TIỂU SỬ KHÓA 27 (1970 - 1974),
KHÓA CHUẨN TƯỚNG TRƯƠNG HỮU ĐỨC1,
TRƯỜNG VÕ BỊ QUỐC GIA VIỆT NAM

1

Đại tá Trương Hữu Đức (1930-1972) là cựu SVSQ thuộc trung đội 4, đại đội 1 của khóa 10 Trường VBQGVN.
Ông trúng đạn địch tử trận khi đang ngồi trực thăng quan sát chỉ huy thiết đoàn 5 KB (chiến đoàn 52) trên đường
đến An Lộc (4/1972), dọc theo quốc lộ 13, vùng suối Tàu Ô, quận Chơn Thành. Ông được truy thăng chuẩn
tướng.
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VỊ TRÍ TRƯỜNG VBQGVN & THỊ XÃ ĐÀ LẠT
(Tỉ lệ 1:50 000, SHT 6632 I, 1965, Nha Địa Dư Quốc Gia Việt Nam in lần thứ tư 12/1974)

Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt,
Xếp bút nghiên theo việc đao cung.
Chinh phụ ngâm, Đặng Trần Côn

“Trước khi dấn thân vào con đường binh nghiệp, có lẽ Anh đã bảo lòng lo ngại
về con đường mở ra không phải là lối đi bằng phẳng, dễ dàng, mà trái lại đầy thử
thách cam go, đòi hỏi nơi Anh một ý chí can trường. Nhưng chính cuộc hành
trình đầy chông gai ấy sẽ đưa Anh đến vinh quang và quân đội là chỗ xứng đáng
cho người thanh niên, ý thức được trách nhiệm của mình cũng như thông cảm được những nổi thống
khổ triền miên của dân tộc. Ở đây lòng quả cảm, chí hy sinh là những điều kiện tiên quyết để thực
hiện lý tưởng.
Gia nhập Trường Võ-Bị Quốc-Gia Việt-Nam là chấp nhận một thử thách lớn lao trong giai đoạn
đầu của cuộc đời binh nghiệp của mình. Đường lối giáo huấn của trường được quan niệm trên căn bản
tự nguyện của người Sinh-Viên Sĩ-Quan. Thời gian thụ huấn 4 năm sẽ đòi hỏi nơi Anh một nổ lực từ
khi nhập Trường đến ngày mãn khóa. Truyền thống Trường Võ-Bị Quốc-Gia sẽ bắt buộc Anh tự khép
mình vào nếp sinh hoạt tập thể tương đối khắc khổ với những quy luật đặc biệt”.
Trích thư ngỏ của Thiếu tướng Chỉ huy trưởng Trường VBQGVN gửi các ứng viên.

1.

LÊN ĐƯỜNG
Đáp lời kêu gọi của Tổ Quốc và để làm tròn nhiệm vụ của người trai trong
thời loạn, vào năm 1970 đã có nhiều thanh niên Việt Nam nộp đơn tình
nguyện gia nhập khóa 27 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam. Họ đã trải
qua một cuộc thi tuyển được tổ chức tại các thành phố lớn của VNCH gồm
Đà Nẵng, Qui Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt, Sài Gòn và Cần Thơ vào mùa hè
cùng năm .

Cuối tháng 12 năm 1970, khoảng 240 ứng viên trúng tuyển đã hăng hái
kéo về trình diện tại các vị trí đã tham dự kỳ thi tuyển để được đưa đưa lên
Đà Lạt bằng phương tiện hàng không quân sự. Từ phi trường Liên Khương, các ứng viên được đưa về
trại tạm trú của Trường VBQGVN để sau đó được khám sức khỏe tổng quát và trắc nghiệm thể chất.
Kết quả chỉ có 192 ứng viên đủ điều kiện để nhập học khóa 27 SVSQ/HD.

KHẢO SÁT THỂ CHẤT TRƯỚC KHI
NHẬP TRƯỜNG CỦA KHÓA 27

KHẢO SÁT THỂ CHẤT TRƯỚC KHI NHẬP TRƯỜNG CỦA KHÓA 27

2.

NHẬP CUỘC - NĂM THỨ NHẤT

2.1.

TÂN KHÓA SINH & 8 TUẦN SƠ KHỞI

Sáng ngày 26 tháng 12 năm 1970, các ứng viên trúng tuyển khóa 27 được xe đưa từ trại tạm trú gần
Miếu Tiên Sư đến hội quán Huỳnh Kim Quang2. Sau buổi ăn nhẹ đầu mùa Tân Khóa Sinh (TKS), tất
cả các ứng viên được lệnh tập họp trước cổng Nam Quan để trình diện cán bộ Tiểu đoàn trưởng TKS
cùng với hệ thống Cán bộ TKS do khóa 24 đảm nhiệm.

HỘI QUÁN HUỲNH KIM QUANG
Sau lời nhắn nhủ của Niên trưởng Nguyễn Hoàng Hải, Cán bộ Tiểu đoàn trưởng TKS đã kết thúc huấn
từ : “Sau đây các anh sẽ được hướng dẫn nhập Trường theo nghi thức cổ truyền”.
Trong tiếng nhạc quân hành hùng tráng, các ứng viên khóa 27 được hướng dẫn vượt qua cổng Nam
Quan để vào Trường trong y phục dân sự. Cuộc đời dân chính bắt đầu thay đổi sang đời binh nghiệp
kể từ giây phút này.
Khi người thanh niên dân chính cuối cùng vừa bước qua khỏi cổng Nam Quan, cảnh tượng hãi hùng
bắt đầu diễn ra: Khởi đầu là mệnh lệnh “chạy theo tôi, Anh” để bắt đầu cuộc thử lửa của 8 tuần sơ
khởi. Mặc dù trước khi làm đơn gia nhập Trường VBQGVN, hầu hết các ứng viên đã được nghe ít
2

Để kỷ niệm cố SVSQ Huỳnh Kim Quang, khóa 25 đã hy sinh tại vọng gác góc trái phía trước hội quán, cạnh
đường ra sân bắn số 1, khi VC đột kích Trường trong đêm 29/4/1970.

nhiều về hành xác nhập trường của Trường VBQGVN; đã được xem hai phim có tựa đề lần lượt là “Tự
thắng để chỉ huy” và “Một trang nhật ký quân trường” liên quan đến đời sống của SVSQ vào những
đêm trước ngày nhập trường, khi còn ở trại tạm trú; cũng như đã chuẩn bị tinh thần vững vàng khi
bước chân qua cổng Nam Quan, nhưng hầu hết 192 khuôn mặt đều lộ vẻ bàng hoàng, ngơ ngác. Thật
không ngờ Cán bộ TKS đã “tiếp đón” khóa 27 quá nồng nhiệt với nhạc quân hành cũng như âm thanh
từ những tiếng la hét của màn đầu lột xác dân chính !
Đủ mọi loại hành xác mà các ứng viên chỉ mới nghe lần đầu tiên: nhảy xổm, hít đất, đi cua, đi vịt, lăn,
bò, xe cút-kích và … nhúng dấm. Mặc dù cuộc hành xác chỉ kéo dài khoảng nửa ngày thì có lệnh thu
quân nhưng hơn phân nửa quân số đã bị ngất xỉu nằm nghiêng ngã trên sân cỏ trung đoàn. Bác sĩ và y
tá phải đến chăm sóc một vài trường hợp nghiêm trọng. Sau đó các ứng viên tập hợp theo từng đại đội
để tiếp tục được dạy những bước đầu đời lính tại ngay trước doanh trại của đại đội mình. Nửa ngày
còn lại được dành cho việc đi lãnh quân trang, nhận phòng và đi hớt tóc. Những mái tóc bồng bềnh
của “con đường Duy Tân cây dài bóng mát” trong phút chốc đều biến thành đầu tóc chú tiểu trong sân
chùa. Trang nhật ký quân trường đầu tiên đã được viết và lật qua nhưng còn đến 55 trang nữa mới gói
ghém đầy đủ, trọn vẹn kỷ niệm của những ngày đầu quân ngủ.
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KHÓA 27 TRONG THỜI GIAN TÂN KHÓA SINH
Hoạt cảnh ngày nhập trường của các ứng viên dân chính đã khiến một sĩ quan Văn hóa vụ phải “tức
cảnh sinh tình” nên đã mô tả lại như sau3 :
“Sau khi khóa 22 ra trường thì khóa 24 cũng bắt đầu nhập trường. Ngày mới vào Thủ Đức,
phải trải qua tám tuần huấn nhục đầu tiên tôi thấy mình cũng đã hốc hác lắm rồi, nhưng nay
nhìn các SVSQ đàn anh huấn luyện khóa đàn em ở đây, tôi mới thấy cái màn hành xác ở Thủ
Đức hãy còn nhẹ nhàng lắm. Tôi nghĩ nếu như thân nhân của những người tân khoá sinh này
được phép chứng kiến ngày đầu tiên của con em họ ở đây chắc sẽ rơi nước mắt. Vừa bước qua
khỏi cổng quân trường là bắt đầu thấy trời đất tối tăm ngay vì bị đám đàn anh cán bộ phụ
3

Đoàn Văn Khanh, Nghiệp Văn Áo Võ - Pháo Giao Thừa và Nước Mắt Đêm Xuân; http:// aosauvuon.blogspot
.co.uk /2013 /02 /nghiep-van-ao-vo-5.html, 12/1/2015.

trách huấn luyện xúm lại thay nhau quần thảo tơi bời cho tới bao giờ người tân khóa sinh ngất
xỉu mới thôi. Đây cũng là một truyền thống làm cho người sĩ quan nào xuất thân trường Võ bị
cũng có một thái độ hãnh diện về mình hơn sĩ quan xuất thân từ bất cứ quân trường nào
khác”.
2.2.

