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Tại sao tôi còn nặng tình với 
quân chủng Hải Quân: 

 

 
 
 

 
Sau 30/4/1975 cuộc chiến Việt Nam chấm dứt không ít chiến 
hữu VNCH ngay khi cởi bỏ bộ quân phục, họ đã xua đuổi 
thời lính chiến của họ đi nhanh vào dĩ vãng. Họ xem đời 
chiến binh đã là qúa khứ, họ không hề muốn nhắc đến. 
Không ít bạn bè của chúng tôi từng thân thiết khi xưa như 
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chung quân trường, cùng đõn vị, cùng trên chiến trường, 
chung phiên hải hành trên một chiến hạm bổng dưng qua 
biến cố tháng 4 đen, họ lánh xa tất cả những gì, những ai đã 
dính dấp đến thời chiến binh của họ. Họ chối bỏ lý tưởng hay 
thay đổi cái nhìn về cuộc chiến chống Cộng hoặc vì lý do 
riêng. Và cũng có thể vì họ đang phải đối mặt với cuộc mưu 
sinh mới đầy khó khăn hay đang thụ hưởng đời sống mới đầy 
thịnh vượng nơi xứ người. Họ đành hoặc muốn cắt bỏ qúa 
khứ. Dù lý do nào đi nữa, chúng ta những người còn yêu đời 
lính và uất ức khi phải buông súng hàng địch cảm thấy buồn, 
thất vọng, ngạc nhiên và thắc mắc vể họ. Quân lực VNCH 
từng là đội quân anh dũng và thiện chiến nhưng bị đầu nậu 
chính trị đồng minh của mình (Hoa Kỳ) triệt buột chính 
quyền miền Nam ngồi vào Hoà Đàm Ba Lê -1973 để sau đó 
miền Nam phải đõn độc chiến đấu với cả khối Cộng Sản 
Quốc Tế,,Liên Sô và Tàu cộng  đã xua tai sai CSVN đánh 
cướp miền Nam, nhuộm đỏ Việt Nam theo ván cờ của các 
siêu cường Đỏ và Tư bản thế giới. 
Dù quân lực VNCH bị bức tử, tan rã nhưng hầu hết người 
lính miền Nam vẫn trung kiên với Tổ quốc, tiếp tục trách 
nhiệm của người lính Quốc Gia bằng hành động chiến đấu 
chống Cộng dưới nhiều hình thức khác nhau. Họ không mặc 
cảm là đội quân thua trận. Trong nước, người lính VNCH 
chắc hẳn vẫn kiên cường và chấp nhận mọi hoàn cảnh tồi tệ 
nhất mà kẻ ‘thắng trận’ áp đặt. Tại hải ngoại, người lính 
VNCH vẫn đứng dưới lá cờ Quốc Gia, vẫn tự hào màu áo 
của binh chủng và kiên cường tiếp tục chiến đấu cho lý 
tưởng: Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho Tổ Quốc Việt 
Nam. Họ sẽ chiến đấu đến cùng. Một mai vì tuổi gìa sức yếu 
hay bệnh tật qua đời nhưng họ sẽ mang theo hoài bảo thế hệ 
con em tiếp tục đấu tranh đến khi nào quê hương hoàn toàn 
thoát khỏi bạo quyền CSVN. Những chỉ dấu gần đây trên 
quê hương cho thấy đảng cầm quyền CSVN đang hấp hối. 
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Hằng loạt đảng viên, tướng lãnh CSVN đã và đang chối bỏ 
Đảng và chôn vùi bóng ma bác Hồ. Những đảng viên CS 
thức thời và tầng lớp trí thức yêu nước đang vùng lên dâng 
kiến nghị đòi đảng CSVN sửa đổi hiến pháp và xóa bỏ ‘xã 
hội chủ nghĩa’……. 
Trong cái tập thể chiến sĩ còn trung kiên với lý tưởng Quốc 
Gia, còn yêu màu áo trận, còn có tôi, một cựu chiến binh hải 
quân vô danh nhưng còn nặng lòng với quê hương, nặng tình 
với quân chủng mẹ. 
Vốn là một sĩ quan hải quân của quân lực VNCH, ngày nay 
khi có dịp mặc lại bộ quân phục ngày xưa, tôi vẫn mang 
niềm tự hào từ nó như trăm ngàn người lính VNCH khác. 

 
Xin cám ơn quân chủng mẹ: 
- Vì là người lính thủy, tôi được một thời tuổi trẻ phục vụ 
trong quân chủng hải quân để có dịp góp phần cùng với hàng 
chục ngàn chiến hữu hải quân khác bảo vệ sông ngòi, hải đảo 
và lãnh hải của miền Nam nước Việt. 
- Vì là người lính thủy, tôi đã lỡ tàu theo hạm đội di tản năm 
1975. Tôi ở lại và vào tù cộng sản nhiều năm. Tôi đã ném 
được mùi khát máu của ngưiờ cộng sản và thấy sự dã 
man của nhà cầm quyền CSVN lùa hằng chục triệu người 
dân nước Việt vào một nhà tù khổng lồ gọi là ‘xã hội chủ 
nghĩa’ và họ đã lộ nguyên hình giai cấp tư bản đỏ giàu sụ, 
đồng thời họ tỏ rõ vai trò thái thú trung thành của Tàu cộng 
để được đàn anh che chở và bảo vệ ngôi vị. 
- Vì là người lính thủy, tôi có dịp đi đó đây để biết được 
nhiều miền, nhiều nơi của miền Nam giàu thịnh: 
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Khi xưa giang hành trên các chiến đĩnh, tôi đi đến những 
vùng quê với những địa danh xa lạ nằm hai bên bờ sông 
rạch. Tôi quen tên và thuộc lào những ấp làng ven bờ của 
những dòng sông ngắn, con sông dài. Trên chiến đĩnh tuần 
duyên tôi được đặt chân lên những xóm chài, vựa cá tôm 
giàu hải sản. Tôi được làm quen với nhiều ngư dân thành 
thật chất phác, những cô gái mộc mạc, chân lắm tay bùn 
nhưng đầy duyên dáng, hiền hòa, Nhờ đi biển tôi phân biệt 
được nhiều dạng ghe thuyền làm nghề biển  của miền Trung, 
của Vũng Tàu, của Kiên Giang Rạch Giá, cũng như 
biết được những phương tiện thô sơ nhưng đánh bắt cá 
tôm đầy ấp như  ghe đi te, ghe xệp, ghe cào, những loại nò 
thật to  bẩy cá được bố trí nằm xa tít ngoài biển như thế trận 
bát quái khổng lồ dẫn dụ cá vào nò (nò đặt ngoài biển, rọ thì 
nhỏ đặt trong sông, cá vào nhưng không trở ra được). 
Đi biển, tôi được thưởng ngoạn những bờ biển xanh lơ tuyệt 
đẹp khi sóng yên gió lặng., Có khi neo tàu, cùng vài thủy thủ 
 lên những hải đảo xa xôi nằm tận cùng ngoài khơi của Tô 
quốc. Có những hòn đão thật xa bờ, lần đầu bước chân lên 
đảo nghe người Việt nói tiếng địa phương như chim hót, 
chúng tôi không tài nào nghe hiểu được, tưởng chừng như 
đang lạc vào một quốc gia khác. Chúng tôi cũng có nhiều lần 
đánh đuổi hay bắt những ghe thuyền của Thái Lan xâm nhập 
hải phận Việt Nam tấn công những hải đảo nhỏ hoặc vây 
lưới  đánh cấp cá tôm hay cướp của hoặc đàn áp ngư phủ 
người Việt. 
Phục vụ những đơn vị tác chiến đã cho tôi thêm kinh nghiệm 
và dạn dầy can đãm hơn khi đụng địch trong kinh rạch trên 
sông hay lâm trận khi đưa tàu ra vào những vùng địch quân 
thường phục kích như cửa Bồ Đề (Năm Căn), kinh Cái 
Nháp, Đầm Vơi. Trên chiến hạm tuần duyên, tuần dương tôi 
được đi qua những vùng biển bao la từ miền Trung ôm lấy 
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mũi Cà Mau, ghé đảo Giáng Tiên (Poulo Obi – Hòn Khoai) 
uống những ngụm nước ngọt mát rượi của suối Tiên trên 
đường lội từ Duyên Đoàn 41 lên thăm trưởng đài Kiểm Báo 
401. Tàu đưa tôi đi qua Hòn Tre ngoài xa cửa Sông Ông 
Đốc, phía dưới là cửa Hải Yến và cho tàu đi về phía Bắc sẽ 
ngang hòn Đá Bạc, nơi mà đôi khi chiến hạm hay chiến đĩnh 
dùng súng cối triệt hạ những lá cờ của Việt cộng mỗi khi 
chúng xuất hiện trên chóp hòn. Đôi khi ghé Duyên Đoàn 43 
Hòn Tre, Rạch Gía giải khát vài chai bia trâu (bia lớn con 
cọp) với những thằng bạn hải quân của Duyên Đoàn, rồi tiếp 
tục ra khơi ghé lên đảo Thổ Châu (Poulo Pajang – hậu cứ 
Duyên Đoàn 42), đi ngang hòn Heo, hòn Sơn Rái 
(Tamassou) và đưa tàu đi tuần tận cùng Bắc đảo Phú Quốc. 
Sung sướng nhất khi tàu ghé bến An Thới, lên bờ gặp rất 
nhiều bè bạn hải quân của Hải Đội 4 Duyên Phòng, của căn 
Cứ Tiếp Vận An Thới, Căn Cứ HQ Phú Quốc, Duyên Đoàn 
42 để kéo nhau vào quán Biển, ghé quán Đảo lai rai, vui 
không tả. Thú vị nhất tại An Thới khi tàu vừa cập bến, lên bờ 
đi thẳng một mạch ra chợ, đến quán ăn Phở Bò Vàng làm 
một ly cà phê đá và tô phở lớn bốc khói thơm phức….thật 
đã. Ngoài món phở bò nổi tiếng, quán ăn còn có thêm món 
bò tái chanh thật tuyệt cú mèo mà chúng tôi khó bỏ qua mỗi 
khi ghé vào quán. Chủ nhân quán ăn không ai khác hơn là 
của gia đình Đỗ Kỳ Nam, khóa 6/ OCS. (vợ chồng Đỗ Kỳ 
Nam hiện đang ở Oakland, Bắc California có một nhà hàng 
để tiếp tục phát huy nghệ thuật nấu ăn) 
- Vì là người lính thủy, tôi được huấn luyện chuyên nghiệp 
hải quân và quân chủng mẹ đã cho tôi cơ hội làm thuyền 
trưởng để tự mình thao tác cùng chiến đĩnh (PCF – Hải Đội 4 
và 5 Duyên Phòng) ngày đêm ngang dọc tuần tiểu bờ biển 
phía Nam nước Việt. Hải quân cũng đã toi luyện cho tôi 
quen sóng biển đại dương khi là sĩ quan hải hành trên chiến 
hạm. 
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Bảy năm trong ngục tù cộng sản. cuối  năm 1982 ra tù, vốn 
là người lính thủy  được binh chủng mẹ đã rèn luyện và cho 
tôi những cơ hội nêu trên đã gíúp tôi có can đảm, có kinh 
nghiệm và có sức chịu sóng gió trở thành một tài công vượt 
biên, lèo lái con thuyền vượt trùng dương đi tìm tự do và 
tương lai cho con cái. Tuy con thuyền bé nhỏ mong manh 
nhưng đã đưa được gia đình tôi và hàng trăm thuyền nhân 
khác an toàn đến bến bờ tự do với thời gian hải hành ngắn 
nhất. Tất cả thuyền nhân đều an toàn, khoẻ mạnh. 
Nếu mai này, CSVN vẫn tồn tại trên quê hương, con cháu 
của tôi sẽ không trở về quê hương nước Việt. Nếu như vậy 
những thế hệ con cháu của tôi mai sau chúng đành chấp nhận 
bản xứ này là quê hương. Nhưng chắn chắc một điều là 
chúng sẽ không quên cội nguồn di dân của gia tộc mình, 
khởi từ ông Tổ là một sĩ quan hải quân của miền Nam nước 
Việt xưa kia. 
Đó là lý do hôm nay, ngày mai và sau này tại sao tôi nặng 
tình với quân chủng mẹ và vẫn tự hào là một sĩ quan hải 
quân của quân Lực VNCH. Một Niềm tự hào chính 
đáng!…………….. 

