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KHÓA 7 KSCC 1964 - 1968 
HỌP MẶT KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY RA TRƯỜNG 

Hà Phước Trường

Sau 40 năm lăn lộn với cuộc sống qua bao 

nhiêu thăng trầm của thời cuộc, các bạn khóa 7 

KSCC đã tản mác khắp năm châu. Có những 

người đã lần lượt từ giã bạn bè vĩnh viễn ra đi: 

Đặng Vũ Ngọc mất tại Sài Gòn năm 1977, 

Huỳnh Tấn Đạt cùng gia đình tử nạn trên đường 

vượt biên năm 1979, Nguyễn Hữu Tuyết mất tại 

Vũng Tàu năm 1980, Nguyễn Xuân Thiện mất 

tại Kiên Giang năm 1992, Trương Công Thiều 

mất tại Hoa Kỳ năm 1999, Từ Bộ Hiếu mất tại 

Paris năm 2004, Đặng Minh Trường mất tại 

Paris tháng 5 năm 2007 và 2 tháng sau đó thì 

bạn Hà Đức Trường cũng đã ra đi tại Bình 

Dương vào tháng 7 năm 2007. 

Có những bạn đang định cư ở nhiều nước 

trên thế giới. Ở Úc có Nguyễn Thanh Mai, ở 

Pháp có Nguyễn Thành Nhơn, ở Bỉ có Nguyễn 

Văn Thu, Canada có các bạn Lê Văn Chơn, 

Phan Văn Luân và Võ Ngọc Khôi. Và ở Hoa Kỳ 

có các bạn Cao Minh Lý, Trương Minh Viễn, 

Nguyễn Như Bá, Nguyễn Võ Bảo, Nguyễn Việt 

Cường, Hà Thúc Tầm, Trần Giác Hoa, Phạm 

Toàn Thắng, Lê Văn Trò, Đỗ Văn Sến, Nguyễn 

Hữu Kính và Nguyễn Nho Thụy. 

Số còn lại trong nước thì có bạn Hoàng 

Trọng Đinh (Huế), Nguyễn Vĩnh Tấn (Gò 

Công), và đa số đang sống ở Sài Gòn: Lê Văn 

Bê, Nguyễn Văn Trương, Trần Minh Tâm, Trần 

Văn Tánh, Lâm Chí Nghĩa, Châu Đình Thanh và 

Hà Phước Trường. 

Sau năm 1975, bạn bè lưu lạc bốn phương đã 

tìm mọi cách kết nối lại mối liên lạc với nhau để 

giữ gìn tình thân giữa những người đồng khóa. 

Sau này nhờ phương tiện internet mà các bạn đã 

liên lạc với nhau hằng ngày để biết tin tức sức 

khỏe, công việc làm ăn cũng như gia cảnh của 

mỗi người. Có những bạn đã ra đi để lại vợ con 

với cuộc sống vô cùng khó khăn. Có những bạn 

mà trong gia đình xảy ra tai nạn cơ hồ không 

vượt qua được. Thế nhưng bạn bè đã tận tình 

giúp đỡ từ tinh thần đến vật chất để cùng nương 

nhau trong cuộc sống đầy gian nan này. Và qua 

tinh thần tương thân tương ái ấy mà các bạn 

cùng khóa cảm thấy luôn luôn gần gũi với nhau. 

Để kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, các bạn 

khóa 7 KSCC đã hẹn nhau cùng họp mặt tại Sài 

Gòn vào mùa hè năm 2008, nhưng vì thấy thời 

điểm không thuận tiện cho đa số các bạn ở hải 

ngoại nên cuộc hẹn được dời lại vào đầu năm 

2009 cũng là dịp mừng Xuân Kỷ Sửu tại quê 

hương. Trong dịp này tất cả các bạn ở Việt Nam 

đều tham dự cùng với các bạn về từ nước ngoài: 

Khôi và anh chị Viễn về vào đầu tháng 1/2009; 

anh chị Tầm về tham dự vào đầu tháng 3/2009. 

Trải dài suốt thời gian 3 tháng, khóa 7 KSCC đã 

tổ chức nhiều cuộc họp mặt lớn nhỏ tại các địa 

điểm khác nhau. Ngoài ra các bạn Thanh, Khôi 

và Trường cũng đã thực hiện một chuyến du 

ngoạn thành phố Huế trong 4 ngày nhân dịp 

viếng thăm gia đình bạn Hoàng Trọng Đinh. 