KHÓA 27 TRÌNH DIỆN CHỈ HUY TRƯỞNG TRƯỜNG VBQGVN

Sau 2 ngày làm quen với sân cỏ Trung đoàn, tuyệt đối thi hành các hình phạt, thích ứng với quân dụng
và gọn gàng trong quân phục, sáng ngày 28 tháng 12 năm 1970, các ứng viên khóa 27 trình diện Thiếu
tướng Lâm Quang Thi, Chỉ huy trưởng Trường VBQGVN và được nhìn nhận là Tân Khóa Sinh khóa
27, sau khi ông tuyên bố : "Nhân danh Chỉ huy trưởng Trường Võ bị Quốc gia Việt Nam, kể từ giờ
phút này tôi nhìn nhận các anh là Tân Khóa Sinh khóa 27 hiện dịch”.

TÂN KHÓA SINH KHÓA 27 TRONG HỘI TRƯỜNG

Bộ Chỉ huy của Trường VBQGVN lúc bấy giờ gồm :
1/ Chỉ huy trưởng: Thiếu tướng Lâm Quang Thi4
2/ Chỉ huy phó: Đại tá Nguyễn Hữu Mai
3/ Tham mưu trưởng: Trung tá Đào Mộng Xuân
4/ Quân sự vụ trưởng: Đại tá Nguyễn Văn Sử
5/ Văn hóa vụ trưởng: Hải Quân Đại tá Nguyễn Vân.

4

Thiếu tướng Lâm Quang Thi sinh năm 1932 tại Vĩnh Lợi, Bạc Liêu. Ông theo học khóa đầu tiên của Trường
Võ bị Liên quân Đà Lạt và chọn binh chủng pháo binh khi ra trường. Ông tốt nghiệp Trường pháo binh Chalonssur-Marne của Pháp, Trường pháo binh Fort Sill, Oklahoma, Trường Chỉ huy & Tham mưu Fort Leavenworh,
Kansas và Trường Phản Du kích chiến Fort Bragg, Bắc Carolina của Hoa Kỳ. Ông đã từng giữ những chức vụ từ
pháo đội trưởng, tiểu đoàn trưởng pháo binh đến Chỉ huy trưởng pháo binh quân đoàn và Chỉ huy trưởng Pháo
binh trong những năm 1955-1956. Ông giữ chức Tư lệnh sư đoàn 9 BB trước khi về làm Chỉ huy trưởng Trường
VBQGVN năm 1968.

BỘ CHỈ HUY TRƯỜNG VBQGVN

2.3.

MÙA QUÂN SỰ NĂM THỨ NHẤT
Một năm thụ huấn tại Trường VBQGVN được chia thành hai mùa : mùa
huấn luyện quân sự và mùa học văn hóa. Mùa quân sự kéo dài từ tháng
giêng đến tháng 3, do khí hậu mùa khô, thuận tiện cho công tác huấn
luyện ngoài các bãi tập dã chiến. Mùa văn hóa kéo dài từ tháng 4 đến
tháng chạp, chịu ảnh hưởng của khí hậu mùa mưa và giá lạnh của cao
nguyên lúc cuối năm.

Đặc biệt thời gian TKS cũng là mùa huấn luyện quân sự của năm thứ nhất,
bao gồm cá nhân chiến đấu và chiến thuật cấp tiểu đội; tháo ráp, sử dụng và bảo trì vũ khí cá nhân; cơ
bản thao diễn; địa hình, sử dụng bản đồ, định vị và tìm điểm đứng; công binh; truyền tin, v.v.
Về thể chất, mùa TKS và suốt năm thứ nhất khóa 27 học quyền Anh với võ sư
Văn Đại. Sau năm thứ nhất, SVSQ được quyền chọn học thái cực đạo hay nhu
đạo trong 3 năm còn lại.
2.3.1.

Hệ thống cán bộ tân khóa sinh

Khóa 27 TKS được chia thành 8 đại đội với quân số mỗi đại đội TKS là 24 người. Sĩ quan cán bộ Tiểu
đoàn trưởng Tiểu đoàn TKS khóa 27 là Đại úy Lê Huy Cự.

Cán Bộ và huấn luyện viên do khóa 24 phụ trách :
CHỨC VỤ
Tiểu Đoàn Trưởng
Đại Đội Trưởng Đại Đội A
ĐĐT/ĐĐ B
ĐĐT/ĐĐ C
ĐĐT/ĐĐ D
ĐĐT/ĐĐ E
ĐĐT/ĐĐ F
ĐĐT/ĐĐ G
ĐĐT/ĐĐ H

CÁN BỘ ĐỢT I
Khóa 24 Tiểu đoàn 1 phụ trách
SVSQ Nguyễn Hoàng Hải
SVSQ Lê Văn Thiêm
SVSQ Nguyễn Thanh Lương
SVSQ Ngô Nên
SVSQ Dương Phước Tuân
SVSQ Huỳnh Đức
SVSQ Nguyễn Văn Mười
SVSQ Võ Hỷ Sơn
SVSQ Nguyễn Hữu Thuần

CÁN BỘ ĐỢT II
Khóa 24 Tiểu đoàn 2 phụ trách
SVSQ Bùi Quang Hợp
SVSQ Hoàng Bá Kiệt
SVSQ Nguyễn Thanh Long
SVSQ Võ Kỳ Phong
SVSQ Ngô Đức Hải
SVSQ Bùi Minh Đức
SVSQ Nguyễn Kim Khánh
SVSQ Nguyễn Xuân Âu
SVSQ Huỳnh Thiện Lộc

Cán bộ huấn luyện đợt III (còn được gọi là 2 tuần trả nợ) cũng do khóa 24 phụ trách: mỗi đại đội có 2
SVSQ khóa 24 đảm trách công việc của cán bộ đợt III.
2.3.2.

Chinh phục đỉnh Lâm Viên
Lâm Viên đọc trại ra từ Langbian. Langbian là tên ghép từ
câu chuyện tình éo le giữa người con trai tên K'lang và người
con gái tên H'bian theo truyền thuyết của người K'Ho. Núi
Lâm Viên gồm hai ngọn núi Ông (2124m) và núi Bà
(2167m), nằm cách thị xã Đà Lạt 12 km về phía bắc.

Sau 8 tuần lễ đầy cam go, gian khổ, thử thách cuối cùng mà
tất cả TKS khóa 27 phải vượt qua nếu muốn trở thành một
SVSQ là chinh phục đỉnh núi Lâm Viên (2167m), đánh dấu một đoạn đường vượt khó, bước đầu của
nguyên tắc Tự Thắng Để Chỉ Huy.
Sáng sớm ngày 27 tháng 02 năm 1971, Tiểu Đoàn TKS khóa 27 đã có mặt đầy đủ dưới chân Lâm
Viên. Sau khi các cán bộ kiểm điểm quân số, vũ khí và những lời dặn dò cần thiết, lệnh hành quân
được ban ra: tất cả TKS khóa 27 phải tấn công và chiếm đỉnh Lâm Viên. Một khi đỉnh cao đã đạt đến
thì nhiều trái khói màu được thả lên để báo tin vui cho các niên trưởng và cư dân Đà Lạt biết rằng
khóa 27 đã chinh phục được đỉnh Lâm Viên.

ĐƯỜNG VÀO NÚI LÂM VIÊN

TRƯỜNG VBQGVN & NÚI LÂM VIÊN

KHÓA 27 CHINH PHỤC ĐỈNH LÂM VIÊN

2.3.3.

Nghi thức trao thắt lưng truyền thống, găng tay, mủ cát-két và gắn cấp hiệu alpha

Sau khi chinh phục Lâm Viên trở về và trong buổi chiều cùng ngày, các cán bộ TKS làm lễ trao dây
thắt lưng đỏ truyền thống, găng tay và mủ cát-két (casquette) cho TKS. Đây cũng là một nghi thức
truyền thống của Trường VBQGVN diễn ra trong doanh trại SVSQ và trước khi khóa 27 diễn hành ra
Vũ đình trường để được nhìn nhận là SVSQ của Trường VBQGVN.
Tối ngày 27 tháng 2 năm 1971, các TKS khóa 27 được hướng dẫn ra Vũ đình trường để làm lễ gắn
cấp hiệu alpha dưới sự chủ tọa của Thiếu tướng Lâm Quang Thi, Chỉ huy trưởng Trường VBQGVN.
 Đại Diện Khóa: SVSQ Nguyễn Văn Quốc đại diện cho 186 TKS khóa 27 nhận cấp hiệu
Alpha do Thiếu tướng Chỉ huy trưởng và Đại tá Quân sự vụ trưởng trao gắn.
 Sau đó, các TKS toàn khóa được các cán bộ TKS trao gắn alpha.
 Có 6 TKS được trả về đời sống dân sự vì không đủ sức khỏe để vượt qua 8 tuần sơ khởi.
 Sau khi gắn alpha, khóa 27 được bàn giao cho cán bộ đợt 3 và tiếp tục thụ huấn thêm 2 tuần lễ
TKS nữa.

THIẾU TƯỚNG CHT & ĐẠI TÁ QSV TRƯỞNG
GẮN ALPHA CHO TKS ĐẠI DIỆN KHÓA 27

BUỔI DẠ TIỆC SAU KHI GẮN ALPHA5

5

Với nhã ý của Trần Văn Niếu.

