
Được tin bạn K2 Nguyễn Duy 
Cơ phải vào bệnh viện để Bác 
sĩ mỗ động mạch vành nơi cổ. 

Sáng thứ Sáu 5 tháng 10 năm 
2012 chúng tôi gồm K1 
Nguyễn công Vinh và K3 
Nguyễn văn Diệp đến Renton 
thăm gia đình anh Cơ. 

Anh Cơ, sau khi mỗ được hơn 
một tuần đến nay vết thương 
chưa lành nhưng sức khỏe đã 
hồi phục tốt. 

Cách nay mấy năm, anh Cơ 
đã đựợc mỗ tim một lần rồi. 
Vừa qua trong khi khám định 
kỳ, bác sĩ nghi ngờ động 
mạch dẫn máu lên đầu có vấn 
đề, để lâu có thể nguy hiệm vì 
tai biến mạch máu não sẽ xảy 
ra, nên vội vả đưa anh Cơ qua 
một bác sĩ chuyên khoa để 
khám lại. Và sau khi khám thì 
anh Cơ liền đựợc đưa vào 
phòng mỗ ngay. 

Ngày 12 tới đây anh Cơ sẽ đi 
khám lại. Trong thời gian nầy 
anh Cơ không đựoc đi ra 
ngoài một mình mà phải có 
người nhà đi bên cạnh để đề 
phòng chuyện rủi ro xảy ra. 

Chúng tôi chúc anh Cơ mau 
hồi phục để còn tham gia sinh 
hoạt với anh em cho vui. 

Đó là một số thông tin về K2 
Nguyễn Duy Cơ. Các bạn K2 
muốn hỏi thăm thì gọi số 
phone nhà của anh Cơ sau đây 
(425) 271.5840 

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 Cựu SVSQ Nguyễn Duy Cơ (K1 Nguyễn Công Vinh ghi) 
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Thăm Cựu SVSQ Văn Hữu 

Tuất (K4) 

1, 2 

Cùng Theo Lũ Em Học 

Hành Như Xưa     
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Những Vần Thơ Hay 3 

Hội Cựu SVSQ Học Viện 

CSQG Giúp Đỡ Thương Phế 

Binh VNCH 
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Thăm Cựu SVSQ Nguyễn Văn 

Lung   
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Thăm Cựu SVSQ Nguyễn 

Hữu Phước    
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Nguyễn văn Diệp và K1 

Nguyễn công Vinh có vào 

bệnh viện Valley ở thành phố 

Kent để thăm từ 3:00PM đến 

Nghe tin CH Văn Hữu Tuất 

bị tai biến mạch máu não 

phải đưa vào bệnh viện. 

Chiếu nay, chúng tôi K3 
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THÔNG TIN  -   SINH HOẠT  -  TƯƠNG TRỢ  -  VĂN HÓA -  KHOA HỌC 

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC 

 3914 207th PL., SE 

Bothell, WA 98021 

 Website: hocviencsqg.com 

 Email: 

info@hocviencsqg.com 

Từ trái sang: K3 Nguyễn Văn Diệp, K2 Nguyễn Duy Cơ, Chị Cơ & Cháu 

Từ trái sang: K1 Nguyễn Công Vinh, K2 Nguyễn Duy Cơ, Chị Cơ & Cháu 

Thăm Cựu SVSQ Văn Hữu Tuất (K1 Nguyễn Công Vinh ghi) 

4:00PM; Chúng tôi có gặp và 

an ủi chị Tuất và các cháu 

con anh Tuất. Bây giờ thì 

đựợc tin anh Tuất đã ra đi lúc 

http://www.hocviencsqg.com/
mailto:info@hocviencsqg.com


5:00 PM. Theo tin chị Tuất 

cho chúng tôi biết chiều nay 

thì sau khi anh mất, gia đình 

sẽ đưa thi hài anh về quê tại 

Việt Nam vì hiện còn 3-4 đứa 

con của anh bên đó. Nếu chôn 

bên nầy thì các con bên VN 

không qua đựợc, còn nếu 

chôn tại VN thì các con cháu 

bên nầy về thăm mồ mã dễ 

hơn. Chúng tôi có chụp vài 

tấm hình lưu niệm sẽ post lên 

sau. 