 

Họp mặt tại Làng Nướng Nam Bộ: 

Trường, Tấn, Tánh, Viễn, Khôi, Trương & Bê 
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Ngày 11/01/2009: Họp mặt sơ bộ tại Làng 

Nướng Nam Bộ đường CMT8 gồm có hai bạn 

Khôi, Viễn và toàn bộ các bạn cùng lớp còn ở lại 

trong nước. Đáng quý nhất là sự có mặt của bạn 

Đinh vừa mới bay vào hôm qua từ TP Huế xa 

xôi và bạn Tấn lặn lội từ TX Gò Công đến dự 

cùng bạn bè trong chốc lát rồi lật đật lên chuyến 

xe cuối ngày để trở về xứ vừa gồng vừa co cho 

kịp cái hẹn với phu nhân. Điều đáng mừng là ai 

nấy đều mạnh khỏe, và đều không từ chối ly 

rượu tình nghĩa được Anh Ba Viễn châm đến 

từng ly cho từng bạn. Anh em chén thù chén tạc, 

hàn huyên đủ điều và sau đó kéo nhau đến quán 

cà phê Khúc Ban Chiều có thêm sự góp mặt của 

vợ chồng cháu Hoàng Trọng Nam con trai của 

Đinh cùng 2 cháu nội để thưởng thức âm nhạc 

đến tận 21 giờ mới chia tay, hẹn gặp lại vào 

ngày 23 tháng Chạp. 

Ngày 15/01/2009: Tham dự buổi họp mặt tất 

niên Mừng Xuân Kỷ Sửu do các AH Công 

Chánh tổ chức tại nhà hàng Hoa Viên Hoàng 

Gia trên đường Lý Thường Kiệt, Quận 10 Sài 

Gòn. 

Sáng ngày 16/01/2009: Cả bọn cùng tháp 

tùng gia đình Đặng Minh Trường đến Thanh 

Minh Thiền Viện thăm viếng tro cốt của bạn 

Trường. Mặc dù cuộc thăm viếng rất đơn giản 

nhưng hầu hết các bạn trong đoàn đều bồi hồi 

xúc động khi thắp nén nhang tưởng nhớ đến 

người bạn vui tánh và tốt bụng, hồi nào đã góp 

phần làm sôi động diễn đàn KSCC7. 

Chiều ngày 16/01/2009: Phái đoàn 14 người 

gồm gia đình các bạn Minh Viễn, Minh Trường, 

Thanh, Khôi cùng với Đinh và Phước Trường đi 

thăm khu resort của Thúy Nga Paris by night ở 

Long Thành. Một cuộc thăm viếng rất vui và thú 

vị vì ngoài vấn đề được tham quan một công 

trình khá bề thế đầy tính nghệ thuật, được chủ 

nhà Thúy Nga chiêu đãi một bữa tối thịnh soạn 

với nhiều món ăn đặc sản miền Nam rất ngon, 

còn có nhiều thì giờ sống bên cạnh các chị và 

em của Minh Trường để cùng nhau nhắc lại 

những kỷ niệm không bao giờ quên về khoảng 

thời gian học hành, vui chơi bên nhau thời còn 

trẻ với Minh Trường.... 

Ngày 18/01/2009: Buổi họp mặt chính thức 

kỷ niệm 40 năm ngày ra trường tại nhà hàng ẩm 

thực Thanh Đa. 28 người của đại gia đình khóa 7 

KSCC tham dự buổi họp mặt: 

Gia đình Nguyễn Xuân Thiện, gồm chị 

Thiện cùng hai cháu Tina và Thắng. 

Gia đình Hà Đức Trường, gồm chị Trường, 

các cháu Hương, Huyền Trâm, Huyền Trân 

và cháu Hiếu (con của H. Trâm). 

Gia đình Đặng Minh Trường, gồm chị 

Thanh, các em Yến, Hồng và cháu Trúc. 

Anh chị Châu Đình Thanh. 

Anh chị Nguyễn Văn Trương cùng cháu 

ngoại. 

Anh chị Nguyễn Vĩnh Tấn. 

Vợ  chồng cháu Nam (con trai của Hoàng 

Trọng Đinh), đại diện bạn Đinh không đến 

được vì bệnh. 