………………………………………………………. 

Republic of Vietnam Navy 
The Republic of Vietnam Navy – VNN (Vietnamese: Hải 
quân Việt Nam Cộng Hòa – HQVNCH) was the naval 
branch of the Republic of Vietnam’s Military Forces, the 
official military of the former Republic of Vietnam (or South 
Vietnam) from 1955 to 1975. The early fleet consisted of 
boats from France. After 1955 and the transfer of the armed 
forces to Vietnamese control, the fleet was supplied from the 



 

Đặc san Hoài Niệm SQHQ “ Lưu Đày ”  • 2015 

United States. With assistance from the U.S., the VNN 
became one of the world’s largest navies with 42,000 men 
and women and 672 amphibious ships and craft, 20 mine 
warfare vessels, 450 patrol craft, 56 service craft, and 242 
junks. 

Các trường đào tạo Sĩ Quan Hải Quân 
VNCH 

 
Bất cứ một quân nhân hải quân nào cũng phải được huấn 
luyện từ một hay nhiều quân trường, gọi là nơi xuất thân. 
Xuất thân của sĩ quan hải quân VNCH từ nhiều xuất xứ khác 
nhau: từ Hàng Hải Thương Thuyền,trường Sĩ Quan Hải 
Quân Nha Trang, trường Võ Bị Quốc Gia, Võ Khoa Thủ 
Đức, Đồng Đế, hay từ đoàn viên hải quân. 
Dù xuất thân từ đâu, nhưng để chính thức trở thành một sĩ 
quan hải quân, vị sĩ quan đó phải tốt nghiệp một khóa hải 
nghiệp (chuyên môn hải quân) trong nước hoặc nước ngoài. 
Sĩ quan Hải Quân VNCH có xuất thân từ nhiều quân trường 
hải nghiệp khác nhau: Trường Hải Quân Nha Trang (đào tạo 
SQHQ nhiều nhất), Trường Hải Quân Brest (Pháp), Trường 
OCS (Hoa Kỳ) và Trung tâm Huấn Luyện Hải Quân Saigon 
(Sĩ quan Hải quân Đoàn viên): 
- 1/ Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang: 
Huấn luyện từ Khoá 1 đến Khóa 26 và 5 Khóa Sĩ Quan Đặc 
Biệt Hải Quân. 
A/ Khóa 1 đến khóa 26 SQHQ/NT: 
Thời gian huấn luyện mổi khóa có nhiều giai đoạn khác 
nhau: 6 tháng, 18 tháng, 1 năm hay 2 năm.  Thời điểm Việt 
Nam Hóa Chiến Tranh 1969 đến 1972, Khối Quân Huấn 
(trước kia là Phòng Quân Huấn) đứng đầu là HQ Đại Tá Bùi 
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Hữu Thư với sự trợ giúp tối đa của Hải quân Hoa Kỳ (thời 
Đô Đốc Almo Zumwalt là Tư Lịnh các lực lượng Hải Quân 
tại Việt Nam) đã nhanh chóng đào tạo hơn 27000 sĩ quan hải 
quân và đoàn viên. Quân chủng hải quân đã sớm hoàn thành 
chương trình ACTOV (Accelerated Turn Over to Vietnam) 
nhanh hơn so với các quân binh chủng khác. Trong giai đoạn 
này, thời gian thụ huấn tại quân trường Nha Trang rút ngắn 
còn một năm từ các khóa 19, 20, 21, 22 và khóa 23. Chấm 
dứt kế hoạch Việt nam Hóa Chiến Tranh, khóa 24, 25 và 26 
trở lại chương trình huấn luyện 2 năm. Mỗi khóa được đào 
tạo sĩ quan hải quân với hai ngành khác nhau: sĩ quan ngành 
chỉ huy và ngành cơ khí, mỗi ngành có một thủ khoa riêng. 
Chức vụ cao nhất là Tư Lịnh Hải Quân: Khóa 1/NT: HQ. 
Thiếu Tá Lê Quang Mỹ, gốc Bộ binh (trường Võ Bị Huế): 
20/8/1955 – 1957, HQ. Trung Tá Trần Văn Chơn: lần thứ 
nhất 1957 – 8/1959, lần thứ nhì: 1/11/1966 – 1974, HQ Đại 
tá Hồ Tấn Quyền: 6/8/1959 – 10/1963 (bị ám sát), HQ Đại 
Tá Chung Tấn Cang: lần thứ nhất:11/1963 – 4/1965 và lần 
thứ nhì: 3/1975 – 30/4/1975, HQ Đại tá Trần Văn Phấn: 
26/4/1965 – 9/1966, Đề Đốc Lâm nguơn Tánh: 4/1974 – 
3/1975. Tư lịnh cuối cùng là Phó Đề Đốc Chung Tấn Cang: 
3/1975 – 5/1975. 
B/ 5 khóa Sĩ quan Đặc Biệt Hải Quân Nha Trang: 
Đầu năm 1972, trung tâm khởi đầu huấn luyện 5 khóa Sĩ 
quan Đặc Biệt. Các khóa Sĩ quan Đặc Biệt dành cho các sĩ 
quan hải quân chiến binh (viết tắt SQHQ/CB) hay những sĩ 
quan đã phục vụ lâu năm trong hải quân nhưng chưa thụ 
huấn qua một khóa Hải Nghiệp nào. Thời gian thụ huấn 6 
tháng. Khóa 1 Đặc Biệt đông nhất, trên 100 khóa sinh, khóa 
2 ĐB gần 100 và các khóa sau ít dần đi. Các khóa SQĐB 
được đào tạo chuyên ngành Chỉ Huy, không có sĩ quan 
ngành Cơ Khí. Sau khi tốt nghiệp, đơn vị phục vụ là các 
chiến hạm của Hạm Đội và Hải Đội Duyên Phòng. Chức vụ 
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cao nhất Hạm Trưởng Tuần Duyên Hạm (HQ. Đại Úy Trần 
Minh Chánh, khoá 1 Đặc Biệt) 
Ngoài ra đầu năm 1973 trung tâm còn huấn luyện 3 tháng về 
lý thuyết tàu bè cho 30 sinh viên trường Võ Bị Đà Lạt thuộc 
2 khóa 25 và 26 trong mùa văn hóa. Những sinh viên sĩ quan 
Võ Bị Đà Lạt này sẽ sang Hải Quân sau khi ra trường. Họ là 
những sĩ quan hải quân hiện dịch. 
Tên riêng của khóa: 
Sau khi TTHL/HQ/NT được chuyển giao cho Hải Quân Việt 
Nam, các khóa sĩ quan Hải Quân ngoài tên khóa theo số thứ 
tự ra còn có tên riêng của khóa. Mỗi tên tượng trưng từ một 
chùm sao. Kể từ khóa khóa 1 đến khóa 6 Nha Trang không 
có tên riêng (do hải quân Pháp huấn luyện). Khởi đầu khóa 
7, có tên Đệ Nhất Thiên Xứng…., khóa 13 Đệ Nhị Dương 
Cưu….., khóa 25 Đệ tam Dương Cưu và khóa 26 gọi Đệ 
Tam Kim Ngưu. 
Các khóa SQHQ Đặc Biệt Nha Trang được lấy tên từ các 
hành tinh: Khóa 1 ĐB gọi khóa Thủy Tinh (Mercury), khóa 
2 ĐB Kim Tinh (Venus), khóa 3ĐB Hoả Tinh (Mars), khóa 4 
ĐB Mộc Tinh (Jupiter) và khóa 5 ĐB Thổ Tinh (Saturn). 
Những khóa Đặc Biệt được huấn luyện chuyên nghiệp hải 
quân (Hải Nghiệp) vì giai đoạn về quân sự họ đã được huấn 
luyện từ các quân trường khác. Phần lớn trước khi theo học 
hải nghiệp Nha Trang họ đã trải qua chương trình huấn luyện 
OJT (On Job Training) khi hải quân Hoa Kỳ chuyển giao căn 
cứ, đơn vị và tàu bè. Phần đông khóa sinh là các sĩ quan hải 
quân của nhóm HQ Lưu Đày từ các đơn vị tác chiến như  
giang đòan, duyên đòan và LĐ Người Nhái. 
C. Hải Quân Hiện Dịch: 
Kể từ Khóa 25 Võ Bị Quốc Gia về sau, những sinh viên hiện  
dịch được tuyễn sang HảiQuân, hằng năm có thời gian về 
Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân theo học Hải Nghiệp. Ra 
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trường Võ Bị, các Hải Quân Hiện dịch này mang cấp HQ 
Thiếu Úy.Hiện Dịch. 
. 

- 2/ Hải Quân Brest: 
Do Hải Quân Pháp trực tiếp huấn luyện tại trường Hải Quân 
của Pháp trên một ngọn đồi của thành phố Brest. Thời gian 
thụ huấn 2 năm (thực ra 2 năm 6 tháng). Hải Quân VNCH có 
4 khóa thụ huấn tại Brest. Khóa 1 Brest có 16 
SVSQ/HQ/VN, thụ huấn từ tháng 9 năm 1952 và trở về nước 
tháng 4 năm 1955. Khóa 1 có một vị được vinh thăng Phó 
Đề Đốc là Phó Đề Đốc Đặng Cao Thăng. Khóa 2 có 11 
SVSQ/HQ/VN, khóa 3 có 12 SVSQ/HQ/VN và khóa 4 có 6 
sinh viên được tuyễn, nhập khóa cuối tháng 9 năm 1955 và 
mãn khóa cuối tháng 6 năm 1957. Hải quân Brest không có 
tên gọi riêng. HQ. Đại Tá Đỗ Kiểm, khóa 4 Brest, cựu Tư 
Lịnh Hải Quân Vùng 4 Duyên Hải, là một Sĩ quan Hải quân 
Việt Nam duy nhất có tên tuổi trong tài liệu của Hải Quân 
Hoa Kỳ về cuộc di tản hạm đội của hải Quân VNCH ( xem 
phim tài The Lucky Few của US Navy thực hiện) 
- 3/ Hải Quân OCS: có 12 khóa OCS (Officer Candidate 
School). 
Trường OCS tại New Port, Rhode Island Hoa Kỳ. Hải quân 
OCS được thành hình sau khi HQ Đại tá Bùi Hữu Thư và 
phái đoàn Hải Quân VN công du Hoa kỳ năm 1969 trở về. 
Thời gian thụ huấn cấp tốc 6 tháng. Sau khi tốt nghiệp, các sĩ 
quan hải quân OCS được gởi học thêm về chiến tranh sông 
ngòi (Brown Water Navy Operation) tại Oakland, California. 
Trên 1100 sĩ quan hải quân Việt Nam tốt nghiệp hải quân 
OCS của Hoa Kỳ. 
Đầu năm 1973, HQ Đại tá Bùi Hữu Thư du học Tiến sĩ về 
Quản trị Giáo dục tại Hoa Kỳ để về điều hành viện Đại Học 
Hải Dương (sẽ là viện Đại Học lớn nhất Đông Nam Á). 
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Cùng du học với ông có 20 sĩ quan hải quân cấp úy được 
tuyễn chọn từ các thủ khoa của các khóa hải quân OCS. Các 
sĩ quan OCS này được gởi đi học tại South Carolina Hoa Kỳ 
để lấy bằng BS và MA. Hầu hết các sĩ quan hải quân OCS 
của hải quân Việt Nam rất giỏi, đứng đầu lớp tại viện đại học 
này so với các sinh viên của các quiốc gia khác. Đa số chỉ 
học 28 tháng là xong bằng BS và hai năm sau đều có bằng 
Master. (Theo tài liệu của HQ Đại tá Bùi Hữu Thư trong Hải 
Sử Tuyển Tập, trang 64) 
- 4/ Sĩ Quan Hải Quân Đoàn Viên: 
Có 4 khoá sĩ quan đoàn viên (viết tắt là SQHQ/ ĐV) do 
TTHL/HQ/Saigon đào tạo. 
Trước năm 1960, các sĩ quan hải quân đoàn viên (Officers 
des Équipages) thường được chọn lựa để thăng cấp trong số 
các Thượng sĩ nhất hay Thượng sĩ có khả năng chuyên môn 
và trình độ văn hóa cao, hạnh kiểm tốt ; không cần đòi hỏi 
phải thụ huấn qua một khóa đặc biệt nào. Với kiến thức và 
kinh nghiệm dồi dào về chuyên nghiệp các vị sĩ quan đoàn 
viên này thường là các huấn luyện viên suất sắc trong ngành 
và được coi như những “cố vấn chuyên môn” về chuyên 
nghiệp cho cấp chỉ huy đơn vị hay trên chiến hạm. Đầu thập 
niên 1960, Bộ Tổng Tham Mưu ấn định lại quy chế thăng 
cấp trong quân lực VNCH. Từ đó hải quân cũng như các 
quân binh chủng khác từ Hạ sĩ quan muốn thăng cấp Sĩ quan 
bắt buột phải thụ huấn qua khóa Sĩ quan, nhầm huấn luyện 
học viên có đủ căn bản một Sĩ quan Hải quân. 
Có 4 khóa huấn luyện Sĩ quan Đoàn viên kể từ năm 1968 đế 
1972. Thời gian thụ huấn 6 tháng. Được huấn luyện tại 
TTHL/HQ Saigon. Điều kiện theo học cấp từ Trung Sĩ Nhất 
trở lên, có bằng Trung Học Đệ Nhất cấp, riêng cấp Thượng 
sĩ Nhất có bằng Cao Đẳng Chuyên Nghiệp được miễn bằng 
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Trung học Đệ Nhất cấp. Mỗi khóa học khoảng 60 học viên. 
Các môn học chính: lãnh đạo chỉ huy, tổ chức Hải quân, 
hàng hải, vận chuyển, truyền tin, trọng pháo, cơ khí, điện 
khí, phòng tai. 
Ngoài ra có một số đoàn viên có trình độ văn hóa cao hơn (từ 
Tú Tài I trở lên) được theo học trường Sĩ Quan Hải Quân 
Nha Trang (theo tài liệu Khối Quân Huấn Hải Quân) 

