầu hết mọi người K1 nay đều đã lớn tuổi, sức khỏe và trí 

lực đều đã hao mòn, biết có thêm một lần hội ngộ nữa hay không. Tuy nhiên, dù sao, vẫn xin 

đừng quá bi quan, mà xin hãy đến bên nhau khi còn có thể kẻo không còn có dịp. 

Thân ái, 

TM. BAN ĐẠI DIỆN K1-HVCSQG 

            NHỮ ĐÌNH TOÁN 
  

 
BẢN TIN HỘI NGỘ KHÓA 1 do BAN ĐẠI DIỆN K1-HVCSQG thực hiện:  

NHỮ ĐÌNH TOÁN (Trưởng Đại Diện K1 kiêm Thủ Quỹ) – NGUYỄN VÔ LƯỢNG (Phụ Tá) – HUỲNH VĨNH HƯNG (Thư Ký) – 
NGUYỄN CÔNG VINH (Phụ Trách trang nhà CNN K1) – ĐINH VĂN HẠP & PHAN QUANG NGHIỆP (Đặc trách Bắc CA) 

Trình bày (Layout) Bản Tin: TOÀN NHƯ

https://khoa1hocviencsqg.com/


Thư Mời 
  Thân gởi: Quý Anh Chị Cựu Khóa 1 – Học Viện CSQG 

 Trích yếu: v/v Họp Mặt Khóa 1-HVCSQG năm 2019 

 

Thưa các bạn, 

 Tiếp nối truyền thống sẵn có của Khóa 1-HVCSQG từ nhiều năm qua, thể theo yêu cầu 

của đa số anh chị em Khóa 1, trong năm nay (2019) chúng ta sẽ lại một lần nữa tổ chức 

Ngày Hội Ngộ Khóa 1 Học Viện CSQG/VNCH theo các chi tiết như sau: 

 - Địa điểm: Tại Little Saigon, Westminster, Nam California) 

 - Thời gian: - Ngày Hội Ngộ: Từ 10AM sáng Thứ Bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2019 tại 

Golden Sea Restaurant, 9802 W Katella Ave. Suite 122, Anaheim, CA 92804 

 - Ngày Tiền Hội Ngộ: Từ 4PM Thứ Sáu, ngày 24/5/2019 tại tư gia K1 Nguyễn Thị Cẩm 

Y, số 535 N Harcourt, Anaheim, CA 92801 

 - Lệ phí tham dự: $50 USD/người   

 Ban Tổ Chức rất mong quý anh chị Khóa 1 và gia đình hưởng ứng về tham dự thật đông 

đủ lần này để chúng ta lại một lần nữa có dịp hội ngộ, hàn huyên, chia sẻ những kỷ niệm vui 

buồn của một thời Cảnh nghiệp, đồng thời cũng là dịp để thắt chặt thêm tình cảm gắn bó 

giữa những người bạn đồng môn, đồng khóa 1-HVCSQG mãi mãi được bền vững và tốt đẹp, 

nhất là khi quỹ thời gian của chúng ta đang ngày một vơi dần: Hãy đến bên nhau khi còn 

có thể!  
 Do đó, để tiện việc sắp xếp và đưa đón, rất mong quý anh chị vui lòng ghi tên, thông báo 

cho Ban Tổ chức càng sớm càng tốt, trước ngày 10/5/2019. 

Thân ái, 

     Little Saigon, Ngày 27 tháng 3 năm 2019 

          TM. BAN ĐẠI DIỆN K1-HVCSQG 

          NHỮ ĐÌNH TOÁN 
 

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN LẠC: 
- Nhữ Đình Toán   (714) 589-6031 
- Phan Tấn Ngưu   (714) 230-9602 
- Nguyễn Vô Lượng  (714) 866-9518 
- Huỳnh Vĩnh Hưng  (714) 269-4140 
- Nguyễn T Cẩm Y   (714) 728-8222 

Ghi Chú: Check tham dự hay ủng hộ xin đề tên NGUYEN VO LUONG và gởi về địa chỉ: 323 N Euclid St., # 150, Santa Ana, 

CA 92703 (Memo: Họp Mặt K1) - Xin quý anh chị cựu Khóa 1 vui lòng phổ biến thư này đến các bạn bè K1 tại địa phương 
mà BTC không có địa chỉ email hay địa chỉ nơi cư ngụ cập nhật để liên lạc. Chân thành cám ơn các bạn.
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NHỮNG CON SỐ VỀ KHÓA 1 – HỌC VIỆN CẢNH SÁT QUỐC GIA 

 Ngày khai giảng: 12/3/1966 (nhưng trên thực tế các SVSQ đã lần lượt nhập học từ ngày  
        28/1/1966). Buổi Lễ Khai Giảng đã diễn ra trọng thể dưới sự Chủ tọa  
        của Thiếu Tướng NCK, Chủ Tịch UB Hành Pháp Trung Ương và Đại Tá  
        TGĐ/CSQG Phạm văn Liễu.  
 Nơi thụ huấn:   Học Viện CSQG bên trong Trại Lê Văn Duyệt thuộc Biệt Khu Thủ Đô Sàigòn. 
 Lễ mãn khóa:   - Khóa TSV: Ngày 15/9/1966 
     - Khóa BTV: Ngày 15/12/1966  
 Tổng số SVSQ:   246 SVSQ gồm cả Nam và Nữ, gồm có: 
     - 220 BTV (201 Nam + 19 Nữ) 
     - 226 TSV (197 Nam + 29 Nữ) 
 Hiện Trạng:   - Có khoảng trên 200 Cựu nam, nữ K1 sống rải rác tại hải ngoại, hầu hết ở Hoa 
     Kỳ. (Đây là con số mà Ban Đại Diện K1 có tên và địa chỉ liên lạc); một số nhỏ 
     (không rõ con số) còn sống tại Việt Nam 
     - Có 99 cựu K1 đã từ trần tính đến ngày 01/5/2019 (con số có thể cao hơn vì có 
     những bạn mất liên lạc đã lâu, không có tin tức) (xem danh sách trong Bản Tin 
     này). Cựu K1 đầu tiên mất là Trần Chánh Định, tử trận chỉ 1 tháng sau khi tốt 
     nghiệp trong khi đi tuần tiểu tại một quận ven đô Sàigòn ngày 22/10/1966; cựu 
     K1 mới mất gần đây nhất là nữ K1 Nguyễn Thanh Phụng, qua đời tại Canada 
     tháng 3/2019 vừa qua. 
 

 
 Khóa 1-HVCSQG có một trang nhà đặt tên là Căn Nhà Nhỏ https://khoa1hocviencsqg.com/ 

trên đó có ghi mấy chữ “Đoàn Kết – Thương Yêu – Tương Trợ” như một phương châm, khẩu hiệu 

của Khóa. Trong tinh thần đó, trong nhiều năm qua, K1 đã thể hiện tinh thần đoàn kết, thương yêu, 

tương trợ cho nhau qua nhiều hành động thiết thực, nhất là với những bạn còn ở tại Việt Nam. Mỗi 

khi được tin có bạn ở quê nhà đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn trong đời sống cũng như sức khỏe, 

các bạn ở hải ngoại trong tình thương yêu “lá lành đùm lá rách” đã cùng chung tay, kẻ ít người 

nhiều, mỗi người cùng góp một bàn tay, quyên góp gởi về một số hiện kim để giúp đỡ bạn qua cơn 

ngặt nghèo, khốn khó. Trong tinh thần đó, chỉ xin nhắc lại một vài lần tiêu biểu như:  

- Giúp bạn NGUYỄN VIẾT LỘC ở khu KTM tỉnh Lâm Đồng $1040 USD (năm 2012-2013) 

- Giúp chị HÀ THỊ HẠNH ở Gò Vấp, Saigon, nhiều đợt khoảng trên $6000 USD để giúp chị 

điều trị bệnh ung thư, từ năm 2007 cho đến ngày chị mất 06/11/2016. 