Gia đình Trương Minh Viễn gồm vợ chồng 

Viễn cùng với em gái Mỹ Hương và 1 người 

cháu. 

Các bạn Võ Ngọc Khôi, Lê Văn Bê, Trần 

Văn Tánh và Hà Phước Trường. 

Vắng mặt : Hoàng Trọng Đinh, Lâm Chí 

Nghĩa do bệnh đột xuất; Trần Minh Tâm do bà 

xã bệnh. Thương nhứt là anh chàng TNXP 

Hoàng Trọng Đinh, từ Huế bay vào chỉ với mục 

đích chính là dự buổi họp mặt (Hoa Sơn Đại 

 

Viễn, Thanh, Trường, Đinh & Khôi 
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Hội), vậy mà nỡ nào ngã bệnh đúng vào ngày N, 

trong khi vào ngày N-2 vẫn còn cùng đi thăm 

Thúy Nga ở Long Thành, còn ngâm thơ sang 

sảng cho Thúy Nga thưởng thức khiến mọi 

người nồng nhiệt tán thưởng. 

 

Họp mặt kỷ niệm 40 năm tại nhà hàng Thanh Đa 

Buổi họp mặt vui thì rất vui nhưng cũng rất 

cảm động, nhất là vào lúc chị Thanh của ĐMT 

phát biểu trước bàn tiệc, chị đã gây xúc động 

thật sự khi gợi lại một số kỷ niệm đã có giữa 

Minh Trường cùng các bạn hữu, nói lên sự 

ngưỡng mộ của chị và gia đình về tấm lòng bè 

bạn của lớp KSCC7, chị cho rằng trong cuộc 

sống xô bồ hiện nay, thì tình bạn keo sơn của 

lớp KSCC7 rất là hiếm .... Rồi cháu Huyền Trân 

con của người bạn quá cố Hà Đức Trường xin 

phép nói lên sự tri ân sâu nặng của gia đình cháu 

gửi đến các bác các chú, “nếu không có sự quan 

tâm giúp đỡ nhiệt thành của các bác các chú thì 

gia đình cháu sẽ khó lòng đương đầu nổi với 

những hoạn nạn liên tiếp xảy đến cho gia đình 

cháu ...”. Trong khi đó, chị Thiện cùng hai con 

thì cứ mãi sụt sùi rơi nước mắt, không thể phát 

lên những lời cảm ơn của gia đình trước những 

suất học bổng mà bè bạn của Thiện đã dành cho 

cháu Thắng, con của anh chị Thiện trong bao 

năm qua. Sau đó, bạn Viễn đã thay mặt toàn thể 

bè bạn cảm ơn mọi người đã nhiệt thành đến dự 

rất là đông đủ, Viễn cho rằng sự giúp đỡ lẫn 

nhau, nhất là trong nhóm bạn bè thân thích như 

lớp KSCC7 là việc mà mọi người luôn tâm niệm 

phải quan tâm thực hiện. Viễn cũng như anh em 

trong lớp đều mong muốn rằng các buổi họp mặt 

tới cũng sẽ được đón nhận đầy đủ như thế này. 

Trước khi chia tay, Khôi, Viễn, Mỹ Hương và 

Hồng không quên phân phát những bao lì xì may 

mắn đến các cháu có mặt tại buổi họp mặt. Buổi 

tiệc chấm dứt vào lúc 14 giờ, mọi người chia tay 

nhau trong sự quyến luyến. Vẫn còn nhiều người 

chưa muốn chia tay nhau một cái rụp như thế 

này, bèn kéo nhau sang uống cà phê để tiếp tục 

chuyện trò và hoạch định chương trình tiếp theo. 