Năm 1967, trong kế hoạch hiện đại hóa QLVNCH, Hoa Kỳ đã viện trợ 8 triệu mỹ kim để Trường
VBQGVN áp dụng mô hình huấn luyện 4 năm của Trường VB West Point, với quân số mỗi khóa
được ấn định là 250 SVSQ6. Khóa 22 được phân thành hai khóa 22A (khóa 2 năm) và 22B (khóa 4
năm) cũng như chương trình văn hóa của khóa 27 cùng với nhiều sách giáo khoa của Mỹ được chuyển
ngữ, in ấn và phân phát cho từng SVSQ đồng lúc với việc hoàn tất trang bị và đưa nhà Thí nghiệm
nặng Đào Thiện Yết vào chương trình giảng huấn phản ảnh những cải tiến đáng kể của kế hoạch này.
Ngày 18/11/1969, ông Nguyễn Văn Vỹ, Tổng trưởng Quốc phòng VNCH trong thư trả lời cho Đại
tướng C Abrams, Tư lệnh BTL Viện trợ Quân sự Mỹ tại VN (MACV) nhằm xác định 4 điểm quan
trọng trong chương trình đào tạo nói trên :
1. Văn bằng tốt nghiệp Trường VBQGVN tương đương với văn bằng tốt nghiệp của các trường
cao đẳng kỹ thuật dân sự.
2. Chứng chỉ tốt nghiệp Trường VBQGVN có kèm theo số tín chỉ các môn học và số giờ thụ
huấn tương ứng.
3. Các thiếu úy tốt nghiệp khóa 4 năm sẽ đương nhiên được thăng cấp trung úy sau 12 tháng
phục vụ tại đơn vị thay vì 18 tháng như đã được ấn định trước đây.
4. Các trung úy tân thăng sẽ được hưởng lương bậc 4, với chỉ số lương 490 thay vì 430 như đã
được ấn định trước đây.

6

J J Clark, Advice and Support: The Final Years, 1965-1973, trang 226; U.S. Government Printing Office,
Washington, D.C. 20402, 1988.

2.4.

MÙA VĂN HÓA NĂM THỨ NHẤT
Khi nói về học tập văn hóa thì không thể không đề cập đến một phương
cách học tập đặc thù chỉ có tại Trường VBQGVN, gồm 3 điểm chủ yếu.
Đó là người SVSQ sẽ học theo "Phiếu Phát Trước", thi cuối mỗi giai đoạn
và phải tự học mỗi buổi tối. Phương pháp học này nhằm giúp thúc đẩy
người SVSQ chủ động trong việc học của mình đồng thời áp dụng nguyên
tắc Tự Thắng Để Chỉ Huy, ngay cả trong vấn đề tiếp thu kiến thức.

Khác với phương cách học tập thông thường tại các trường đại học hay cao đẳng chuyên nghiệp dân
sự, mỗi SVSQ sẽ được phát một Phiếu Phát Trước vào cuối mỗi tuần. Trong phiếu này, có ghi sẵn các
đề mục phải học và bài tập phải làm của từng môn học cho tuần kế tiếp. Điều này có nghĩa là với số
sách, tài liệu đã được phát trước và căn cứ vào Phiếu Phát Trước, người SVSQ phải tự học trước khi
đến lớp học. Đúng vào giờ học của mỗi môn, sĩ quan giáo sư hay huấn luyện viên khi vào lớp học, chỉ
tóm tắt các điểm chủ yếu và trả lời các câu hỏi nếu có, chứ không giảng giải chi tiết của môn học.
Nguyên tắc giảng dạy này có gây ít nhiều khó khăn lúc ban đầu khi chuyển từ hệ thống giáo dục bậc
trung học mà người học sinh vừa hoàn tất, sang đường lối giáo huấn mới, bậc đại học tại Trường
VBQGVN, tuy nhiên người SVSQ sẽ quen dần sau vài tháng học tập. Sau này, nếu có cơ hội học xa
hơn và cao hơn, người sĩ quan tốt nghiệp từ Trường VBQGVN sẽ không cảm thấy khó khăn khi phải
làm những luận án thạc sĩ hay tiến sĩ.
Mỗi mùa văn hóa gồm hai bán niên (hay lục cá nguyệt) và mỗi bán niên
lại chia thành ba giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài 6 tuần lễ. Cuối mỗi 6
tuần sẽ có một kỳ thi giai đoạn để xếp lại lớp tùy theo trình độ. Đây là một
phương pháp hiệu quả để dễ theo dõi trình độ cũng như sự tiến bộ của
từng SVSQ. SVSQ trong một lớp sẽ có cùng một trình độ, tạo điều kiện dễ
dàng cho giáo sư, HLV trong khi giảng dạy đồng thời giúp người SVSQ
có thể tiến bộ song hành với các bạn cùng lớp. Trường VBQGVN không
tổ chức kỳ thi cuối năm hay làm đồ án tốt nghiệp cuối khóa mà khảo hạch
được tổ chức liên tục trong suốt mùa văn hóa và trong suốt bốn năm.
SVSQ sẽ thi cuối mỗi giai đoạn và cuối mỗi lục cá nguyệt. Việc tuyển chọn SVSQ để được lên lớp
mỗi năm sẽ căn cứ vào cả ba tiêu chuẩn về khả năng lãnh đạo chỉ huy, quân sự, văn hóa. Muốn được
lên lớp sau mỗi năm học, SVSQ phải đạt được số điểm trung bình ấn định chung cho cả ba lãnh vực
kể trên là 2.5/4.0, tương đương với 12.5 trong thang điểm 207. Cuối mỗi năm học, Hội đồng Văn hóa,
gồm Văn hóa vụ trưởng, các Trưởng khoa8 và Quân sự vụ trưởng, nhóm họp dưới quyền chủ tọa của
Chỉ huy trưởng Trường VBQGVN, để duyệt xét kết quả học tập của các SVSQ và quyết định cho lên
lớp hay ở lại lớp của từng người. Trong 4 năm học, SVSQ chỉ được phépở lại lớp một lần.
7

Thang điểm 20 với điểm trung bình là 12 được áp dụng cho khóa 16, khóa đầu tiên trong kế hoạch đào tạo 4
năm của Trường VBQGVN (Mai Trung Ngọc, Lý Tưởng Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam - Khóa 16 Vật Tế
Thần, trang 67-73; Bản Tin Văn Hóa Vụ, số 52, Xuân Quý Tỵ) cho đến các khóa 19, 20, 21 theo lời các Niên
trưởng thuộc những khóa này. Ngoại trừ khóa 16 với học kỳ hơn 3 năm, những khóa sau đều là những khóa 2
năm, do đó người ta có thể đoán được là thang điểm 4.0 được áp dụng kể từ khóa 22 khi chương trình 4 năm
được chính thức áp dụng.
8
Trường VBQGVN được tổ chức thành ba khối là Tham mưu, Quân sự vụ và Văn hóa vụ. Riêng Văn hóa vụ
gồm có 9 khoa : Anh văn, Nhân văn, Khoa học Xã hội, Toán, Khoa học, Cơ khí, Công chánh, Kỹ thuật Điện và
Kỹ thuật Canh nông.

Đặc điểm thứ ba về việc học văn hóa tại Trường VBQGVN là mỗi giờ học tại lớp thì người SVSQ
phải có ít nhất một giờ rưỡi tự học bắt buộc tại phòng. Kết quả là mỗi buổi tối từ 20.00 đến 22.00 giờ,
các SVSQ phải ngồi vào bàn học để ôn tập. Các hoạt động riêng tư, chuyện vãn hay di chuyển được
hạn chế tối đa trong hai giờ này để có được không gian yên tĩnh dành cho sự học hỏi, nghiên cứu của
người SVSQ.



Để hổ trợ cho công tác giảng huấn, Trường VBQGVN bao gồm những
cơ sở qui mô, được trang bị khá hiện đại như sau:
 Thư viện
 Phòng thính thị Anh ngữ
 Phòng thí nghiệm Hóa học
 Phòng thí nghiệm Vật lý
 Nhà Thí nghiệm nặng gồm các Phòng thí nghiệm Sức bền Vật
liệu, Phòng thí nghiệm Điện và Điện tử, Phòng thí nghiệm Thổ cơ - Nhựa đường, Phòng thí
nghiệm động cơ xe hơi, Phòng thí nghiệm Nhiên liệu, Phòng thí nghiệm Lưu chất, Phòng thí
nghiệm Đạn đạo và một sân bắn ngầm
Nhà in.

VĂN HÓA VỤ & QUÂN SỰ VỤ TRƯỜNG VBQGVN

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA
4 NĂM CỦA TRƯỜNG VBQGVN

THƯ VIỆN CỦA TRƯỜNG VBQGVN
Mùa văn hóa năm thứ nhất bắt đầu ngày 15 tháng 03 năm 1971. Trong suốt mùa văn hóa, mỗi tuần các
SVSQ còn được huấn luyện về kiến thức quân sự với những môn về tổ chức của
quân đội, quân phong, quân kỹ, làm lệnh hành quân và các phụ bản, thiết lập
phóng đồ hành quân, lý thuyết và thực hành tháo ráp vũ khí, sử dụng kính lập thể
(stereoscope) trong nghiên cứu không ảnh, Sinh hoạt Huấn đạo và Chiến tranh
Chính trị. Học và thực hành tất cả các môn thể thao, điền kinh như bóng chuyền,
bóng rổ, bóng tròn, ném tạ, nhảy xa, nhảy cao, chạy việt dã.
Chương trình văn hóa năm thứ I bao gồm các môn trong ba lãnh vực nhân văn, khoa học và kỹ thuật.
 Các môn về nhân văn gồm Nghệ thuật nói trước công chúng; Lề thói làng xã; Nếp sống nông
thôn VN; Phân loại và soạn thảo các văn thư hành chánh; Các sắc dân thiểu số như Miên,
Chàm, Kà-Tu, Stiêng, H'Mông; Các tôn giáo như Cao Đài, Hòa Hảo, Bà-La-Môn; Ngôn ngữ
học, luật bằng trắc; Phương pháp nghiên cứu, sưu tầm tài liệu với cách phân loại sách theo
Dewey (Dewey decimal system); Anh ngữ với phòng thính thị hiện đại, được giảng dạy trong
suốt 4 năm.
 Khoa học gồm có Toán và Hóa học. Khoa học toán với
chương trình giải tích khá nặng nề gồm vi phân từng
phần, tích phân một lớp và nhiều lớp, ma (phương) trận,
các loại cấp số như Frobenius, Taylor, số tạp (complex
number), số thực và số ảo, đẳng thức và bất đẳng thức;
Hàm số đặc biệt như Heaviside, Bessel. Chương trình
toán này sẽ giúp người SVSQ giải các vấn đề trong những môn kỹ thuật của hai năm sau
cùng. Hóa học gồm hóa vô cơ và hóa hữu cơ. Hóa vô cơ bao gồm các định luật hóa học căn
bản, bảng phân loại tuần hoàn, cấu trúc hạt nhân, cân bằng phản ứng hóa học; Hóa hữu cơ
gồm hỗn hợp carbon, cơ chế của phản ứng hóa học và lý thuyết quỷ đạo hạt nhân; sử dụng
máy hấp, máy ly tâm.
 Kỹ thuật bao gồm Trắc lượng (đạc) giúp tiến hành đo vẽ bình đồ khu
vực công trình, thông hiểu ý nghĩa nội dung của công tác đo vẽ cơ bản
trong xây dựng với những khái niệm về sai số đo đạc; phép chiếu và hệ
tọa độ phẳng; sử dụng thuần thục máy kinh vĩ (theodolite) và hệ thống
tiêu nhắm trên công trường. Họa đạc với những kiến thức cơ bản, lý luận
về phép chiếu, các phương pháp biểu diễn vật thể, rèn luyện kỹ năng đọc