- Giúp bạn NGUYỄN VĂN SUỐT ở Mỏ Cày, Bến Tre, nhiều đợt (hầu như hàng năm) để 

giúp bạn vượt qua tuổi già bệnh hoạn và nghèo khó. Lần giúp mới nhất đầu năm 2019, nghe 

tin bạn Suốt đang bị bệnh nặng, đã gởi về giúp bạn số tiền $2060 USD. Dưới đây là Lời Cám 

Ơn của bạn Suốt:   

https://khoa1hocviencsqg.com/
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“Hello Anh, Chị Hương và Toàn thể Các Bằng Hữu!!. Anh Tư Bửu đã gởi thêm cho tôi 

một nghìn nữa (lần trước là một nghìn thêm sáu chục lẻ). Hiện bệnh của tôi nay đã đỡ 

nhiều rồi!!.mỗi tháng đi tái khám thôi,! Chỉ còn uống thuốc trợ tim, cao huyết áp và dưỡng 

não thôi!!. Rất mừng vì đã hồi phục khá,!!. Vợ chồng tôi chân thành tri ân Anh Chị và các 

Bằng hữu đã lo cho tôi. Kính chúc Anh Chị, các Bằng hữu cùng Gia quyển luôn được bình 

an, khỏe mạnh và hạnh phúc! Kính Chào! (Nguyễn Văn Suốt)” 

- Gần đây nhất, đầu năm 2019, nghe tin bạn LÊ VIỆT HẰNG ở Quận Tân Bình, Saigon, 

đang bệnh nặng, K1 đã gởi về cho gia đình bạn số tiền $1690 USD. Sau đây là Lời Cảm Tạ 

của con trai bạn Lê Viết Hằng trước nghĩa cử này: 

“Kính thưa các Bác, các Cô ! 

Trước tiên, con là Lê Việt Hữu, xin đại diện cho Ba con và gia đình xin chân thành cảm ơn 

các Bác, các Cô thân hữu của Ba con đã có tấm lòng yêu quý Ba con, đã có lời thăm hỏi 

sức khỏe và động viên Ba con trong thời gian vừa qua. 

Nhân đây con xin báo là chúng con đã nhận được số tiền 1.690 USD vào lúc 13h45 ngày 

26/03/2019 (giờ Việt Nam) 

Con xin phép các Bác, các Cô cho chúng con sử dụng số tiền trên để tăng cường chăm sóc 

sức khỏe cho Ba con. 

Một lần nữa, chúng con xin cản ơn tấm lòng yêu thương Ba con của các Bác, các Cô ! Cầu 

chúc cho các Bác, các Cô luôn được mạnh khỏe và an vui trong cuộc sống! 

Kính thư ! 

Lê Việt Hữu” 
 

 

*** 
 

 
Tường trình của Trần Quốc Nại: 

 
 Lúc 1 giờ chiều Chủ Nhật 27/1/2019, vợ 

chồng chúng tôi đến nhà “tóc gió thôi bay” đã 

thấy có sự hiện diện của vợ chồng Huỳnh Minh 

Thanh và bạn Phan Quang Nghiệp đến tự bao 

giờ trong lúc giờ họp mặt qui định là 2.30 PM. 

Điều này nói lên sự háo hức gặp nhau của anh 

chị em đông môn K1 Bắc Cali.  

 San Jose những ngày sắp Tết đường sá 

tấp nập, bãi đậu xe Mobil Home khó khăn, bạn 

Phạm Phú Hào đến từ Oakland mất một tiếng 

rưỡi lái xe, chị Huỳnh Diễn đến từ Palo Alto 

gần 1 tiếng, nên những bạn đến sớm có cơ hội 

hàn huyên tâm sự thoải mái những 3 tiếng đợi 

chờ.  

 Đúng 4 PM căn nhà Mobil Home nhỏ 

hẹp đầy ắp tiếng cười nói huyên náo thấy mà 

vui ghê. Sau khi thông qua chương trình, Đinh 

Văn Hạp dõng dạc tuyên bố lý do họp mặt trong 

buồn vui lẫn lôn. Vui là được quý đồng môn đã 

tề tựu đông đủ về đây, buồn vì trong năm vừa 

qua có nhiều đồng môn đã giã từ cuộc chơi. 

Nguyễn Hoài Ân mời anh chị em đứng lên trang 

nghiêm mặc niệm đồng môn quá cố và tiếp theo 

là giây phút cầu nguyện tùy theo tôn giáo cho 

đồng môn lâm bệnh nặng (Chị Nguyễn thị 
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Kiêm Chi) mau chóng bình phuc. Đặc biệt 

trong buổi sinh hoạt hôm nay K1 Bắc Cali hân 

hoan chào đón vợ chông K1 Nguyễn Tiến Ích 

đến từ Ohio cùng tham dự. Phan Quang Nghiệp 

đã trao quà lưu niệm đến vợ chồng Nguyễn 

Tiến Ích. K1 Nguyễn Tiến Ích đã vô cùng cảm 

động nói lời cảm ơn chân thành trước nghĩa cử 

bằng hữu thật khó quên của anh chị em đồng 

môn Băc Cali. Sau đó Trần Quốc Nại gởi lời 

cảm ơn đến quý chị quả phụ Huỳnh Diễn, Đỗ 

Thám và Phạm Văn Bổn đã dành thời gian quý 

báu đến họp mặt hôm nay và mời Huỳnh Minh 

Thanh, Trần Đức Túc, và Nguyễn Hoài Ân trao 

quà đến từng chị trong dạt dào xúc động tình 

đồng môn. Tiếp theo Trần Quốc Nại nói lên tấm 

lòng vàng của anh chị Đinh Văn Hạp và vợ 

chồng Bửu Hồng đã hy sinh thời gian, tiền bạc 

và công sức tạo mọi điều kiện để anh chị em K1 

Băc Cali có dịp đến với nhau, còn được ăn được 

nói được gói đem về với những món ngon và lạ 

miệng, chị Hạp thì heo quay bánh hỏi chưa nơi 

nào có, Mai Hương thì bún bò Huế có một 

không hai. Nếu có ai hỏi một bữa ăn thân mật 

cùng bạn bè và tình bằng hữu giá bao nhiêu? 

Em xin mạo muội trả lời là “Vô giá”. Huỳnh 

Minh Thanh thay mặt K1 Bắc Cali gói ghém 

chút quà nho nhỏ đong đầy tình đồng môn với 

tấm lòng vô cùng biết ơn trao quà đến vợ chông 

Đinh Văn Hạp và vợ chồng Bửu Hồng. Rồi 

Huỳnh Minh Thanh hân hạnh giới thiệu chị 

Trần Quốc Nại muốn nói lên lòng ngưỡng mộ 

đối với quý chị Nguyễn Thị Sum, chị Đinh Văn 

Hạp, chị Huỳnh Minh Thanh, chị Võ Quang 

Lâu và Mai Hương vợ Bửu Hồng chẳng những 

đứng đằng sau động viên phu quân mà còn trực 

tiếp góp tay đem lại thành công trong mọi sinh 

hoạt mà cụ thể là sinh hoạt Tất niên hôm nay. 

Những gói quà nho nhỏ xinh xắn chứa đựng bao 

ân tình mà chị Trần Quốc Nại trao đến từng chị 

trong niềm cảm xúc ngọt ngào yêu thương. Phải 

thành thật mà nói không khí buổi họp mặt hôm 

nay vô cùng đầm ấm thân thương quấn quit bên 

nhau hòa với trò chơi “Game Mì Ăn Liền”, trò 

chơi Lô Tô với những gói quà thiết thực hữu 

dụng do Huỳnh Minh Thanh tự biên tự diễn có 

Trần Quốc Nại và Phan Quang Nghiệp phụ họa. 

