
 
Lễ Khánh Thành Kỳ Đài Việt 

Mỹ đã được long trọng tổ 

chức vào lúc 11 giờ, ngày 16 

tháng 9 năm 2012 tại Seattle. 

Trên 250 người tham dự, gồm  

các Hội Đoàn Quốc Gia, cơ 

quan truyền thông, báo chí 

Việt, Mỹ, quan khách Việt, 

Mỹ cùng rất đông đồng 

hương. Đặc biệt đài truyền 

hình KOMO 4 đã phóng sự và 

phát hình về Lễ Khánh Thành 

Kỳ Đài Việt Mỹ rất long trọng 

vào lúc 4:17 chiều cùng ngày. 

Gia Đình Học Viện CSQG 

được hân hạnh là thành viên 

của Ban Tổ Chức, phụ trách 

phổ biến THƯ MỜI tham dự 

Lễ Khánh Thành Kỳ Đài Việt 

Mỹ đến các Hội Đoàn Quốc 

Gia cũng như toàn thể đồng 

hương trên website Cộng 

Đồng (VietSeattle.net). 

Sau 37 năm xa quê hương, 

hôm nay, Gia Đình Học Viện 

CSQG cùng toàn thể đồng 

hương rất vui mừng và sung 

sướng khi được nhìn thấy 

Quốc Kỳ VNCH, cùng với 

Quốc Kỳ Mỹ đang tung bay 

trên vùng trời tự do. 

Trong niềm hân hoan đó, qua 

ống kính của đài truyền hình 

KOMO 4, Gia Đình Học Viện 

CSQG rất hãnh diện khi nhìn 

thấy Cựu SVSQ Nguyễn Tảo, 

Phó Hội Trưởng Nội Vụ, oai 

nghi trong bộ Đại Lễ Học 

Viện CSQG, đã cùng với Cựu 

SVSQ Thủ Đức phụ trách 

Nghi Lễ Thượng Kỳ. 

Trân trọng kính mời Qúy Vị 

vào website Học Viện CSQG 

(HocVienCSQG.com) trang: 

http://www.hocviencsqg.com/

DisplayMPG.aspx 

Và trang: 

http://www.hocviencsqg.com/

Activities.aspx?

v=V56GdY6cFlM 

BAN BIÊN TẬP 

 K14 Phan Trần Bảo 

 K14 Lâm Văn Hữu 

 K1 Nguyễn Công Vinh 

 K1 Nhữ Đình Toán 

 K1 Nguyễn Thanh Lâm 

 K3 Nguyễn V. Diệp 

 K3 Nguyễn Tảo 

 K3 Phan Uy Nghi  

Thăm Viếng Cựu ĐĐT La Văn Chung  phóng sự của Nguyễn Công Vinh(K1)   

Lễ Khánh Thành Kỳ Đài Việt Mỹ tại Seattle, Washington 

Lễ Khánh Thành 

Kỳ Đài Việt Mỹ tại Seattle 

Washington 

(xem hình ảnh trên trang 6) 