và lập các bản vẽ kỹ thuật; Điện nhập môn với lý thuyết và phân tích mạch điện, hai hình thức
tiêu biểu là mạch tương đương Norton và Thévenin. Phản ứng của mạch RC, RL và RLC
được giải quyết với kỹ thuật cổ điển hay bằng phương trình vi phân.
3.

GIÃ TỪ NÙI GIẺ VÀ BỘT NAB - NĂM THỨ HAI

Trong suốt năm thứ nhất, SVSQ có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh cho doanh trại SVSQ. Dụng cụ chủ
yếu phục vụ cho nhu cầu làm sạch doanh trại của mỗi SVSQ là chổi, nùi giẻ và bột NAB. Khi bước
lên năm thứ hai, công tác này được bàn giao lại cho khóa đàn em. Trong trường hợp này là khóa 28.
Phải nói đây là một nghệ thuật vì không thể trau dồi được tại một học viện dân sự. Công tác phải được
thi hành với phẩm chất tuyệt đối, trong thời gian tối thiểu, điều kiện khó khăn, nhất là mỗi khi trời
mưa hay lúc doanh trại bị cúp nước. Chỉ đáng tiếc là không bao giờ có một buổi lễ bàn giao công tác
giữa khóa tiền nhiệm và khóa kế nhiệm.

DOANH TRẠI SVSQ

PHÒNG ỐC CỦA SVSQ & HÀNH LANG TRONG MỘT DOANH TRẠI

ĐƯỜNG VÒNG ALPHA NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ

TRƯỜNG VBQGVN NHÌN TỪ ĐỒI BẮC9
9

Đồi Bắc là một cao điểm thuộc hệ thống phòng thủ của Trường VBQGVN. Với nhã ý của Nguyễn Văn Nhuận.

Những cung nhạc mà TKS thường nghe mỗi lần vào
phạn xá, nhắc nhở nhiều đến những gì đã để lại khi ra
đi :
“Tôi vượt đường xa xôi tìm em đã khắp nơi,
Ra miền thùy dương xưa trăng nước còn mộng mơ.
Nghe tiếng chuông chùa bên giòng Hương Giang lững lờ,
Bến cũ cây đa nay còn thắm duyên tình xưa …”
Nén hương yêu, Duy Khánh & Châu Kỳ

“ … Ra đi là hết rồi !
Quay nhìn đoạn đời trôi,
Hôm nay sao lạnh lùng hồn lưu luyến.
Xa xa một bóng người,
Tay buồn cầm khăn lay,
Như nhắn lên vài tiếng tương phùng”.
Từ giã kinh thành, nhạc : Châu Kỳ, lời : Hồ Đình Phương

3.1.

MÙA QUÂN SỰ NĂM THỨ HAI

Mùa quân sự năm thứ hai của khóa 27 bắt đầu ngày 15 tháng 01
năm 1972. Trong mùa quân sự năm thứ hai, SVSQ khóa 27 được
huấn luyện chiến thuật cấp trung đội bộ binh, tháo ráp & sử dụng
thành thạo những vũ khí của ta (đại liên .30, đại liên M-60, đại bác
57 ly không giật, súng chống chiến xa 3.5) đang được trang bị cho
các đơn vị ngoài chiến trường; lẫn của địch (súng trường bá đỏ
CKC, AK-47, B-40, B-41). Học và thực tập nhị thức Bộ binh Thiết giáp, hành quân trực thăng vận, tuột núi, vượt sông, đoạn
đường chiến binh, làng Việt Cộng, tính toán và sử dụng chất nổ, các loại mìn bẫy của ta và của địch;
đặc lệnh truyền tin, biểu tín hiệu không lục; các dụng cụ, máy móc truyền tin cấp trung đội.

MÁY TRUYỀN TIN ANPRC-25 & ĐIỆN THOẠI DÃ CHIẾN TA-43/PT

HỒ THAN THỞ, MỘT VỊ TRÍ THƠ MỘNG CỦA ĐÀ LẠT VỚI
BÃI TẬP CÔNG BINH CỦA SVSQ TRONG MÙA QUÂN SỰ

THỰC TẬP NHỊ THỨC BỘ BINH THIẾT GIÁP10

10

Ảnh chụp năm 1972, với nhã ý của Nguyễn Văn Nhuận.

THỰC TẬP HÀNH QUÂN TRỰC THĂNG VẬN
3.2.

MÙA VĂN HÓA NĂM THỨ HAI

Mùa văn hóa năm thứ hai của khóa 27 bắt đầu vào tháng 04 năm 1972. Cũng trong tháng này, BCH
Trường VBQGVN có sự thay đổi về nhân sự :
1/ Chỉ huy trưởng: Thiếu tướng Lâm Quang Thơ11
2/ Chỉ huy phó: Chuẩn tướng Lê Văn Thân
3/ Tham mưu trưởng: Trung tá Huỳnh Văn Tâm (TMT khi khóa 27 tốt nghiệp là
Đại tá Nguyễn Bá Thịnh)
4/ Quân sự vụ trưởng: Trung tá Nguyễn Thúc Hùng
5/ Văn hóa vụ trưởng: Đại tá Nguyễn Văn Huệ (VHV trưởng khi khóa 27 tốt
nghiệp là Trung tá Nguyễn Phước Ưng Hiến, cũng là vị VHV trưởng cuối cùng
của Trường VBQGVN).
Cũng tương tự như chương trình văn hóa của năm thứ nhất, các môn học trong năm thứ hai cũng bao
gồm trong ba lãnh vực nhân văn, khoa học và kỹ thuật.
 Sử là vấn đề chính trong lãnh vực nhân văn, Sử Á và Sử Âu; Triết học với những nhà tư
tưởng, chính trị lớn của thế giới như Lão Tử, Mạnh Tử, Khổng Tử, Montesquieux, J J
Rousseau, Niccolo Machiavelli, Descartes; các trường phái như Trọng nông, Trọng thương,
Khắc kỷ, v.v.
 Khoa học bao gồm Vật lý với nguyên lý tương đối và hệ
thống qui chiếu, cơ, điện, từ, sóng, âm thanh, quang học;
Định luật Newton về chuyển động phân tử và hệ thống
phân tử, chuyển động điều hòa, trọng lực, quỷ đạo; Giải
tích véc-tơ với lý thuyết Green, Gauss và Stokes;
Moment, Ngẫu lực, Ma sát; Đại số tuyến tính giới thiệu
trường véc-tơ và hàm số tuyến tính, được áp dụng trong
11

Thiếu tướng Lâm Quang Thơ sinh năm 1931 tại Bạc Liêu. Ông tốt nghiệp khóa 3 Trường Võ bị Liên quân Đà
Lạt năm 1951 và chỉ huy các đơn vị thiết giáp từ chi đội đến trung đoàn và từng làm CHT Thiết giáp binh. Ông
giữ chức Tư lệnh sư đoàn 18 BB trong thời gian 1970-1972 trước khi về làm CHT Trường VBQGVN. Ông đã
tốt nghiệp Trường Sĩ quan Thiết giáp Fort Knox, Kentucky năm 1956 và Trường Chỉ huy & Tham mưu Fort
Leavenworth, Kansas năm 1964 tại Hoa Kỳ.

các môn kỹ thuật và kinh tế học của hai năm cuối; Phương trình vi phân với hệ thống phương
trình vi phân tuyến tính; Phép biến đổi Laplace thuận và nghịch để giải quyết những vấn đề
trong vật lý và kỹ thuật, nhất là trong phân tích mạch điện, biến những phần tử trong mạch
thành dạng tổng trở; những phương trình vi phân trong kỹ thuật điện thành những phương
trình đại số để có được lời giải tương đối dễ dàng hơn; Phương trình vi phân từng phần và cấp
số Fourrier; Xác xuất và Thống kê bao gồm phân tích dữ kiện, mô hình, các phân phối
(distribution) với nhiều biến số bất ngờ, giả thuyết, độ tin cậy, biến số bất kỳ gián đoạn hoặc
liên tục và phân phối bình thường (normal distribution) trước khi mở đường khai phá sang
kinh tế học vĩ mô và vi mô. Kinh tế vĩ mô học về lợi tức, sử dụng nhân sự và giá cả, sự giao
thoa giữa kinh tế nội địa và kinh tế toàn cầu, hoạch định và ảnh hưởng của chế độ tiền tệ và tài
chính. Kinh tế vi mô nghiên cứu tổng sản lượng quốc gia, lý thuyết về giá cả và cân bằng thị
trường, lạm phát và thương mại quốc tế, áp dụng vào chính sách công.