………………………………………………………………
…………….. 

Hoài Niệm Về Hải Quân 21 
. 

Phía trên là khái quát về các khóa Sĩ quan Hải quân của 
Quân Lực VNCH. Phần viết dưới đây  sẽ đi vào chi tiết của 
các khóa sĩ quan hải quân trong giai đoạn Việt Nam Hoá 
Chiến Tranh năm 1969. Bài viết sẽ nói nhiều đến khoá 21 
SQHQ. 
Các khóa 20, 21 và 22 SQHQ được BTL/HQ tuyễn mộ trong 
giai đoạn Việt Nam Hoá Chiến Tranh (ACTOV), với số 
lượng khóa sinh mỗi khóa gấp đôi, gấp ba số lượng so với 
các khóa đàn anh. Do đó những sinh viên ngoài số lượng 
quân trường Hải quân Nha Trang có thể tiếp nhận, được gởi 
đi học căn bản quân sự ở các quân trường của Bộ Binh để 
đào tạo căn bản sĩ quan trước khi thụ huấn chuyên nghiệp hải 
quân tại trường Hải Quân Nha Trang hay các trường hải 
quân nuuớc ngoài. (Tham khảo thêm tài liệu của HQ. Đại Tá 
Bùi Hữu Thư, trưởng Khối Quân Huấn viết về danh từ “Các 
Khóa Hải Quân Lưu Đầy” là các khóa Hải Quân do bộ binh 
huấn luyện căn bản quân sự …trang 62 Hải Sử Tuyển Tập). 
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Tôi tình nguyện vào Khóa 21 SQHQ vào tháng 9 năm 
1969. Gọi đúng hơn là tài nguyên khóa 21 SQHQ. Nếu tôi 
không lầm khi Hải Quân đăng thông báo tuyễn mộ SVSQ 
khóa 21 và 22 SQHQ năm 1969, BTL/HQ đã dùng danh 
từ‘Tài Nguyên’ Khoá 21 SQHQ và Tài Nguyên Khóa 22 
SQHQ. 
(Bởi thuộc tài nguyên khóa 21 SQHQ nên chúng tôi có 
những tư liệu, hình ảnh riêng của khóa nhầm cung cấp chất 
liệu cho bài viết được trung thực và tương đối chính xác hơn 
là viết về một khóa khác thiếu thốn tài liệu và hình ảnh dẫn 
chứng.) 
Khóa 21 SQHQ nhập trại Bạch Đằng II vào khoảng giửa đến 
gần cuối năm 1969. Thời điểm cuối năm 1969, trại Bạch 
Đằng II có hai khóa: 21 và 22 SQHQ đang chờ đi quân 
trường. Lúc bấy giờ sĩ số của khóa 21 khoảng 500 khóa sinh. 
Tôi nhập khóa gần cuối danh số của khóa 21, giáp với quân 
số của khóa 22. 
Lúc bấy giờ chúng tôi mặc quân phục ka-ki màu vàng. Hai 
tuần lễ sau quân phục vàng đổi thành màu tím và mũ ke-pi 
màu đen. Điều hành khóa theo hệ thống tự chỉ huy. Các khóa 
sinh đại đội trưởng, đại đội phó, trung đội trưởng, và khóa 
sinh kỷ luật được gọi là các khóa sinh chức sắc. Khi tôi nhập 
trại đã có các chức sắc như Lý Tỷ, Võ ‘xe’ Pho, Lê văn Minh 
(Minh Tề), Lê Sang , Nguyễn văn Báu. Tôi nhập trại trể nên 
ở trung đội cuối cùng với trung đội trưởng Trần Minh Dũng 
(Dũng Mad), gã trung đội trưởng ‘hách dịch’ nhất với tướng 
đi đồng đưa hai vai, mặt hất phía trước với cập mặt kiếng 
mát đen ngòm như gã an ninh lúc nào cũng rình rập. Bấy giờ 
tại Bạch Đằng II có Lý Tỷ và Dũng Mad là hai chức sắc cực 
kỳ hắc ám. Không hiểu các khóa khác cũng theo hệ thống tự 
chỉ huy nhưng có ‘kỳ quặc’ như khóa 21: dù cùng khóa 
nhưng các chức sắc có quyền hạn phạt vạ các khóa sinh cùng 
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khóa không phải chức sắc. Những thằng lính mới tò te nhút 
nhát như tôi bấy giờ tránh né các chức sắc như tránh ma bắt. 
Ngoại lệ chức sắc Lê Sang thì dễ thương hết sức, Lê Sang 
đưa chúng tôi đến tiệm bán đồ nhà binh hiệu Thích Phú để 
mua sắm đủ thứ ‘đồ xịn’ của hải quân nhất là phải mua cho 
bằng được đai nón sĩ quan, equision 5 nhánh và cập lon 
Alpha để lén lúc cày lên nón và cầu vai mỗi lần đi bờ cho 
hách . Sau này nghĩ lại thấy thật buồn cười trong nuối tiếc. 
Thời gian tại Bạch Đằng II, chúng tôi tập xếp thành hàng, tập 
cơ bản thao diễn. Sáng sớm sang bên kia công viên, tập đi 
đều bước với bài hát Hải Quân Hành Khúc :” Bao người con 
trai kiêu hùng cùng nhau tách bến…Hiên ngang ra đi quyét 
tâm nêu chí tang bồng….”. (Kể từ năm 1969, sinh viên sĩ 
quan hải quân không còn hát Hải Quân Hành Khúc xưa của 
thời các khóa đàn anh và được thay thế bằng bài ca Hải Quân 
Hành Khúc mới của Đề Đốc Nguyễn Hữu Chí. Điều này gây 
cho môt số lớn các khóa đàn anh không hiểu sự kiện thay đổi 
này đã cho rằng các hải quân ca bài Hải Quân Hành Khúc 
mới là hải quân ngoại lại, không phải hải quân ‘truyền 
thống’..!!!!). 
Tài nguyên khóa 21 SQHQ có nhiều khóa sinh với bí danh 
khó quên như Tuấn cọp, Tuấn cà, Công ngũ, Bạch rắn mối, 
Đảnh trâu cui, Khiết trâu nước, Bốn lù, Bắc tà, khoai Ngô, 
Thành ba cây nhang, Tùng điên, Hải hớt tóc, Lệnh hồ Xung, 
Hùng sùi, Báu bựa, Thắng sún, Thạch sùng, Quýnh trùm 
mền, đéo Khá v.v…. 
Hai chữ “con dại” phát xuất từ Bạch Đằng II mà chúng tôi 
đặt trước tên gọi của những bạn cùng khóa 21 để chỉ ngôi 
thứ ba, thí dụ như con dại Bùi Thọ Xung, con dại Ngô 
Hương v.v… và gọi tên trực tiếp (ngôi hai) thì dùng hai chữ 
“bạn hiền”……”con dại” và “bạn hiền” là hai tên gọi quen 
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thuộc của khóa 21 mà chúng tôi vẫn thường quen gọi đến sau 
này. 
Sáng ngày 30 tháng 12 năm 1969, khóa 21 được đôn thêm 30 
khóa sinh của khóa 22 để nâng tổng số lên 530 khóa sinh và 
được BTL/HQ đưa lên Trung Tâm Huấn Luyện Quang 
Trung 

 
  

