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QUAN NIEÄM VAØ QUY ÑÒNH CUÛA 
ÑA HIEÄU 

* * *
A. QUAN NIỆM: 
Đa Hiệu là cơ quan ngôn luận của Tổng Hội Cựu Sinh Viên 

Sĩ Quan TVBQGVN, là gạch nối giữa các cựu SVSQ, giữa 
các Hội Võ Bị địạ phương, giữa thế hệ đi trước cha anh và 
những thế hệ kế thừa, đại diện là các Thanh Thiếu Niên Đa 
Hiệu, trên toàn thế giới, Đa Hiệu cũng là nơi để mọi người 
cùng chiến tuyến chia sẻ quan điểm, lập trường chống cộng 
đến các chiến hữu, thân hữu, các độc giả cùng chung lý tưởng. 

B. QUY ĐỊNH: 
Để thực hiện được mục tiêu kể trên, chúng tôi mong mỏi 

sẽ nhận được bài vở theo nhiều thể loại, như các bút ký, chiến 
trường xưa, nhất là liên quan đến Võ Bị. Khi chọn đăng, chúng 
tôi sẽ theo một số quy định cụ thể, như sau:

1. Không nhận những bài viết có nội dung tuyên truyền, cổ 
vũ cho chế độ và chủ thuyết cộng sản, đặc biệt là cộng sản VN

2. Không nhận các bài viết có nội dung đả kích hay bôi nhọ 
cá nhân trong hay ngoài tập thể Võ Bị, trừ lý do rất đặc biệt. 
Những bài này cần chính xác và có tài liệu dẫn chứng.

3. Xin ghi rõ bút hiệu, tên thật, điạ chỉ email, số phone,… 
để toà soạn khi cần có thể liên lạc.

4. Khi gửi các sáng tác cho toà soạn, có thể đính kèm qua 
email, qua bưu điện, hoặc qua CD. Có thể dùng các nhu liệu 
tiếng Việt như: VNI, VPS, hay các nhu liệu dùng Unicode. Có 
thể đánh máy không dấu, hoặc viết tay.

5. Ban Biên Tập xin được phép cắt bỏ hay sửa chữa các bài 
viết, miễn không làm thay đổi nội dung.

6. Ban Biên Tập sẽ quyết định chọn đăng hay không những 
bài đã đăng ở báo khác, hay trên trang web. 
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TOÅNG HOÄI CÖÏU SINH VIEÂN SÓ QUAN TVBQGVN
ÑA HIEÄU

CÔ QUAN NGOÂN LUAÄN CUÛA TOÅNG HOÄI CSVSQ TVBQGVN

TỔNG HỘI TRƯỞNG, KIÊM CHỦ NHIỆM:
CSVSQ TSU A CẦU, K29

Email: jamesctsu@gmail.com
* * *

CHỦ BÚT: 
CSVSQ ĐỖ MẠNH TRƯỜNG, K23 

TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ, KIÊM THỦ QUỸ: 
CSVSQ TRẦN TRÍ QUỐC, K27 

tran27147@yahoo.com
* * *

PHÁT HÀNH:
Hội CSVSQ TVBQGVN Nam California, Hoa Kỳ.

Hội Trưởng: CSVSQ NGUYỄN PHƯỚC ÁI ĐỈNH, K26
* * *

ĐIẠ CHỈ TOÀ SOẠN:
DA HIEU MAGAZINE

P.O. Box 8628
Fountain Valley, CA 92728

E-mail Tòa Soạn Đa Hiệu: dahieu2016@gmail.com
* * *

WEBSITE CỦA TỔNG HỘI CSVSQ TVBQGVN
http://tvbqgvn.org

Group của Võ Bị Việt Nam: 
vobivietnam@yahoogroups.com



Chú thích: Câu châm ngôn mà tất cả các SVSQ đều phải 
thuộc lòng và cố gắng áp dụng.
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ĐA HIỆU SỐ 109
Phát Hành Cuối Tháng 1 - 2017

HÌNH BIÀ
TOÁN QUÂN QUỐC KỲ CỦA ĐẠI HỘI VÕ BỊ XX

Tại Toà Thị Chính Thành Phố Westminster, 
Nam California, Hoa Kỳ, Ngày 25 - 6 - 2016

Đa Hiệu phát hành định kỳ, mỗi năm 3 số, vào cuối các 
tháng 1, 5, 9. Đa Hiệu Số 110 sẽ phát hành vào cuối tháng 5, 
2017. Rất mong quý cộng tác viên đóng góp bài vở cho số 110 
trước ngàỵ 15 tháng 4 năm 2017.
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Huntington Beach, ngày 1 tháng 1 năm 2017
- Thưa quý NT, quý phu nhân, cùng toàn thể CSVSQ/ 

TVBQGVN, 
- Các anh chị thuộc Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu,
- Thưa quý vị độc giả và thân hữu,
 Tháng 6 năm 2016, Đại Hội Võ Bị Toàn Cầu kỳ thứ XX 

đã được tổ chức tại Orange County, California, Hoa Kỳ, trong 
3 ngày. Với hơn 700 quan khách từ khắp nơi trên thế giới về 
tham dự, đại hội lần này đã quy tụ được đông đủ đại diện các 
khoá và các hội VB đia phương. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của 
ban tổ chức, Đại Hội XX đã là một trong những lần tổ chức 
đại hội thành công nhất từ trước đến nay. 