Kỹ thuật gồm các môn điện và điện tử : khái niệm về
tổng trở, cầu Wheatstone, khuếch đại, bộ lọc, chỉnh lưu,
biến thế, đèn; Động cơ một chiều, Máy phát điện xoay
chiều; Sử dụng oscilloscope trong phân tích mạch, biên
độ, cường độ của tín hiệu; Dụng cụ bán dẫn (p-n và
transistor), điện trở, tụ điện, cảm ứng; Cố thể (đúng ra
phải gọi là cơ học chất rắn hay Mechanics of Solids) để
tạo căn bản cho môn Sức chịu (bền) vật liệu của năm thứ
ba. Cố thể gồm hai phẩn chủ yếu là tĩnh học và động học. Tĩnh học nghiên cứu sự cân bằng
hai thứ nguyên (2D) và ba thứ nguyên (3D), lực, dầm, khung, sự ma sát và dây cáp. Động học
bao gồm động năng, khung dịch chuyển tuyến tính, khung quay và gia tốc Coriolis, công và
xung lượng.
Năm thứ hai cũng mang đến nhiều sự kiện khác cho khóa 27, đó là trắc nghiệm tâm lý để chọn quân
chủng; du hành thăm viếng các quân binh chủng, quân trường, trung tâm huấn luyện và tham gia chiến
dịch thông tin CTCT tại miền Trung.
3.3.

TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ

Bắt đầu từ khóa 25, Bộ TTM chỉ định Trường VBQGVN tổ chức chương trình huấn luyện sĩ quan
hiện dịch
liên quân chủng. Theo đó, 1/4 quân số mỗi khóa của Trường VBQGVN
sẽ
được chọn lựa theo khả năng và nguyện vọng để được huấn luyện
thành sĩ quan Không và Hải quân hiện dịch. Một cuộc trắc nghiệm
tâm lý do các chuyên viên của Bộ TTM đảm trách đã được tổ chức
khoảng gần cuối năm 1972 để chọn lựa những ứng viên cho chương
trình này. Kết quả trắc nghiệm tâm lý được tiếp nối bởi khảo sát
khắt khe về sức khỏe cho các SVSQ chọn Không quân và khả năng
học văn hóa trong hai năm đầu cho những ai chọn Hải quân. Sau
cùng, chiếu theo nguyện vọng của SVSQ, có 11 SVSQ của khóa 27 tiếp tục
chương trình huấn luyện liên quân chủng cho Không quân và 24 SVSQ cho Hải quân.

3.4.

DU HÀNH & QUAN SÁT

Một thời gian ngắn sau cuộc trắc nghiệm tâm lý, khóa 27 được tổ chức du hành thăm viếng các quân
binh chủng, quân trường, trung tâm huấn luyện và các cơ sở quân sự quan trọng của QLVNCH tại Sài
Gòn và Nha Trang. Đây là một chương trình được tổ chức hàng năm dành cho mỗi khóa của Trường
VBQGVN và ngay sau khi trắc nghiệm tâm lý nhằm giúp các SVSQ có một tầm nhìn tổng quát về cơ
cấu tổ chức và sự trưởng thành của QLVNCH, đồng thời định hướng cho các sĩ quan tương lai trong
việc chọn lựa quân và binh chủng để phục vụ khi ra trường.
Cuộc du hành & quan sát do Thiếu tá Quách Văn Thành hướng dẫn,
bắt đầu ngày 22/10 và kéo dài đến ngày 05/11/1972. Tại Sài Gòn,
khóa 27 đã thăm viếng Lục quân Công xưởng, Hải quân Công
xưởng, Trung tâm Kế toán An bài Điện tử, Trường BB Thủ Đức,
Trường Thiết giáp. Ra Nha Trang, khóa 27 đến quan sát huấn khu
Dục Mỹ và tuột dây tử thần tại Trung tâm Huấn luyện BĐQ, thăm
viếng Trung tâm Huấn luyện Hải quân và Không quân Nha Trang.

HẢI QUÂN CÔNG XƯỞNG & TRƯỜNG BB THỦ ĐỨC

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN BĐQ DỤC MỸ

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN & TRUNG TÂM
HUẤN LUYỆN KHÔNG QUÂN NHA TRANG

3.5.

CÔNG TÁC THÔNG TIN CHIẾN TRANH CHÍNH TRỊ

Để chuẩn bị tâm lý dân chúng VNCH trước khi hiệp định Paris được ký
kết, SVSQ tại các quân trường và TTHL được phân phối đi khắp các quân
khu nhằm giải thích với dân chúng địa phương về đường lối và chủ trương
của chính phủ VNCH cũng như đã phá các luận điệu tuyên truyền của CS.
SVSQ của Trường VBQGVN được phân phối ra hoạt động tại miền
Trung. Theo chỉ thị của Bộ Tổng Tham Mưu, Trường đã cử hai khóa 27 và
28 tham gia chiến dịch Thông Tin Chiến Tranh Chính Trị tại Quân Khu 1
(chỉ gồm bốn tỉnh Quảng Trị,Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Tín). Chiến dịch gồm có hai giai đoạn.
Giai đoạn 1 bắt đầu ngày 19 tháng 11 năm 1972 và chấm dứt ngày 14 tháng giêng năm 1973. Trong
giai đoạn này SVSQ Trần Đình Thâu, khóa 27 đã bị tử nạn. Sau khi hiệp định Paris được ký kết, ngày
27 tháng giêng năm 1973, khóa 27 lục quân và khóa 28 lại một lần nữa lên đường ra công tác tại Quân
Khu 1 và trở về trường ngày 06 tháng 04 năm 1973.
4.

HUẤN LUYỆN LIÊN QUÂN CHỦNG - NĂM THỨ BA

Đặc biệt từ năm thứ ba, khóa 27 được phân chia thành ba quân chủng hải, lục và không quân với
chương trình huấn luyện hải, lục và không quân riêng rẽ nên mùa quân sự và văn hóa cũng do đó có
sự khác biệt.
4.1.

MÙA QUÂN SỰ NĂM THỨ BA
Từ đầu năm 1971, Trung đoàn SVSQ từ 8 đại đội thuần túy lục quân lúc ban đầu
đã được phân chia lại thành 10 đại đội. Tiểu Đoàn 1 SVSQ có thêm Đại Đội I
(Không quân) và Tiểu Đoàn 2 SVSQ có thêm Đại Đội K (Hải quân). Dĩ nhiên
hai đại đội này chỉ có SVSQ hai khóa năm thứ 3 và thứ 4 mà thôi.

4.1.1.

Lục quân

Trong khi các SVSQ Lục Quân khóa 27 đảm nhiệm công tác Thông tin Chiến tranh Chính trị tại Quân
khu 1 thì các SVSQ Hải và Không quân thụ huấn chuyên môn tại hai Trung tâm Huấn luyện Hải và
Không quân Nha Trang.

MỘT ĐẠI ĐỘI LỤC QUÂN KHÓA 27
4.1.2.

Hải quân

Các SVSQ Hải Quân (đại đội K) về TTHL/HQ Nha Trang để học căn bản hải nghiệp như gửi và nhận
tín hiệu cờ (semaphore), đèn (signal lamp); vận chuyển, kỹ thuật thắt nút dây thừng (rope splicing);
hàng hải cận duyên; hàng hải thiên văn; hải sử; hành quân thủy bộ; trung tâm chiến báo. Học bơi lội
ngoài bãi biển Nha Trang; học lái tiểu vận đĩnh (tàu đổ bộ LCVP) tại cầu Đá. Sau đó ra TTHL/HQ
Cam Ranh học phòng tai (Damage Control) trong một tuần lễ; luân phiên thực tập trên các khinh tốc
đĩnh (PCF) và tuần duyên đĩnh (WPB hay Coastguard) tại Vùng 2 Duyên hải (từ Phan Thiết đến Bình
Định). Đặc biệt trong thời gian học lý thuyết, khóa 27 HQ đã hân hạnh được đón tiếp Thiếu tướng
Lâm Quang Thơ, Chỉ huy trưởng Trường VBQGVN xuống quan sát lớp học tại TTHL/HQ Nha
Trang.

LIÊN LẠC BẰNG CỜ GIỮA CÁC TÀU ĐI BIỂN

LIÊN LẠC BẰNG ĐÈN DÙNG KÝ HIỆU MORSE

NÚT THẮT & DÂY THỪNG, LƯỚI ĐỔ BỘ

TIỂU VẬN ĐĨNH

KHINH TỐC ĐĨNH & TUẦN DUYÊN ĐĨNH
Khi trở lại trường, khóa 27 HQ được huấn luyện chương trình quân sự
năm thứ ba của lục quân bao gồm vũ khí cộng đồng như súng cối; chiến
thuật cấp đại đội như đại đội phục kích, đại đội phản phục kích, tuột dây
tử thần, v.v. nhằm đáp ứng cho nhu cầu của những cuộc hành quân thủy
bộ trong kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh. Trong một cuộc hành quân
thủy bộ, người sĩ quan hải quân sẽ chỉ huy tất cả các lực lượng hành quân
được chuyển vận bằng tàu, cho đến khi đầu cầu đổ bộ được thiết lập xong.

ĐẠI ĐỘI HẢI QUÂN KHÓA 27
4.1.3.

Không quân
Các SVSQ Không Quân về TTHL/KQ Nha Trang để học bay khai tâm, Địa huấn
và Tài liệu Xuyên Mây. Trau dồi thêm Anh ngữ để chuẩn bị cho các SVSQ
Không quân sau khi tốt nghiệp sẽ được gửi đi thụ huấn tại Hoa Kỳ.