Và cũng không quên nhắc đên trò chơi đố vui 

có thưởng của Nguyễn Hoài Ân với hai gói quà 

do chính anh trao tặng. Đúng 7.00PM một lần 

nữa Trần Quốc Nại gởi lời cảm ơn chân thành 

đên quý anh chị em đông môn. Sự có mặt của 

quý anh chị luôn luôn là món quà quý báu đem 

đến sự thành công tốt đẹp hôm nay. Mọi người 

lưu luyến chia tay, quý chị còn mang theo nụ 

cười tươi tắn như bông hồng đang cầm trong 

tay ra về tràn đầy niềm vui sướng và không 

quên hẹn gặp nhau lần tới. (TQN)
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LỄ PHỦ CỜ CHO K1 PHẠM VĂN CƯ 
(Little Saigon/Nam CA): Trong tháng 9 

năm 2018 vừa qua, K1 Phạm Văn Cư, nguyên Phó 

Nội Vụ HAH/CSQG/Nam CA, đồng thời là Thủ 

Quỹ của K1, đã đột ngột từ trần vì bệnh. Sự ra đi 

của anh đã để lại nhiều thương tiếc cho bạn bè và 

người thân. Anh là một chiến hữu rất tích cực trong 

nhiều sinh hoạt của Hội và của Khóa 1. Trước năm 

1975, anh là sĩ quan CSQG tốt nghiệp Học Viện 

CSQG (K1 & K4), rất tận tụy với công vụ, và trong 

nhiệm vụ bảo quốc an dân anh đã có nhiều đóng 

góp đáng kể vào những thành quả của ngành CSQG 

tại BCH/CSQG/Q2 Saigon, nơi anh phục vụ. Sau 

năm 1975, cũng như bao quân dân cán chính khác, 

anh đã bị 7 năm tù cộng sản, và suốt trong thời gian 

bị tù đày trải qua nhiều trại tù từ Nam ra Bắc, qua 

các bạn tù kể lại, anh vẫn giữ vững khí tiết của một 

người sĩ quan CSQG, không làm điều gì hổ thẹn 

cho mầu cờ sắc áo. 

Sau khi nghe tin anh Cư qua đời, chúng tôi 

đã liên lạc với vợ của anh, để hỏi thêm một vài chi 

tiết liên quan đến cái chết của anh để Hội cũng như 

bạn bè K1 có những sự giúp đỡ tương trợ cần thiết. 

Qua điện thoại, chị N., vợ anh đã nói trong nước 

mắt rằng, anh Cư là một người rất trân quý lá cờ 

vàng VNCH. Lúc còn sinh tiền, Anh đã từng nhiều 

lần thổ lộ với chị rằng, nếu một mai anh chết đi, ước 

nguyện của anh là được ấp ủ dưới lá cờ vàng thân 

yêu của tổ quốc VNCH. Do đó, chị thỉnh cầu Hội 

hãy giúp chị thực hiện ý nguyện của anh bằng một 

lễ phủ cờ trong tang lễ của anh.  

 Sau khi nghe chị N nhắc lại ước nguyện của 

anh Cư, chúng tôi đã truyền đạt lại lời thỉnh cầu của 

chị N. tới quý anh trong Hội CSQG Nam CA và 

Tổng Hội CSQG. Nghe xong, mọi người đều đồng 

ý sẽ thực hiện di nguyện của anh vì anh xứng đáng 

được hưởng cái vinh dự này.  

 Do đó, trong tang lễ của K1 Phạm Văn Cư, 

một buổi lễ phủ cờ cho anh Cư đã được Hội CSQG 

Nam CA phối hợp cùng Tổng Hội CSQG và các 

bạn K1 cử hành rất trang nghiêm và cảm động.
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ơ

 
 
 

 
* tặng các bạn K1-HVCSQG nhân Ngày Hội 
Ngộ K1-2019 
 
 
Đông đã hết lá còn rơi lác đác 
Lòng chợt buồn theo cánh lá vàng bay 
Sao lắm tin người bỏ bạn xa bầy 
Bao bạn hữu vừa rời xa nhân thế 
 
Trong năm cũ thật tình không muốn kể 
Những cái tên các bạn đã lìa đàn 
Thôi hết rồi đường mây rộng thênh thang 
Giờ họp mặt bạn từ nay vắng bóng 

 

 
 
 
Dù vẫn biết cuộc đời luôn chuyển động 
Chuyện tử sinh là lẽ của vô thường 
Nhưng sao lòng không khỏi bận vấn vương 
Nghe tin xấu những bạn kia nằm xuống 
 
Ngày tháng cũ nhắc nhau vẫn lôi cuốn 
Đâu tiếng cười đùa giỡn của hôm qua 
Vẳng đâu đây kỷ niệm chửa phai nhòa 
Kiểm điểm lại mất còn bao nhiêu đứa 
 
Nhìn quanh quất lũ bạn xưa trường cũ 
Đang vắng dần mỗi lúc gặp nhau đây 
Nên mỗi lần gặp gỡ phải chia tay 
Câu chuyện vãn nói hoài không muốn dứt 
 
Hãy trân quý đến từng giây từng phút 
Bên bạn bè đang có được hôm nay 
Chốn tạm dung còn đó phút giây này 
Chẳng ai muốn lời chia tay tạm biệt 
 
Dẫu biết thế nhưng cũng đành luyến tiếc 
Chuyện hợp tan nào níu kéo được đâu 
Hãy vui đi dù chỉ một khắc lâu 
Tình bạn cũ ấm lòng nhau chốn tạm. 
 
30/4/2019 
TOÀN NHƯ

 

 

 

 

 
Lý Tống ó đen của một thời 
Nặng tình non nước mãi không vơi 
Bay lên, nón cối hồn phiêu bạt 
Đáp xuống, dép râu vía rụng rời 
Gãy cánh đại bàng chưa thoả chí 
Mài gươm dũng sĩ dậy ngàn khơi 
Dù nay chín suối ngàn thu nghỉ 
Chắc hẳn gương anh vẫn rạng ngời 

Cóc QT – Trần Pháp 
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K1 Lê Văn Thao (đứng giữa), Tân HT Hội Ái Hữu CSQG Houston (TX), 
bên cạnh phu nhân (áo dài đỏ) và các nam nữ hội viên 

Đôi uyên ương Lê Phát Minh 
và Lisa Lê 

Họp mặt K1 tại Houston (TX) 

Đôi uyên ương Bửu Hồng & Mai Hương du 
ngoạn mùa hoa anh đào ở D.C 

Chủ tịch Cộng Đồng NVQG Philadelphia k1 Lê 
Thành Quang 
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Chủ Tịch CĐNVQG Philadelphia Lê Thành Quang 

2 nữ K1 Cẩm Y và Ngọc Dung trên bàn tiếp tân Hội 
CSQG Nam CA 

Vơ chồng K1 Trần Ngọc Thạch từ Kansas ghé thăm Little 
Saigon tháng 2/2019 đứng giữa các bạn Ngưu – Ánh 

(trái) và Toán – Dung (phải) 

K1 Trần Đình Sum (thứ hai từ trái) từ Seattle (WA) ghé 
thăm bạn ở Little Saigon tháng 3/2019  Lâm Minh Sơn (ngoài cùng bên trái) thăm bạn ở Bắc CA 

Hội Trưởng CSQG Georgia Nguyễn văn Nhì đang chúc 
mừng năm mới Kỷ Hợi 2019 

K1 Võ Lâu từ Bắc CA gặp gỡ các bạn ở Houston (TX) 
tháng 4/2019 
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LHN :  
kể chuyện đi soi ruột  

Bữa nay LHN đi soi ruột già. Đây là lần thứ ba. Hai 

lần trước vào năm 50 tuổi và 60 tuổi, kết quả đều 

tốt. BS nói nếu lần nầy cũng tốt như hai lần trước 

thì sẽ khỏi phải soi ruột nữa. Nhưng kết quả là có 5 

cái mụt nhỏ bị lấy mẫu để thử nghiệm. BS nói chờ 

xem kết quả thử nghiệm mới quyết định là sẽ soi 

ruột lần tới lúc 3 năm sau hay 5 năm sau. 