Trước khi chấm dứt phần thảo luận kéo dài 2 ngày, Đại 
Hội Đồng đã bầu Tổng Hội Trưởng Tổng Hội cho nhiệm kỳ 
mới, vì nhiệm kỳ cũ đã chấm dứt. Sau khi bỏ phiếu, tôi đã 
được tập thể tín nhiệm chọn làm THT nhiệm kỳ 2016-2018. 
Tôi thật vinh dự được phục vụ cho Tập thể mà quy mô của nó 
đã nói lên tầm mức quan trọng. TH CSVSQ TVBQGVN bao 
gồm nhiều thế hệ. Dù có những khác nhau từ các NT các khoá 
lớn nhất, như những bậc thày, với nhiều kinh nghiệm trải qua 
trong suốt cuộc đời, cũng như những thành tích đóng góp cho 
đất nước VN không thể tranh cãi, cho tới khoá trẻ nhất đầy 
nhiệt huyết, chúng ta vẫn có một điểm chung là lòng hy sinh 
tận tuỵ của các CSVSQ đối với đất nước VN, từ trước 1975 
cho tới nay. Với sự đa dạng của tập thể nhưng đồng nhất như 
vậy, điều hành công việc của tập thể CSVSQ trên toàn thế giới 
đòi hỏi nhiều nhiệt tâm. Được sự uỷ thác của các NT và quý 
vị, tôi và Ban Chấp Hành Tổng Hội quyết tâm chu toàn nhiệm 
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vụ được giao 
Một nhiệm vụ khác của Tổng Hội không kém quan trọng 

là điều hành Đa Hiệu, cơ quan ngôn luận của TH CSVSQ/ 
TVBQGVN. Từ trước đến nay Đa Hiệu là sợi dây liên lạc giữa 
các CSVSQ chúng ta đang sinh sống trên toàn thề giới với 
nhau, là phương tiện truyền thông giới thiệu chúng ta với thế 
giới bên ngoài, trong đó có các quân binh chủng VNCH bạn, 
những người cùng chung lý tưởng chống cộng, tự do, và dân 
chủ cho VN. Tôi và Ban Biên Tập Nhiệm Kỳ 2016-2018 sẽ cố 
gắng hoàn thành nhiệm vụ này. Với sự đóng góp nhiệt tình về 
bài vở và tài chánh, Đa Hiệu sẽ luôn là một trong các tờ báo 
quân đội được mọi người yêu thích và tin cậy.

Năn nay, Tết Nguyên Đán sẽ đến vào cuối tháng Giêng 
2017. Một lần nữa, Xuân Đinh Dậu lại đến với mọi nhà. Ban 
Chấp Hành Tổng Hội chúc mừng quý vị NT, các anh chị, và 
các độc giả một năm mới an vui và nhiều sức khoẻ. Chúc mọi 
người vững tin vào tiền đồ dân tộc. Trong năm mới, chúng ta 
tiếp tục tranh đấu cho một VN phú cường, không công sản, 
trong đó người dân được sống bình đẳng trong tự do và dân 
chủ. 

Chúc mừng năm mới!
                              TM. Ban Chấp Hành Tổng Hội,

Tổng Hội Trưởng kiêm Chủ Nhiệm Đa Hiệu
 

                                     Cựu SVSQ Tsu A Cầu K29



Gồm các Cựu Sinh Viên Sĩ Quan:

Tổng Hội Trưởng, kiêm Chủ Nhiệm Đa Hiệu:      
Tsu A Cầu, K29

Tổng Hội Phó Nội Vụ:   
Tổng Hội Phó Ngoại Vụ: 
Tổng Hội Đặc Trách Phó Truyền Thông: 
                              
Tổng Hội Phó Đặc Trách TTNĐH:    
                                
Thủ Quỹ:                

Tổng Thư Ký:         

Uỷ Viên Xã Hội:     
                                

Ủy Viên Điều Hợp Diễn Đàn:                                               
 
Chủ Bút Đa Hiệu:   

Ủy Viên Trị Sự Đa Hiệu: 
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Ban Chaáp Haønh Toång Hoäi 
Nhieäm Kyø 2016 - 2018 

Nguyễn Văn Ức, K16
Phòng Tít Chắng, K29

Trần Thanh Quang, K20

Đỗ Trọng Đạt K29
Phan Văn Lộc, K30

Diệp Quốc Vinh, K27

Hoàng Như Cầu, K28 (Hoa Kỳ)
Trần Văn Hiền, K29 (Úc Châu)
Hồ Đễ, K29 (Âu Châu)

Trần Thanh Quang, K20 

Đỗ Mạnh Trường, K23

Trần Trí Quốc, K27
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Hoäi Ñoàng Tö Vaán vaø Giaùm Saùt
Nhieäm Kyø 2016 - 2018

Chủ Tịch Hội Đồng Tư Vấn và Giám Sát: 
CSVSQ Nguyễn Hồng Miên, K19
Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Thư Ký: 

CSVSQ Võ Công Tiên, K26.
Và Đại Diện Các Khoá.

Toång Ñoaøn Thanh Thieáu Nieân Ña Hieäu
Nhieäm Kyø 2016 - 2018

Tổng Đoàn Trưởng
Huỳnh Ngọc Thủy Tammy K.19/2 

Tổng Đoàn Phó Ngoại Vụ 
 Cao Xuân Thanh Ngọc Christina K.14/2 

Tổng Đoàn Phó Nội Vụ
Đỗ Nguyễn Nhật Khai K.20/2

Tổng Thư Ký
Nguyễn Hồ Diễm Anh K.17/2 
Trưởng Ban Truyền Thông
 Nguyễn Đăng Khoa K.26/2 

Trưởng Ban Văn Nghệ
 Nguyễn Hoàng Dũng K.21/2 

Thủ Quỹ
Nguyễn Trương Kim Huyền K.10/2 

Cố Vấn
Đoàn Ngọc Liêm K.4/2 

Cố Vấn
Nguyễn Huy Long K.24/2 
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TỔNG HỘI CỰU SINH VIÊN SĨ QUAN
TRƯỜNG VÕ BỊ QUỐC GIA VIỆT NAM