4.2.

MÙA VĂN HÓA NĂM THỨ BA

Sau thời gian công tác thông tin CTCT tại Quân khu 1, khóa 27 Lục quân trở về Trường, khóa 27 Hải
và Không quân cũng đã hoàn tất chương trình huấn luyện chuyên môn tại Nha Trang. Tất cả khóa 27

bắt đầu chương trình văn hóa của năm thứ ba. Giờ đây cũng tương ứng với chương trình huấn luyện
liên quân chủng; hải, lục và không quân có những môn học khác nhau và giống nhau.
Chương trình văn hóa của năm thứ ba chỉ bao gồm hai lãnh vực nhân văn và kỹ thuật với các môn học
chung cho cả ba quân chủng như sau :
 Về nhân văn, các SVSQ được dạy về Luật gia đình, Hình luật tố tụng và Luật công pháp quốc
tế; Hành chánh công quyền; Chính thể đối chiếu, tổng thống chế, quốc hội chế; Quân sử bao
gồm chiến tranh thời trung cổ, chiến tranh thời Nã-Phá-Luân, nội chiến Mỹ, chiến tranh thế
giới thứ I, thứ II và chiến tranh Triều Tiên; Chiến tranh lạnh phân tích các thành công của CS
tại Trung Hoa lục địa, tại Cuba, các thất bại của CS tại Phi, tại Hy Lạp và Mã Lai; Quản trị
học bao gồm căn bản liên ngành về quản trị nguồn nhân lực, phân tích kinh tế và tài chánh, thị
trường, lấy quyết định (decision-making) và chiến lược.


Các môn kỹ thuật ứng dụng mà Hải,
Lục và Không quân học chung là Sức
bền vật liệu bao gồm định luật Hook,
các hình thái ứng suất, kéo, nén đúng
tâm, xoắn, uốn phẳng và phức tạp, vòng
tròn Mohr, quang đàn tính, đàn hồi và
đàn dẽo, tác dụng nhiệt, hiện tượng từ
dão và sự mệt mõi của vật liệu; Lưu
chất gồm lưu thành lớp và hỗn lưu của
chất lỏng nén. Môn học này hướng dẫn
người SVSQ nghiên cứu lực và moment
tác dụng lên các vật thể bay, lực nâng,
lực trì qua nghiên cứu lưu võng trong
khí động học hai thứ nguyên (tiết diện
cánh) và ba thứ nguyên (cánh), thí
nghiệm buồng gió (wind tunnel); Nhiệt
động lực học với nguyên tắc bảo tồn
năng lượng, khái niệm enthalpi và
entropy, sử dụng giản đồ Mollier, cơ chế hoán chuyển năng lượng và khối lượng, bao gồm
định luật Fourier về truyền nhiệt, định luật Fick về phản xạ nhiệt, sử dụng các phương trình
liên quan để giải những bài toán về nhiệt độ của hệ thống hóa kỹ thuật, đặc biệt chú trọng đến
những phương trình vận chuyển để thông hiểu sự truyền nhiệt, phản xạ nhiệt và những phản
ứng hóa học xảy ra trong máy móc, dụng cụ; Lý thuyết truyền điện và phân phối điện với
dòng điện một chiều; xoay chiều một vị tướng (single-phase) và ba vị tướng (three-phase);
Phương trình Maxwell và những nguyên lý điện từ áp dụng cho hướng sóng, ăng-ten, ra-đa;
Cấp số Fourier và lý thuyết lấy mẫu (sampling theorem) để phân tích tín hiệu (signal); Máy
đẩy (automotive system analysis) gồm động cơ hơi nước, động cơ khí, động cơ đốt trong, hai
thì, bốn thì và Wankel; Tân vật lý, đúng ra phải gọi là vật lý nguyên lượng (quantum physics)
hay cơ học lượng tử (quantum mechanics) bổ sung cho cơ học Newton, nghiên cứu năng
lượng tầng hay năng lượng biên; đặt nền tảng cho môn kỹ thuật quân sự về vũ khí hạt nhân
chiến thuật và ảnh hưởng của phóng xạ trong hành quân của năm cuối.

THÍ NGHIỆM LƯU CHẤT12

THÍ NGHIỆM SỨC BỀN VẬT LIỆU13
Các SVSQ Lục quân sẽ học riêng môn Cơ cấu với dầm, khung, sườn của
cấu tạo cầu và kiến trúc; Kỹ thuật độ lệch cổ điển với phương pháp tích
phân hay công ảo; Phân tích bất định (indeterminate analysis) với phương
pháp lực hoặc phương pháp biến dạng (độ dốc, độ cứng hay phân phối
moment) để giải những hệ thống đàn hồi; Giao thông xa lộ giới thiệu
những nguyên tắc giao thông, tập trung trên hai vấn đề cơ bản là xa lộ và
lưu lượng xe cộ; Thổ cơ nghiên cứu đất như một vật liệu chủ yếu trong
xây dựng và làm nền móng; Nhựa đường nghiên cứu độ kết dính, xác định
tỉ lệ cơ cấu trong công trình xây dựng xa lộ, phi trường; Thanh hóa học
12

SVSQ quan sát lưu võng do máy phun dầu parafin qua tiết diện cánh trong thí nghiệm lưu thành lớp hai thứ
nguyên.
13
Từ trái sang phải là Nguyễn Ngọc Trân, Trần Quang Thành, Vũ Văn Xuân thuộc liên đội AB27, đang làm thí
nghiệm kéo đúng tâm trên máy thí nghiệm thủy lực Tinius Olsen.

cách xử lý nước, lọc nước bằng phương pháp chuyển đổi ion, xử lý nước thải. Các SVSQ Hải quân có
thêm môn Kiến trúc Chiến hạm, một trong những môn học lâu đời nhất của ngành kỹ thuật, đặt trọng
tâm trên hình dạng của vỏ tàu, sự ổn định, cấu trúc, điều kiện an toàn, điều hành con tàu và khả năng
đi biển (seaworthiness); Động cơ hơi nước, Động cơ dầu cặn, Các loại động cơ khác trên tàu biển, bộ
hoán chuyển nhiệt (heat exchanger), ngưng đọng (condenser), máy điều hòa không khí, sinh hàn
(refrigeration); Hải pháo nhấn mạnh sự khác biệt giữa hải pháo và pháo binh trên đất liền vì trên biển,
cả hai vị trí pháo và mục tiêu đều di động, sự nhấp nhô của sóng biển tạo thêm ảnh hưởng cho thứ
nguyên thứ ba. Môn học gồm hai phần chủ yếu là đạn dược (naval ordnance) và tác xạ (gunnery).
Trong khi đó, SVSQ Không quân học các môn : Khí tượng đặt trọng tâm vào thời tiết phi hành và ảnh
hưởng tổng quát đối với ngành hàng không; Thời tiết học cách phân tích dữ kiện, phân tích bản đồ
thời tiết, xử lý dữ kiện không khí tại mặt đất và trên cao; Kiến trúc phi cơ bao gồm thiết kế khí động
học và tiên đoán lưu võng, những thông số ảnh hưởng khi phân tích những giới hạn và ước đoán trọng
lượng ban đầu, tối ưu hóa hình dạng, hệ số và giới hạn an toàn, chọn lựa vật liệu căn cứ trên độ cứng,
trọng lượng và giá thành, phương cách lựa chọn động cơ, v.v.

BẢN DỊCH & NGUYÊN BẢN HAI QUYỂN SÁCH TIÊU BIỂU TRONG
CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA NĂM THỨ BA CỦA TRƯỜNG VBQGVN
Vì phải tham gia công tác thông tin CTCT tại Quân khu 1 mất đến 4 tháng nên khóa 27 Lục quân đã
tình nguyện học quân sự vào những ngày thứ bảy và chủ nhật trong mùa văn hóa, để có thể tốt nghiệp
đúng ngày qui định. Chương trình bao gồm chiến thuật và vũ khí trang bị cấp đại đội, súng cối, pháo
binh, viễn thám, hành quân không trợ, v.v.

KHÓA 27 THỰC TẬP HÀNH QUÂN VIỄN THÁM & HUẤN LUYỆN NHẢY DÙ

4.3.

THAM DỰ DIỄN HÀNH NGÀY QUÂN LỰC 19/06/1973

Tháng 06 năm 1973, khóa 27 đã cùng khóa 26 tham dự cuộc diễn hành kỷ niệm ngày Quân Lực 19/06
tại Sài Gòn cùng với hầu hết các đơn vị quân, binh chủng nhằm tuyên dương những chiến thắng lẫy
lừng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong việc ngăn chận cuộc tổng tấn công của Cộng sản Bắc
Việt trong âm mưu thôn tính miền Nam.

QUÂN KỲ TRƯỜNG VBQGVN & HIỆU KỲ TRUNG ĐOÀN SVSQ

HAI KHÓA 26 & 27 DIỄN TẬP TẠI ĐÀ LẠT TRƯỚC KHI VỀ SÀI GÒN

HAI KHÓA 26 & 27 THAM DỰ CUỘC DIỄN HÀNH
NGÀY QUÂN LỰC NĂM 1973 TẠI SÀI GÒN

4.4.

LỄ TRAO NHẪN

Năm thứ ba, các SVSQ của Trường VBQGVN làm lễ trao nhẫn truyền
thống, vừa để kỷ niệm thời gian thụ huấn tại trường vừa để dễ dàng nhận
nhau giữa các khóa khi ra đơn vị. Giữ đúng truyền thống này, ngày 27
tháng 10 năm 1973, khóa 27 làm lễ trao nhẫn truyền thống của Trường,
mỗi SVSQ khóa 27 được nhận một nhẫn truyền thống và được quyền chọn
người trao và đeo nhẫn cho mình; có thể là thân nhân, thân hữu, sĩ quan cán bộ hay khóa đàn anh.