Chúng ta hảy cầu nguyện cho 

anh Văn Hữu Tuất sớm đựợc 

hửơng nhan Chúa. 
 
K1 Nguyễn Công Vinh 

Thăm Niên Trưởng Văn Hữu Tuất (tiếp theo) 
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Cùng Theo Lũ Em Học Hành Như Xưa  (hồi ký của Cựu SVSQ Nguyễn V Diệp) 

 Tôi còn nhớ rõ lúc đang  học tại 

University of Washington; câu 

hát “một mai qua cơn mê, qua 

cuộc đời tội tù…trường quen 

vắng bóng mai ta lại về, cùng 

theo lũ em học hành như xưa”, 

tôi thường hát một cách rất tự 

nhiên trong những lúc làm bài 

(homework) một mình. 

Mặc dầu trước đây, tôi đã từng 

cắp sách đến trường, nhưng hôm 

nay, tôi cảm thấy bở ngỡ lạ 

thường!; những bạn học cùng 

lớp trước đây tại trường Nguyễn 

Hoàng, Đại Học Khoa Học Huế 

(Phan Văn Sắt, Nguyễn Út, Lê 

Mậu Thảo, Hồ Văn Đông) đều 

xưng hô với tôi là “mi, tau”;  

nhưng bây giờ, các bạn học 

cùng lớp với tôi đều xưng hô 

với tôi là “chú, cháu”; cũng may 

là còn có những người bạn học 

xấp xỉ tuổi tôi (như Tôn Thất 

Hồng, Nguyễn Bân, Nguyễn 

Long, Đào Thị Mai, Lương Thị 

Hà) thì gọi tôi bằng “anh Diệp”; 

những sinh viên lớn tuổi như 

chúng tôi thường rủ nhau cùng 

đi ăn trưa, hay học nhóm với 

nhau. 

Trước đây, mỗi lần vào lớp 

trung học cũng như đại học ở 

Việt Nam, tôi chưa bao giờ ngồi 

ở ghế hàng đầu, vì tôi rất ngại 

“gần mặt trời”,  nhưng ngược 

lại, tại University of Washing-

ton, tôi luôn luôn đến lớp sớm 

và ngồi vào dãy ghế hàng đầu, 

vì tôi phải chú ý lắng nghe và 

thâu âm lời giảng của giáo sư; 

sau đó, về nhà nghe đi, nghe lại 

nhiều lần; đây cũng là cách vừa 

học bài, vừa tập phát âm tiếng 

Anh. 

Cũng nhờ trước đó, tôi đã tốt 

nghiệp 2 năm tại trường Olym-

pic College với điểm trung bình 

4.0/4.0, nên tôi được cấp học 

bổng khi vào chương trình 4 

năm tại University of Washing-

ton ngành điện học (Electrical 

Engineering); tôi được chuyển 

lên 24 credits từ Olympic Col-

lege đến University of Wash-

ington, nhờ đó mà thay vì học 4 

năm, tôi chỉ học 3 năm rưỡi là 

tốt nghiệp ra trường Kỹ Sư. 

  

Giảng Sư Đoàn University of Washington đang trao bằng tốt 
nghiệp Kỹ Sư đến Cựu SVSQ Nguyễn Văn Diệp 

Cựu SVSQ Văn Hữu Tuất tại  
Valley Medical Center  



Tôi ra trường vào mùa hè năm 

1990, gặp lúc kinh tế khó 

khăn, rất khó kiếm việc, mặc  

dầu tôi tốt nghiệp với điểm 

trung bình khá cao 3.53 / 4.0; 

tôi đành phải ghi danh học 

tiếp chương trình Cao Học tại 

UW; tôi vừa học, vừa làm 

Phụ Tá Giảng Sư cho Giáo Sư 

Williams Acker. 

Bỗng một hôm, tôi đang chấm 

điểm cho sinh viên lớp EE356   

thì ông Michael Szymkewcz, 

giáo sư tại trường Olympic 

College gọi điện thoại cho tôi,  

ngõ ý mời tôi sang dạy điện tử 

tại trường Olympic College. 