TRONG SỐ NÀY 

Lễ Khánh Thành Kỳ Đài 

Việt Mỹ 

1 

Thăm Viếng Cựu ĐĐT La 

Văn Chung  

1, 2 

Cựu SVSQ Khóa 3 Giúp 

Đỡ TPB 

2 

Hội Ái Hữu Cựu SVSQ/HV/

CSQG Đầu Tiên tại VN 

4, 5 

Những Vần Thơ Hay 3 

Hình Ảnh Sinh Hoạt 6 

Thành Kính Phân Ưu 6 

gắng, rất cố gắng nói chuyện 

luyên thiên. Sau khi bị bệnh cái 

lưỡi của anh bị thụt vào nên 

giọng nói rất khó nghe, thêm vào 

đó cái lưởi gà (Uvula ?) hoạt 

động cũng bị yếu đi, không khéo 

thức ăn thay vì theo thực quản 

vào bao tử thì lọt vào khí quản rất 

nguy hiễm. Vì vậy anh ăn rất 

chậm, một bửa ăn có thể kéo dài 

hơn cả tiếng đồng hồ. Anh dùng 

một cái muổng nhỏ xíu bằng đầu 

ngón tay út để múc cháo đưa vào    

Sáng chủ nhật 23 tháng 9 năm 

2012 chúng tôi K1 Nguyễn công 

Vinh và K3 Nguyễn văn Diệp 

ghé thăm Niên trưởng La văn 

Chung. Anh Chung là cựu Đại 

đội trưởng Đại đội 102 sinh viên 

sĩ quan Biên Tập Viên Khóa 1 

Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia 

(1966). Lúc 11:00 AM chúng tôi 

đến nơi, đúng lúc anh Chung 

đang ăn sáng. 

Anh rất mừng khi có bạn bè, 

người thân quen đến thăm, nên cố 
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Từ trái sang phải: 

K3 Nguyễn Văn Diệp, Cựu ĐĐT 

La Văn Chung và K1 Nguyễn Công 

Vinh 

(tiếp theo trên trang 2) 
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miệng.(giống như khi chúng ta ở 

trong tù cộng sản, nhiều anh em 

phải dùng cây tăm hay cái que tre  
để dích từng chút thức ăn cho vào 

miệng vì sợ mau hết). Khi ăn 

cơm anh Chung phải mang cái 

tạp dề, còn ở nhà thì mặc xà-rông 

cho tiện tiểu tiện. Hiện nay anh 

Chung là bệnh nhân của 

Washington University Medical 

Center. Theo chị vợ anh Chung 

cho biết thì tùy theo biến chuyển 

của bệnh lý mà bệnh viện cho xe 

đến đón đi chữa trị một, hai có 

khi ba lần trong một tuần. Nhìn 

bề ngoài thì trông anh vẫn còn 

khỏe, nói năng hoạt bát và đặc 

biệt trí nhớ rất tốt. Tên những 

bạn đồng khóa, những người 

cùng làm việc với anh . . . anh 

Chung còn nhớ rất kỷ, chẳng hạn 

câu chuyện của K2 Nguyễn ngọc 

Thụy. Hằng ngày anh cố gắng tập 

Tài chi. Mấy năm trước lúc còn 

khỏe, anh là một trong các người 

lập ra ban Ca Cổ Nhạc Việt Nam 

tại vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, nên 

anh có vài ba bà học trò, và hiện 

nay các chị ấy cũng thường lui 

tới thăm viếng giúp đở gia đình 

anh. Anh chị La văn Chung đang 

sống trong căn nhà section 8 khá 

rộng rải. Anh chị có 5 con: một 

đứa ở New York còn 4 đứa có gia 

đình riêng nhưng sống cũng rất 

gần nhà anh. 

Sau hơn một giờ thăm viếng sợ 

anh mệt vì nói nhiều làm khô cổ, 

chúng tôi từ giả anh ra về và hẹn 

sẽ thường xuyên ghé thăm anh. 

Có nhiều bè bạn gọi phone muốn 

đến thăm anh, nhưng anh Chung 

nói: “ Thôi, gọi phone hỏi thăm 

là tốt rồi, đừng tới chi vất vả.” 

Đây là những thông tin mới nhất 

về ông Đại đội trưởng La Văn 

Chung ngày nào trong Học Viện 

CSQG.  

 
K1 Nguyễn Công Vinh 

Thăm Niên Trưởng La Văn Chung (tiếp theo) 
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Từ trái sang phải: chị La Văn 

Chung, K3 Nguyễn Văn Diệp và 

Cựu ĐĐT La Văn Chung  

Từ trái sang phải: K3 Nguyễn 

Văn Diệp, NT La Văn Chung và 

K1 Nguyễn Công Vinh 

Hội Cựu SVSQ Học Viện CSQG Khóa 3 giúp đỡ Thương Phế Binh VNCH  

Trong thời gian gần đây, trên diễn 

đàn internet, có nhiều ý kiến khác 

nhau về việc GIÚP ĐỠ THƯƠNG 

PHẾ BINH VNCH; chúng ta đều 

nhận thấy rằng GIÚP ĐỠ 

THƯƠNG PHẾ BINH VNCH là 

một việc làm có ý nghĩa, nhưng 

thật vô cùng tế nhị. 