BÌ THƯ CỦA MỘT SVSQ KHÓA 27 GỬI CHO THÂN NHÂN

NHẪN TRUYỀN THỐNG & BUỔI LỄ TRAO NHẪN CỦA KHÓA 27

CỜ KIẾM TRAO TAY - NĂM THỨ TƯ

5.

LỄ BÀN GIAO QUỐC, QUÂN KỲ LẠI CHO
KHÓA 27 TRONG BUỔI LỄ MÃN KHÓA 26

Cũng như năm thứ ba, năm chót của SVSQ khóa 27 cũng nằm trong chương trình huấn luyện sĩ quan
hiện dịch liên quân chủng.
5.1.

MÙA QUÂN SỰ NĂM THỨ TƯ

5.1.1.

Lục quân
TIỂU ĐOÀN 2 SVSQ : Tiểu đoàn 2 huấn luyện Tân Khóa Sinh khóa 30 đợt I
 Khóa 27 tiểu đoàn 2 huấn luyện TKS khóa 30 đợt I trong tháng 2 năm
1974
 Sĩ quan Cán bộ Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn TKS là Đại úy Nguyễn Văn





Dục
Sĩ quan Cán bộ Tiểu đoàn phó tiểu đoàn TKS là Trung úy Huỳnh Văn Hoa
SVSQ Cán bộ Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn TKS là SVSQ Hoàng Văn Nhuận
Khóa 27, tiểu đoàn 1 về Sài Gòn học khóa 329 Nhảy Dù.
TIỂU ĐOÀN 1 SVSQ : Tiểu đoàn 1 huấn luyện Tân Khóa Sinh khóa 30
đợt II
 Tháng 03/1974, khóa 27 tiểu đoàn 1 huấn luyện TKS khóa 30 đợt
II
 SVSQ Cán bộ Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn TKS là SVSQ Nguyễn
Mạnh Thản
 Khóa 27, tiểu đoàn 2 về Sài Gòn học khóa 332 Nhảy Dù.

KHÓA 27 THỰC TẬP NHẢY DÙ TẠI SÀI GÒN & NHẢY BIỂU DIỄN TẠI SÂN CÙ, ĐÀ LẠT

KHÓA 27 HUẤN LUYỆN TÂN KHÓA SINH KHÓA 30

Trong thời gian các SVSQ Lục Quân huấn luyện TKS và học ND thì các SVSQ Hải Quân và Không
Quân ra Nha Trang học chuyên môn của quân chủng liên hệ.
5.1.2.

Hải quân

Các SVSQ khóa 27 Hải Quân (đại đội K) trở lại TTHL/HQ Nha Trang để thực tập hải hành, làm quen
với sóng gió đại dương. Chiến hạm thực tập là hộ tống hạm Kỳ Hòa HQ-09. Hạm trưởng là HQ Trung
tá Nguyễn Như Phú, cựu SVSQ khóa 16 Võ Bị. Chương trình huấn luyện gồm đi phiên hải hành, thực
tập các nhiệm sở tác chiến, đào thoát, yểm trợ cứu nạn thương thuyền bị mắc cạn tại quần đảo Trường
Sa. Sử dụng hải pháo gồm các loại đại bác 76.2 ly, đại bác phòng không Oerlikon 20 ly, Bofor 40 ly.

HẢI PHÁO (từ trái sang phải) 76.2 mm, 40 mm, 20 mm

KHÓA 27 HQ THỰC TẬP TRÊN HỘ TỐNG HẠM KỲ HÒA HQ-09

5.1.3.

Không quân

Các SVSQ khóa 27 Không quân (ĐĐ I) trở lại TTHL/KQ Nha
Trang để học Phi huấn phi cơ Cessna T-41 Mescalero tại Phi đoàn
918 và tập bay một mình.

5.2.

MÙA VĂN HÓA NĂM THỨ TƯ

Mùa văn hóa năm thứ 4 bắt đầu ngày 15 tháng 04 năm 1974 và đây cũng
là năm học cuối cùng của tất cả các SVSQ khóa 27. Cũng giống như năm
thứ ba, chương trình văn hóa năm thứ tư là chương trình liên quân chủng.
Các SVSQ hải, lục và không quân sẽ học chung một số môn học căn bản
và có riêng những môn cho quân chủng của mình. Cũng trong mùa văn
hóa này, khóa 27 được học, thực hành bảo trì và thi lái xe để có được bằng lái quân xa trước khi ra
trường.
5.3.

HỆ THỐNG TỰ CHỈ HUY

Trung đoàn SVSQ được chỉ huy bởi một hệ thống từ cấp trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội, trung đội
xuống đến tiểu đội. Gọi là hệ thống tự chỉ huy vì các chức vụ từ trung đoàn trưởng xuống đến tiểu đội
trưởng hoàn toàn do SVSQ khóa năm thứ tư nắm giữ. Hệ thống Tự Chỉ Huy của khóa 27 được chia
làm hai đợt.

SVSQ/CB TRUNG ĐOÀN TRƯỞNG
SVSQ/THAM MƯU BAN 1
SVSQ/TM B3
SVSQ/TM B4
SVSQ/TM B5

5.4.

CẤP TRUNG ĐOÀN
ĐỢT I

CẤP TRUNG ĐOÀN
ĐỢT II

Nguyễn Văn Quốc
Ngô Tái Hiệp
Ngô Văn Liêm
Lê Mạnh Kha
Nguyễn Duy Niên

Hoàng Văn Nhuận
Ngô Tái Hiệp
Ngô Văn Liêm
Dương Hải Thanh
Bùi Tấn Chức

SÁCH LƯU NIỆM

Một quyển sách lưu niệm của khóa 27 được in ấn và phân phát cho
từng SVSQ khoảng 2 tháng trước ngày mãn khóa. Nội dung quyển
lưu niệm gồm có ba phần chánh. Phần đầu tiên là hình ảnh giới
thiệu lãnh đạo các cấp của chính phủ và quân đội, hệ thống chỉ huy
của Trường VBQGVN. Phần thứ nhì là nội dung chính của quyển
lưu niệm, dành cho 10 đại đội SVSQ, mỗi trang dành riêng theo
thiết kế của từng SVSQ nhằm ghi lại hình ảnh, tóm lược tiểu sử cá
nhân, những kỷ niệm tại trường, cảm nghĩ hay ước vọng cho tương lai. Phần sau cùng là hình ảnh của
khóa 27 khi thực tập chiến thuật trong mùa quân sự, những hoạt động tại lớp học hay trong phòng thí
nghiệm của mùa văn hóa và chương trình huấn luyện liên quân chủng của hai năm cuối. Sau biến cố
năm 1975, quyển lưu niệm đã được tái bản tại Mỹ để các cựu SVSQ khóa 27 có thể giữ lại dấu ấn của
những ngày tháng cũ.

SÁCH LƯU NIỆM CỦA KHÓA 2714

5.5.

LỄ MÃN KHÓA
Có trung hiếu nên đứng trong trời đất,
Không công danh thà nát với cỏ cây.
Phận sự làm trai, Nguyễn Công Trứ

Sau 4 năm cố gắng không ngừng để trau dồi các lãnh vực văn hóa, quân sự, thể chất và lãnh đạo chỉ
huy, tất cả các SVSQ khóa 27 đã sẵn sàng lên đường để phục vụ Tổ quốc và Quân đội.
Trong buổi lễ mãn khóa, Thiếu tướng Lâm Quang Thơ, Chỉ huy trưởng Trường VBQGVN đã trình
diện khóa 27 lên Chủ tọa:
"Kính thưa Tổng Thống,
Tôi xin trình diện lên Tổng Thống 182 Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 27 Hiện Dịch. Khóa này đã
được thụ huấn 4 năm tại Trường và kể từ ngày tốt nghiệp hôm nay họ đã sẵn sàng lên đường
phục vụ Tổ Quốc và Dân Tộc".
Khóa 27 tốt nghiệp ngày 27 tháng 12 năm 1974 dưới sự chủ tọa của Tổng thống
VNCH Nguyễn Văn Thiệu và được đặt tên là khóa Chuẩn tướng Trương Hữu
Đức.
Có 182 Tân Sĩ Quan tốt nghiệp (trong đó K27: 179 cộng 3 do K26 gửi lại), được
cấp văn bằng Cử nhân Khoa học Ứng dụng và văn bằng Tốt nghiệp Trường Võ
bị Quốc gia Việt Nam, gồm có :
 Hải quân:
24 sĩ quan
 Lục quân:
148 sĩ quan
 Không quân: 10 sĩ quan
Các tân sĩ quan khóa 27 Lục quân được phân phối về đơn vị như sau: SĐ 1/BB: 08 sĩ quan, SĐ 2/BB:
06, SĐ 3/BB: 06, SĐ 5/BB: 06, SĐ 7/BB: 06, SĐ 9/BB: 06, SĐ 18/BB: 06, SĐ 21/BB: 06, SĐ 22/BB:
08, SĐ 23/BB: 06, SĐ 25/BB: 06, Biệt Cách 81 Nhảy Dù: 02, Nha Kỹ Thuật: 03, Thiết Giáp: 09, Pháo
Binh: 14, Nhảy Dù: 14, Thủy Quân Lục Chiến: 14, Biệt Động Quân: 21.
14

Nguyên bản được phân phát trước khi ra trường. Với nhã ý của Nguyễn Văn Nhuận.