Sau khi nói chuyện với Mi-

chael, lòng tôi vừa mừng, vừa 

lo; mừng là mình đã có việc 

làm, sẽ có dịp trở lại ngôi 

trường đầu tiên, đầy kỹ niệm 

khi mình mới đặt chân lên đất 

Mỹ; lo là mình chưa bao giờ 

giảng bài bằng tiếng Mỹ với 

học sinh là người Mỹ; tôi 

thầm nghĩ, đây là một thử 

thách lớn nhất trong cuộc đời, 

tôi chỉ biết cầu nguyện 

Thượng Đế ban sức; phần tôi, 

thì cố gắng soạn bài cho thật 

kỷ, thực tập giảng bài nhiều 

lần ở nhà, cho đến khi tôi cảm 

thấy tự tin từ lý thuyết đến 

cách phát âm từng từ trong 

bài giảng. 

Theo nguyên tắc của trường 

Olympic College thì cứ sau 3 

tháng (one quarter), mỗi giáo 

sư phải qua một kỳ 

“evaluation” từ học sinh và 

giảng sư đoàn; về giảng sư 

đoàn, thì tôi không lo lắng 

cho lắm, vì hầu hết đều có 

thiện cảm với tôi sau khi báo 

“The SUN” đăng về tôi, một 

cựu tù binh cộng sản, đã tốt 

nghiệp từ Olympic College 

với “perfect grades”; về phía 

học sinh thì tôi rất lo; tôi đã 

lấy hết can đảm mà hỏi họ 

rằng: “có phải các bạn muốn 

hai thứ: điểm cao và hiểu 

bài?, cả lớp đồng ý; điểm cao 

thì tôi có thể giúp, nhưng hiểu 

bài thì trong bài học, có điểm 

nào không hiểu, các bạn phải 

hỏi, tôi sẽ cố gắng giảng cho 

đến khi các bạn hiểu thông 

suốt; chúng tôi đều đồng ý với 

nhau. Cũng nhờ tôi soạn bài 

rất kỷ, giải trước tất cả những 

bài tập trong sách, cho nên 

sau 2 quarters, tôi đều được 

đánh gia rất cao trong kỳ 

“evaluation” từ hai phía,  

Những Vần Thơ Hay 

Ánh Nguyệt Thanh Trang 

Ai đem nguyệt đến với trần gian 

Lồng vào cây cỏ ánh tơ vàng 

Óng ả xuyên qua màn sương mỏng 

Lụa ngà phơn phớt nét thanh trang 

 

Cài nghiên khung cữa nguyệt là hoa 

Gió lay cành lá gợn dư ba 

Tuổi nguyệt bây giờ mười lăm chẳn 

Người đời xấu miệng bảo trăng già 

 

Hằng đi chú cuội có buồn không 

Cây đa mấy độ vẫn chờ mong 

Bao lâu rồi nhỉ cuội ngồi ngắm  

Vẽ đẹp kiêu sa của chị hằng 

 

Trung thu nguyệt xuống với nhi đồng 

Vòng tay mỡ rộng tấm lòng không 

Đầu non cuối phố nguỵệt đều ghé 

Trăng rằm sáng tỏ khắp non song   

 

Cựu SVSQ Phan Uy Nghi 

 

Ngực Của Tim 

Đã lâu rồi chỉ gặp Em trong mộng  

Yêu trong lòng và nhớ ngập trong tim  

Nơi hẹn hò nay vắng tiếng ân tình  

Con đường nhỏ không còn in gót ngọc  

 

Lời khách sáo dấu nỗi niềm chua xót  

Mắt Em buồn giọt lệ lạnh bờ môi  

Tình chúng mình Anh tưởng đã lên ngôi. 

Đời trớ trêu nên vẫn còn trắc trỡ  

 

Đối với Anh tình Em là hơi thở  

Là hương tình vướng đọng bút thi nhân  

Chỉ có Em là ngực của tim Anh 

Ra khỏi ngực tim làm sao sống được? 

 Cựu SVSQ Nguyễn Văn Diệp 

 

                                                                                                                 

Duyên Thi 

Em bảo tình anh như biển rộng 

Anh ví lòng em con sông dài 

Từ muôn thuở sông xuôi về biển 

Anh đón em về trọn vòng tay 

 

Anh bảo tình em cơn mưa nhỏ 

Em ví lòng anh trận bão giông 

Gió mưa ngàn đời tràn sóng nhạc 

Hương gió tình mưa đổ xuân nồng 

 

Em bảo tình anh vầng trăng mật 

Anh ví lòng em giải lụa sao 

Cùng soi đất trời tình hương ấm 

Trăng sao vạn kiếp ánh ngọt ngào 

 

Em bảo tình anh dòng điệu cảm 

Anh ví lòng em đóa hoa thơ 

Hoa lòng bút mộng tình tri kỷ 

Duyên thi nợ bút trăm năm chờ  

Đa Năng sưu tập              

Cùng Theo Lũ  Em Học Hành Như Xưa (tiếp theo) 
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học sinh cũng như giảng sư 

đoàn. Tôi dạy được 2 quarters 

thì được hảng Boeing mướn. 