Phải công nhận rằng rất khó khăn 

cho bất cứ một tổ chức thiện 

nguyện nào thực hiện nghĩa vụ trên 

một cách hoàn chỉnh; vì nghĩa vụ 

đó đòi hỏi phải hội đủ 2 điều kiện 

thiết yếu: 

 Lòng tin nơi đồng hương, vì 

đồng hương đóng góp tiền 

kiếm được từ mồ hôi, nước mắt, 

nhịn tiêu xài, dành dụm để giúp 

đỡ Thương Phế Binh VNCH. 

 Mỗi thành phần trong Ban 

Tổ Chức đều thể hiện được 

tinh thần Cảm Ơn Thương 

Phế Binh VNCH dựa trên 

nền tảng hoàn toàn vô vị 

lợi. 

Trên tinh thần đó, Hội Cựu 

SVSQ Học Viện CSQG Khóa 3 

đã gây qũy được 1,380 mỹ kim. 

Ngoài ra, cháu Hồ Thị Thanh 

Lan, ái nử của K3 Hồ Công Tú 

cũng vận động quyên được 

$5000 mỹ kim để giúp đỡ 

Thương Phế Binh. 

Sau đây là danh sách Cựu SVSQ 

Học Viện CSQG Khóa 3 đã ủng 

hộ: 

Phan Công Gạt: 50$. 

Thái Văn Hòa: 30$. 

Lê Bá Mỹ: 20$ 

Bùi Văn Minh Tâm: 25$ 

Bùi Văn Minh Chánh: 25$ 

Nguyên Văn Diệp: 20$. 

Phạm Văn Quyết: 30$. 

Phạm Dư Hùng: 20$. 

Lê Văn Châu: 10$. 

Đào Văn Tín: 30$ 

Võ Như Lăng: 20$. 

Mã Hữu Phước: 10$ 

Ngô Chí Hiếu: 10$. 

Võ Ngọc Mai: 50$. 

Nguyên Ngọc Đa: 10$. 

Nguyễn Thanh Giàu: 10$. 

Nguyễn Ngọc Tiến: 10$. 

Lương Thanh Niên: 10$. 

Nguyễn Văn Dạng: 20$. 

Hồ Công Tú: 20$. 

Nguyễn Thành Nhơn: 20$. 

Phạm Xuân Phương: 30$. 

Đàm Thu Phương: 10$. 

Ngô Đăng Tình: 10$. 

Nguyễn Văn Cường: 50$. 

Huỳnh Thiện: 10$. 

Tôn Thất Anh: 10$. 

Lê Duy Trung: 100$. 

Phan Hiếu Lợi: 10$ 

Lê Bá Khâm: 10$. 

Lê Văn Hùng: 10$. 

Nguyễn Ngọc Tuấn: 10$. 

Nguyên Văn Cư: 10$. 

Lê Hà Dũng: 50$. 

Trần Xuân Nhường: 50$. 

Đoàn Xuy: 10$ 

Lê Thanh Phước: 10$. 

Thôi Hùng Minh: 20$. 

Trịnh Văn Ba: $50. 

Đinh Banh: 10$. 

Đỗ Như Thạch: 20$. 

Đặng Văn Nhâm: 20$. 

Trân Văn Vinh: 20$. 

Nguyễn Lập: 10$. 

Lý Ký Hoàng: 10$. 

Phùng, Phán, Tốt, Vy, Tòng: 

$100. 

Lê Khắc Vân: 10$. 

Nguyên Duy Tiếp: 50$. 

Nguyễn Văn Dương: 10$. 

Hà Văn Sang: 100$. 

Hồ Viết Thiềm: 50$. 

Buì Thị Minh Hạnh: 50$. 

Cựu SVSQ Phạm Văn Quyết 

- Hội Trưởng cho biết tổng số 

tiền gây qũy giúp đỡ Thương 

Phế Binh là $6,380 đã được 

trao tân tay Ban Tổ Chức Đại 

Hội Cảm Ơn Anh Thương Phế 

Binh Kỳ 7. 