Đặc biệt khóa 27 có hai Thủ Khoa là SVSQ Hoàng Văn Nhuận, Thiết Giáp
& SVSQ Lê Mạnh Kha, Hải Quân. Tên của cả hai đều được khắc lên kiếm
Thủ Khoa, nhưng người được Tổng thống VNCH gắn cấp bậc thiếu úy, trao
kiếm và cung tên tại vũ đình trường Lê Lợi là SVSQ Hoàng Văn Nhuận.
Trong ngày mãn khóa 27, Tổng thống VNCH cũng đã tuyên dương công
trạng trước Quân đội Trường VBQGVN và trao gắn anh dũng bội tinh với
nhành dương liễu cho quân kỳ của Trường. Như vậy Trường VBQGVN đã
3 lần được tuyên dương công trạng trước Quân đội và 3 lần được trao gắn
anh dũng bội tinh với nhành dương liễu.

BUỔI LỄ MÃN KHÓA 27

BUỔI LỄ MÃN KHÓA 27

KỊCH MÃN KHÓA 27 : TRẬN ĐỐNG ĐA

TIẾP THÂN NHÂN TRONG PHẠN XÁ SAU BUỔI LỄ
6.

XUỐNG NÚI - RA ĐƠN VỊ
Chàng từ đi vào nơi gió cát,
Đêm trăng này nghỉ mát phương nao ?
Chinh phụ ngâm, Đặng Trần Côn

Sau lễ mãn khóa, các tân sĩ quan khóa 27 hải, lục và không quân tiếp tục thụ huấn những khóa huấn
luyện có liên quan đến quân chủng của mình.
6.1.

LỤC QUÂN

Ngày 31 tháng 12 năm 1974, 145 tân sĩ quan Lục Quân lên đường đến Dục Mỹ,
Nha Trang để thụ huấn khóa I Hành Quân Biệt Động Rừng Núi Sình Lầy Đặc
Biệt, thời gian 4 tuần lễ từ ngày 01 tháng 01 năm 1975 đến ngày 28 tháng 01
năm 1975. Thủ Khoa là Thiếu úy Trương Phước Hường và Thiếu úy Nguyễn
Văn Xuyên. Cũng tại đây các tân sĩ quan khóa 27 Lục Quân tiếp tục học khóa
Bảo Trì Quân Trang Quân Dụng trong thời gian một tuần lễ, được kết thúc ngày
04 tháng 02 năm 1975. Trong thời gian này khóa 27 Lục quân được hân hạnh
đón tiếp Chuẩn tướng Lê Văn Thân, Tư lệnh phó Quân đoàn II (cựu Chỉ huy phó Trường VBQGVN)
đến thăm viếng và quan sát khóa học.
Rời Dục Mỹ, Nha Trang các sĩ quan khóa 27 Lục Quân trở về Sài Gòn tham dự khóa Phát Triển Hiệu
Năng Quân Lực, thời gian 3 tuần lễ từ ngày 20 tháng 02 đến ngày 12 tháng 03 năm 1975. Thủ khoa là
Thiếu úy Trần Hữu Hạnh.
6.2.

HẢI QUÂN

Các tân sĩ quan khóa 27 HQ trình diện Bộ Tư lệnh HQ tại SG, được làm thủ tục đổi số quân từ lục
quân sang hải quân và được lệnh dự cuộc thi trắc nghiệm Anh ngữ tại Trường Sinh ngữ Quân đội để
có thể tham dự chương trình thực tập trên Đệ Thất hạm đội của Mỹ.

24 tân sĩ quan khóa 27 HQ trở lại TTHL/HQ Nha Trang để thu thập thêm
kinh nghiệm đi biển, cùng lúc với hai khóa 28 và 29 HQ thực tập hải hành
trên dương vận hạm Cần Thơ HQ-801. Hạm trưởng là HQ Thiếu tá
Nguyễn Phú Bá. Chương trình bao gồm cả lý thuyết lẫn thực hành, các
môn vận chuyển, hàng hải thiên văn, đi phiên hải hành, các nhiệm sở tác
chiến, cứu người rơi xuống biển, v.v. Thăm viếng các đài kiểm báo và đảo
Côn Sơn. Kết thúc chuyến đi biển, các sĩ quan khóa 27 HQ trở lại TTHL/HQ Nha Trang để chọn lựa
đơn vị tàu phục vụ và về Sài Gòn trên chuyến phi cơ chót từ phi trường Nha Trang ngày 1/4/1975.
Ngày hôm sau, thành phố rơi vào tay quân CSBV.

DƯƠNG VẬN HẠM CẦN THƠ HQ-801

Về đến Sài Gòn, 12 sĩ quan đạt đủ số điểm cần thiết trong cuộc thi trắc nghiệm Anh ngữ, tham dự lớp
Anh ngữ bổ túc tại TTHL/HQ Sài Gòn cho đến ngày 30 tháng 04 năm 1975. Số sĩ quan còn lại đáo
nhậm các chiến hạm đã chọn trước.
6.3.

KHÔNG QUÂN

Để chuẩn bị cho việc đi tu nghiệp về Không quân tại Hoa Kỳ, sau khi tốt
nghiệp các tân sĩ quan Không quân khóa 27 về Sài Gòn tiếp tục học Anh
ngữ tại Trường Sinh Ngữ Quân Đội cho đến ngày 30 tháng 04 năm 1975.

6.4.

BẰNG CẤP & CHỨNG CHỈ CÁC TÂN SĨ QUAN KHÓA 27 ĐÃ NHẬN ĐƯỢC
1/
2/
3/
4/
5/

Cử Nhân Khoa Học Ứng Dụng
Tốt Nghiệp Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam
Nhảy Dù
Hành Quân Biệt Động Rừng Núi Sình Lầy
Phát Triển Hiệu Năng Quân Lực.

THIẾU TƯỚNG CHT/TVBQGVN & HỘI ĐỒNG VĂN HÓA
KÝ VĂN BẰNG CỬ NHÂN KHOA HỌC ỨNG DỤNG

VĂN BẰNG CỬ NHÂN KHOA HỌC ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP TRƯỜNG VBQGVN

BẰNG NHẢY DÙ15

15

Với nhã ý của Nguyễn Ngọc Trí.

BẰNG HÀNH QUÂN BIỆT ĐỘNG RỪNG NÚI SÌNH LẦY16

CHỨNG CHỈ KHÓA HƯỚNG DẪN PHÁT
TRIỂN HIỆU NĂNG QUÂN LỰC17
16
17

Với nhã ý của Nguyễn Ngọc Trí.
Ảnh cùng nguồn trên.

6.5.

THAM DỰ TRẬN ĐÁNH CUỐI CÙNG
Ra trường danh lợi, vinh liền nhục,
Vào cuộc trần ai, khóc trước cười.
Con đường làm quan, Nguyễn Công Trứ

Mặc dù chỉ phục vụ đơn vị trong một thời gian ngắn, nhưng các tân sĩ quan khóa 27 đã sát cánh cùng
đồng đội anh dũng chiến đấu, có nhiều người đã anh dũng hy sinh trên chiến trường.
Tính đến nay có 25 sĩ quan khóa 27 (trong đó có Thủ khoa Hoàng Văn
Nhuận) đã anh dũng hy sinh, bỏ mình trong lao tù Cộng Sản, hoặc qua
đời vì bệnh, được liệt kê như sau:
1/ Nhảy Dù:
05
2/ Biệt Động Quân:
03
3/ Thủy Quân Lục Chiến:
03
4/ Pháo Binh:
02
5/ Thiết Giáp:
02
6/ Hải Quân:
03
7/ Các đơn vị khác:
07
Ngày 30 tháng 04 năm 1975 là một biến cố đau thương nhất của dân tộc Việt Nam nói chung và của
khóa 27 nói riêng. Lực lượng quân, cán, chính chỉ có một số rất ít may mắn được ra nước ngoài, số
còn lại đã phải vào các trại tập trung của Cộng Sản, khóa 27 cũng không là một ngoại lệ.
7.

KHÓA 27 TRONG THỜI BÌNH
Dấu binh lửa, nước non như cũ,
Kẻ hành nhân qua đó chạnh thương.
Phận trai già ruổi chiến trường,
Chàng Siêu tóc đã điểm sương mới về.
Chinh phụ ngâm, Đặng Trần Côn

Sau chiến tranh và ngục tù cải tạo, nhiều cựu sĩ quan khóa 27 đã liều mình vượt biên bằng đường biển
hoặc đường bộ để đến được bến bờ tự do và định cư tại các nước thứ ba. Phần lớn định cư tại Bắc Mỹ,
một số ít hơn tại Âu châu và Úc châu. Hiện khóa 27 có 89 người đang sống rải rác tại các quốc gia
trên khắp thế giới, 69 người đang sống tại quê nhà và phải chịu sự kềm kẹp của bạo quyền Cộng Sản.
Theo đúng tôn chỉ của Trường VBQGVN, đào tạo sĩ quan hiện dịch trong 4 năm
vừa để thỏa mãn cho yêu cầu bảo vệ đất nước trong thời chiến mà cũng nằm trong
kế hoạch đầu tư cho thời bình, có đủ khả năng thực hiện hoặc giám sát những kế
hoạch tái thiết thời hậu chiến. Bị buộc phải giã từ vũ khí, một số cựu sĩ quan
khóa 27 trở lại với sách đèn và đã chứng tỏ được khả năng mà Trường Mẹ đã
hun đúc và kỳ vọng. Nhiều người trong số này đã đạt được những bằng cấp thạc
sĩ, tiến sĩ trong các ngành công nghiệp hiện đại như điện tử, cơ khí, hạt nhân, hàng không và không
gian.

Dù đang ở đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào, người sĩ quan xuất thân khóa 27 Trường VBQGVN
luôn luôn ghi nhớ hai câu phương châm mà Trường Mẹ đã dạy dỗ, với một chút sửa đổi để phù hợp
với hoàn cảnh và thời gian :
“Luôn luôn nêu chí hiên ngang,
Không sờn nguy khổ, không màng hiển vinh”

TÂM NIỆM CỦA NGƯỜI SVSQ/TVBQGVN