LIÊN HỘI ÂU CHÂU
BAN CHẤP HÀNH

7 rue Louis François le More – 77600 Chanteloup en Brie – 
France

Phone: 00 33-6-44 26 75 18 - Email: hq501kt@yahoo.fr

VĂN THƯ
Số 006-2/LHVBAC 15-17
Trích yếu: Thông báo thành lập Ban Tổ Chức Đại Hội Võ 

Bị Âu Châu năm 2017
Kính gởi: 
- CSVSQ  Tsu A Cầu K29, THT TH/ CSVSQ/ TVBQGVN
- CSVSQ Nguyễn Hồng Miên K19, CT/ HĐTV & GS
- Cô Tammy Thủy Huỳnh K19/2,  TĐT/ TĐ/ TTNĐH
Đồng kính gởi:  (Yêu cầu được phổ biến)
- Quý BCH Liên Hội Úc Châu, Gia Nã Đại
- Quý BCH Hội và Quý BĐD Khóa 
- Quý Đoàn Phụ nữ Lâm Viên 
- Chủ Bút Tập San Đa Hiệu 

Liên Hội Cựu SVSQ/TVBQGVN/AC 
xin trân trọng thông báo:

1- Để đáp ứng nhu cầu Tổ chức Đại Hội/VBAC kỳ thứ 13 từ:      
27/07/2017 đến 30/07/2017, tại:
JH Bad Homburg (Cách Frankfurt khoảng 20 Km về hướng 
Bắc) Mühlweg 17, 61348 Bad Homburg vor der Höhe, Germany

Một Ban Tổ Chức được thành lập như sau:
Trưởng Ban Tổ Chức: CSVSQ Hoàng Tôn Long K31
Phụ tá Trưởng BTC: TTNĐH Hoàng Tuấn Hữu K31/2
Trưởng ban nghi lễ: CSVSQ Nguyễn Văn Nam K20
Ban tiếp tân: Chị Hồ T. Hoa K29/1, chị Nguyễn T. Thu Cúc 

K31/1, cùng các chị Phụ nữ Lâm Viên và TTNĐH
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Ban Trang trí: CSVSQ Nguyễn Văn Trung K31 và các 
CSVSQ tham dự

Thủ quỹ Đại hội: TTNĐH Nguyễn Ngọc Bích K10/3, Ngọc 
Tú K10/3

Ban văn nghệ: TTNĐH Mai Ngọc Sương K10/2
Các trưởng ban khác sẽ được bổ túc sau.
Thơ mời tham dự sẽ được gởi đến quý NT và các bạn sau.
Một chương trình chi tiết của Đại Hội sẽ được Trưởng Ban 

Tổ Chức thông báo sau.
Chi phí riêng cho Đại Hội: 

Ăn uống và ngủ tại địa điểm mỗi người là 150 €. Xin ghi 
danh trước ngày 15.04.2017.

Phòng ăn rộng rãi chứa trên 200 người. Phòng ngũ 4 người 
với phòng tắm và WC.

2- Một chương trình du lịch Hậu Đại Hội: (Biệt lập, không 
nằm trong khuôn khổ chương trình Đại Hội) Thăm viếng 4 
thủ đô của 4 quốc gia Đông Âu: Berlin, Allemagne (2 đêm), 
Prague, Rép. Tchèque (2 đêm), Budapest, Hongrie (2 đêm), 
Vienne, Autriche (2 đêm) và các thắng cảnh quan trọng ở 
những vùng phụ cận. (Tổng cộng 9 ngày 8 đêm.) 

Chương trình chi tiết sẽ được thông báo trong vài ngày sắp 
tới sau khi thương lượng giá cả, hiện tại ước lượng khoảng 
650 € (tương đương 650 US $ theo thời giá hiện tại) tiền xe và 
khách sạn, ăn trưa và tối tự túc.

Địa chỉ liên lạc: 
- Đặng văn Khanh K25 hq501kt@yahoo.fr
                             cell:  +33 6 44 26 75 18
- Nguyễn vĩnh Giám K19, nguyenvinhgiam@yahoo.fr 
- Hoàng tôn Long K31, hoanglongd31@gmx.de 
Chuyển ngân cho chi phí tham dự Đại Hội và Du lịch 

được ấn định như sau:
1– Chỉ tham dự 3 ngày Đại Hội VBAC 2017, chi phí: 150 

Euros gởi về CSVSQ  Hoàng Tôn Long K31:
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IBAN: DE 68 5005 0201 0381 0369 36 (International Bank 
Account Number)

BIC: HELADEF 1822 (Bank Identifier Code)
Bank: Frankfurtersparkasse.
2 – Tiền yểm trợ, giúp đỡ việc Tổ Chức Đại Hội xin gởi về 

anh Hoàng Tôn Long theo IBAN và BIC trên đây.
3 – Chi phí vừa tham dự 3 ngày Đại Hội VBAC 2017 

vừa  Du lịch Đông Âu 9 ngày 8 đêm: 
Ứơc lượng khoảng 800 € gởi về CSVSQ Đặng văn Khanh
IBAN: FR26 1027 8064 4000 0275 1074 113 (International 

Bank Account Number)
BIC: CMCIFR2A (Bank Identifier Code)
Bank: Crédit Mutuel
Để tránh tiền huê hồng nhà băng xin đừng gởi bằng chèque.
BCH/LHVBAC rất mong Văn Thư này sẽ được  phổ biến 

rộng rãi đến tất cả các thành viên của Quý Liên Hội, Quý Hội, 
Quý Đoàn và được sự ủng hộ, tham dự của thật nhiều Cựu 
SVSQ và gia đình, để kết chặt tình Võ Bị và chuẩn bị chuyển 
sang cho Thế Hệ nối tiếp.