Sau biến cố 30 tháng 4 năm 

1975, vận mệnh của Cựu 

SVSQ Học Viện CSQG đã 

gắn liền với vận mệnh của 

Quốc Gia, Dân Tộc. Hầu hết 

cựu SVSQ Học Viện CSQG 

đều phải trải qua một hoàn 

cảnh đau thương, một số đã 

hy sinh trong các trại tù Cộng 

Sản, một số khác đã vùì thân 

trên biển cả, trong rừng sâu vì 

lý tưởng tự do; phần đông 

chúng ta đang sống lưu lạc 

trên nhiều Quốc Gia khác 

nhau; chúng ta, tuy có khác 

nhau về khóa học và hoàn 

cãnh cá nhân, nhưng cùng 

chung một mẫu số, đó là 

chúng ta cùng xuất thân từ 

Trường Mẹ - HỌC VIỆN 

CSQG VNCH. 

Trước đây, Trường Mẹ đã đào 

tạo những Sĩ Quan CSQG ưu 

tú, văn vő song toàn; nơi đã 

cho chúng ta những kỹ niệm 

trân qúy của nghĩa thầy, tình 

bạn; hôm nay, website 

Trường Mẹ là nơi hội ngộ của 

những đứa con lưu lạc, những 

bậc thầy khả kính, thắt chặt 

thêm tình đồng môn, chia sẽ 

những vui, buồn trong cuộc 

sống, ôn lại kỹ niệm và những 

gì để nhớ để thương. 

Website Trường Mẹ được 

đăng ký với domain: 

hocviencsqg.com 

Vào Trang Nhà Trường Mẹ: 

Qúy Vị mở  Internet Explorer,  

trên Address Bar, điền vào: 
http://www.hocviencsqg.com 

Website Trường Mẹ được 

thiết lập vào năm 1999; cho 

đến nay đã có 155 ngàn người 

vào viếng lãm. 

Trên website Trường Mẹ, qúy 

Thầy, qúy Bạn có thể nhìn 

thấy hình ảnh của chính mình 

và của bạn bè thuở nào dưới 

mái Trường Mẹ thân thương. 

Trên website Trường Mẹ, qúy 

Thầy và qúy Bạn có thể theo 

dõi những hình ảnh, video 

sinh hoạt của đại gia đình Học 

Viện CSQG. 

Đặc biệt, trên website Trường 

Mẹ, qúy Thầy và qúy Bạn có 

thể nghe đài (Á Châu Tự Do, 

VOA, BBC, Phim Tài Liệu ) 

theo sự hướng dẫn bên phải. 

Đem thanh thảng về tâm vô niệm 

 

Trả lại em bài thơ chiếc nón 

Tay nghiêng vành nụ nở đầu môi 

Khép đôi tà áo bay năm ngón 

Em có hay mỏi mắt một người 

 

Chỉ còn lại trong ta một cỏi                             

Lạnh đông về gầy guộc không trung                 

Em nửa đời phấn hương mòn mõi     

Ta hoang vu đếm bước vô cùng                             

 

Cựu SVSQ Phan Uy Nghi (K3) 

 

 

Một Ngày Mới Về Hưu 
Sớm mai ngủ dậy trễ 

Nghe chim hót sau hè 

Bỗng giật mình thức giấc 

Như vừa qua cơn mê. 

Bắt đầu một ngày mới 

Nhâm nhi ly cà phê 

Không có gì phải vội 

Ngày còn dài lê thê. 

Như thói quen hằng bữa 

Đầu óc còn lơ mơ 

Tự nhủ thầm câu hỏi 

Đã đến giờ hay chưa? 

Chợt nhớ mình đã nghỉ 

Hôm nay đã về hưu 

Nên bâng khuâng chợt nhớ 

Những ngày làm xa xưa. 

Ly cà phê đã nguội 

Thảnh thơi cho một ngày 

Không còn phải đến sở 

Tha hồ ngắm trời mây. 