Nay, tôi đã về hưu, nhưng vẫn 

làm “IT Consultant” cho một 

số hảng tại nhiều tiểu bang 

khác nhau, đây cũng là dịp tốt 

cho tôi gặp lại đồng môn cũng 

như tham quan thắng cảnh 

trên nhiều tiểu bang.  

Nhân đây, tôi xin cảm ơn 

Dân, Nước Hoa Kỳ đã cho tôi 

có cơ hội để xây dựng lại 

cuộc đời. 

Xin cảm ơn người vợ hiền đã 

chung thủy chờ chồng, nuôi 

dạy con, trong lúc tôi đang bị 

tù khổ sai, người  tù không 

bản án. Cảm ơn nàng đã quán 

xuyến nhiều việc, cho tôi có 

thì giờ, chú tâm vào việc đèn 

sách. 

Cựu SVSQ Nguyễn V Diệp 



Trong thời gian Bác Sĩ 

Nguyễn Xuân Dũng được các 

Hội Đoàn tín nhiệm vào chức 

vụ Chủ Tịch HỘI CỨU TRỢ 

THƯƠNG PHẾ BINH VNCH 

TIỂU BANG WASHING-

TON, Hội Cựu SVSQ Học 

Viện CSQG đã giúp HỘI 

CỨU TRỢ THƯƠNG PHẾ 

BINH về việc thực hiện web-

site Thương Phế Binh VNCH 

Sau đợt gây qũy, Hội Cựu 

SVSQ Học Viện CSQG đã 

gởi tiền về trao tận tay qúy 

Anh Thương Phế Binh (có 

nộp hồ sơ hợp lệ, không phân 

biệt binh chủng), sau khi nhận 

tiền xong, các Anh Thương 

Phế Binh đã có gởi THƯ 

CẢM ƠN đến chúng tôi và 

Bác Sĩ Nguyễn Xuân Dũng. 

Để bảo đảm sự an toàn cho  

qúy anh Thương Phế Binh 

cùng bảo quyến đang sinh 

sống tại quê nhà. Nhân dịp 

này, chúng tôi chỉ xin chuyển 

đến qúy ân nhân THƯ CẢM 

ƠN của vị đại diện 25 

Thương Phế Binh sau khi 

nhận đủ 1,250 mỹ kim và đã  

phân phối đồng đều đến tận 

tay Thương Phế Binh, mỗi 

Thương Phế Binh đã nhận 

được 50 mỹ kim.     

Hội Cựu SVSQ Học Viện CSQG Giúp Đỡ Thương Phế Binh VNCH 
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WEBSITE 
ThuongPheBinh.org 

GHI CHÚ: Kính mời Qúy Vị theo dõi Thông Báo về việc Giúp Đỡ Thương Phế Binh trên web   

site Trường Mẹ:  http://www.hocviencsqg.com/ThongBao2TPB.aspx  

http://www.thuongphebinh.org/Default.aspx
http://www.hocviencsqg.com/ThongBao2TPB.aspx


Chắc đa số các Niên Trưởng 

và anh em chúng ta đều biết 

anh Nguyễn văn Lung (Cựu 

SVSQ Khóa 5). Vào giờ thứ 

25 của thủ đô Sài gòn, anh 

Lung không chấp nhận chế độ 

Việt Cộng nên đã bắn vào đầu 

tự tử. Nhưng con tạo trớ true, 

viên đạn chui vào đầu anh rồi 

nằm đó không chịu nổ. Dó đó 

cùng chung với số phận của 

anh chị em chúng ta, anh 

Lung cũng phải kéo lê cuộc 

đời tù tội qua các trại tù cộng 

sản từ Nam ra Bắc rồi từ Bắc 

về Nam. 

