THẢO LUẬN VỀ 4 LOẠI BẠN
Đọc bài thơ tựa đề “BẠN” của tác giả Anh Vũ, chúng ta thấy bài thơ ngắn; chỉ có 6 dòng, nhưng
đã diễn tả rất đầy đủ về 4 loại “BẠN” mà chúng ta thường phải đối diện:
Bạn là cái gì đó rất xa xỉ.
Quen nhau ngàn tỉ, mà tri kỷ được mấy ai?
Bạn TỐT thì hiếm,
Bạn ĐIẾM thì nhiều,
Bạn LIỀU VÌ MÌNH thì không có,
Bạn CHÓ thì có khắp mọi nơi.
Chúng ta hãy cùng nhau thảo luận về 4 loại BẠN mà tác giả đã mô tả trong bài thơ trên.
1. Bạn TỐT thì hiếm
Chúng tôi đồng ý với tác giả Anh Vũ, trên đời này, thường thứ gì hiếm thì qúy; hột xoàn
hiếm thì qúy, vàng hiếm thì qúy, cho nên bạn TỐT thì hiếm vì nó rất qúy:
Trong đại gia đình Học Viện CSQG, chúng tôi có nhiều bạn TỐT nên chúng tôi luôn luôn
trân qúy tình bạn TỐT đó; chúng tôi xin phép được tự nhắc nhở chúng tôi về những người
Bạn TỐT trong đại gia đình Học Viện CSQG sau đây:
•

Cố Viện Trưởng Đàm Trung Mộc
Cố Viện Trưởng Đàm Trung Mộc đã đề nghị lên Bộ Nội Vụ về việc thành lập Học Viện
CSQG-VNCH, và người cũng là vị Viện Trưởng đầu tiên. Sau tháng tư đen, người có
nhiều cơ hội và phương tiện ra nước ngoài, nhưng người đã quyết định ở lại và cuối
cùng hy sinh trong trại tù cộng sản.
Chúng ta làm sao quên được gương mặt thân thương của vị Viện Trưởng với những
vần thơ trào phúng, châm biếm của người:
“Hội lên râu, tuần xuống nước
Mời anh hùng dừng vó luân vài câu”
và
“Từ khi hàng bắn sẳn sàng
Lòng càng ngắm nghía, dạ càng ngẩn ngơ”

•

NT Cựu Viện Trưởng Trần Minh Công
NT Trần Minh Công là vị Viện Trưởng đã đưa Học Viện CSQG VNCH lên ngang hàng
với các trường đào tạo sĩ quan tại các nước văn minh nhất trên thế giới.
Ngoài ra, Niên Trưởng thường nhắn nhủ với chúng ta một cách rất tế nhị “Anh Chị Em
là gà cùng một mẹ”; tuy Niên Trưởng không nói hết câu, nhưng chúng ta có thể hiểu
phần còn lại là “chớ hề đá nhau”, chúng tôi luôn luôn dùng lời khuyên của Niên Trưởng
làm phương châm để đối xử với nhau trong đại gia đình Học viện CSQG.

•

Cố GS Nguyễn Ngọc Võ:
Lúc sinh thời, GS Nguyễn Ngọc Võ luôn luôn khuyến khích và đông viện Hậu Duệ

CSQG; người luôn luôn dành thì giờ tham dự những buổi Hội Ngộ Học Viện CSQG đã
được tổ chức, dù tại bất những tiểu bang xa xôi; có lẽ một số Anh Chị Cựu SVSQ tại
tiểu bang California vẫn còn nhớ chính GS Nguyễn Ngọc Võ đã lo vé máy bay first class
cho 14 người lên tham dự Hội Ngộ Mừng Xuân của Gia Đình Học Viện CSQG Vùng Tây
Bắc.
•

GSTS Trần An Bài:
GSTS Trần An Bài đã đóng góp rất nhiều cho nền âm nhạc Việt Nam ở hải ngoại; Niên
Trưởng đã sáng tác gần 200 bản nhạc (đời và đạo); nhiều bản nhạc đang được dùng
tôn vinh Chúa trong các thánh đường.
Ngoài ra; GSTS Trần An Bài còn hy sinh thời gian, công của để thiết lập website
saigonecho.com một website có nội dung rất phong phú và hình thức rất trang nhả.