Tại quân trường Quang Trung, chúng tôi thuộc Tiểu Đoàn 
Trương Tấn Bữu, Liên Đoàn B, trại Châu Văn Tiếp. Tiểu 
đoàn khóa sinh hải quân 21 được chia làm ba đại đội theo 
danh số thứ tự từ lúc nhập trại Bạch Đằng II: Đại Đội 20E 
(đầu danh sách), Đại Đội 19D và Đại Đội 18C (cuối danh 
sách). Tôi còn nhớ các bạn thay phiên cầm cờ đi đầu là 
những bạn có chiều cao nhất như Tonny Thạch,  Phạm Văn 
Tiến, Hùng sùi, Lương Trung Minh. Tết năm 1970, có tam 
ca Võ Trường Xuân, Vĩnh Nam và Phan Ngọc Hùng đại diện 
khóa 21 về đài phát thanh Quân Đội để góp tiếng hát Mừng 
Xuân . Đầu năm mới, chúng tôi được xem văn nghệ và màn 
biểu diễn võ thuật hết sức hấp dẫn của Nguyễn Văn Trào 
(20E). 
Tôi thuộc Đại Đội 18C, trung đội 2, đại đội trưởng là khóa 
sinh HQ. Huỳnh văn Sang (Sang mập), thơ ký đại đội HQ. 
Trần Văn Công (Công ngũ), trung đội trưởng HQ. Phan Ban. 
Tôi còn nhớ một số ít bạn cùng trung đội như Nguyễn Văn 
Hùng (Hùng cận -OCS), Hồ Văn Rẫm (OCS), Phạm Văn 
Ngâu (LĐ), Phạm Thái Nguyên (OCS), Phan Văn Bắc (Bắc 
tà – 21/NT), Bùi Đức Vi (21/NT), Ngô Thanh Tùng (LĐ), Lê 
Ngọc Đảnh (LĐ/OCS), Lê Minh Bạch (Bạch rắn mối – LĐ), 
Phan Ngọc Hùng (LĐ), Lê Đăng Bảo (21/NT/CK), Nguyễn 
Văn Tích (LĐ), Hà văn Ngân (OCS), Tôn Hữu Tài (21/NT), 
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Lê Ngọc Đĩnh (OC/ LĐ). Đại đội 18C có Giang Hữu Tuyên 
(văn thơ), Lê Kiếm Hiệp (vọng cổ), Công ngũ (hề), Bạch rắn 
mối (nghịch phá), Hải hớt tóc. Nhảy ‘nhót’ đẹp có Bắc tà 
(lười), Thạch Tonny, Hiếu lùn và Trần Ngọc Châu. Khoái 
chụp ảnh ngoài bải tập có nhóm Lê Chiến Thắng (Thắng 
sún), Ngô Lang, Bùi Đức Vi, Trần Thừa Dụ, Lê Minh Huệ. 
Khoái rượu đế ở bải tập có Giang Hữu Tuyên, Lê Kiếm Hiệp 
và Huỳnh Thông Sương. Đặc biệt hơn hết là Nguyễn Văn Kế 
Ba, một khóa sinh mà hầu hết anh em đều biết đến như là 
‘con mọt sách’ vì lúc nào và nơi đâu Kế Ba cũng có cuốn 
sách cầm tay để đọc. Kế Ba không nhập bọn với nhóm nào, 
hắn có tính ngăn nấp và gìn giử kỷ luật rất cao (tự giác). Kế 
Ba có một hoài bảo rất lớn trong quân chủng Hải Quân mà 
tôi được biết, qua lần Kế Ba vui miệng tâm sự. Khả năng 
Anh Ngữ của Kế Ba thuộc loại khá nên đã sớm theo học 
khóa 5 OCS. Còn rất nhiều bạn khác tôi còn nhớ tên và ‘tật’ , 
nhưng để dành cho một bài viết khác như Võ xuân Long, Lê 
xuân Thiện, Báu mực, Lương Quang Bình, Võ Hồng Phúc, 
Ngô Thanh Tùng, Lê Trọng Kế, Tôn Cẫm Hấu, Nghi Tích 
Sơn, Bạch Long Vân, Ngô Hữu Tân, Văn Công Lam Sơn, 
Phạm Đình Nhật Hà, Nguyễn Duy v.v….. 
Gần ngày mãn khóa căn bản quân sự tại Quang Trung, chúng 
tôi được đưa về BTL/HQ để trắc nghiệm Anh Ngữ (A, B, 
C… quẹt). Mãn khóa căn bản quân sự Quang Trung, tài 
nguyên khoá 21 SQHQ được chia ra làm ba nhóm: 
- Nhóm thứ nhất: Các khóa OCS Trần Hưng Đạo:  
Có khoảng 90 sinh viên của tài nguyên khóa 21 theo học các 
khóa OCS tại Hoa Kỳ từ khóa 4 đến khoá 9 OCS. Có vài 
sinh viên không hiểu lý do bị trả trở về BTL/HQ khi còn 
đang trao dồi thêm Anh ngữ. Đặc biệt có sinh viên Nguyễn 
Tấn Khải (đại đội 19D) bỏ OCS để theo học khóa 22/NT (Đệ 
Nhị Nam Dương) và ra trường với hạng Thủ Khoa. 
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Nhiều bạn OCS đã sớm lên đại úy như OC. Phạm Thái 
Nguyên (18C), OC. Trần Đức Thịnh (20E), OC. Hà Văn 
Ngân (18C) … 
Website: http://www.hqvn-ocs.org/ 
- Nhóm thứ hai: Khoá 21 Nha Trang ( Đệ Nhị Nhân Mã) – 
21/NT. 
Tài nguyên khóa 21 có 265 trên tổng số 269 sinh viên theo 
học khóa 21 tại trường SQHQ Nha Trang, có tên riêng của 
khóa là Đệ Nhị Nhân Mã: quân số lấy nguyên đại đội 20E, 
phân nữa của đại đội 19D và một số ít của đại đội 18C có 
bằng tú tài II kỷ thuật như Võ Thành Phố, Lê Đăng Bảo, 
Phan văn Bắc, Bùi Đức Vi v.v…. Thời gian thụ huấn 1 năm. 
Nhập trường ngày 4 tháng 3 năm 1970. Mãn khóa ngày 20 
tháng 3 năm 1971 với cấp HQ Chuẩn Úy với Phạm Đức Lai, 
thủ khoa ngành chỉ huy và Lê Tất Chánh (Chánh gù ?) thủ 
khoa cơ khí. 
Thăng cấp đại úy sớm có: Nguyễn Văn Nam (đặc cách khi bị 
thương ở Giang đoàn Tuần Thám), Nguyễn Ngọc Mục (CHP 
Duyên Đoàn được đặc cách), Vỏ Cao Sơn và Lưu văn Mười 
(?) 
Tử trận gồm có Huỳnh Minh Trí (Trí mad – GĐ 53TT vừa ra 
trường), Nguyễn Quốc và Nguyễn Trân (mùa Hè đỏ lửa 
1972), Trần Văn Lưu, Dương Kim Sơn, Nguyễn Văn Thiệu ( 
HQ. 474 năm 1973), Ngô Chí Thành (21/CK trên Nhật Tảo 
HQ.10 Hải Chiến Hoàng Sa 19/1/1974) và Nguyễn Anh Kỳ 
(tử trận trên HQ 503 Phan Rang tháng 3/1975). 
Từ trần sau 1975 gồm: Nguyễn Xuân Chinh ( trong tù cộng 
sản năm 1976), Phạm Đức Lai (Thủ khoa khóa 21/NT, mất 
tích khi vượt biên), Trần Thanh Tuyền, nguyễn Ngọc A, 
Đặng Qúi, Văn Yn (Portland, Oregon), Huỳnh văn Thống, 
Nguyễn Thanh vân, Võ Tánh (VN), Kim Ngọc Thành 
(8/7/2007 tại San Jose, CA). 

http://www.hqvn-ocs.org/
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Khóa 21/NT có sĩ số rớt cao nhất là 35 SVSQ (xin cáo lỗi 
miễn nêu lý do) 
Website: http://www.sqhq21.com/ 
- Nhóm thứ ba: Các khóa Đặc Biệt SQHQ Nha Trang: 
- Theo học Khóa 1/70 : Tác chiến Bộ Binh 
Tài nguyên khóa 21sqhq có khoảng 150 sinh viên được 
BTL/HQ đưa lên trường Bộ Binh Thủ Đức theo học khóa 
1/70 Thủ Đức. 
Cũng nên biết 150 svsq hải quân khi vào khóa 1/70TĐ thì tại 
trường Bộ Binh Thủ Đức đã có svsq hải quân đang theo học 
khóa 6/69 (Lưu Đày 1). Nhóm Hải quân 6/69 TĐ thuộc tài 
nguyên khóa 20 (9 svsq) và khóa 22 sqhq (phần lớn có bằng 
Tú Tài II Kỹ Thuật). Biến cố Việt cộng phục kích một đại 
đội khóa sinh 6/69 trên đường ra bải tập (cầu Bến Nọc) làm 
nhiều khóa sinh bị tử thương và trọng thương. Trong số này 
có một svsq của hải quân bị tử thương, hai svsq hải quân 
khác bị trọng thương giải ngũ và một svsq hải quân bị 
thương nhẹ. Hải quân theo học khóa 6/69 có 2 khóa sinh bị 
rớt ra trung sĩ và sau đó theo học Khóa 23/NT (Đệ Nhị Bảo 
Bình). SVSQ Hải quân tại quân trường Thủ Đức được phân 
phối đều ở các đại đội khóa sinh bộ binh. Đặc biệt đại đội 16 
chỉ có một sinh viên hải quân Lê Ngọc Đảnh (khóa 11OCS) 
tức Lê Ngọc Trùng Dương (bút hiệu). Các huynh trưởng hải 
quân khóa đàn anh tận tâm ‘chăm sóc’ chúng tôi đến tận 
răng. Họ tự chế những hình phạt có thể chết người ngoài quy 
định của quân trường đối với đàn em hải quân, chẳng những 
trong thời gian huấn nhục mà suốt cả thời gian thụ huấn mà 
các sĩ quan cán bộ thường làm ngơ để hải quân đì hải quân, 
các khóa sinh bộ binh thì tỏ ra khóai chí ngâm nga chọc quê: 
” Ôi… biển cả giờ đây…ta mới biết….Mộng hải hồ… giết 
chết đời trai”. Vài sĩ quan đại đội trưởng cho phép chúng tôi 
mặc tiểu lễ hải quân khi đi phép cuối tuần. 

http://www.sqhq21.com/
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Khóa 1/70TĐ mãn khóa ngày 27 tháng 8 năm 1970, nhưng 
hải quân đã đón khóa sinh hải quân trở về BTL/HQ trước 
ngày mãn khóa 1/70 hơn cả tuần vì những bài học cuối khóa 
của bộ binh không cần thiết bên hải quân. Các tân sĩ quan 
được gắn lon HQ Chuẩn Úy Chiến Binh (viết tắt là CB). Sau 
đó được bổ xung đến các đơn vị hải quân theo chương trình 
huấn luyện tại chổ OJT (On Job Training) ngay lúc Hải Quân 
Hoa Kỳ đang giao chuyển và huấn luyện tại chổ cho Hải 
Quân VNCH các đơn vị, tàu bè, căn cứ tiếp vận, các đặc 
nhiệm của giang đoàn tuần thám, thủy bộ, xung phong v.v…. 
 Ngày 28/7/1971 nhóm SQHQ Chiến Binh 1/70 đương nhiên 
thăng cấp Thiếu Úy CB. 
Đầu năm 1972, TT/HL/HQ/NT khai giảng Khóa 1 Đặc Biệt 
SQHQ/NT. Khóa 1 Đặc Biệt  là khóa ‘quậy’ nhất tại quân 
trường Nha Trang nên còn có tên khóa là ‘khóa Thiên Lôi’. 
Bởi thế mà các khóa sau bị xiết tối đa gần như mất hết quy 
chế sĩ quan khóa sinh. Trong tài liệu huân quấn của HQ Đại 
Tá Bủi Hữu Thư có đoạn nói đến danh xưng ‘Hải Quân Lưu 
Đày’ (viết tắt HQLĐ) và tài liệu ghi them có nhiều khóa sinh 
SQ Đặc Biệt đã bị nhiều lần huấn nhục trong thời khóa sinh 
khi liên tục theo học tại nhiều quân trường khác nhau. 
Ngày 28/7/1972, nhóm HQ/CB – 1/70 đương nhiên thăng 
cấp HQ Trung Uý sau khi tốt nghiệp Hải Quân Nha Trang. 
Trong 5 khoá Đặc Biệt HQ Nha Trang có đến 3 khóa sinh 
thuộc tài nguyên khóa 21sqhq ra trường với hạng thủ khoa 
như:  Trung úy Phạm Viết Khiết (19D) thủ khoa Khóa 1ĐB, 
Trung úy Lương Trung Minh (18C) thủ khoa Khóa 3ĐB 
và Trung úy Nguyễn Văn Đô (ĐĐ 18C) thủ khoa Khoá 5ĐB. 
Đặc điểm của Đặc Biệt 
• Thời gian từ svsq hải quân đến khi trở thành sqhq 

phải mất trên ba năm (1969-1973).  Nghĩa là từ sinh viên 
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sqhq năm 1969, đến đầu năm 1973 mới tốt nghiệp Sĩ 
Quan Hải Quân thực thụ. Ra trường cấp HQ. Thiếu Úy 
hay HQ Trung Úy. Tiếc thay có nhiều bạn chưa kịp trở 
thành sĩ quan hải quân thực thụ đã tàn phế hay bỏ mạng 
lúc lâm trận tại các đơn vị tác chiến trong sông như 
duyên đoàn, giang đoàn thủy bộ v.v… 

•  Sau khi tốt nghiệp hải Quân Nha Trang, tất cả sqhq 
đặc biệt phục vụ trên các chiến hạm hoặc chiến đĩnh tuần 
duyên (Hạm Đội và Hải Đội Duyên Phòng). 