Vậy là còn phải soi ruột già nữa rồi! Tui ớn nhứt là 

chuyện nầy. Vì mỗi lần như vậy là mình phải nhịn 

đói, uống thuốc xổ, mệt thấy tổ luôn. 

 Để tui kể lại chuyện soi ruột già cho các bạn 

nghe nha. Chắc ở tuổi tụi mình thì ai cũng phải trải 

qua chuyện nầy rồi. Nhưng chưa chắc ai cũng để ý 

như tui. Bởi vậy tui mới kể. 

 Bỏ qua thủ tục check in, tui kể luôn phần soi 

ruột nha. Khi vô phòng xong phải thay đồ nhà 

thương, nằm lên giường cho y tá gắn dây nhợ (gắn 

cả hai cánh tay và ống thở oxy vô lỗ mũi (gì mà ghê 

vậy trời!). Khi họ định vô thuốc mê thì tui hổng 

chịu, tui nói tui hổng cần mê vì muốn nhìn màn hình 

chơi. Bà y tá hổng chịu cho tui chơi kiểu đó, bả nói 

ai cũng phải vô thuốc mê hết. Tui nói tui đã từng 

soi ruột già 2 lần rồi đều hổng xài thuốc mê. Bả lại 

computer mở coi hồ sơ bệnh lý của tui, coi xong bả 

nói trong record hổng có ghi soi ruột, chỉ có soi bao 

tử thôi, cái đó khác với cái nầy. Tui nói lần trước 

tui soi ở nhà thương Park Nicollet chớ hổng phải ở 

đây. Cuối cùng bả nói OK, tao chỉ vô một phần 

thuốc thôi và để yên dây nhợ, để nếu mầy chịu hổng 

nổi thì tao tiếp tục. 

 Công việc soi cần 3 người: một BS (người 

Tàu) và 2 y tá (người Mỹ gồm luôn bà kia). Khi BS 

cho dụng cụ soi càng vô sâu thì càng nghe thốn, có 

lúc nghe đau luôn nhưng tui ráng chịu hổng thèm 

kêu la (la lên là bà kia vô thuốc mê sẽ hết nhìn màn 

hình luôn). Nhìn vào màn hình tui thấy trong ruột 

BS ngừng lại, rọi ngay một chỗ có u lên một chút, 

điều khiển cho cái mỏ cá sấu ngay đúng và ra lệnh. 

Cô y tá liền bấm cái nút trên máy, cái mỏ cá sấu kẹp 

và rứt cục thịt ra. Tui thấy cái u nầy nhìn cũng bình 

thường như chỗ khác nhưng người có nghề nên có 

quyền muốn cắt chỗ nào tùy ý. Ngoài cái kẹp cá 

sấu, còn có một cái “vòng bắt chó” nữa. Cái vòng 

nầy để trị những cục u bự và cao hơn. Cô BS điều 

khiển cho cái vòng tròng qua cục u rồi ra lệnh, cô y 

tá lại bấm nút cho cái vòng siết đứt luôn cục u đó. 

Nói thiệt, tui thấy cái ruột già của tui sao mà dài quá 

xá , cái ống cứ càng lúc càng vô sâu, mình nghe 

càng thốn mà con đường phía trước thì con xa dịu 

vợi hổng biết chừng nào mới hết. Bởi vậy nên thiên 

hạ mới cần vô thuốc mê. Còn tui ráng chịu trận, chỉ 

mong cho tàu mau tới bến. Các bạn biết tui nghĩ gì 

hôn? Tui tưởng tượng mình đang bị VC tra tấn, đau 

cỡ nầy chưa sao, chưa đầu hàng, VNCH chớ bộ. Tui 

để ý thấy cái ống soi có ít nhứt 5 dụng cụ bao gồm 

trong đó: 1 cái đèn rọi sáng, 1 cái kẹp cá sấu, 1 cái 

vòng bắt chó, 1 cái vòi xịt nước và chắc là phải có 

1 cái ống hút nước ra mà tui hổng thấy. Mỗi lần 

muốn cắt chỗ nào thì cái vòi xịt nước ngay chỗ đó 

cho sạch để thấy cho rõ. Cô BS Tàu nầy làm tui thấy 

hơi bực mình, vì vừa làm mà cô ta cứ nói chuyện 

với hai người y tá và cùng nhau cười thoải mái. Tui 

biết cô BS nầy giỏi việc nên mới tự tin mà vừa làm 

vừa đùa như vậy. Dù sao thì như vậy cũng thiếu tập 

trung vào công việc rồi. Mai mốt cái survey gởi về 

là tui sẽ kê chuyện nầy vô, dù cô ta đẹp thiệt nhưng 

hổng phải vì vậy mà tui tha cô ta. 

 

 Công việc mất hơn một tiếng đồng hồ. Họ 

cắt đi hết 5 cục thịt để xét nghiệm. Xong y tá đẩy 

giường qua phòng hồi sức nhưng vì tui hổng bị mê 

nên đòi về liền. Ông thông dịch và y tá khen tui can 

đảm, hổng cần xài thuốc mê như mọi người. Mèn 

ơi! LHN chớ bộ! (LHN) 
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    Ngưỡng mộ anh, người anh hùng Lý Tống 

Đem cuộc đời cống hiến cho non song 
Bao gian nguy xem nhẹ tựa lông hồng 
Anh hiên ngang vẫy vùng trong lửa đạn. 
 
Cao Nguyên, xuôi bờ sông Thạch Hãn 
Tung cánh sắt chẳng quản lửa phòng không 
Quyết đập tan tham vọng kẻ cuồng ngông 
Lũ thiêu thân cho “Đại Đồng Thế Giới”. 
 
Trời tháng tư giữa bão bùng ập tới 
Thân đại bàng gãy cánh với non sông 
Trong lao tù vẫn trung liệt một lòng 
Mãi tôn thờ cờ vàng ba sọc đỏ. 
 
Vượt ngục tù trong một đêm mưa gió 
Vạn dặm đường nguy khó với chông gai 
Núi thẳm rừng sâu biển rộng sông dài 
Chẳng chùn chân anh miệt mài tiến bước. 
 
Trời tự do đường thênh thang phía trước 
Học thành tài anh chẳng muốn vinh thân 
Chỉ muốn đi cứu nước cứu muôn dân 
Thân cô độc soãi mình trên đất cộng. 
 
Từ Việt Nam đến Cuba xa thẳm 
Cánh “Ó Đen” chẳng nản chí sờn gan 
Bay thẳng vào sào huyệt rải truyền đơn 
Truyền xóa bỏ độc tài,phường quỉ đỏ. 
 
Lại lao tù, lại cùm gông khốn khổ 
Đến về chiều mà không bỏ đấu tranh 
Mong tổ quốc được dân chủ an lành 
Cho dân Việt sống tự do hạnh phúc. 

Tháng tư về mây giăng sầu thổn thức 
Tin anh đi khiến cảm xúc bao người 
Mộng chưa thành sao đành bỏ cuộc chơi ? 
Phi vụ cuối “Ó Đen” rời trần thế. 