Liên Hội cũng rất mong được sự yểm trợ về tài chánh của 
Quý NT, Quý Chị, các Bạn, và các Hội Địa phương, và các 
Khóa. Sự yểm trợ này rất cần thiết cho việc Tổ chức và sự 
thành công của ĐHVBAC 2017.

                                                Paris, ngày  07/12/2016
                                                           LHT/LHVBAC

Cựu SVSQ Đặng Văn Khanh, K25
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Vaøi Neùt Veà 
Taäp San Ña Hieäu

Võ Công Tiên, K26

Sinh hoạt của anh em Võ Bị Đà Lạt trong suốt 41 
năm tại hải ngoại được nhận thấy từ một điểm rõ nét 
nhất là Tập San Đa Hiệu (TSĐH). Nó tiếp nối việc 

truyền bá các ý tưởng, tâm tình, đồng thời là sợi dây liên kết 
những người từng phục vụ hoặc thụ huấn tại một đơn vị mang 
tên Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam (TVBQGVN). Khởi 
đi từ việc quy tụ các cựu sinh viên sĩ quan (CSVSQ) thành 
các nhóm, hội, tờ báo đã được tái bản tại San Jose, miền Bắc 
California, Hoa Kỳ vào năm 1983. Đến cuối năm 2016 đã 
hoàn tất 108 số, hiện tại với chừng 348 trang khổ 5 1/4 X 8 1/4 
in, gửi đến 2700 độc giả.

Thành phố Đà Lạt với nhiều đồi thông, cỏ hoa rực rỡ, 
không khí mát lạnh, là nơi thích hợp cho việc huấn luyện của 
các quân trường, trong đó có Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt 
(TVBLQĐL). Cuối năm 1959, khi TVBLQĐL cải danh thành 
Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, thường gọi tắt là Trường 
Võ Bị (TVB) thì về sau tờ Nội San Đà Lạt Tiến cũng được 
đổi tên thành Tập San Đa Hiệu. Song song với chương trình 
phát thanh hằng tuần, TSĐH là tiếng nói chung của TVB về 
mặt truyền thông, diễn đạt qua nhiều bài viết của toàn thể cán 
bộ, huấn luyện viên, giáo sư, SVSQ và thân hữu.

Từ thập niên 60, Trung Tá Trần Ngọc Huyến, Chỉ Huy 
Trưởng TVBQGVN đã quyết định cải tiến tờ Đa Hệu với 
thành phần chính là các SVSQ, như: Chủ Nhiệm Bùi Quyền 
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K16, Tổng Thư Ký Nguyễn Duy Sự K16 (Sương Mặc Lam), 
cùng với sự cộng tác của Võ Tình K17, Võ Ý K17, Vũ Xuân 
Thông K17, Phan Nhật Nam K18, Nguyễn Ngọc Khoan, K18 
(Từ Thế Mộng). Tờ báo thể hiện một khiá cạnh chính của 
chương trình đào tạo những cán bộ đa năng, đa hiệu mà TVB 
nhắm tới, trong đó yếu tố văn hoá, nghệ thuật và ý thức trách 
nhiệm, cung cách phục vụ quần chúng được đề cao.

Theo đà lớn mạnh của QLVNCH, đáp ứng sự đòi hỏi của 
cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc và mức leo thang nóng bỏng 
của thực tế chiến trường, Tập San Đa Hiệu được giao cho 
Phòng Chính Huấn, trực thuộc Khối Chiến Tranh Chính Trị 
TVBQGVN, đảm trách. Phạm vi quảng bá của tờ báo cũng đã 
vượt khuôn khổ đồi 1515. Bài vở từ đó cũng đăng tải các vấn 
đề chiến lược quốc tế, chính trị, xã hội, và các kế hoạch dự liệu 
cho thời bình của đất nước. Đại Úy Võ Văn Sung, K17 là vị 
chủ bút đảm nhiệm liên tục nhiều năm, cho tới 1975.

Trước 1975, TSĐH đã ấn hành gần 80 số (gồm 2 bộ), khổ 
cỡ như các số Đa Hiệu hôm nay nhưng nội dung có phần sống 
động và nặng về nghiên cứu, sưu tầm hơn là sáng tác. Đa Hiệu 
lúc xưa xem ra trang nhã, tầm nhìn chẳng kém tập san quân 
sự Tiền Phong. Có thể nói Đa Hiệu hôm nay na ná tờ Wilson 
Quarterly tại Hoa Kỳ, tuy rằng nó chỉ là một sản phẩm văn 
nghệ tài tử, với phương tiện eo hẹp đóng góp từ một tập thể 
sống tản mác khắp năm châu.

Nếu nghe một cô nào đó nói, “Mấy anh sĩ quan Đà Lạt”, 
“Mấy ông Võ Bị”, “Mấy chàng Alpha Đỏ” thì không khó nhận 
ra lai lịch và mức độ quen biết của các cô ấy đến các người 
trai trẻ bên bờ Hồ Than Thở ra sao. Tương tự, thời nay, chuyện 
đọc báo Đa Hiệu nó khác với đọc Đa Hiệu. Một từ ngữ trở 
nên quen thuộc là “gói báo”, hiểu ngầm là gói báo Đa Hiệu. 
Ngày gói báo thực ra là chỉ làm các việc đơn giản như cho 
vào phong bì, dán địa chỉ người nhận, nhưng chính yếu là sự 
gặp gỡ, trò chuyện của quý vị niên trưởng và anh em các khóa 
cùng các phu nhân và con cháu gần xa. Có thể tính tới 240 giờ 
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công cho một kỳ phát hành, khoảng $4K thiện nguyện. Đó là 
không kể đến công sức, trí lực của ban biên tập, trị sự, và bạn 
đọc cùng chung sức đóng góp ý kiến cũng như tiền bạc. Một 
phần ba thế kỷ với khoảng 30 ngàn trang giấy, tốn hết $1.2 
triệu đô-la. 