•  Ra trường chọn Hải Đội Duyên Phòng lại được theo 
học khóa Thuyền Trưởng Coast guard và PCF tại 
TTHL/HQ Cam Ranh. Sau đó nắm thuyền trưởng. 

• Có 2 văn bằng do Bộ Quóc Phòng cấp: Bằng Sĩ Quan 
Bộ Binh và Bằng Sĩ Quan Hải Quân 

• Bất cứ sqhq đặc biệt nào cũng có hải vụ tối thiểu từ 
một đến ba năm hải vụ. Không it sqhq đặc biệt có Hải Vụ 
cấp II (trên 4 năm hải vụ). 

Cấp bậc chức vụ cao nhất: HQ. Đại Úy Ngô Hoà , HQ Đại 
Úy Nguyễn Phước Hải, HQ Đại Úy Nguyễn Ngọc Bích, HQ 
Đại Úy Bạch Long Vân. Đại úy nhiệm chức: Lê Xuân Chiến 
(BTL Hạm Đội) và Phạm Quốc Nam (Quyền chỉ huy Tuần 
Duyên Hạm Trường Sa HQ 611). 
Tử trận: Chuẩn Úy Kha Tư Quốc (Duyên Đoàn 16 – 1970), 
Trung Úy Nguyễn Văn Đông (Hoàng sa HQ 10) sẽ bổ túc 
thêm. 
Từ trần sau 1975: Ngô Hòa (18C), Giang Hữu Tuyên (18C), 
Trần Ngọc Nhuận (18C), Lê Minh Bạch (18C) và Đỗ văn 
Kiển (19D). 
Tháng 8 năm 1970, 15 hải quân chiến binh theo LST của Đại 
Hàn tân đáo đõn vị đầu tiên V4ZH, thời HQĐại Tá Đỗ Kiễm 
làm Tý Lịnh vùng, tôi và hai LĐ2 gồm Giang Hữu Tuyên và 
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Quách An Ninh về DuyênĐoàn 41 Hòn Khoai. Giửa năm 
1971 tôi rời DuyênĐoàn 41, NM2. Văn In ra thay thế. 
Tân đáo DuyênĐoàn 42, tôi gặp các LĐ2. Ngô Hữu Tân, 
LĐ2. Bạch Long Vân, NM2. Đặng Hữu Phước, OC. Nguyễn 
Hữu Phước (Phước râu). Căn cứ Hải Quân có LĐ2. Phạm 
Văn Ngâu, bên BTL/V4ZH có LĐ2. Trần Ngọc Nhuận 
(qua đời), LĐ2. Nguyễn Ngọc Bích. Biệt phái Duyên Đoàn 
44 Hà Tiên gặp LĐ2. Trần Hữu Hoàng và LĐ2. Lưõng 
Trung Minh. Ghé Duyên Đoàn 43 Hòn Tre Rạch Gía gặp 
LĐ2. Nghi Tích Sơn, LĐ2. Tôn Cẩm Hấu. Về quân trờng 
Nha Trang học hải nghiệp cũng nhý ra Cam Ranh học khóa 4 
Thuyền Trưởng Coast Guard – PCF, tôi gặp rất đông LĐ2 là 
khóa sinh thuyền trưởng và nhiều LĐ là tuyền trưởng Coast 
Guard và PCF khi thực tập ngoài biển. Tốt nghiệp sĩ quan 
hải quân Nha Trang, tôi về Hải Đội 5 Duyên Phòng, 
người đầu tiên tôi gặp trong phòng tắm Tiền Doanh YT Năm 
Căn là NM2. Nguyễn Duy. Tại căn cứ Năm Căn có OC. Hồ 
Văn Rẫm và LĐ2. Lê Tiêt Minh (Minh Râu). Hải Đội 5ZP 
thì đông LĐkhông kể hết, những ngày nghỉ bến tôi thường 
cơm nước và lai rai với nhóm LĐ2. Võ Trường Xuân, TX2. 
Nguyễn Văn Kỳ (Kỳ râu), NM2. Nguyễn Trí Hồng 
(Hồng đen). Sau khi ngýời nhái Hà Văn Vinh và LĐ2. Bùi 
Thọ Xung (Lệnh Hồ Xung) ở phòng NM2. Phan Văn Bắc 
(Bắc tà) rời Năm Căn, Bắc tà gọi LĐ2. Phạm Văn Bốn (Bốn 
lù) và tôi về ởchung phòng ngũ bên Tiền Doanh Yễm 
Trợ Năm Căn, đõn vị của Bắc tà, cũng là nơi mà NM2. 
Hoàng Trọng Tuấn (Tuấn cà – GĐ Ngăn Chận) và NM2. 
Kim ngọc Thành (62 Tuần Thám) thường hay lui tới tán dốc. 
Suốt thời gian ở HĐ5ZP, tôi ở với Bắc tà bên Tiền Doanh 
cho nên nhiều bạn khác thuyên chuyển về Năm Căn ít hoặc 
không gặp tôi. Rời Năm Căn về Hạm Đội, ít gặp bạn hơn, 
thỉnh thoảng gặp bạn khi tàu nghỉ bến. Đi tù cộng sản, 
chuyển qua nhiều trại tù khác nhau nơi nào tôi cũng gặp lại 
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vài bạn như tại trại Hốc Môn gặp OC. Triệu Thanh Sơn, OC. 
Hồ Văn Rẫm, LĐ2. Phạm Văn Ngâu, LĐ2. Trần Hữu 
Hoàng, tại trại Long Giao gặp LĐ2. Phạm cao Bốn, trại 
Phước Long gặp NM2. Nguyễn Minh Tâm và trại Kà Tum, 
tôi gặp LĐ2. Ngô Văn Hiếu (Hiếu lùn), OC. Ngô Đại Nam 
và NM2. Văn Công Lam Sơn, khi nghe tin Lam Sơn bên 
Pháp bị Stroke, tội nghiệp một hải quân tánh tình hiền 
lành, đẹp trai, có nhà gần nhà bà xã tôi bên Bình Thạnh 
Saigon. Tôi còn nhớ tại trại tù Kà Tum, Lam Sơn may 
mắn được về trước đã gan dạ lén mang thư của tôi từ trại tù 
về cho vợ tôi. Ra tù năm 1982, thỉnh thoảng LĐ2. Lê Chiến 
Thắng (Thắng sún) hay LĐ2. Phạm cao Bốn đến nhà rủ tôi đi 
uống cà phê sáng, lần nào chúng tôi cũng tạt ghé xe đạp bên 
lề trênđường Bạch Đằng Gia Định gần Hàng Xanh dẹp bộđồ 
nghề vá xe dạo của Bắc tà trên lề đường để kéo thằng em đi 
uống cà phê gần đó. Tội nghiệp Bắc tà đi lao động khổ sai 
trong tù, đạp nhầm lựu đạn hay mìn cóc làm một bàn chân bị 
tật. Thấy thằng em Bắc tà lam lủ với nghề vá xe đạp dạo trên 
vĩa hè, tôi muốn đưa Bắc tà theo tôi trong chuyến vượt biên 
vào tháng 7 năm 1983. Nhưng Bắc tà không muốn đi vì 
hắn đang mê mệt một cô nàng khá đẹp. Sau này không hiểu 
sao Bắc tà cũng không chịu đi diện HO. Tội nghiệp thằng 
bắc kỳ con, lười nhưng dễ thưõng. Nghe nói Bắc tà ngày nay 
dưới chủ nghĩa xã hội nó hết lười vì mỗi sáng phải đẩy xe 
hàng từ Phú Lâm ra chợ giúp cô vợ trẻ bán buôn chạy hàng 
nuôi hai đứa con còn nhỏ xíu. Thỉnh thoảng LĐ2. Bốn lù 
từ New York gọi phone cho tôi: “Ê Nam! thằng Bắc nó kêu 
mày gởi tiền về cho nó mua sửa cho con bú…hi…hi…hi..” 
Cuối năm 1986, gia đình tôi từ Nhật Bản sang định cư tại 
Hoa Kỳ. Tiểu bang Oregon, nơi tôi cư trú không có một hải 
quân nào cùng khóa. Tôi lên online (AOL) tìm các bạn khóa 
21SQHQ, ngay lập tức có một bạn lên tiếng: ” D.M. mày 
Nam, tao là Nguyễn Văn Trào Vovinam đây”. Nhờ NM2. 



 