 

Hàng đứng: Trương, Trường, Viễn, Bê 

Hàng ngồi: Tấn, Tánh, Khôi, Thanh 

 

Cuộc họp thu gọn này lấy cà phê và kem 

lạnh làm vũ khí nên thiếu hẳn những tiếng hô 

dzô dzô sôi động cũng như không hề vang lên 

tiếng va chạm leng keng rợn người của binh khí 

bằng thủy tinh. Mặc dù vậy không khí vẫn rất ư 

là sôi động, tràn đầy tiếng cười và cũng không 

thiếu những phút giây trầm lắng trước tài kể 

chuyện của chị Thanh và Khôi. Đặc biệt mọi 

người không hẹn mà cùng nhau đọ tài nhau kể 

những chuyện vui buồn xoay quanh đệ nhất mail 

thủ Dimitri ĐMT, chỉ tiếc là kỳ này không có 

Cao Minh Lý và Nguyễn Thanh Mai nên xem ra 

kho tàng kỷ niệm về ĐMT vẫn chưa được khai 

thác hết. Ngồi mãi, ngồi mãi, câu chuyện vẫn 

chưa chịu tàn, mặt trời càng lúc càng xuống 

thấp, đường về sơn động thì khá xa nên quần 

hùng dù không muốn vẫn phải chia tay, nhưng 

(lại nhưng nữa con bạn mình ơi!) tiếp tục hẹn 

nhau: Chín giờ tối nay (vẫn còn là ngày N) gặp 

nhau tại quán Ngõ Nhỏ bên bờ sông Sài Gòn do 
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cháu của Minh Trường làm chủ để nhâm nhi cà 

phê và nghe nhạc. 

12/02/2009: Thanh, Trường và Khôi bắt đầu 

chuyến hành trình đi Huế nhân dịp viếng thăm 

gia đình bạn Hoàng Trọng Đinh. 

 

Anh chị Thanh, anh chị Tầm, Trường & Khôi 

Ngày 28/3/2009: Kỷ niệm cũ chưa phai, ký 

ức lại được đong đầy thêm những điều đáng nhớ 

qua những ngày họp mặt kỷ niệm 40 năm 

KSCC7 diễn ra từ trước Tết đến giờ. Cuộc họp 

mặt bạn bè kỳ này mặc dù không được trọn vẹn 

như mong ước từ đầu của lớp mình, nhưng đối 

với Phước Trường tui thì đây sẽ là một cuộc hội 

ngộ đáng ghi nhớ kể từ khi rời ghế nhà trường 

để cùng vào đời từ 40 năm về trước. Bạn bè  

nườm nượp về nước, những ngày hàn huyên 

không dứt, hoặc cùng nhau chén thù chén tạc 

không biết say, cùng nhau tổ chức những tối du 

hí, những cuộc du lịch nhiều ngày đầy thú vị.  

 

Vui như hội! 

Trước Tết, Viễn về từ Mỹ, Khôi về từ 

Canada, chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy 

nửa tháng trước Tết Nguyên Đán, hai bạn cùng 

với em gái Mỹ Hương đã gây nên một Đại Hội 

Hoa Sơn nhiều ý nghĩa tại Sài Gòn. Vậy rồi 

Viễn cùng vợ bay về Mỹ khi cây nêu Tết Kỷ 

Sửu chưa hạ. Còn lại bần đạo Khôi H. tiếp tục 

khuấy động không mệt mỏi trong suốt thời gian 

ba tháng thăm quê hương, gia đình và bè bạn. 

Khôi chưa đi thì Hà Thúc Tầm cùng vợ con lại 

về tới, để bạn bè lại có dịp cùng nhau tay bắt 

mặt mừng tại nhà hàng Hoa Viên đường Mạc 

Đỉnh Chi, Sài Gòn. Cuộc họp mặt lần này không 

hoành tráng như hôm 23 tháng Chạp vừa rồi 

nhưng đã diễn ra trong bầu không khí ấm cúng 

và thân mật với sự có mặt của 10 bạn tại phòng 

ăn có điều hòa không khí, đó là vợ chồng Hà 

Thúc Tầm, vợ chồng Châu Đình Thanh, Võ 

Ngọc Khôi, Trần Minh Tâm, Trần Văn Tánh, 

Nguyễn Vĩnh Tấn, Hà Phước Trường và Châu 

Hùng Phi (CSCC cùng tốt nghiệp năm 1968, vừa 

từ Mỹ về thăm nhà). Rất tiếc là vắng mặt các 

bạn Lê Văn Bê có lẽ bận công việc, Lâm Chí 

Nghĩa còn nằm viện, Nguyễn Văn Trương về 

quê chưa lên kịp, Hoàng Trọng Đinh ở xa quá 

không về được. 