Cứ nhởn nhơ chậm rãi 

Tập dần thú điền viên 

Giữa phố đông huyên náo 

Tâm như đã tịnh thiền. 

Cựu SVSQ Toàn Như (K1) 

 

 

Tim Ai Thầm Yêu 

Áo trắng tan trường, áo trắng bay 

Theo sau là một gả tình say 

Vui đùa áo trắng bay trong nắng 

quyện lấy tim ai thầm yêu ai 

Áo trắng vô tình qúa chẳng hay 
Có người ôm ấp mối tình say 

hai buổi gặp nhau nhìn không nói 

thư tình viết mãi ngại trao tay. 

Áo trắng lớn khôn áo trắng bay 

Bay theo hồng pháo đến nhà ai… 

còn ai phiêu bạt đời trai trẻ 

vạn nẻo thương hoài áo trắng bay. 

Tuấn Ngọc (K3) 

Những Vần Thơ Hay 

Trả lại em 
Trả lại Huế nhịp trường tiền cũ 

Chợ Đông ba gánh vội qua cầu 

Có còn không con đò Thừa phủ? 

Bến ngày xưa đã vắng từ lâu 

 

Trả mỗi năm trời làm bão lụt 

Gieo đau thương trải lấp Thuận an 

Đất sỏi đá bao đời cơ cực 

Quê miền trung mãi vẫn điêu tàn 

 

Trả đôi bờ sông Hương hờ hững 

Bến Văn lâu thao thức chạnh lòng 

Giọng nam ai ngàn dặm ngập ngừng 

Vỗ khoan nhặt mái chèo gợn sóng 

 

Trả vầng trăng dòng sông Vĩ dạ 

Ai đem về thắp sáng đêm rằm 

Hàng trúc xanh gió lùa lơi lã 

Tiếng vạc rời hư vọng xa xăm 

 

Trả hoàng thành cô đơn núi Ngự 

Rặng thông già tiếc nuối xuân qua 

Áng mây chiều trôi về viễn xứ 

Thành rêu phong nhớ lúc phồn hoa 

 

Trả tịch liêu tiếng chuông Thiên mụ 

Thoáng tỉnh tâm vơi chút ưu phiền 

Nhạt nhòa đi những bóng thâm u 

Trang Nhà Học Viện CSQG VNCH - Website Trường Mẹ 
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Muốn nghe đài, qúy Thầy, qúy 

Bạn move con chuột đến [NGHE 

ĐÀI] rồi chọn đài để nghe. 

Vào website Trường Mẹ 



 Chiến Tranh Chính 

Trị có Hội Cựu SVSQ/CTCT, 

v.v…; cho nên, có thể nói, sự 

thành lập Hội Ái Hữu Cựu 

SVSQ/HVCSQG đã đáp ứng 

đúng nguyện vọng của các 

đồng môn HVCSQG nên 

được sự ủng hộ của hầu hết 

những đồng môn tuy cũng có 

một vài ý kiến khác biệt, 

không hưởng ứng. Những ý 

kiến này cho rằng, chúng ta 

đã có những Hội CSQG địa 

phương, sao lại còn lập ra 

thêm những hội cựu SVSQ/

HVCSQG cho thêm mất đoàn 

kết, chia rẽ trong hàng ngũ 

lực lượng CSQG tại hải 

ngoại. Đây là một sự lo xa 

qúa đáng và không hợp lý. Sự 

chia rẽ, mất đoàn kết, nếu có, 

không phải vì chúng ta có 

thêm những hội cựu 

HVCSQG; mà ngược lại, nó 

có thể làm gia tăng và củng cố 

sức mạnh của cộng đồng cũng 

như của lực lượng CSQG tại 

địa phương. Hơn nữa, một tổ 

chức hay hội đoàn chỉ mất 

đoàn kết hay chia rẽ khi các tổ 

chức hay hội đoàn này bị 

phân hóa thành nhiều hội 

nhưng vẫn mang cùng một 

danh xưng. Còn việc lập Hội 

Cựu SVSQ/HVCSQG là một 

hội hoàn toàn khác sinh hoạt 

chung với những hội CSQG 

đang có không hề tạo ra sự 

chia rẽ hay mất đoàn kết nào. 

