




Lời Mở Đầu

Giòng đời lặng lẽ trôi nhanh, mỗi người chúng ta đều đã trải qua hơn hai phần ba cuộc hành trình của đời 
người. Cuộc sống thì muôn hình vạn trạng, với những khoảnh khắc thật xa xôi, vạn dặm.

Nhưng rồi cơ duyên đã cho chúng ta có cơ hội ngồi lại với nhau để ôn về những chuỗi kỷ niệm yêu dấu tưởng 
như đã cuốn theo giòng đời trôi nổi của từng cá nhân chúng ta. 

Từ cơ duyên may mắn này, chúng ta đã tìm lại được mẫu số chung, VĂN HÓA QUÂN ĐỘI yêu dấu của một 
thời áo trắng tung bay, một ngôi trường nhỏ bé khiêm nhường nép mình giữa một đại lộ có thể xem là 
quan trọng nhất Saigon thuở ấy.  Trong tình cảm thân thương này Đặc San TRƯỜNG XƯA được hình thành 
bởi cựu học sinh muốn tìm lại những kỷ niệm thời cắp sách đến trường và bạn bè yêu dấu.

Những bài viết, văn thơ của hôm nay sẽ mang chúng ta về những ngày xưa thân ái, những mối tình đầu 
thầm lặng của tuổi học trò, những ước mơ trời xanh mây trắng của một thời … mà chúng ta dường như dù 
muốn hay không, đã đánh mất trong cuộc sống bươn chải của riêng mỗi người.  

Dù bây giờ trong mỗi người chúng ta, ai cũng đã có một nơi gọi là quê hương khác nhau nhưng mãi tận 
đáy sâu của tâm hồn mọi người vẫn còn mơ thấy những vấn vương, uẩn khuất đâu đó của một thời cắp 
sách đến trường. 

Ai trong chúng ta mà có thể quên được những kỷ niệm này mỗi khi nhìn đàn con, cháu ríu rít trong ngày 
khai trường, như đàn chim non của ngày xa xưa ấy.



CẢM TẠ 

 
Ban Chủ trương và thực hiện Đặc San TRƯỜNG XƯA xin chân thành cám ơn 

sự nâng đỡ và khuyến khích, cũng như sự đóng góp nhiệt tình của: 

 
       Giáo sư Đỗ Châu Huyền 

       Giáo sư Nguyễn Thị Minh Hương 

 
Cùng toàn thể các anh chị em trong và ngoài nước đã đóng góp bài vở, thơ văn để cùng nhau thực hiện được 
ĐẶC SAN đầu tiên sau 50 năm xa cách. Ước mong Đặc San sẽ là món quà tinh thần của chúng ta để kỷ niệm 

50 ngày thành lập trường Văn Hoá Quân Đội.

Với sự góp mặt

GS Đỗ Châu Huyền

GS Nguyễn Thị Minh Hương

Nguyễn Ngọc Hoài, Trần Ngọc Diệp, Hướng Dương, Phạm Thị Nghi Đoan, Ttng, 

Mông Thế Thuận, Quân Nguyễn Nghĩa, Pham Hoài Bắc, Phạm Thị Kim Thuận, Đào Mai Hương





























































































































TƯỜNG TRÌNH VỀ HOẠT ĐỘNG “QUÀ TẾT CHO BẠN” NĂM 2017 

Trong lần Hội Ngộ 3, 2017 với sự đóng góp nhiệt tình của gia đình VHQĐ 
hải ngoại, chúng ta đã quyên được tổng cộng số tiền là $7,050.00. Bắt đầu từ 
đóng góp lớn lao của bạn Nguyễn Đình Minh Trị (NK 74) và nhân dịp bạn 
Mông Thế Thuận về tham gia đình trước dịp tết, BTC đã nhờ anh chuyển Tất 
cả số tiền này đến tận tay từng ACE

Dưới đây là danh sách các bạn đã nhận được quà Tết 2017

  

1/ Cao Hoàng Lộc                                      $ 500.00
2/ Nguyễn Đạo Hiền                                  $ 400.00
3/ Ông Thanh Tùng                                   $ 250.00
4/ Lê Phi Long                                           $ 250.00
5/ Võ T. Thùy Hương                                $ 250.00
6/ Trần Minh Nguyệt                                 $ 250.00
7/ Nguyễn Lương Sơn                               $ 250.00
8/ Nguyễn V. Hoàng Nam                         $250.00
9/ Lê Minh Kiều Thu                                 $250.00
10/ Phạm Minh Đăng                                  $250.00
11/ Con bạn Thái                                        $550.00
12/ Trần Thi Kim Yến                                $250.00
13/ Phạm t Minh Phương                           $250.00
14/ Bùi Thị Hoa                                         $250.00
15/ Trần thị Huệ                                         $250.00
16/ Trần thị Hải                                          $250.00
17/ Đặng Hương Lan                                 $250.00
18/ Nguyễn Thanh Bình                            $250.00
19/ Trần Tất Dũng                                      $250.00
20/ Pham T. Kim Thuận                             $200.00
21/ Nguyễn Linh Chi                                  $200.00
22/ Bùi thị Thông                                        $200.00
23/  Phạm Mạnh Binh                                  $100.00
24/ Nguyễn Phương Hoa                             $100.00
25/ Nguyễn Thị Thanh Hương           $150.00