Em phải biết một đời trai du tử
Có khi nao chôn kiếm ngủ bên trời

Qua hai câu thơ nêu trên được đăng trong một số Đa Hiệu 
trước 1975, hào khí của một tác 
giả viết từ thuở mang Alpha 
Đỏ được nhắc lại. Rồi sự bày tỏ 
của cây bút Trần Cẩm Tường, 
K19 với thái độ dứt khoát 
chuyện “lọt chọt trong hàng”, 
hoặc đôi dòng tâm tư ngọt ngào 
trong tuỳ bút của Chị Lãm Thúy, 
đến những nốt nhạc do CSVSQ 
Nguyễn Tiến Việt, K23 viết cho 
Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu cất 
bước khởi hành, tất cả đã được 
phơi bày. Sắc nhọn như các dấu 
tích chiến trường của Vương 

Mộng Long, K20 hay đâu đó là những ánh lửa bừng sáng, 
cánh hoa tươi tắn của con cháu Trưng Triệu cỡ Điệp Mỹ Linh, 
Tường Thúy, Vi Vân, Tealan, Như Hoa.

Đa Hiệu thời trước đã chứng tỏ tính cởi mở trong văn nghệ, 
báo chí. Thí dụ qua hai bài viết thẳng thắn, một của SVSQ 
Võ Thiện Trung K24, bài kia do vài vị Giáo Sư Văn Hóa Vụ 
thuộc khoa Khoa Học Xã Hội. Hai lập luận đối chọi nhau về 
sự cần thiết của chương trình văn hóa mà TVBQGVN trang bị 
cho những người sĩ quan trong thời chiến. Và cuộc sống bươn 
chải giữa môi trường mới lạ đến với mọi gia đình CVSSQ từ 
Úc qua Âu sang Bắc Mỹ ảnh hưởng đến tâm tư những trái tim 
chưa nguội lạnh. Khói lửa chiến tranh, đêm đen tù ngục, bao 
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dằn vặt lo toan cho tình người, vận nước bên này hay bên kia 
đại dương. Thế còn thời đại của internet, information, tin tức 
hình ảnh tràn lan, nhanh như chớp thì Đa Hiệu thời nay sẽ 
chuyển đạt ra sao?

Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia 
Việt Nam ghi nhận thiện chí, công lao của quý vị niên trưởng, 
anh em Võ Bị cùng gia đình, giáo sư, thân hữu, anh chị em và 
các cháu Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu, đã đóng góp vào việc 
điều hành TSĐH trong suốt hơn ba thập niên. Không kể các vị 
phu nhân âm thầm giúp chồng vẽ bìa, sửa câu, gõ chữ. Chưa 
nói hết những chuyến đưa báo từ New York qua Boston với 
bão tuyết, đường trơn trước thời gian có chương trình định cư 
H.O., thiếu cả cell phone. Ở đây chỉ nêu tượng trưng những vị 
góp công sức thường xuyên, tiêu biểu qua các công tác biên 
soạn, cổ động và phát hành tờ báo, lược kê các thời kỳ theo 
nơi gói báo, chủ nhiệm, các chủ bút, ban trị sự:

Đa Hiệu số 1 -7, Bắc California, Lâm Quang Thi K3, 
Đỗ Kiến Nhiễu K4, Nguyễn Thiện Nghị K4, Nguyễn Trùng 
Khánh K25, Trần Sỹ Thiện K25.

Đa Hiệu số 8 -19, Bắc California, Bùi Đình Đạm K1, Đỗ 
Văn Chấn K21, Hà Tấn Diên K26, Nguyễn Thành Đức K20.

Đa Hiệu số 20 -35, Bắc California, Lê Minh Ngọc K16, 
Phạm Đình Thừa K19, Nguyễn Thành Đức K20, Lê Thi K29, 
Đoàn Phương Hải K19.

Đa Hiệu số 36 -52, Washington DC, Trần Khắc Thuyên 
K16, Trần Văn Thế K19, Trần Ngọc Toàn K16, Trần Văn Cẩn 
K18, Võ Nhẫn K20, Nguyễn Như Lâm K22.

Đa Hiệu số 53 -65, Nam California, Trần Văn Thư K13, 
Nguyễn Phán K24, Nguyễn Xuân Quý K31, Lê Đình Dư K13, 
Phạm Bá Cát K13, Trần Trí Quốc K27, Nguyễn Văn Triệu 
K19, Tsu A Cầu K29.

Đa Hiệu số 66 -72, Bắc California, Nguyễn Nho K19, Đoàn 
Phương Hải K19, Nguyễn Xuân Thắng K25, Nguyễn Thanh 
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Sang K28, Hoàng Trọng Đức K27.
Đa Hiệu số 73 -78, Nam California, Nguyễn Nho 

K19, Nguyễn Hồng Miên K19, Dương Đức Sơ K17, Trần Trí 
Quốc K27.

Đa Hiệu số 79 -85, Houston, Đinh Văn Nguyên K20, Võ 
Văn Đức K22, Đinh Tiến Đạo K24, Nguyễn Xuân Thắng K25.

Đa Hiệu số 86 -90, Bắc California, Nguyễn Hàm K25, Lê 
Đình Trí K29, Trương Thành Minh K28, Trần Trung Tín K31.

Đa Hiệu số 91 -96, Bắc California, Nguyễn Văn Chấn K9, 
Lê Đình Trí K29, Lê Tấn Tài K20, Trương Thành Minh K28.