Đặc san Hoài Niệm SQHQ “ Lưu Đày ”  • 2015 

Nguyễn Văn Trào, tôi biết được website của Khóa 21/NT và 
Gia Đình Hải Quân Trần Hưng Đạo (OCS). Thời gian sau, 
qua anh em OCS tôi biết được website của Hội Ái Hữu Các 
Khóa Hải Quân Lưu Đày. Qua website Lưu Đày, tôi nhận ra 
nhiều gương mặt quen biết của các bạn đồng khóa 
(21SQHQ) và đồng môn (SQHQ Đặc Biệt) như Võ Trường 
Xuân, Nguyễn Gia Trọng, Ngô Hữu Tân, Trần Châu, Hồ Đắc 
Thắng, Nguyễn Duy Thành, Nguyễn Long Hải v.v……..và 
bấy giờ tôi mới biết mình cũng là một Hải Quân Lưu Đày 
(LĐ 2 – 1/70). 
Trong nhiệm kỳ tôi là Hội Trưởng Hội HQLĐ (2001 – 2005) 
đã cùng các bạn LĐ biên soạn tài liệu ‘Các Khoá Sĩ Quan 
Đặc Biệt Hải Quân Nha Trang’. Bài viết được tung lên 
Internet đã gây ngạc nhiên cho giới Hải Quân. Từ đó  Hải 
Quân biết được các khóa Sĩ Quan Hải Quân Đặc Biệt do 
trường SQHQ Nha Trang đào tạo , đồng thời họ cũng được 
biết về xuất thân của ‘Hải Quân Lưu Đày’ (viết tắt là 
HQLĐ), một danh xưng ngoại lệ, dễ gây ‘dị ứng’ đối với 
một số vị hải quân khó tánh. Thật ra hai chữ ‘Lưu Đày’ hàm 
chứa những kỷ niệm khó quên thời khóa sinh (tiếng chim gọi 
đàn) và đồng thời cũng là tiếng kêu của loài ‘hải âu viễn xứ’. 
Quân trường nào, khóa nào cũng có niềm tự hào riêng. 
HQĐB cũng không ngoại lệ, cũng có niềm tự hào về khả 
năng đa hiệu của một lính thủy đánh bộ:  có khả năng chỉ 
huy tác chiến trên bộ (được huấn luyện từ một trường chuyên 
nghiệp Võ Khoa Thủ Đức hay Đồng Đế hoặc tù Võ Bị Quốc 
Gia Đà Lạt, có chuyên nghiệp hải quân được đào tạo từ 
trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang và đồng nhất ra trường 
được phục vụ trên các chiến hạm. 
Ngay sau khi Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Hải Quân Trần 
Chấn Hải tình cờ đọc bài viết của chúng tôi trên internet, đã 
trình lên Hội Đồng Hải Sử và Đại Tá ….Quỳnh trực tiếp qua 
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điện thoại và email phóng vấn tôi về lai lịch HQLĐ. Sau đó 
Hội Đồng Hải Sử lên đài phát thanh thực hiện cuộc phỏng 
vấn nhóm HQLĐ tại Nam Calfornia, gồm các LĐ1. Nguyễn 
Tấn Bá, LĐ2. Ngô Hữu Tân và LĐ2. Lê Minh Huệ. Khi đó 
Hội Đồng Hải Sử phải chấp nhận sự thật và đưa bài viết của 
chúng tôi vào Hải Sử Tuyển Tập (trang 107). 
Với HQLĐ, Cựu Đô Đốc Tư Lịnh Hải Quân Trần văn Chơn 
tham dự hầu hết các kỳ Lưu Đày Hội Ngộ, sự kiện khá đặc 
biệt vào năm 2003 nhân dịp Lưu Đày Hội Ngộ Kỳ 8 tại 
Washington DC, Đô Đốc Tư Lịnh Trần Văn Chơn đã đưa 
HQLĐ vào Học Viện Hải Quân Hoa kỳ Annapolis ( US 
Naval Cemetery) làm lễ truy điệu Cố Đô Đốc Almo 
Zumwalt, cựu Tư Lịnh Các Lực Lượng Hải Quân Hoa Kỳ tại 
Việt Nam (xem hình ảnh và đọc phóng sự của Washington 
Post). Hiểu ý nghĩa của hai chữ ‘Lưu Đày’, Cựu Đô Đốc Tư 
Lịnh Hải Quân Lâm Nguơn Tánh cũng từng nói ông cũng là 
một HQLĐ trong kỳ Lưu Đày Hội Ngộ tại Houston Texas vì 
ông phục vụ bên ngoài nhiều hơn trong Hải Quân. Đặc biệt 
cố HQ Thiếu Tá Nguyễn Dinh (K.13/NT)rất gắn bó với Lưu 
Đày vì ông, nguyên là Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Sinh 
Viên Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang và cũng là Tiểu Đoàn 
Trưởng của Tiểu Đoàn Sinh Viên Sĩ Quan các Khóa Đặc 
Biệt Hải Quân Nha Trang. 
Hai chữ ‘Lưu Đày’ không có nghĩa là bị đày đọa, kêu la bất 
mãn như nhiều người tưởng. Ngược lại hai chữ ‘Lưu Đày’ 
hàm chứa ý nghĩa ‘tràn đầy kỷ niệm’. Do đó, có nhiều người 
bên ngoài hqlđ gọi là ‘Hải Quân Lưu Đầy’ cũng đúng thôi 
như cựu HQ Đại Tá Bùi Hữu Thư (cha đẻ HQLĐ), người 
đứng đầu Khối Quân Huấn BTL/HQ đã vạch kế hoạch đưa 
SVSQ Hải quân đi học trường sĩ quan Bộ Binh cũng gọi và 
viết ‘Hải Quân Lưu Đầy’ trong tài liệu huân quấn của Hải Sử 
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Tuyển Tập (trang 62) vì nó cũng có nghĩa là ‘đầy ấp kỷ 
niệm’ . 
Website http://www.haiquanvietnamconghoa.com/ Các khóa 
U/O (OCS) Hoa Kỳ: 
Một số tài nguyên hải quân 21 sau khi tốt nghiệp khóa 1/70 
Thủ Đức (LĐ2) ra trường cấp HQ. Chuẩn Úy CB, tiếp tục 
được gởi sang trường OCS tại Hoa Kỳ để được huấn luyện 
chuyên nghiệp hải quân. Có 3 khóa U/O (chữ O viết tắt của 
Officer – Sĩ quan Khóa sinh): khóa 10, 11, và 12 mà đa số 
khóa sinh là những Sĩ Quan Chiến Binh đã tốt nghiệp tại các 
quân trường Võ Bị Đà Lạt hay Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức 
hoặc Đồng Đế. Sau ngày tốt nghiệp OCS, sẽ được cấp 
chuyên nghiệp quân sự nghành Chỉ huy và được gọi là Hải 
Quân Thiếu Úy, hay Hải Quân Trung Úy. 
Tại quân trường OCS, khóa sinh được huấn luyện, hải hành 
tập độI, cơ khí phòng tai, hải pháo, vận chuyển, lý thuyết tàu 
bè, cơ khí và lãnh đạo chỉ huy, hàng hải cận duyên ( Piloting 
), dùng những điểm cố định trên bờ và la bàn để lấy hướng 
định toạ độ, vị trí chiến hạm trên hải đồ; hàng hải phỏng định 
( Dead reckoning ), hàng hải viễn duyên về thiên văn ( 
Celestial Navigation ), dùng sextant đo vì sao biết được trong 
chòm sao, đưa xuống chân trờI lấy góc độ, hướng, tra cứu 
sách thiên văn ( Star finder, H.O. 214, Nautical Almanac ) 
rồI vẽ lên hải đồ vị trí của con tàu; hàng hải điện tử, dùng ra 
đa để xác định vị trí. Chúng tôi được thực tập trên các tiểu 
đỉnh YP trong vůng vịnh Narragansette. 
Sau ngày hòan tất việc huấn luyện tại OCS, Newport Rhode 
Island, các khoá sinh được gửI đi thụ huấn về ” Chiến Tranh 
Sông Ngòi” ( Riverine Warfare ) tại Trung Tâm Huấn Luyện 
N.I.O.T.C. ( Naval Inshore Operation Training Center ) 
thuộc Mare Island, California. Các khóa sinh được thực tâp 
về độI hình, tác xạ, phục kích, tránh mìn, truyền tin, vận 
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chuyển trong sông rạch trên những chiến đỉnh PBR, PCF. 
(theo tài liệu của Lê Ngọc Đảnh 18C 
tại:http://www.haiquanvietnamconghoa.com/ledanh.html.) 
Lời kết: 
Khóa 21 sqhq để lại trong tôi một dấu ấn thật lớn thật đẹp từ 
thời binh nghiệp cho đến ngày nay và mãi mãi. Những kỷ 
niệm khó quên từ lúc tập tành làm lính tại BĐII cho đến 
những gắn bó thân thương qua các quân trường, chung vui 
nơi đơn vị, dìu nhau trong lao tù cộng sản và mừng vui mỗi 
lần có dịp gặp lại nhau trong nước hay tại hải ngoại. Những 
người bạn khóa 21sqhq chúng tôi tìm đến nhau bất kể là 
OCS, Đệ Nhị Nhân Mã hay Lưu Đày. Sự gắn bó thân thương 
của chúng tôi phát xuất từ tình chiến hữu nghĩa bạn hiền, thứ 
tình bạn đáng trân qúy, cần gìn giử và trân trọng. 
Mới đây, NM2 Hoàng Trọng Tuấn từ Úc Châu sang Hoa Kỳ 
sau khi tham dự Đại Hội Hải Quân khóa Đệ Nhị Nhân Mã 
vào tháng 9 năm 2012 tại San Jose California đã đi một vòng 
lớn của nước Mỹ để thăm viếng bạn bè và trạm cuối cùng 
ghé Portland Oregon để thăm tôi và Tôn Thất Án trước khi 
về lại Úc Châu. Trong buổi tiệc nhỏ tại nhà tôi có hỏi Tuấn 
rằng khóa 21 có những thằng nào xuất sắc nhất. Tuấn bập 
bập cà lâm sau khi ngụm một hóp Cordon Blue: “xuất sắc 
nhất của khóa 21 có tau và mày………là hai thẳng cố lì, 
uống không bỏ chạy…k…k…k.” 
Thân chúc các bạn một Năm Mới An Khang Thịnh Vượng. 
Mùng BốnTết Qúy Tỵ 2013 
ĐB2. Phạm Quốc Nam (Dã Cào) 
TN21/ 18C – K.2 ĐB/SQHQ/NT 
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	Tại sao tôi còn nặng tình với quân chủng Hải Quân:
	Sau 30/4/1975 cuộc chiến Việt Nam chấm dứt không ít chiến hữu VNCH ngay khi cởi bỏ bộ quân phục, họ đã xua đuổi thời lính chiến của họ đi nhanh vào dĩ vãng. Họ xem đời chiến binh đã là qúa khứ, họ không hề muốn nhắc đến. Không ít bạn bè của chúng tôi ...
	Dù quân lực VNCH bị bức tử, tan rã nhưng hầu hết người lính miền Nam vẫn trung kiên với Tổ quốc, tiếp tục trách nhiệm của người lính Quốc Gia bằng hành động chiến đấu chống Cộng dưới nhiều hình thức khác nhau. Họ không mặc cảm là đội quân thua trận. T...
	Trong cái tập thể chiến sĩ còn trung kiên với lý tưởng Quốc Gia, còn yêu màu áo trận, còn có tôi, một cựu chiến binh hải quân vô danh nhưng còn nặng lòng với quê hương, nặng tình với quân chủng mẹ.
	Vốn là một sĩ quan hải quân của quân lực VNCH, ngày nay khi có dịp mặc lại bộ quân phục ngày xưa, tôi vẫn mang niềm tự hào từ nó như trăm ngàn người lính VNCH khác.
	Xin cám ơn quân chủng mẹ:
	- Vì là người lính thủy, tôi được một thời tuổi trẻ phục vụ trong quân chủng hải quân để có dịp góp phần cùng với hàng chục ngàn chiến hữu hải quân khác bảo vệ sông ngòi, hải đảo và lãnh hải của miền Nam nước Việt.
	- Vì là người lính thủy, tôi đã lỡ tàu theo hạm đội di tản năm 1975. Tôi ở lại và vào tù cộng sản nhiều năm. Tôi đã ném được mùi khát máu của ngưiờ cộng sản và thấy sự dã man của nhà cầm quyền CSVN lùa hằng chục triệu người dân nước Việt vào một nhà t...
	- Vì là người lính thủy, tôi có dịp đi đó đây để biết được nhiều miền, nhiều nơi của miền Nam giàu thịnh:
	Khi xưa giang hành trên các chiến đĩnh, tôi đi đến những vùng quê với những địa danh xa lạ nằm hai bên bờ sông rạch. Tôi quen tên và thuộc lào những ấp làng ven bờ của những dòng sông ngắn, con sông dài. Trên chiến đĩnh tuần duyên tôi được đặt chân lê...
	Đi biển, tôi được thưởng ngoạn những bờ biển xanh lơ tuyệt đẹp khi sóng yên gió lặng., Có khi neo tàu, cùng vài thủy thủ  lên những hải đảo xa xôi nằm tận cùng ngoài khơi của Tô quốc. Có những hòn đão thật xa bờ, lần đầu bước chân lên đảo nghe người V...
	Phục vụ những đơn vị tác chiến đã cho tôi thêm kinh nghiệm và dạn dầy can đãm hơn khi đụng địch trong kinh rạch trên sông hay lâm trận khi đưa tàu ra vào những vùng địch quân thường phục kích như cửa Bồ Đề (Năm Căn), kinh Cái Nháp, Đầm Vơi. Trên chiến...
	- Vì là người lính thủy, tôi được huấn luyện chuyên nghiệp hải quân và quân chủng mẹ đã cho tôi cơ hội làm thuyền trưởng để tự mình thao tác cùng chiến đĩnh (PCF – Hải Đội 4 và 5 Duyên Phòng) ngày đêm ngang dọc tuần tiểu bờ biển phía Nam nước Việt. Hả...
	Bảy năm trong ngục tù cộng sản. cuối  năm 1982 ra tù, vốn là người lính thủy  được binh chủng mẹ đã rèn luyện và cho tôi những cơ hội nêu trên đã gíúp tôi có can đảm, có kinh nghiệm và có sức chịu sóng gió trở thành một tài công vượt biên, lèo lái con...
	Nếu mai này, CSVN vẫn tồn tại trên quê hương, con cháu của tôi sẽ không trở về quê hương nước Việt. Nếu như vậy những thế hệ con cháu của tôi mai sau chúng đành chấp nhận bản xứ này là quê hương. Nhưng chắn chắc một điều là chúng sẽ không quên cội ngu...
	Đó là lý do hôm nay, ngày mai và sau này tại sao tôi nặng tình với quân chủng mẹ và vẫn tự hào là một sĩ quan hải quân của quân Lực VNCH. Một Niềm tự hào chính đáng!……………..

	Republic of Vietnam Navy
	The Republic of Vietnam Navy – VNN (Vietnamese: Hải quân Việt Nam Cộng Hòa – HQVNCH) was the naval branch of the Republic of Vietnam’s Military Forces, the official military of the former Republic of Vietnam (or South Vietnam) from 1955 to 1975. The e...