Hai hội cựu SVSQ/HVCSQG 

đã và đang hoạt động tại Bắc 

California và Vùng Tây Bắc 

Hoa Kỳ đã chứng minh điều 

này. 

Có thể tôi đã chủ 

quan khi nghĩ như vậy vì dù 

sao tôi cũng đã có một thời 

gắn bó với một hội ái hữu 

tương tự như vậy khi còn ở 

Việt Nam. Sự ra đời của 

những Hội Ái Hữu Cựu 

SVSQ/HVCSQG như trên đã 

làm cho tôi nhớ lại những 

ngày đó. Vào khoảng giữa 

năm 1968, Học Viện CSQG 

còn tọa lạc tạm bên trong 

khuôn viên Trại Lê Văn 

Duyệt, thuộc Bộ Tư Lệnh Biệt 

Khu Thủ Đô Saigon. Thời 

gian này HVCSQG mới có 3 

Khóa, hay đúng hơn là hai 

khóa rưỡi vì lúc đó mới có 

khóa 1, khóa 2 và một nửa 

khóa 3 tốt nghiệp (K3-TSV); 

còn khóa 3-BTV vẫn còn 

đang thụ huấn. Thể theo đề 

nghị của một số cựu SVSQ đã 

tốt nghiệp, một buổi họp mặt 

các cựu SVSQ đã được tổ 

chức ngay tại Học Viện 

CSQG/Trại Lê Văn Duyệt. 

Tại buổi họp này, toàn thể các 

bạn hiện diện đã đều đồng ý 

chúng ta cần thành lập một 

Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Học 

Viện CSQG để làm nhịp cầu 

thông tin liên lạc giữa những 

người cùng xuất thân dưới 

mái trường Học Viện CSQG 

và đồng thời để tương thân 

tương trợ giúp đỡ lẫn nhau 

khi cần thiết. Cũng trong buổi 

họp này, các bạn đã ủy nhiệm 

cho tôi lúc đó đang làm việc 

tại HVCSQG làm đại diện 

lâm thời để xúc tiến việc xin 

phép thành lập Hội theo đúng 

qui định của luật pháp VNCH 

lúc bấy giờ. Trước sự ủy 

nhiệm này, tôi đã cùng một số 

bạn trong đó có các anh Đinh 

Văn Hạp (hiện nay cư ngụ tại 

San Jose, Bắc California), 

Nguyễn Ngọc Kính (hiện ở 

Houston, TX), Nguyễn Văn 

Ba (hiện ở San Diego?), … 

tìm kiếm tài liệu tham khảo 

để soạn thảo Nội Quy cho Hội 

dưới sự cố vấn của Thầy Viện 

Trưởng Đàm Trung Mộc hầu 

có thể thiết lập hồ sơ xin phép 

gởi đến Bộ Nội Vụ. Khi 

chúng tôi xúc tiến công việc 

này cũng có nhiều lời nói ra, 

nói vào ngại rằng, việc lập hội 

như vậy có thể gặp nhiều khó 

khăn, thậm chí có thể bị kỷ 

luật. Vào thời gian đó, nhiều 

người vẫn nghĩ rằng, công 

chức và nhất là cảnh sát 

không nên lập hội vì điều này 

hình như bị cấm. Nhưng thật 

ra đó chỉ là những suy đoán 

hoàn toàn chủ quan, tưởng 

tượng, không căn cứ và không  

đúng sự thật. Việc xin phép 

lập hội của chúng tôi sau đó 

đã diễn tiến một cách tốt đẹp 

tuy phải kéo dài một thời gian 

khá lâu vì phải nhiều lần bổ 

túc hồ sơ theo yêu cầu của Bộ 

Nội Vụ, để rồi cuối cùng Hội 

đã có được Nghị Định  cho 

phép thành lập Hội vào năm 

1969 (lâu qúa tôi không còn 

nhớ số). Cho nên có thể nói   
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Khoảng hơn mười 