Anh Lung cùng gia đình sang 

Mỹ qua diện HO; một thời 

gian sau thì anh bị tai biến, 

nhưng được cứu khỏi. Nhân 

dịp Lễ Lễ Tạ Ơn, anh Nguyễn 

Văn Diệp gọi điện thoại hỏi 

thăm thì đư ơ   chúc mừng Lễ 

Tạ Ơn  vừa qua, LêCách nay 

mấy hôm anh lại phải vào nhà 

thưong  một lần nữa. Sáng 

nay thứ Hai 26/11/2012, 

chúng tôi Nguyễn công Vinh 

(K1) và Nguyễn văn Diệp 

(K3) đến thăm.  

Bệnh tình của anh Lung chưa 

đến nổi trầm trọng nên bác sĩ 

cho đưa về nhà tịnh dữơng 

kèm theo một máy thở Oxy. 

Dưới đây là một ít hình ghi lại 

để gởi đến quý Niên Trưởng 

và các bạn xem cho biết. 

Vào Trang Nhà Trường Mẹ: Qúy Vị 

mở  Internet Explorer,  

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

Nghe Đài Trên Website Học Viện CSQG    

 

Thăm Cựu SVSQ Nguyễn Văn Lung  (K1 Nguyễn Công Vinh ghi nhanh) 
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K3 Nguyễn Văn Diệp, K5 Nguyễn Văn Lung với Đặc San ĐA NĂNG 

K5 Nguyễn Văn Lung, K1 Nguyễn Công Vinh Chị Lung, anh Lung và Cựu Viện Trưởng Trần Minh Công 

Website Trường Mẹ được thiết lập vào năm 1999; 

cho đến nay đã có gần 185 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. 

 



Chắc các bạn có nhớ Ông Cò 

Công Lộ không. Cựu Thiếu 

Tá Nguyễn Hữu Phước đó.  

Hồi đương thời anh cũng giữ 

nhiều chức vụ và phục vụ ở 

nhiều nơi, nhưng khi ở tù 

chung, anh em chúng ta 

thường hay gọi anh là Ông Cò 

Công Lộ. Ở tù ra, nhà anh ở 

Quận 10 có vựa bán nước đá, 

bia chai, nước ngọt.   

Qua Mỹ ở tiểu bang Washing-

ton, thỉnh thoảng anh vác máy 

quay phim đi quay phim cho 

các Hội đoàn, chùa, nhà 

thờ...kiếm thêm ít tiền mặt. 

Năm nay anh được 80 tuổi 

nhưng trông còn rất khỏe. 

Sáng nay thứ Hai 26/11/2012, 

chúng tôi Nguyễn công Vinh 

(K1) và Nguyễn văn Diệp 

(K3) đến thăm đến thăm anh 

chị Phước; Vợ anh Phước là 

chị Nguyễn thị Hiệp, Thư Ký 

Hành Chánh hạng 1. Chị được 

biệt phái qua làm việc cho 

Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia

-VNCH từ thời Tướng Là cho 

đến ngày cuối cùng. 

 

 Hai tuần lễ sau, chúng tôi 

nhận được tin buồn chi Phước 

(Ysave Nguyễn Thị Hiệp) đã 

qua đời vào ngày 12 tháng 12 

năm 2012, hưởng thọ được 77 

tuổi. 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 

 

Thăm Cựu SVSQ Nguyễn Hữu Phước   (K1 Nguyễn Công Vinh ghi nhanh) 
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K3 Nguyễn Văn Diệp, K5 Nguyễn Hữu Phước  

Anh chị Nguyễn Hữu Phước (chị Nguyễn Thị Hiệp) 

 

 

Kính gởi: Viện Trưởng, Phó Viện Trưởng, 
Giảng Sư Đoàn, Liên Đoàn Sinh 
Viên. 
Qúy Đồng Môn và Gia Đình 

Trước thềm năm mới Qúy Tỵ, Hội Cựu SVSQ 
Học Viện CSQG Vùng Tây Bắc và Đoàn Thanh 
Niên Đa Năng trân trọng kính chúc Qúy Vị vui 
hưởng Mùa Xuân và Năm Mới thật dồi dào sức 
khỏe, an lành và hạnh phúc. 

 

TUN BAN CHẤP HÀNH 

Cựu SVSQ Nguyễn Văn Diệp 