	Các trường đào tạo Sĩ Quan Hải Quân VNCH
	Bất cứ một quân nhân hải quân nào cũng phải được huấn luyện từ một hay nhiều quân trường, gọi là nơi xuất thân. Xuất thân của sĩ quan hải quân VNCH từ nhiều xuất xứ khác nhau: từ Hàng Hải Thương Thuyền,trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang, trường Võ Bị Q...
	Dù xuất thân từ đâu, nhưng để chính thức trở thành một sĩ quan hải quân, vị sĩ quan đó phải tốt nghiệp một khóa hải nghiệp (chuyên môn hải quân) trong nước hoặc nước ngoài.
	Sĩ quan Hải Quân VNCH có xuất thân từ nhiều quân trường hải nghiệp khác nhau: Trường Hải Quân Nha Trang (đào tạo SQHQ nhiều nhất), Trường Hải Quân Brest (Pháp), Trường OCS (Hoa Kỳ) và Trung tâm Huấn Luyện Hải Quân Saigon (Sĩ quan Hải quân Đoàn viên):
	- 1/ Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang:
	Huấn luyện từ Khoá 1 đến Khóa 26 và 5 Khóa Sĩ Quan Đặc Biệt Hải Quân.
	A/ Khóa 1 đến khóa 26 SQHQ/NT:
	Thời gian huấn luyện mổi khóa có nhiều giai đoạn khác nhau: 6 tháng, 18 tháng, 1 năm hay 2 năm.  Thời điểm Việt Nam Hóa Chiến Tranh 1969 đến 1972, Khối Quân Huấn (trước kia là Phòng Quân Huấn) đứng đầu là HQ Đại Tá Bùi Hữu Thư với sự trợ giúp tối đa c...
	Chức vụ cao nhất là Tư Lịnh Hải Quân: Khóa 1/NT: HQ. Thiếu Tá Lê Quang Mỹ, gốc Bộ binh (trường Võ Bị Huế): 20/8/1955 – 1957, HQ. Trung Tá Trần Văn Chơn: lần thứ nhất 1957 – 8/1959, lần thứ nhì: 1/11/1966 – 1974, HQ Đại tá Hồ Tấn Quyền: 6/8/1959 – 10/1...

	B/ 5 khóa Sĩ quan Đặc Biệt Hải Quân Nha Trang:
	Đầu năm 1972, trung tâm khởi đầu huấn luyện 5 khóa Sĩ quan Đặc Biệt. Các khóa Sĩ quan Đặc Biệt dành cho các sĩ quan hải quân chiến binh (viết tắt SQHQ/CB) hay những sĩ quan đã phục vụ lâu năm trong hải quân nhưng chưa thụ huấn qua một khóa Hải Nghiệp ...
	Ngoài ra đầu năm 1973 trung tâm còn huấn luyện 3 tháng về lý thuyết tàu bè cho 30 sinh viên trường Võ Bị Đà Lạt thuộc 2 khóa 25 và 26 trong mùa văn hóa. Những sinh viên sĩ quan Võ Bị Đà Lạt này sẽ sang Hải Quân sau khi ra trường. Họ là những sĩ quan h...
	Tên riêng của khóa:
	Sau khi TTHL/HQ/NT được chuyển giao cho Hải Quân Việt Nam, các khóa sĩ quan Hải Quân ngoài tên khóa theo số thứ tự ra còn có tên riêng của khóa. Mỗi tên tượng trưng từ một chùm sao. Kể từ khóa khóa 1 đến khóa 6 Nha Trang không có tên riêng (do hải quâ...
	Các khóa SQHQ Đặc Biệt Nha Trang được lấy tên từ các hành tinh: Khóa 1 ĐB gọi khóa Thủy Tinh (Mercury), khóa 2 ĐB Kim Tinh (Venus), khóa 3ĐB Hoả Tinh (Mars), khóa 4 ĐB Mộc Tinh (Jupiter) và khóa 5 ĐB Thổ Tinh (Saturn). Những khóa Đặc Biệt được huấn lu...
	C. Hải Quân Hiện Dịch:
	Kể từ Khóa 25 Võ Bị Quốc Gia về sau, những sinh viên hiện
	dịch được tuyễn sang HảiQuân, hằng năm có thời gian về Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân theo học Hải Nghiệp. Ra trường Võ Bị, các Hải Quân Hiện dịch này mang cấp HQ Thiếu Úy.Hiện Dịch.

	- 2/ Hải Quân Brest:
	Do Hải Quân Pháp trực tiếp huấn luyện tại trường Hải Quân của Pháp trên một ngọn đồi của thành phố Brest. Thời gian thụ huấn 2 năm (thực ra 2 năm 6 tháng). Hải Quân VNCH có 4 khóa thụ huấn tại Brest. Khóa 1 Brest có 16 SVSQ/HQ/VN, thụ huấn từ tháng 9 ...

	- 3/ Hải Quân OCS: có 12 khóa OCS (Officer Candidate School).
	Trường OCS tại New Port, Rhode Island Hoa Kỳ. Hải quân OCS được thành hình sau khi HQ Đại tá Bùi Hữu Thư và phái đoàn Hải Quân VN công du Hoa kỳ năm 1969 trở về. Thời gian thụ huấn cấp tốc 6 tháng. Sau khi tốt nghiệp, các sĩ quan hải quân OCS được gởi...
	Đầu năm 1973, HQ Đại tá Bùi Hữu Thư du học Tiến sĩ về Quản trị Giáo dục tại Hoa Kỳ để về điều hành viện Đại Học Hải Dương (sẽ là viện Đại Học lớn nhất Đông Nam Á). Cùng du học với ông có 20 sĩ quan hải quân cấp úy được tuyễn chọn từ các thủ khoa của c...

	- 4/ Sĩ Quan Hải Quân Đoàn Viên:
	Có 4 khoá sĩ quan đoàn viên (viết tắt là SQHQ/ ĐV) do TTHL/HQ/Saigon đào tạo.
	Trước năm 1960, các sĩ quan hải quân đoàn viên (Officers des Équipages) thường được chọn lựa để thăng cấp trong số các Thượng sĩ nhất hay Thượng sĩ có khả năng chuyên môn và trình độ văn hóa cao, hạnh kiểm tốt ; không cần đòi hỏi phải thụ huấn qua một...
	Có 4 khóa huấn luyện Sĩ quan Đoàn viên kể từ năm 1968 đế 1972. Thời gian thụ huấn 6 tháng. Được huấn luyện tại TTHL/HQ Saigon. Điều kiện theo học cấp từ Trung Sĩ Nhất trở lên, có bằng Trung Học Đệ Nhất cấp, riêng cấp Thượng sĩ Nhất có bằng Cao Đẳng Ch...
	Ngoài ra có một số đoàn viên có trình độ văn hóa cao hơn (từ Tú Tài I trở lên) được theo học trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang (theo tài liệu Khối Quân Huấn Hải Quân)