năm trở lại đây tại hải ngoại, 

đúng hơn là tại Hoa Kỳ, đã 

có hai Hội Ái Hữu Cựu 

SVSQ Học Viện Cảnh Sát 

Quốc Gia VNCH 

(HVCSQG) ra đời. Một hội 
tại Seattle, tiểu bang 

Washington, thuộc vùng Tây 

Bắc Hoa Kỳ và một hội tại 

miền Bắc California (San 

Jose). Sự ra đời của hai hội ái 

hữu này đã nhận được sự ủng 

hộ và hưởng ứng của hầu hết 

các các bạn đồng môn 

HVCSQG cũng như sự 

khuyến khích cổ võ của 

nhiều niên trưởng, huynh 

trưởng trong ngành. 

Là một cựu SVSQ/

HVCSQG, tôi không khỏi 

vui khi thấy chúng ta đã có 

những hội ái hữu quy tụ 

những người cùng xuất thân 

từ ngôi trường mẹ HVCSQG 

giống như những quân 

trường bạn đã có những hội 
ái hữu tương tự dành cho 

những cựu SVSQ của họ. 

Chẳng hạn như Trường Võ 

Bị Quốc Gia Đà Lạt có 

những Hội Cựu SVSQ Võ Bị 

Đà Lạt, Trường Võ Bị Thủ 

Đức có các Hội Cựu SVSQ 

Thủ Đức, Trường 

Cố Viện Trưởng  Đàm Trung 

Mộc, Cố Vấn Hội Cựu SVSQ 

Học Viện CSQG Đầu Tiên  

Bản tin ĐA NĂNG 

Một thoáng nhớ về HỘI ÁI HỮU CỰU SVSQ/HVCSQG đầu tiên ở Việt Nam 

TOÀN NHƯ 

Cựu SVSQ Nhữ Đình Tóan, 
Hội Trưởng Hội Cựu SVSQ 
Học Viện CSQG đầu tiện tại 

Việt Nam (1968) 



đó là Hội Ái Hữu đầu tiên của 

các cựu SVSQ Học Viện 

Cảnh Sát Quốc Gia VNCH. 

Tuy nhiên có thể nói, 

mặc dù đã có Nghị Định cho 

phép hoạt động, nhưng phải 

thành thật mà nói rằng Hội 

chưa có những hoạt động gì 

đáng kể, thậm chí nhiều đồng 

môn còn không biết chúng ta 

đã có một hội ái hữu Cựu 

SVSQ/HVCSQG. Điều này 

cũng dễ hiểu, vì vào thời gian 

đó chưa có computer và inter-

net như bây giờ. Mọi liên lạc 

vào lúc đó đều bằng văn thư 

hay điện thoại nên việc thông 

tin cho nhau rất là hạn chế. 

Tuy vậy, Hội cũng đã có một 

vài lần họp mặt tất niên (ở 

nhà hàng Bò 7 Món Ánh 

Hồng Phú Nhuận Saigon), đã 

xuất bản được hai số đặc san 

ĐA NĂNG và một lần làm 

Phiếu Trình TGĐ/CSQG (ĐT 

Trần Văn Hai) về việc một 

đồng môn khiếu nại bị đối xử 

bất công vô lý tại một ty 

CSQG địa phương. 

Trong những “thành 

qủa” khiêm nhường đó, điều 

làm tôi thích thú nhất là đã 

thực hiện được hai số Đặc 

San ĐA NĂNG trong hai năm 

liên tiếp vào dịp tất niên năm 

1969 và 1970 trong khi quỹ 

của Hội chẳng có một đồng 

nào. Bởi vì mặc dù Hội đã có 

giấy phép hoạt động nhưng 

ngân quỹ của hội thì vẫn là 

con số không, vì chưa có một 

hội viên nào đóng niên liễm 

hay nguyệt liễm cho Hội cả. 