 

Anh chị Thanh, chị Tâm, anh chị Tầm, Trường 

& Tâm tại tư gia anh chị Trần Minh Tâm 

Sau vài tuần rượu là câu chuyện bắt đâu rôm 

rã, thôi thì bao nhiêu kỷ niệm cũ cũng như mới 

đều được nhắc lại một cách phấn khởi từ chuyện 

học hành cho tới chuyện ăn chơi thời đó... thi 

nhau mà kể, mà chọc ghẹo nhau rất thân tình... 

Chẳng mấy chốc, bình rượu chát dung tích 4 lít 

made in Australia do Phi mang đến cạn veo lúc 

nào không biết, đến nổi mãi vui theo câu 

chuyện, Trường V. tui không tự lượng sức mình 

đã phải "nốc ao" vào cuối bữa tiệc. Mệt nhưng 

vui quá các bạn ơi! Nhưng cuộc vui nào rồi cũng 

phải tàn, không còn mấy ngày nữa lần lượt Khôi 

sẽ rời VN vào 3/4/09, rồi Tầm vào 7/4/09… 

Buồn nhưng đâu có thay đổi được những sự việc 

đã an bày. Chúc các bạn thượng lộ bình an, hy 

vọng sẽ sớm gặp lại. 
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Tin buồn thân mẫu bạn Đặng Minh Trường 

Thân mẫu của bạn Đặng Minh Trường đã từ 

trần vào ngày 17/3/2009 tại nhà riêng ở Quận 

Phú Nhuận. Các bạn Khôi, Trường, Thanh thay 

mặt toàn thể lớp đến viếng linh cữu bác gái, chia 

buồn cùng gia đình, dâng tràng hoa tưởng niệm 

và thắp nén hương cầu nguyện cho linh hồn bác 

gái được sớm siêu thăng.  

 

Tấn, Phi, Trường, chị Thanh, anh chị Tầm, Tâm, 

Tánh & Khôi tại nhà hàng Hoa Viên 

Thăm bạn Lâm Chí Nghĩa tại bệnh viện 

Sáng ngày 21/3/2009 các bạn Tầm, Khôi, 

Thanh và Trường vào bệnh viện Nguyễn Trãi 

thăm bạn Nghĩa nhưng không gặp được Nghĩa 

mà chỉ gặp và nói chuyện với vợ Nghĩa mà thôi.  

 

Lâm Chí Nghĩa, Lê Văn Bê & Châu Đình Thanh 

Nghĩa đã nhập viện một lần nữa do có vấn đề 

về tim mạch, vẫn đang nằm ở phòng cấp cứu hồi 

sức khoa tim mạch từ hôm thứ hai 16/3/2009 

chưa được đưa về phòng điều trị bình thường, 

cho đến giờ vẫn được bệnh viện điều trị theo dõi 

bệnh tình theo chế độ cấp cứu hồi sức, nên ngay 

cả chị Nghĩa vào thăm nuôi chồng mà vẫn phải 

"nằm" ngoài hành lang vì thân nhân của người 

bệnh không được vào phòng CCHS. Cho nên 

bốn ông già cũng ngồi nói chuyện với chị Nghĩa 

một chặp rồi cáo từ ra về. Sau đó Trường V. tui 

đã trở lại bệnh viện thăm Nghĩa. Thay mặt gia 

đình Lâm Chí Nghĩa xin gửi lời cảm ơn chân 

tình đến các bạn đã nhiệt tình giúp đỡ bạn Nghĩa 

trong thời gian chữa bệnh. 

 

chị Hà Đức Trường cảm động trước sự giúp đỡ 

của các bạn Khóa 7 và 8 KSCC cho gia đình. 

Cảm nghĩ của bạn Nguyễn Vĩnh Tấn 

Cảm động trước tấm lòng quý báu của tình 

bạn bè KSCC7 chúng ta, Tấn xin làm một bài 

thơ để kỷ niệm: 

Nghĩa cử đẹp 

    Các bạn Công Chánh 7 thật hay, 

    Bạn khổ, là giúp bạn liền ngay, 

    Dù rằng các bạn, không giàu lắm! 

    Nhưng lòng tương ái, vốn lớn thay, 

    Mới hay, khi khốn, ta mới biết, 

    Tấm lòng bạn hữu, thật quý thay, 

    Ngày sau, ai cũng vào thiên cổ, 

    Nghĩa cử này, lưu, thương nhớ hoài! 