•

GS Nguyễn Văn Canh:
GS Nguyễn Văn Canh đã từng tham-dự và thuyết trình tại nhiều hội nghị quốc tế về Việt
Nam và Đông Nam Á. Hiện nay, mục tiêu của Giáo Sư là: phát động công cuộc gây
dựng ý thức bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ trong việc chống lại Trung Cộng lấn chiếm khu
vực Hoàng Sa và Trường Sa; ông lên án nhà nước Cộng sản Việt nam là kẻ đồng lõa
trong việc dâng hiến đất đai của tổ quốc cho giặc ngoại xâm phương Bắc.

•

Qúy Niên Trưởng GS Trần Quan An, GS Trần Quang Nam, GS Phan Trung Chánh
và GS Nguyễn Kim Phùng: Luôn luôn khuyến khích, ngợi khen những Đồng Môn tham
gia vào những sinh của Cộng Đồng NVQG cũng như Lực Lượng CSQG-VNCH. Cảm
ơn Qúy Niện Trưởng, tuy đã lớn tuổi, nhưng vẫn dành thì tham dự những buổi họp mặt
lớn nhỏ của chúng ta.

•

Khóa 3 Nguyễn Ngọc Tiến:
Trong kỳ Hội Ngộ 50 Năm Khóa 3 Học Viện CSQG, gia đình K3 đã bầu anh Nguyễn
Ngọc Tiến trong chức vụ Hội Trưởng Khóa 3. Anh Nguyễn Ngọc Tiến luôn luôn vui vẻ,
nhiệt tình trong mọi công việc của Gia Đình Khóa 3; Anh thường cùng BCH Khóa 3
thăm viếng, giúp đỡ những đồng môn đang trong hoàn cảnh khó khăn; đón tiếp niềm nở
bạn đồng khóa từ các tiểu bang khác đến. Gia Đình Khóa 3 rất hãnh diện có một người
Hội Trưởng như anh Nguyễn Ngọc Tiến.

•

Khóa 1 Nguyễn Công Vinh
Khóa 1 Nguyễn Công Vinh đã hy sinh thì giờ và công của để thực hiện Trang Nhà (Căn
Nhà Nhỏ) của Khóa 1. Những ai đã vào thăm Căn Nhà Nhỏ của Khóa 1 đều công nhận
rằng CNN rất trang nhả, ấm cúng và ngăn nắp. Có thể nói rằng qúy Anh Chị Cựu SVSQ
Khóa 1 đều hảnh diện để show Căn Nhà Nhỏ của mình với các Khóa đàn em.
Ngoài ra, Khóa 1 Nguyễn Công Vinh còn dành thì giờ cùng với BCH Hội Cựu SVSQ
Học Viện CSQG thăm viếng những anh em già yếu, bệnh nặng cũng như cập nhật
Database của Học Viện CSQG-VNCH.
ĐẶC SAN ĐA NĂNG (số 3, 4, và 5) có ghi lại những đóng góp thiết thực của K1 Nguyễn
Công Vinh.

•

Khóa 2 Nguyễn Ngọc Thụy:
K2 Nguyễn Ngọc Thụy đã từng được bầu làm Hội Trưởng Hội Cựu SVSQ Học Viện
CSQG Bắc California. Với trách nhiệm là Trưởng Ban tổ chức Hội Ngộ 40 Năm Học
Viện CSQG, anh đã hoàn thành trách nhiệm một cách tốt đẹp. K2 Nguyễn Ngọc Thụy
đã gởi tặng Hội Cựu SVSQ Học Viện CSQG Vùng Tây Bắc 7 cái mũ Sĩ Quan CSQG
VNCH trước ngày Lễ Ra Mắt Tân Ban Chấp Hành của Hội Cựu SVSQ Học Viện CSQG
Vùng Tây Bắc.