	Hoài Niệm Về Hải Quân 21
	Phía trên là khái quát về các khóa Sĩ quan Hải quân của Quân Lực VNCH. Phần viết dưới đây  sẽ đi vào chi tiết của các khóa sĩ quan hải quân trong giai đoạn Việt Nam Hoá Chiến Tranh năm 1969. Bài viết sẽ nói nhiều đến khoá 21 SQHQ.
	Các khóa 20, 21 và 22 SQHQ được BTL/HQ tuyễn mộ trong giai đoạn Việt Nam Hoá Chiến Tranh (ACTOV), với số lượng khóa sinh mỗi khóa gấp đôi, gấp ba số lượng so với các khóa đàn anh. Do đó những sinh viên ngoài số lượng quân trường Hải quân Nha Trang có ...
	Tôi tình nguyện vào Khóa 21 SQHQ vào tháng 9 năm 1969. Gọi đúng hơn là tài nguyên khóa 21 SQHQ. Nếu tôi không lầm khi Hải Quân đăng thông báo tuyễn mộ SVSQ khóa 21 và 22 SQHQ năm 1969, BTL/HQ đã dùng danh từ‘Tài Nguyên’ Khoá 21 SQHQ và Tài Nguyên Khóa...
	(Bởi thuộc tài nguyên khóa 21 SQHQ nên chúng tôi có những tư liệu, hình ảnh riêng của khóa nhầm cung cấp chất liệu cho bài viết được trung thực và tương đối chính xác hơn là viết về một khóa khác thiếu thốn tài liệu và hình ảnh dẫn chứng.)
	Khóa 21 SQHQ nhập trại Bạch Đằng II vào khoảng giửa đến gần cuối năm 1969. Thời điểm cuối năm 1969, trại Bạch Đằng II có hai khóa: 21 và 22 SQHQ đang chờ đi quân trường. Lúc bấy giờ sĩ số của khóa 21 khoảng 500 khóa sinh. Tôi nhập khóa gần cuối danh s...
	Lúc bấy giờ chúng tôi mặc quân phục ka-ki màu vàng. Hai tuần lễ sau quân phục vàng đổi thành màu tím và mũ ke-pi màu đen. Điều hành khóa theo hệ thống tự chỉ huy. Các khóa sinh đại đội trưởng, đại đội phó, trung đội trưởng, và khóa sinh kỷ luật được g...
	Thời gian tại Bạch Đằng II, chúng tôi tập xếp thành hàng, tập cơ bản thao diễn. Sáng sớm sang bên kia công viên, tập đi đều bước với bài hát Hải Quân Hành Khúc :” Bao người con trai kiêu hùng cùng nhau tách bến…Hiên ngang ra đi quyét tâm nêu chí tang ...
	Tài nguyên khóa 21 SQHQ có nhiều khóa sinh với bí danh khó quên như Tuấn cọp, Tuấn cà, Công ngũ, Bạch rắn mối, Đảnh trâu cui, Khiết trâu nước, Bốn lù, Bắc tà, khoai Ngô, Thành ba cây nhang, Tùng điên, Hải hớt tóc, Lệnh hồ Xung, Hùng sùi, Báu bựa, Thắn...
	Hai chữ “con dại” phát xuất từ Bạch Đằng II mà chúng tôi đặt trước tên gọi của những bạn cùng khóa 21 để chỉ ngôi thứ ba, thí dụ như con dại Bùi Thọ Xung, con dại Ngô Hương v.v… và gọi tên trực tiếp (ngôi hai) thì dùng hai chữ “bạn hiền”……”con dại” và...
	Sáng ngày 30 tháng 12 năm 1969, khóa 21 được đôn thêm 30 khóa sinh của khóa 22 để nâng tổng số lên 530 khóa sinh và được BTL/HQ đưa lên Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung
	Tại quân trường Quang Trung, chúng tôi thuộc Tiểu Đoàn Trương Tấn Bữu, Liên Đoàn B, trại Châu Văn Tiếp. Tiểu đoàn khóa sinh hải quân 21 được chia làm ba đại đội theo danh số thứ tự từ lúc nhập trại Bạch Đằng II: Đại Đội 20E (đầu danh sách), Đại Đội 19...
	Tôi thuộc Đại Đội 18C, trung đội 2, đại đội trưởng là khóa sinh HQ. Huỳnh văn Sang (Sang mập), thơ ký đại đội HQ. Trần Văn Công (Công ngũ), trung đội trưởng HQ. Phan Ban. Tôi còn nhớ một số ít bạn cùng trung đội như Nguyễn Văn Hùng (Hùng cận -OCS), Hồ...
	Gần ngày mãn khóa căn bản quân sự tại Quang Trung, chúng tôi được đưa về BTL/HQ để trắc nghiệm Anh Ngữ (A, B, C… quẹt). Mãn khóa căn bản quân sự Quang Trung, tài nguyên khoá 21 SQHQ được chia ra làm ba nhóm:
	- Nhóm thứ nhất: Các khóa OCS Trần Hưng Đạo:
	Có khoảng 90 sinh viên của tài nguyên khóa 21 theo học các khóa OCS tại Hoa Kỳ từ khóa 4 đến khoá 9 OCS. Có vài sinh viên không hiểu lý do bị trả trở về BTL/HQ khi còn đang trao dồi thêm Anh ngữ. Đặc biệt có sinh viên Nguyễn Tấn Khải (đại đội 19D) bỏ ...
	Nhiều bạn OCS đã sớm lên đại úy như OC. Phạm Thái Nguyên (18C), OC. Trần Đức Thịnh (20E), OC. Hà Văn Ngân (18C) …
	Website: http://www.hqvn-ocs.org/
	- Nhóm thứ hai: Khoá 21 Nha Trang ( Đệ Nhị Nhân Mã) – 21/NT.
	Tài nguyên khóa 21 có 265 trên tổng số 269 sinh viên theo học khóa 21 tại trường SQHQ Nha Trang, có tên riêng của khóa là Đệ Nhị Nhân Mã: quân số lấy nguyên đại đội 20E, phân nữa của đại đội 19D và một số ít của đại đội 18C có bằng tú tài II kỷ thuật ...
	Thăng cấp đại úy sớm có: Nguyễn Văn Nam (đặc cách khi bị thương ở Giang đoàn Tuần Thám), Nguyễn Ngọc Mục (CHP Duyên Đoàn được đặc cách), Vỏ Cao Sơn và Lưu văn Mười (?)
	Tử trận gồm có Huỳnh Minh Trí (Trí mad – GĐ 53TT vừa ra trường), Nguyễn Quốc và Nguyễn Trân (mùa Hè đỏ lửa 1972), Trần Văn Lưu, Dương Kim Sơn, Nguyễn Văn Thiệu ( HQ. 474 năm 1973), Ngô Chí Thành (21/CK trên Nhật Tảo HQ.10 Hải Chiến Hoàng Sa 19/1/1974)...
	Từ trần sau 1975 gồm: Nguyễn Xuân Chinh ( trong tù cộng sản năm 1976), Phạm Đức Lai (Thủ khoa khóa 21/NT, mất tích khi vượt biên), Trần Thanh Tuyền, nguyễn Ngọc A, Đặng Qúi, Văn Yn (Portland, Oregon), Huỳnh văn Thống, Nguyễn Thanh vân, Võ Tánh (VN), K...
	Khóa 21/NT có sĩ số rớt cao nhất là 35 SVSQ (xin cáo lỗi miễn nêu lý do)
	Website: http://www.sqhq21.com/
	- Nhóm thứ ba: Các khóa Đặc Biệt SQHQ Nha Trang:
	- Theo học Khóa 1/70 : Tác chiến Bộ Binh
	Tài nguyên khóa 21sqhq có khoảng 150 sinh viên được BTL/HQ đưa lên trường Bộ Binh Thủ Đức theo học khóa 1/70 Thủ Đức.
	Cũng nên biết 150 svsq hải quân khi vào khóa 1/70TĐ thì tại trường Bộ Binh Thủ Đức đã có svsq hải quân đang theo học khóa 6/69 (Lưu Đày 1). Nhóm Hải quân 6/69 TĐ thuộc tài nguyên khóa 20 (9 svsq) và khóa 22 sqhq (phần lớn có bằng Tú Tài II Kỹ Thuật). ...
	Khóa 1/70TĐ mãn khóa ngày 27 tháng 8 năm 1970, nhưng hải quân đã đón khóa sinh hải quân trở về BTL/HQ trước ngày mãn khóa 1/70 hơn cả tuần vì những bài học cuối khóa của bộ binh không cần thiết bên hải quân. Các tân sĩ quan được gắn lon HQ Chuẩn Úy Ch...
	Ngày 28/7/1971 nhóm SQHQ Chiến Binh 1/70 đương nhiên thăng cấp Thiếu Úy CB.
	Đầu năm 1972, TT/HL/HQ/NT khai giảng Khóa 1 Đặc Biệt SQHQ/NT. Khóa 1 Đặc Biệt  là khóa ‘quậy’ nhất tại quân trường Nha Trang nên còn có tên khóa là ‘khóa Thiên Lôi’. Bởi thế mà các khóa sau bị xiết tối đa gần như mất hết quy chế sĩ quan khóa sinh. Tro...
	Ngày 28/7/1972, nhóm HQ/CB – 1/70 đương nhiên thăng cấp HQ Trung Uý sau khi tốt nghiệp Hải Quân Nha Trang.
	Trong 5 khoá Đặc Biệt HQ Nha Trang có đến 3 khóa sinh thuộc tài nguyên khóa 21sqhq ra trường với hạng thủ khoa như:  Trung úy Phạm Viết Khiết (19D) thủ khoa Khóa 1ĐB, Trung úy Lương Trung Minh (18C) thủ khoa Khóa 3ĐB và Trung úy Nguyễn Văn Đô (ĐĐ 18C)...
	Đặc điểm của Đặc Biệt
	 Thời gian từ svsq hải quân đến khi trở thành sqhq phải mất trên ba năm (1969-1973).  Nghĩa là từ sinh viên sqhq năm 1969, đến đầu năm 1973 mới tốt nghiệp Sĩ Quan Hải Quân thực thụ. Ra trường cấp HQ. Thiếu Úy hay HQ Trung Úy. Tiếc thay có nhiều bạn c...
	  Sau khi tốt nghiệp hải Quân Nha Trang, tất cả sqhq đặc biệt phục vụ trên các chiến hạm hoặc chiến đĩnh tuần duyên (Hạm Đội và Hải Đội Duyên Phòng).
	  Ra trường chọn Hải Đội Duyên Phòng lại được theo học khóa Thuyền Trưởng Coast guard và PCF tại TTHL/HQ Cam Ranh. Sau đó nắm thuyền trưởng.
	 Có 2 văn bằng do Bộ Quóc Phòng cấp: Bằng Sĩ Quan Bộ Binh và Bằng Sĩ Quan Hải Quân
	 Bất cứ sqhq đặc biệt nào cũng có hải vụ tối thiểu từ một đến ba năm hải vụ. Không it sqhq đặc biệt có Hải Vụ cấp II (trên 4 năm hải vụ).
	Cấp bậc chức vụ cao nhất: HQ. Đại Úy Ngô Hoà , HQ Đại Úy Nguyễn Phước Hải, HQ Đại Úy Nguyễn Ngọc Bích, HQ Đại Úy Bạch Long Vân. Đại úy nhiệm chức: Lê Xuân Chiến (BTL Hạm Đội) và Phạm Quốc Nam (Quyền chỉ huy Tuần Duyên Hạm Trường Sa HQ 611).
	Tử trận: Chuẩn Úy Kha Tư Quốc (Duyên Đoàn 16 – 1970), Trung Úy Nguyễn Văn Đông (Hoàng sa HQ 10) sẽ bổ túc thêm.
	Từ trần sau 1975: Ngô Hòa (18C), Giang Hữu Tuyên (18C), Trần Ngọc Nhuận (18C), Lê Minh Bạch (18C) và Đỗ văn Kiển (19D).
	Tháng 8 năm 1970, 15 hải quân chiến binh theo LST của Đại Hàn tân đáo đõn vị đầu tiên V4ZH, thời HQĐại Tá Đỗ Kiễm làm Tý Lịnh vùng, tôi và hai LĐ2 gồm Giang Hữu Tuyên và Quách An Ninh về DuyênĐoàn 41 Hòn Khoai. Giửa năm 1971 tôi rời DuyênĐoàn 41, NM2....
	Cuối năm 1986, gia đình tôi từ Nhật Bản sang định cư tại Hoa Kỳ. Tiểu bang Oregon, nơi tôi cư trú không có một hải quân nào cùng khóa. Tôi lên online (AOL) tìm các bạn khóa 21SQHQ, ngay lập tức có một bạn lên tiếng: ” D.M. mày Nam, tao là Nguyễn Văn T...
	Trong nhiệm kỳ tôi là Hội Trưởng Hội HQLĐ (2001 – 2005) đã cùng các bạn LĐ biên soạn tài liệu ‘Các Khoá Sĩ Quan Đặc Biệt Hải Quân Nha Trang’. Bài viết được tung lên Internet đã gây ngạc nhiên cho giới Hải Quân. Từ đó  Hải Quân biết được các khóa Sĩ Qu...
	Quân trường nào, khóa nào cũng có niềm tự hào riêng. HQĐB cũng không ngoại lệ, cũng có niềm tự hào về khả năng đa hiệu của một lính thủy đánh bộ:  có khả năng chỉ huy tác chiến trên bộ (được huấn luyện từ một trường chuyên nghiệp Võ Khoa Thủ Đức hay Đ...
	Ngay sau khi Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Hải Quân Trần Chấn Hải tình cờ đọc bài viết của chúng tôi trên internet, đã trình lên Hội Đồng Hải Sử và Đại Tá ….Quỳnh trực tiếp qua điện thoại và email phóng vấn tôi về lai lịch HQLĐ. Sau đó Hội Đồng Hải Sử lên ...
	Với HQLĐ, Cựu Đô Đốc Tư Lịnh Hải Quân Trần văn Chơn tham dự hầu hết các kỳ Lưu Đày Hội Ngộ, sự kiện khá đặc biệt vào năm 2003 nhân dịp Lưu Đày Hội Ngộ Kỳ 8 tại Washington DC, Đô Đốc Tư Lịnh Trần Văn Chơn đã đưa HQLĐ vào Học Viện Hải Quân Hoa kỳ Annapo...
	Hai chữ ‘Lưu Đày’ không có nghĩa là bị đày đọa, kêu la bất mãn như nhiều người tưởng. Ngược lại hai chữ ‘Lưu Đày’ hàm chứa ý nghĩa ‘tràn đầy kỷ niệm’. Do đó, có nhiều người bên ngoài hqlđ gọi là ‘Hải Quân Lưu Đầy’ cũng đúng thôi như cựu HQ Đại Tá Bùi ...
	Website http://www.haiquanvietnamconghoa.com/ Các khóa U/O (OCS) Hoa Kỳ:
	Một số tài nguyên hải quân 21 sau khi tốt nghiệp khóa 1/70 Thủ Đức (LĐ2) ra trường cấp HQ. Chuẩn Úy CB, tiếp tục được gởi sang trường OCS tại Hoa Kỳ để được huấn luyện chuyên nghiệp hải quân. Có 3 khóa U/O (chữ O viết tắt của Officer – Sĩ quan Khóa si...
	Tại quân trường OCS, khóa sinh được huấn luyện, hải hành tập độI, cơ khí phòng tai, hải pháo, vận chuyển, lý thuyết tàu bè, cơ khí và lãnh đạo chỉ huy, hàng hải cận duyên ( Piloting ), dùng những điểm cố định trên bờ và la bàn để lấy hướng định toạ độ...
	Sau ngày hòan tất việc huấn luyện tại OCS, Newport Rhode Island, các khoá sinh được gửI đi thụ huấn về ” Chiến Tranh Sông Ngòi” ( Riverine Warfare ) tại Trung Tâm Huấn Luyện N.I.O.T.C. ( Naval Inshore Operation Training Center ) thuộc Mare Island, Cal...
	Lời kết:
	Khóa 21 sqhq để lại trong tôi một dấu ấn thật lớn thật đẹp từ thời binh nghiệp cho đến ngày nay và mãi mãi. Những kỷ niệm khó quên từ lúc tập tành làm lính tại BĐII cho đến những gắn bó thân thương qua các quân trường, chung vui nơi đơn vị, dìu nhau t...
	Mới đây, NM2 Hoàng Trọng Tuấn từ Úc Châu sang Hoa Kỳ sau khi tham dự Đại Hội Hải Quân khóa Đệ Nhị Nhân Mã vào tháng 9 năm 2012 tại San Jose California đã đi một vòng lớn của nước Mỹ để thăm viếng bạn bè và trạm cuối cùng ghé Portland Oregon để thăm tô...
	Thân chúc các bạn một Năm Mới An Khang Thịnh Vượng.
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