Tống Phước Kiên 
Tháng tư đen 2019 

             CHIÊU HỒN TỬ SĨ 

                   (Tháng Tư Đen) 
    Ơn tử sĩ tấc lòng thành kỉnh 

Vọng vong linh chiến sĩ về đây 
Hương đăng trà quả trưng bày 
Cầu trên chứng giám lòng nầy chúng tôi 
Ngày ba mươi tháng tư đen tối 
Năm bảy lăm hấp hối miền Nam 
Sa trường vong mạng cũng cam 
Ngăn quân cộng sản hiên ngang liều mình 
Vì dân chúng hy sinh nào ngại 
Vì an dân nào ngại lao tù 
Vì tổ quốc ngửa nghiêng mệnh bạc 
Vì non sông con Lạc cháu Hồng 
Chết cho tổ quốc núi sông 
Chết cho dân tộc Lạc Long trường tồn 
Hồn tử sĩ rạng danh muôn thuở 
Công ơn kia sách vở lưu truyền 
Lạc Hồng giống Việt Rồng Tiên 
Chết trong danh dự giặc kiêng nể vì 
Hồn tử sĩ linh thiêng hiển hách 
Dù quyên sinh khí phách vẫn còn  
Dẫu cho bể cạn non mòn 
Còn quân bán nước ta còn đấu tranh 
Gương các tướng hùng anh tuấn kiệt 
Nguyễn Khoa Nam tiết liệt oai hùng 
Phạm Văn Phú vì nước thủy chung 
Cùng các tướng kiêu hùng không hàng giặc 
Không chạy trốn cũng không đành bị bắt 
Các tướng Hưng, Hai, Vỹ chết vinh quang 
Nguyễn Văn Long thác cũng huy hoàng 
Hồ Ngọc Cẩn hiên ngang khi hành quyết 
Người chết đi mà toàn dân thương tiếc 
Lưu sử xanh bia đá khắc ngàn đời 
Ó Đen kia Lý Tống cũng tuyệt vời 
Đồng nguyện cầu tử sĩ khắp nơi nơi 
Hãy an giấc muôn đời trong hạnh phúc 
 *  *  * 
Hương linh tử sĩ bấy lâu 
Khắp trong các cõi khẩn cầu về đây  
Bắc Nam hội ngộ sum vầy 
Lòng thành kính thỉnh dạ nầy ghi ơn 
Xin phù hộ giang sơn gấm vóc 
Bọn cộng nô ngu ngốc bạo tàn 
Làm cho đất nước lầm than 
Đem dâng lảnh thổ ngoại bang giặc Tàu 
Hãy trợ giúp đồng bào thoát nạn 
Đưa giang san khỏi hoạ diệt vong 
Toàn dân nhất dạ đồng lòng 
Đứng lên lật đổ cộng quyền Việt gian 
Ba mươi bóng tối xoá tan 
Thay vào ánh sáng huy hoàng tháng tư 
Tự do dân chủ về chừ 
Cộng gian biến mất chào người Quốc gia. 
Phương Trúc (NHA)     24 / 04 / 2019
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DANH SÁCH 