Đa Hiệu số 97 -102, Nam California, Võ Nhẫn K20, 
Tsu A Cầu K29, Nguyễn Duy Niên K27, Phòng Tít Chắng 
K29, Nguyễn Quốc Đống K13, Nguyễn Hồng Miên K19, Tô 
Văn Cấp K19, Hoàng Xuân Đạm K20, Đổng Duy Hùng K21, 
Nguyễn Ngọc San K24, Lê Khắc Phước K25, Nguyễn Hàm 
K25, Nguyễn Phước Ái Đỉnh K26, Nguyễn Xuân Quý K31.

Đa Hiệu số 103 -108, Nam California, Trần Vệ K19, 
Nguyễn Phán K24, Nguyễn Trung Việt K21, Nguyễn Duy 
Niên K27, Diệp Quốc Vinh K27, Phan Văn Lộc K30, Đào 
Quý Hùng K26, Huỳnh Tiến K28, Nguyễn Xuân Quý K31, 
Nguyễn Phước Ái Đỉnh K26.

Đối với những ai từng đi qua các trại tỵ nạn cộng sản ở 
Malaysia, Indonesia, Philippines thì tờ Đa Hiệu đúng là tia 
sáng nồng thắm trong lòng những thuyền nhân vừa thoát chết 
hoặc đã trải qua những kinh hoàng trên biển.

Nhớ khoảng cuối năm 1983, tại Bataan, có 6 anh em VB 
tạm cư trong trại Philippine Refugee Processing Center gồm 
các Khóa 16, 24, 25, 26, 29, 31. Họ nhận được 2 tờ Đa Hiệu 
số 2 (Tháng 6, 7, 8 năm 1983), một tờ thì chị Hoàng Xuân 
Mai, K25 lưu giữ tại quán cafe của anh chị nhằm khoe với 
mọi người, còn một tờ kia chuyền nhau đọc, đi bộ cách nhau 
vài cây số. Hạn mượn chỉ một ngày, ưu tiên cho anh em cựu 
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quân nhân. Còn các văn phòng từng vùng, phòng đọc sách nếu 
mượn thì cũng được vài hôm, và giao nhận đàng hoàng. 

Đa Hiệu chuẩn bị bước sang số 109, với ban biên tập mới 
thuộc nhiệm kỳ 2016-2018. Tờ báo không là sở hữu của riêng 
ai, một hội hoặc khóa nào. Từ ngữ Đa Hiệu đã trở nên quen 
thuộc như Lâm Viên, Tự Thắng, Đà Lạt, và là các dấu hiệu 
nhận biết hơn là những danh từ hoặc tĩnh từ nguyên thủy.

Bỏ qua cái thời với máy đánh chữ (memory) chỉ đủ dành cho 
vài trang (resume) xin việc, Tổng Hội CSVSQ/TVBQGVN 
hy vọng Đa Hiệu còn tiếp tục phát hành và sống mãi. Viết hay, 
vẽ đẹp không phải là điều gì khó khăn ghê gớm lắm, mà vẻ 
đẹp trong sự hay viết chẳng qua là tình ý được diễn tả sao cho 
chững chạc, hài hòa, và có chút giá trị nào đó phải chăng. Tập 
San Đa Hiệu hẳn nhiên sẵn sàng đón nhận tất cả những bài vở, 
mọi thiện chí đó đây.
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TÌNH ANH EM 
TRONG VOÕ BÒ

Đặng Đình Liêu, K19

Từ ngày thành lập cho đến ngày bị bức tử vào ngày 30 
tháng 04 năm 1975, TVBQG/VN đã cung cấp nhân 
lực nòng cốt cho QLVNCH trong các Quân chủng 

cũng như Binh chủng. Trong các sĩ quan ra trường, có người 
đã trở thành tướng lãnh cao cấp, hoặc sĩ quan cấp tá nắm giữ 
các vị trí then chốt trong QLVNCH. Nếu chỉ tính từ năm 1954 
đến 1975, trong suốt 20 năm chiến đấu bảo vệ miền Nam VN, 
hàng năm TVBQG/VN đã đào tạo từ 100 đến 400 SVSQ và 
khi tốt nghiệp các CSVSQ đã được thuyên chuyển đến các 
quân binh chủng, đa số là đơn vị tác chiến. Do xuất thân cùng 
một trường mẹ nên các 

CSVSQ phục vụ cùng một đơn vị dễ được các SQ khoá đàn 
anh giúp đỡ. Sống chết bên nhau qua những hành quân gian 
khổ, khốc liệt, các CSVSQ càng thân thiết nhau hơn như có 
một tình anh em trong Võ Bị.

Xin kể lại những kỷ niệm đầy tình anh em của tôi cùng 1 
số CSVSQ khóa 20.

Năm 1963, tôi là SVSQ Cán Bộ Đại Đội Trưởng ĐĐ C 
thuộc Liên Đoàn SVSQ. ĐĐC có khoảng gần 100 SVSQ K19 
và K20. Nhưng khi Thiếu Tướng Trần Tử Oai làm CHT, ông 
đã tách riêng K20 ra. Do đó, tôi được chỉ định làm SVSQ cán 
bộ ĐĐT/ ĐĐ A gồm các SVSQ K20 thuộc ĐĐ A và ĐĐ C 
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nhập lại. Trong thời gian ngắn ngủi này tôi đã hiểu biết tính 
nết cuả các SVSQ trong Đại Đội. Sau một thời gian ngắn, 
khoảng mấy tháng sau, Thiếu Tướng Trần Tử Oai rời khỏi 
trường đi nhận nhiệm vụ khác. Đại Tá Trần Văn Trung (sau 
này là Trung tướng) về nhậm chức CHT. 