Nhưng sở dĩ Đặc San vẫn 

hình thành và phát hành rộng 

rãi trong toàn quốc được cũng 

là nhờ được sự tích cực yểm 

trợ của các đồng môn 

HVCSQG đang làm việc tại 

Saigon giới thiệu cho Đa 

Năng những quảng cáo những 

cơ sở thương mại tại địa 

phương. Nhờ vậy, Hội mới có 

chi phí thực hiện Đa Năng, để 

cho Đa Năng  được hai lần 

góp mặt cất cao tiếng nói của 

người cựu SVSQ Học Viện 

CSQG. Tiếc thay, thành qủa 

ấy đã không kéo dài được lâu. 

Những năm sau đó, phần vì 

bận công vụ, phần vì những 

anh em trong ban biên tập Đa 

Năng đã phân tán, mỗi người 

thuyên chuyển đi mỗi nơi nên 

Đa Năng đã không còn có dịp 

ra mắt đồng môn bạn đọc. 

Cho nên ngày nay mỗi khi 

nhìn thấy tờ đặc san ĐA 

NĂNG của các cựu SVSQ 

Học Viện CSQG xuất hiện tại 

hải ngoại, không chỉ tôi mà có 

lẽ tất cả những anh em từng 

một thời đóng góp vào việc 

hình thành nên đặc san Đa 

Năng trước 1975 ở Việt Nam 

không khỏi bồi hồi xúc cảm. 

Hôm nay khi được tin BẢN 

TIN ĐA NĂNG được các bạn 

đồng môn vùng Tây Bắc Hoa 

Kỳ thực hiện, tôi thật sự vui 

mừng và cảm kích. Hy vọng 

rằng, từ nay các đồng môn 

HVCSQG sẽ thường xuyên có 

một Bản Tin Đa Năng (hàng 

tháng, hay mỗi hai, ba tháng) 

ra đời để làm gạch nối thông 

tin giữa những người từng 

cùng xuất thân dưới mái 

trường thân yêu Học Viện 

Cảnh Sát Quốc Gia ngày nào. 

Mong lắm thay!  

NHỮ ĐÌNH TOÁN (K1) 

Cựu Hội Trưởng sáng lập Hội Ái 

Hữu Cựu SVSQ/HVCSQG tại Việt 

Nam 
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Vô cùng thương tiếc khi nghe tin: 

Cụ bà Trần Thị Huê Mỹ 
pháp danh Tâm Quế 

Thân mẫu của chị Nguyễn Mỹ Lệ 
Đã từ trần vào lúc 3:55 sáng ngày 19 tháng 7 năm 2012 

(nhằm ngày 1 tháng 6 năm Nhâm Thìn) 

Hưởng thọ 90 tuổi 

Thành kính phân ưu cùng chị Nguyễn Mỹ Lệ cùng qúy tang 

quyến. 

Nguyện cầu hương linh cụ bà Trần Thị Huê Mỹ sớm tiêu diêu 

Miền Cực Lạc 

Thành Kính Phân Ưu  

 

Hội Cựu SVSQ Học Viện CSQG và Hội Cựu SVSQ Thủ Đức Chào Cờ nhân Lễ Khánh Thành Kỳ Đài Việt Mỹ tại Seattle 

Cựu SVSQ Nguyễn Tảo ( Hội Phó Nôi Vụ )  

trên KOMO NEWS 

Trái sang phải: Ô. Thomas Stoddert, Cựu SVSQ Nguyễn Văn Diệp, 
Ô. Nguyễn Đồng Duy - Hội Trưởng Hội Cựu SVSQ Thủ Đức 

            HÌNH ẢNH SINH HOẠT 

GIA ĐÌNH HỌC VIỆN CSQG VÙNG TÂY BẮC 

Vô cùng thương tiếc khi nghe tin: 

Maria Lâm Thị Quyên 

Hiền Thê của Cựu SVSQ Nguyễn Văn Cường (K3) 

Đã mệnh chung ngày 14 tháng 12 năm 2011 tại Canada 

Hưởng Dương 59 tuổi 

Xin thành thật chia buồn cùng đồng môn Nguyễn Văn 

Cường và Tang Quyến 

Nguyện Cầu Hương Linh Maria Lâm Thị Quyên sớm lên 

Thiên Đàng 
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