CÁC CỰU SVSQ K1 ĐÃ QUÁ VÃNG 

(Ghi theo thứ tự tên A, B, C,…) 
Số 
TT 

Họ, Tên Ngày Tháng 
Năm Mất 

Nơi Mất Ghi Chú 

1 Ngô Đình Anh 2014 USA Bệnh 

2 Hà Mộng Anh 2000 (?) USA Bệnh 

3 Trương Công Ân 2017 Westminster, CA Bệnh 

4 Nguyễn Văn Ba 2005 (?) San Diego, CA Bệnh 

5 Hồ Xỹ Báu 2010 USA Bệnh 

6 Nguyễn Ngọc Bé 2011 USA Bệnh 

7 Nguyễn Văn Biên 1978 (?) VN Bị VC xử tử trong tù 

8 Phạm văn Bổn 2018 San Jose/CA Bệnh 

9 Nguyễn Ngọc Cẩn ? Biển Đông Chết khi vượt biên 

10 Phan Văn Châm 2011 USA Bệnh 

11 Hồ Đăng Chánh 1982 Đà Lạt/VN Bị tra tấn chết 

12 Lý Thị Chấm ? VN  

13 Lê Ngọc Châu 29/4/1975 VN Bị VC giết 

14 Võ Công Châu ? USA Bệnh 

15 Phan Cháu 1968 Huế Tết Mậu Thân 

16 Phạm Hữu Chí 2016 USA Bệnh 

17 Vũ Văn Chính ?   

18 Trần Kim Chung 2011 USA Bệnh 

19 Nguyễn Văn Chuyên 2010 USA Bệnh 

20 Lê Văn Chương 1977 Thác Bà/YênBái/BV Trong tù 

21 Nguyễn Duy Cơ 2017 USA Bệnh 

22 Phạm Văn Cư 9/2018 Westminster, CA Bệnh 

23 Nguyễn văn Dữ ?   

24 Huỳnh Diễn 12/2015 USA Bệnh 

25 Nguyễn Tấn Dược 9/2018 Westminster, CA Bệnh 

26 Trương Văn Đằng ? USA Bệnh 

27 Trần Chánh Định 1966 Saigon/VN Bị VC phục kích 

28 Trần Ngọc Điều 1978 (?) VN  

29 Nguyễn Minh Đường 2018 Minnesota Bệnh 

30 Nguyễn văn Hạ ?   

31 Đỗ Thị Hồng Hải 1970 Saigon/VN Bệnh 

32 Trần Minh Hải 2006 USA Bệnh 

33 Hà Thị Hạnh 11/2016 Việt Nam Bệnh 

34 Võ Hảo 12/2013 USA Bệnh 

35 Trương Hè 1984 Phi Luật Tân Vượt biên/Bệnh 

36 Trần Công Hiển 2016 WA/USA Bệnh 

37 Trần Văn Hiển ?   

38 Bùi Thị Khánh Hòa 1989 Saigon/VN Bệnh 

39 Nguyễn Thái Hoan 1990 Saigon/VN Bệnh 

40 Đinh Phước Hồng 3/2012 USA Bệnh 

41 Võ Văn Hổ 2009 USA Bệnh 
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42 Đinh Cộng Huệ 1979 VN Trong tù 

43 Lê Thị Hường 2007 USA Bệnh 

44 Lê văn Hướng 2014 USA Bệnh 

45 Hoàng Khê 1968 Huế Tết Mậu Thân 

46 Nguyễn Linh Khanh 2008 USA Bệnh 

47 Nguyễn văn Khìa ? USA Bệnh 

48 Nguyễn Kim Khôi ? VN  

49 Phạm Phước Kiến 1968 Quảng Nam/VN Tết Mậu Thân 

50 Trần văn Kỷ ? VN Mất tích sau khi ra tù 

51 Trần Ngọc Kiêm 1982 VN  

52 Phạm Thị Lan ? USA Bệnh 

53 Đinh Văn Lễ 1975 Trại An Dưỡng BH Bị VC ném lựu đạn 

54 Vũ Gia (Cát) Long 2012 USA Bệnh 

55 Trần Tráng Long 9/2018 Nam CA Bệnh 

56 Nguyễn Văn Lợi 1968 Huế/VN Tết Mậu Thân 

57 Trần văn Lư ? USA Bệnh 

58 Huỳnh Mãng 1990 VN Xập hầm vàng 

59 Lê Quang Minh 1973 VN Bệnh 

60 Ngô Đình Mua ?   

61 Huỳnh Thị Năm ? USA Bệnh 

62 Lê Thành Nhiên 1981 VN Khi được lệnh tha(?) 

63 Vũ văn Nghi ? VN Chết trong tù 

64 Nguyễn Quang Nhựt 2007/2008 (?) VN Bệnh 

65 Phan Hữu Ngọc 2018 San Jose/CA Bệnh 

66 Lê Văn Phi 2009 USA Bệnh 

67 Trần Hữu Phổ 1971 Quảng Ngãi/VN VC pháo kích 

68 Nguyễn Thanh Phụng 3/2019 Canada Bệnh 

69 Phạm Hồng Phước 2010 USA Bệnh 

70 Lâm Văn Quận 2008 USA Bệnh 

71 Đinh Văn Rạng ? FL/USA Bệnh 

72 Đòan văn Ri ? USA Bệnh 

73 Phạm Ngọc Rớt (nữ) ? USA Bệnh 

74 Lê Văn Sanh Trước 1975 VN VC pháo kích 

75 Lê văn Sâm 1968 VN Tết Mậu Thân 

76 Võ Thành Tâm 12/2013 CA/USA Bệnh 

77 Nguyễn Văn Tạo 2018 Westminster, CA Bệnh 

78 Đỗ Thám 4/2/2015 USA Bệnh 

79 Lê Đức Thanh 2015 Westminster, CA Bệnh 

80 Triệu Tấn Thanh 1979/1980 (?) Bắc VN Chết trong tù 

81 Lý Đức Thạnh 1985 VN Vượt biên 

82 Hồ văn Thắng Khoảng 1988- VN Chết trong tù 

83 Võ Văn Thêm   Bệnh 

84 Nguyễn Văn Thống ? USA Bệnh 

85 Lê Văn Thô (1946) 1971 Bình Dương/VN VC pháo kích 

86 Lê Đăng Thu 1987 Biển Đông Vượt biên 

87 Nguyễn Hữu Thượng ? VN Chết khi ra tù 

88 Trần Trung Tiến 4/1975 VN VC thủ tiêu 
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89 Huỳnh Minh Trí 1991 Tây Ninh/VN Bệnh 

90 Nguyễn Hữu Trí 2011 USA Bệnh 

91 Trương Văn Tư 2003 USA Bệnh 

92 Nguyễn văn Tựu 2017 Boston Bệnh 

93 Trần Công Văn 1968 Kiến Tường/VN Bị VC phục kích 

94 Đỗ Văn Việt ? VN Chết khi ra tù 

95 Nguyễn Văn Vọng ? USA Bệnh 

96 Nguyễn Đăng Vỹ 1968 Đà Lạt/VN Tết Mậu Thân 

97 Phạm Vạn Xuân 2008 USA Bệnh 

98 Lâm Song Xưởng  1996 USA Bệnh 

99 Nguyễn văn Xên 9/2018 Nam CA Bệnh 

       Ghi Chú: Danh sách có thể còn nhiều hơn vì một số mất liên lạc, không có tin tức 

TÀI CHÁNH QUỸ K1-HVCSQG 
(Tính đến ngày 15/5/2019) 

TỒN QUỸ (đến ngày 15/11/2018 – đã báo cáo):                         $1109 
THU: Từ 15/11/2018 đến 15/5/2019: 

- Phạm Văn Minh (CA) ủng hộ:               50 

- Cao Trung Trực (CA) ủng hộ:               50 

- Nguyễn Đức Hiển (Illinois):               50 

- Chị Bông Nguyễn (Nguyễn Ngọc Bé) (OR):             50 

- Phạm Bá Lộc (CA):                50 

- Nhập Quỹ tiền dư sau khi trừ chi phí gởi tiền về giúp Lê Việt Hằng:          3  
THU Tổng cộng:…………………………………………………………………………………………………….            $1362 
CHI (đến ngày 15/5/2019): 

- Hoa + trái cây giỗ 100 ngày mất K1 Phạm Văn Cư:             25 

- Góp Quỹ cùng các bạn giúp Lê Việt Hằng (VN) bị bệnh nặng:                              200 

- Mua sữa thăm bạn Võ Thiệu bệnh:                25 

- Mua sữa thăm bạn Trần Văn Dũ bệnh:               25 
CHI Tổng cộng:……………………………………………………………………………………………………..              $275 
          QUỸ CÒN LẠI (đến 15/5/2019)        =       THU   –   CHI     =     $1362 - $ 275      =        $1087  
          

NHỮNG BẠN K1 LÂU NAY BẶT TIN MỚI HỘI NGỘ PHE TA 

 

K1 NGUYỄN TIẾN 
ÍCH và vợ hiện 
định cư tại tiểu 
bang OHIO

 

 
K1 ĐINH VĂN TUYÊN hiện định cư tại Louisville, tiểu bang 

Kentucky 



BẢN TIN HỘI NGỘ K1-HVCSQG 2019 

 

15 
 

 
Ra Mắt Sách “Biệt Đội Thiên Nga”

(Little Saigon/CA): Chiều ngày 9/7/2018, vào 

lúc 2PM, tại Thư Viện Việt Nam, thành phố 

Westminster, Nam CA, đã diễn ra buổi ra mắt 

sách “Biệt Đội Thiên Nga” của Chị Nguyễn 

Thanh Thủy (K1), nguyên Biệt Đội Trưởng 

Biệt Đội Thiên Nga thuộc Khối Đặc 

Biệt/BTL/CSQG. Đông đảo đồng hương trong 

đó có nhiều chiến hữu cựu CSQG (dĩ nhiên có 

rất nhiều bạn đồng môn K1 và HVCSQG) đã 

đến tham dự.  

 Chủ tọa buổi RMS là Niên Trưởng Trần 

Minh Công, nguyên Đại Tá Viện Trưởng Học 

Viện CSQG. Chương trình được điều hợp bởi 

K1 Nhữ Đình Toán. Diễn giả chính trong buổi 

RMS này là NT Trần Minh Công, ngoài ra còn 

có sự phát biểu của: Cô TS Glassey Trang Đài, 

một học giả và nhà nghiên cứu về lịch sử, văn 

hóa Việt Nam; C/H Nhữ Đình Toán, một bạn 

đồng môn K1 cùng với tác giả; và nhà thơ Trạch 

Gầm, tác giả của nhiều bài thơ đấu tranh nổi 

tiếng tại hải ngoại. Cùng tham dự tại buổi RMS 

còn có sự hiện diện của một số cựu Thiên Nga 

đến từ nhiều nơi xa như Hòa Lan, Philadelphia, 

New Mexico,… Để vinh danh Biệt Đội Trưởng 

Thiên Nga và các nữ Thiên Nga có mặt, Hội Ái 

Hữu CSQG Nam California đã trao tặng cho chị 

Biệt Đội Trưởng và các nữ Thiên Nga mỗi 

người một bó hoa hồng tươi thắm.  

Buổi RMS còn có chương trình văn nghệ phụ 

diễn do Biệt Đoàn Văn Nghệ QLVNCH tại 

Nam Cali đảm trách. Buổi RMS sau đó đã kết 

thúc vào khoảng 4:30PM cùng ngày. (NĐT)
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LÊ PHƯƠNG LAN

 
Đông, Xuân suy ngẫm việc Hóa Công 
Cây khô hiu hắt đứng sầu đông 
Cỏ hoa sơ xác trong gió, tuyết 
Lặng sâu lòng đất hạt ươm bông. 
 
Tuần hoàn định luật của thiên nhiên 
Thế sự nhiễu nhương chớ não phiền 
Sau đông lạnh giá là Xuân ấm 
Mầm xanh hy vọng sẽ vươn lên. 
 
Trong ta đã từng có mùa xuân 
Hạ nồng rực rỡ những ước mong 
Thu vàng tơi tả, đông trụi lá 
Ủ đất cho hậu duệ nẩy mầm. 
 