Đại Tá Trần Văn Trung đã ngay lập tức cho tổ chức lại Liên 
Đoàn SVSQ như cũ, giống như thời Đại Tá Trần Ngọc Huyến 
làm CHT. Tôi lại được chỉ định làm SVSQ cán bộ ĐĐT/ ĐĐ 
C... 

Năm 1964, gần 400 CSVSQ/K19 tốt nghiệp đã được thuyên 
chuyển đến ND, TQLC, BĐQ, và các sư đoàn bộ binh SĐBB 
trên 4 vùng chiến thuật. Tại đây chúng tôi gặp các CSSQ Khoá 
16, 17, 18 và được các CSVSQ khóa đàn anh thông cảm cùng 
săn sóc. 

Cuối năm 1968 tôi theo học khóa “Tác Chiến Trong Rừng“ 
tại Johore Bahru Malaysia. Trong số khóa sinh cùng khoá học 
có Võ Văn Huệ ĐĐ A, khóa 20 và Trương Văn Hòa, khoá, 21 
thuộc binh chủng BĐQ. Trong bài thực tập băng qua 15km 
rừng già Mã Lai, đa số các sĩ quan Nhảy Dù, hoặc Võ Bị đều 
được chỉ định làm trưởng toán. Mỗi toán có binh sĩ người 

Một hình ảnh của Tân Khoá Sinh.
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Gourkha đeo máy truyền tin đi theo để báo cáo tình hình. 
Khi có lệnh xuất phát, tôi và Hoà, đang làm trưởng toán của 

hai toán cách nhau 2 km. Niên trưởng Tạ Trần Quân, sĩ quan 
liên lạc, K17 đã nhờ tôi thông dịch lệnh hành quân cho một 
số toán nên tôi mới biết toán của Hòa ở bên trái toán của tôi. 
Sau khi vượt tuyến xuất phát chừng 2 giờ, tôi thấy bên trái có 
người nhấp nhô. Nhìn kỹ tôi nhận ra Hòa, nên tôi lên tiếng gọi 
Hòa đi sang nhập cùng toán của tôi. Cũng may chúng tôi sắp 
tới rừng dương sỉ, cây mọc ngang đầu người nếu dùng dao đi 
rừng chặt thì rất lâu, chỉ có cách lấy súng đè lên cây và nguời 
nằm lên đó luôn để mở lối đi. Nhân lực hai toán cộng lại giúp 
chúng tôi băng rừng nhanh hơn và người lính gourkha đi theo 
cũng hiểu là vô tình 2 toán gặp nhau.

Sau 1975 và sau 10 năm đi tù, tôi được tha ra khỏi trại 
Z30 D. Trong số những người ra khỏi trại có nhiều VB. Trên 
đường ra đón xe đò về nhà, Trịnh Trân, K20 (CSVSQ/ ĐĐC) 
chạy theo tôi nói cho anh ta về nhà của tôi để ở tạm chờ đợi 
liên lạc với gia đình. Trước hoàn cảnh khó khăn của Trân, 
cũng như đã có thời gian ở chung ĐĐ C, tôi đã nhận lời mặc 
dầu biết rằng sẽ gặp khó khăn với công an khu vực và phường. 
Về tới nhà, Trịnh Trân mượn điện thoại nhà tôi liên lạc với gia 
đình. Hên cho Trân, chừng nửa giờ sau có người đến đón. Tôi 
cảm thấy nhẹ nhõm vì không còn sợ công an làm khó dễ.

Khoảng 1 tháng sau ngày ra khỏi trại tù, một hôm trên 
đường về nhà tôi gặp Trương văn Hòa, K21, người cùng theo 
học với tôi ở Mã Lai. Anh đang bầy bán sách dành cho thiếu 
niên ngay đầu ngõ nhà tôi. Mừng rỡ gặp nhau, tôi mời Hòa về 
nhà tôi ăn cơm trưa. Từ đó, anh thỉnh thoảng ghé thăm tôi khi 
tới ngày bán sách ở khu vực tôi ở. Hiện nay Hòa đang sống 
tại San Jose và anh em chúng tôi thường xuyên liên lạc qua 
điện thoại.

Quay lại thời gian ở tù. Năm 1976 tôi bị đầy ra miền 
Bắc VN với nhiều quân nhân khác trong đó có các CSVSQ/ 
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TVBQGVN. Từ Yên Bái một số được đưa đi Lào Kay, một 
số đi về hồ Thác Bà, trong đó có tôi. Chúng tôi đươc đưa về 
T4/ Hoàng Liên Sơn, trong đội tôi có Phạm Gia Quang, K20 
(ĐĐ A) và  Nguyễn văn Nam, K20 (ĐĐ B). Ngày đầu tiên 
xuất trại đi chặt cột nhà làm trại để “nhốt mình”, Nam, Quang, 
và tôi được phân công chặt  mỗi người một cột quân dài 4m 
có đường kính từ 20 cm trở lên. Thấy Quang có vẻ hơi chậm, 
khì tìm thấy 1 cây khá thẳng gần chân núi, tôi và Nam nhưòng 
cho Quang và tiếp tục leo lên cao. Sau khi chặt xong, chúng 
tôi kéo cây xuống chỗ Quang. Chúng tôi không thấy Quang 
chặt cây cột mà chúng tôi nhường cho anh vì Quang tìm được 
một cây thẳng hơn. Vì sắp tới giờ về trại nên tôi và Nam cùng 
nhau chặt cây đã dành cho Quang trước đó. Hai tháng sau cả 
Quang, Nam, và tôi đều bị chuyển đi Trại 9 gần hồ Thác Bà 
nơi có đập thủy điện. Vì công việc lấy cây trên rừng quá nặng 
nề nên chúng tôi thường phải du di để giúp đỡ nhau.