Ta sẽ rồi ta như tuyết sương 
Và sẽ ra đi không vấn vương 
Yêu thương kinh nghiệm: quà con cháu 
Làm hành trang tiếp nối lên đường 
(Vinh – Lan) 
           

NGUYỄN VĂN SUỐT 

   
Hôm nay ngày hạnh phúc bao năm!  
Bằng hữu phương xa về ghé thăm,  
Tết sớm bánh quà chưa kịp sắm!  
Chỉ vò rượu thuốc mới vừa ngâm,  
Bớt vơi buồn tủi đời cô lẻ!!  
Ấm lạnh thêm vui kiếp sống thầm  
Tiếp rước “đơn sơ” lời bạn dặn.. 
“Nghĩa tình chớ thịt rượu đầy mâm”. 
 
Đơn giản chỉ con gà xé phay!!  
Vài ly rượu thuốc…chỉ Lai rai…  
Cháo rau, mời mãi….chưa cầm đũa,  
Mà rượu vơi bầu…chưa thấy say!!…  
Đất khách phồn hoa nào được đến?!  
Quê nghèo vui hưởng, phận an bài?!.  
Ước mong: khang thịnh toàn gia đạo.  
Năm tới, năm sau (?)….hẹn một ngày? 
NVS (Tháng 2 năm Kỷ Hợi – 2019) 

NGUYỄN PHIẾN 
 

Lâu rồi mới đựơc thấy mình 
Buồn vui một thuở tấm hình còn đây 
Bạn ngồi tôi đứng giữa thầy 
Bao nhiêu ước vọng đong đầy mắt ta 
Rộn ràng cái tuổi hồn hoa 
Mái trừơng tổ ấm chan hoà tình thân 
Naò đâu trên bước đường trần 
Cánh chim gio bạt tấm thân lạc loài 
Mấy ai thoả mộng đời trai 
Nỗi niềm dằng dặc aí hòai đồng môn 
 

 
Mình còn mang nợ bạn Phi* 
Một lời vĩnh biệt trước khi lià trần 
Bây giờ trời đã sang Xuân 
Thế nào cũng phải viếng thăm mộ phần 
Thắp hương niệm Phật Quan Âm 
Cầu xin cho bạn siêu thân Niết Bàn 
Thời gian dù có muộn màng 
Còn hơn miên viễn bàng quan vô tình 
(Kính viếng) 
NP 
  *Phi= K1 Lê Văn Phi (mất tại Little 
Saigon, Nam CA, năm 2009) 

 

          

     Thơ Thiền 
Tâm Hoàn Hồ Đắc Biên: 

 
Nhãn tạng Niết Bàn kho Diệu Pháp 
Niêm hoa vi tiếu ngộ vô sanh 
Niệm Phật niệm tứ hoằng thệ nguyện 
Tịnh độ ngoài Tâm không thể có 
Có gì rồi cũng sẽ qua nhanh 
Ta lật trang đời bằng chánh niệm 
Hai bên Thế Giới bỗng chia lìa 
Từ bi trí tuệ đèn soi rạng 
Chú Phật phóng quang mười bốn 
thoáng 
Chần chờ ư!!! Đới nghiệp tái sanh 
Tâm Hoàn 

 

ĐOÀN NGỌC NAM 

Mai vàng tỏa phúc toại khang an 
Kỷ Hợi vui đây thắng lợi tràn 
Trai trẻ tóc xanh phô ngọc thạch 
Lão niên đầu bạc nhuộm mây ngàn 
Hài xuân đón bạn mời tân trạng 
Rượu Tết trao tình rước cựu quan 
Tài lộc đua tranh tung pháo nổ 
Cai đăng dặm ngõ tính suy bàn 
Đoàn Ngọc Nam 

Xuân Chúc 

(Đọc ngược từ phải qua trái bài trên) 
Bàn suy tính ngõ dặm đăng cai 
Nổ pháo tung tranh đua lộc tài 
Quan cựu rước tình trao Tết rượu 
Trạng tân mời bạn đón xuân hài 
Ngàn mây nhuộm bạc đầu niên lão 
Thạch ngọc phô xanh tóc trẻ trai 
Tràn lợi thắng đây vui Kỷ Hợi 
An khang toại phúc tỏa vàng mai 
Nam Ngọc Đoàn 

CCR – NGUYỄN CHÍNH MINH 

 
Vật bất ly thân cái điếu cày 

Ngày dăm ba cữ đứ đừ say 

Nghiêng đầu rít thuốc rê tay đóm 

Nhắm mắt phà hơi nhả khói mây 

Đờ đẫn niềm vui tàn chốc lát 

Mơ màng nỗi khổ lịm đâu đây 

Thuốc lào chôn điếu đào lên lại 

Thiếu nó ta buồn với cỏ cây. 

CCR - NCM 
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TRẦN ĐÌNH SUM ghé bến Little Saigon: Sáng 

18/3/2019, K1 Trần Đình Sum, cựu Trưởng Cuộc 

Bà Chiểu – Gia Định – đã bất ngờ từ Seattle xuất 

hiện tại Little Saigon, Nam Cali., gặp gỡ một số bạn 

bè K1 ở Cà phê Tip Top trên đường Brookhurst 

(Westminster) để hàn huyên tâm sự, ôn lại một vài 

kỷ niệm xưa cũ. Buổi gặp mặt bất ngờ không báo 

trước nên chỉ có một số bạn đến gặp bạn ta, ngoài 

ra còn có bạn Phùng Vĩnh Tước, một huynh trưởng 

thuộc K14/BTV/RD. 

Từ trái sang phải: HT Phùng Vĩnh Tước, K1 Bùi Văn Hùng 
và Trần Đình Sum  

Bắc Cali thăm bạn NGUYỄN THỊ KIÊM CHI: 

Từ nhiều tháng qua trong năm 2018 đến nay, K1 

Nguyễn Thị Kiêm Chi bị bệnh phải vào bệnh viện 

Kaiser, San Jose, để điều trị và nay chị đã được 

chuyển vào một nursing home cũng ở San Jose/Bắc 

CA. Tình trạng sức khỏe của chị hiện rất yếu do 

biến chứng của stroke, phu quân của chị là K1 

Nguyễn Văn Tính phải thường xuyên túc trực ở bên 

cạnh để chăm sóc cho chị. Chiều ngày 12/4/2019, 

lúc 2PM, một số bạn K1 tại Bắc Cali đã vào nursing 

home để thăm K1 Kiêm Chi. Chị nhận ra mọi người 

nhưng không thể nói chuyện hay cử động được 

nhiều. 

Giỗ 100 Ngày Mất K1 PHẠM VĂN CƯ: Vào lúc 

11 giờ sáng Thứ Bảy ngày 22/12/2018, gia đình bạn 

K1 Phạm Văn Cư đã làm lễ giỗ  kỷ niệm 100 ngày 

mất của bạn Cư tại Chùa Điều Ngự, TP 

Westminster, Nam California. Đông đảo các anh 

chị cựu K1/HVCSQG đã đến dự cùng một số thân 

hữu các Khóa bạn và nhiều anh chị trong Hội 

AH/CSQG Nam California. Cùng hiện diện tại đây 

còn có ông bà NT Trần Quan An (Chủ Tịch 

HĐQT/TH/CSQG) và ÔB NT Ngô Bá Phước (Cựu 

Liên Đoàn Trưởng LĐSV/HVCSQG). Sau buổi lễ 

cầu siêu và lễ xả tang của gia đình bạn Cư, mọi 

người đã được chị Trần Thị Nga, phu nhân của cố 

K1 Phạm Văn Cư, mời dự một bữa tiệc chay ngay 

tại hội quán của Chùa. 

PHAN TẤN NGƯU & DƯƠNG T NGUYỆT 

ÁNH Kỷ Niệm 50 Năm Thành Hôn:  
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Chiều tối ngày 25/11/2018, 2 bạn K1 Phan Tấn 

Ngưu & Dương T Nguyệt Ánh đã tổ chức một buổi 

tiệc kỷ niệm 50 Năm Hôn Lễ của  hai bạn tại nhà 

hàng Paracel Seafood, TP Westminster. Hiện diện 

tại buổi tiệc này, ngoài gia đình Anh Chị Ngưu – 

Ánh còn có nhiều khách mời trong và ngoài gia 

đình CSQG, trong số đó dĩ nhiên đông nhất vẫn là 

các bạn đồng khóa 1-Học Viện CSQG. 

LÊ THÀNH QUANG thăm Little Saigon: Nhân 

dịp về Nam California dự họp Cộng Đồng Người 

Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, K1 Lê Thành 

Quang hiện là Chủ Tịch Cộng Đồng NVQG tại 

Philadelphia đã có một buổi gặp gỡ bạn bè K1 tại 

Little Saigon vào lúc 9:00 AM ngày 5/10/2018 tại 

nhà hàng Coq Au  Vin Cuisine số 16033 

Brookhurst St, Fountain Valley, CA 92707. Buổi 

gặp gỡ đã diễn ra tuy ngắn ngủi nhưng đầy ắp tiếng 

cười. Mọi người đã ôn lại những kỷ niệm khó quên 

trong thời gian thụ huấn cũng như trong những năm 

tháng làm việc và tù đày. 

NGUYỄN CÔNG VINH “việc nước, việc nhà” 

toàn vẹn: Bạn Nguyễn Công Vinh ngoài việc phụ 

trách trang nhà Căn Nhà Nhỏ (CNN) cho K1 mà 

bạn bè yêu thương gọi bạn là Giám Đốc CNN, bạn 

còn là một Phật tử rất mộ đạo dành rất nhiều thời 

gian, công sức cho các công tác Phật sự tại địa 

phương Seattle (WA), nơi bạn đang cư ngụ. Cả hai 

công việc này bạn ta đều hoàn thành rất xuất sắc. 

Căn Nhà Nhỏ của K1 được khởi sắc là công rất lớn 

của bạn Vinh. Nó cũng là nhịp cầu để bạn bè K1 

trao đổi những thông tin cần thiết cho nhau. Chỉ tiếc 

là trong lần Họp Mặt K1 kỳ này, bạn Vinh đang có 

lịch trình kiểm tra sức khỏe nên đành phải vắng 

mặt. Mặc dù vậy, bạn đã giúp BTC thực hiện một 

slide show “Phút Tưởng Nhớ” để trình chiếu trong 

ngày hội ngộ K1. Cám ơn bạn Vinh.

ẢNH CŨ KHÓA 1, MỘT THỜI ĐỂ NHỚ  
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Sau bao nhiêu lần “đến hẹn lại lên” kể từ sau lần 

Khóa 1 hội ngộ tại San Jose, Bắc California, tháng 

9 năm 2017, K1 chưa có thêm một lần hội ngộ nào 

khác. Có nhiều bạn cứ thắc mắc hỏi Ban Đại Diện 

sao không thấy K1 đả động gì đến việc họp Khóa 

trong khi các khóa bạn (K2, K3,…) đều đang chuẩn 

bị cho lần họp khóa của họ sắp tới. Cho nên, biết là 

không thể thoái thác mãi được nên Ban Đại Diện 

Khóa đành phải hội ý quyết định sẽ tổ chức Họp Mặt 

K1 trong năm 2019 để đáp lại những yêu cầu của 

các bạn. 

 Ngày quyết định tổ chức họp mặt cho Khóa 

lần này là ngày 25 tháng 5, 2019, sớm hơn một ngày 

kỷ niệm Ngày Truyền Thống CSQG do Tổng Hội 

CSQG tổ chức tại Nam California. Tuy quyết định 

có hơi gấp rút nhưng mục đích là để cho các bạn ở 

xa về dự có thể tham dự được cả hai buổi lễ cùng 

một lúc (nói vui theo kiểu Mỹ là “Two in One”) lợi 

cả đôi đàng. 

 Mặc dù đã có những yêu cầu, hối thúc về 

việc tổ chức họp Khóa như thế, nhưng đến khi có 

thông báo gởi ra –  trước cả hơn hai tháng –  mà sự 

hưởng ứng lần này có vẻ không được đông đảo như 

những lần trước. Nếu những lần trước, mỗi lần Họp 

Mặt Khóa đều có khoảng trên một trăm người tham 

dự, vừa đồng môn vừa thân nhân, thì lần này, con 

số có vẻ khiêm tốn hơn, chưa tới được 100 người 

cho cả hai thành phần!   

 Có rất nhiều lý do để cho con số kia không 

còn đông như những lần trước. Kể từ sau lần họp 

Khóa vào tháng 9 năm 2017 tại San Jose (CA) đến 

nay, nhiều bạn bè Khóa 1 (khoảng hơn 10 người) đã 

vĩnh viễn ra đi. Sự ra đi của các bạn này đã làm 

giảm đi một phần số người hiện diện họp mặt năm 

nay. Nhưng hãy thông cảm cho các bạn mình còn 

lại. Không phải vì các bạn thờ ơ hay không muốn 

đến dự nhưng lực bất tòng tâm. K1 là khóa đầu tiên 

của Học Viện CSQG. Kể từ ngày rời xa Trường Mẹ 

tính đến nay đã 53 năm, hầu hết mọi người nay đều 

đã bước qua ngưỡng cửa tuổi “cổ lai hy”, nên sức 

khỏe người nào cũng đã hao mòn cả về trí lực lẫn 

thể lực. Cho nên, nhiều bạn mặc dù rất muốn gặp 

lại các bạn mình để hàn huyên tâm sự ôn lại những 

kỷ niệm vui buồn của một thời Cảnh nghiệp, cùng 

đứng chung phục vụ dưới một lá cờ mà cũng đành 

không thể thực hiện được. Muốn lắm mà đành ngậm 

ngùi không tham dự được.  

 Chúng tôi BTC đã liên lạc với nhiều bạn để 

tìm hiểu lý do, và hầu hết được các bạn thổ lộ cho 

biết phần lớn là vì lý do sức khỏe như: tay yếu, mắt 

mờ, chân chậm,… chưa kể đến vấn đề tài chánh 

cũng là một trở ngại đáng kể cho một cuộc hành 

trình xa. Một số các bạn có sức khỏe khá hơn thì lại 

vướng bận vào công việc “babysitter” cháu nội, 

cháu ngoại để giúp cho cha mẹ chúng có thì giờ lo 

sinh kế nên cũng khó thể đi xa dài ngày. Tuy nhiên, 

mặc dù vì những lý do như vậy, nhưng trong tinh 

thần đồng môn, đồng khóa “đoàn kết – thương yêu 

– tương trợ”, các bạn vẫn nhiệt tình ủng hộ việc họp 

Khóa và rất mong việc Họp Khóa 1 năm nay thành 

công, và để góp phần vào việc Họp Khóa thành 

công, các bạn đã tự nguyện gởi đến cho BTC những 

tấm “check” ủng hộ đầy nghĩa tình thật cảm động. 

 Như trong Lời Ngỏ của Bản Tin này có viết: 

“Trong niềm vui hội ngộ Khóa 1 năm nay (2019), 

có người bi quan cho rằng có thể đây là lần Hội Ngộ 

cuối của Khóa 1 vì hầu hết mọi người K1 nay đều 

đã lớn tuổi, sức khỏe và trí lực đều đã hao mòn, biết 

có thêm một lần hội ngộ nữa hay không. Tuy nhiên, 

dù sao, vẫn xin đừng quá bi quan, mà xin hãy đến 

bên nhau khi còn có thể kẻo không còn có dịp.”  

 Đó có lẽ cũng là niềm mong ước của hầu hết 

các cựu K1 còn hiện hữu hôm nay, phải không các 

bạn. (TN)

BẢN TIN HỘI NGỘ K1-HVCSQG 2019 do Ban Đại Diện K1 thực hiện tháng 5-2019 
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