Vào khoảng tháng 11/1976, Quang bị bệnh kiết lỵ. Mỗi 
ngày đi tới 40 lần, Quang đuối sức và tôi đã giúp giặt quần cho 
Quang. Tìn trong số thuốc tây Quang đã mang theo khi đi tù, 
tôi đã tìm thấy thuốc trị kiết lỵ và Quang đã khỏi bệnh. Từ đó 
Quang tỏ ra mến tôi. Sau khi ra tù, trên đường từ nhà Quang 
ở Bình Dương xuống Sàigòn học châm cứu, Quang luôn ghé 
thăm tôi và tôi cũng đáp trả đạp xe lên Bình Dương thăm bạn. 
Thật đáng tiếc Quang đã mất vì bị nhồi máu cơ tim sau đó ít 
lâu.Tôi không nhớ rõ thời gian khi bà xã của Quang báo tin. 
Tôi chỉ nhớ lòng bồi hồi vì Quang là con người ngay thẳng và 
thánh thiện.

Sau khi Quang khỏi bệnh thì tới phiên tôi bị sốt rét. Tôi có 
mang theo Fansidar trị bệnh rất tốt nhưng vì không ăn uống 
được nên gầy tọp đi. Cùng trong đội của tôi có anh Nguyễn 
văn Mùi, K22. V ì quen với sông nước nên anh Mùi phụ trách 
việc đánh cá ở hồ Thác Bà. Một tối khi tôi đang ngủ trong 
mùng thì có người lay chân. Nhìn xuống thì thấy một chén cá 
kho muối ở dưới chân. Anh Mùi đã dấu và đã kín đáo cho tôi 
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một chén nhỏ. Sức khoẻ của tôi bình phục rất chậm. Một hôm 
tôi thấy Mùi khai bệnh ở nhà và leo lên khu để tư trang của tù 
như tìm kiếm cái gì. Đến tối, Mùi lại lay chân của tôi và để lại 
một lon thịt gà. Bây giờ tôi mới hiểu Mùi nghỉ ở nhà để lén lút 
gìúp đỡ tôi. Tôi vô cùng cảm đông nói Mùi đừng làm như vậy 
nữa vì quá mạo hiểm.

Từ năm 1990 đến 1995 tôi gặp Mùi ở đường Bolsa gần 
tiệm bánh cuốn Hồng Mai. Hiện nay tôi được biết anh đã dọn 
sang miền Đông. Tôi xin mượn bài viết này gửi đến Mùi lời tri 
ân sâu xa đã giúp tôi trong lúc rất khó khăn. Việc giúp đỡ của 
anh là một nghiã cửa vô cùng quý báu và thật quan trọng giúp 
tôi vượt qua những khó khăn tột cùng trong thời gian lưu đày. 
Mùi là người giúp tôi tìm ra một tình anh em thắm thiết trong 
hàng ngũ CSVSQ/ TVBQGVN.

Khi qua Mỹ định cư, tôi xin được vào làm cho công ty Hoà 
Lan có chi nhánh ở Mỹ. Công ty này chuyên làm các phần 
bên trong máy bay như: rack để túi sách, bathroom, galley để 
tiếp viên chuẩn bị thức ăn cho hành khách v..v.. Lúc mới vào 
làm được 2 ngày, một người làm việc bên cạnh tôi đã hỏi sơ 
về thân thế tôi. Khi biết tôi tốt nghiệp từ Trường VBQGVN, 
anh hỏi tôi về tin tức anh Trương Thuận Hiếu, K16 đang làm 
lead cho một line. Tôi đã trả lời là tôi nói không biết anh này.

Sau giờ ăn trưa, anh Hiếu dẫn supervisor người Mễ xuống 
chổ của tôi để xin rút tôi về line của anh. Mặc dầu vậy anh 
vẫn chưa tin tôi là dân VB. Một hôm anh nhắn tôi tới nhà anh 
Long, K16, vì tôi đã quen biết anh Long từ trước. Khi tới nơi, 
tôi thấy anh đã có mặt ở đó.

Hồi tưởng lại thời gian hơn 10 năm làm việc ở hãng này tôi 
rất mang ơn anh Hiếu đã hướng dẫn tôi thăng tiến trong nghề 
nghiệp. Mặc dù tôi chưa biết đọc bản vẽ, cũng như chưa rành 
xử dụng máy cưa, máy tiện, nhưng anh vẫn giao cho tôi làm 
các cửa trên galley. Anh luôn nhắc nhở tôi nếu không nhận, 
anh sẽ trao cho người khác. Đây là việc làm rất dễ đối với anh, 
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nhưng vì tình anh em anh đã giúp tôi làm công việc này. Trả 
lại nhã ý của anh, tôi đã gồng mình nhận bằng cách tự học hỏi 
cũng như quan sát để nâng cao tay nghề .

Trở lại chuyện trong tù. Khi hiểu rõ đời sống trong ngục tù 
CS, thì mới biết mạng sống con người chỉ được coi là những 
con số. Chỉ có hiểu rõ điều kiện sống thực trong “những trại 
cải tạo” thì mới hiểu rõ những khắc nghiệt vô song mà người 
tù đã trải qua. Trong nỗi khó khăn, thiếu thốn tột cùng thì 
những sự giúp đỡ nhỏ nhặt kể trên là vô cùng quý báu, là 
những sự khích lệ vô bờ khiến người tù có thể chống chọi với 
thần chết, để vượt qua. Ý tôi muốn nhấn mạnh là cả vật chất 
và tinh thần.

Những chuyện trên là những chuyện vụn vặt trong đời mà 
tôi đã trải qua. Nhưng nó đã chứng minh cho tôi thấy quả thật 
có tình anh em sâu đậm giữa các CSVSQ cùng tốt nghiệp từ 
TVBQGVN.    
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