•

Khóa 6 Nguyễn Doãn Hưng:
Có thể nói K6 Nguyễn Doãn Hưng là một đồng môn trẻ nhất, nhưng anh Hưng đã có lối cư xử
rất khéo léo. Trong trách nhiệm Trưởng Ban Tổ Chức Hội Ngộ 50 Năm Học Viện CSQG, anh Hưng
đã hoàn thành trách nhiệm một cách tốt đẹp. Nhân dịp này, chúng tôi cảm ơn anh Hưng và Sơn
Khóa 6 đã giúp đỡ chúng tôi tổ chức thành công Lễ Kỹ Niệm 40 Năm Thành Lập Học Viện CSQGVNCH.

Bạn TỐT trong đại gia đình Học Viện CSQG thì còn rất nhiều, nhưng rất tiếc khuôn khổ của
bài tham luân không cho phép, nên chúng tôi xin phép nêu lên một số Bạn TỐT đại diện mà
thôi.
2. Bạn ĐIẾM thì nhiều:
Thật may mắn là trong đại gia đình Học Viện CSQG -VNCH không có Bạn ĐIẾM, chứ đừng
nói ít hay nhiều.
3. Bạn LIỀU VÌ MÌNH thì không có:
Chúng tôi không đồng quan điểm với tác giả về câu này, vì có nhiều đồng môn là con cái
của Chúa đều có một người Bạn LIỀU VÌ MÌNH, đó là Đức Chúa Giê-su Kitô.
Chúng ta còn có nhiều người Bạn LIỀU VÌ MÌNH đang ngày đêm, từng phút, từng giây
trấn giử biên cương, chiến đấu để bảo vệ Tổ Quốc.
Bản thân chúng tôi cũng có trải qua 2 dữ kiện khiến cho chúng tôi có cảm nghĩ rằng mình
có 2 người Bạn LIỀU VÌ MÌNH:
• Trong việc Design Website cho một DENTAL CLINIC, vị Bác Sĩ Nha Khoa đã giao cho
tôi VISA card của ông, thấy tôi ngần ngại ông nói “anh đừng ngần ngại, tôi hoàn toàn tin
tưởng anh”.
• Có lần chúng tôi cùng với một vị Giáo Sư Tiến Sĩ thảo luận về một vấn đề công dụng
thông tin, vị Giáo Sư Tiến Sĩ này đã tin tưởng giao cho tôi User Name và Password.
4. Bạn CHÓ thì có khắp mọi nơi:
Nghe qua câu này hơi phảng phất một lời nộp rũa “CHÓ”, mà theo giáo lý Đạo Phật thì nộp
rũa là phạm khẩu nghiệp, hơn nửa nếu chúng ta đem so sánh loại Bạn CHÓ này với “CHÓ”
thì có phần bất công cho những con “CHÓ” trong các đội Quân Khuyển và Cảnh Khuyển
sẳn sàng hy sinh vì Tổ Quốc, vì Công Lý; xứng đáng là Bạn Liều Vì Mình, ngoài ra, có
những con CHÓ tuyệt đối trung thành với chủ, cho nên chúng tôi xin phép tác giả được
phép đổi chữ CHÓ thành chữ KHÓ: Bạn KHÓ thì có khắp mọi nơi:
•

KHÓ với người khác, nhưng dễ với chính bản thân họ:
Ở Việt Nam thì có Nguyễn Phú Trọng (Chủ Tịch phải là người miền Bắc có nhí nhuận),

Nguyễn Xuân Phúc (Thủ Tướng Mazê in Vietnam) và Tô Lâm (bộ trưởng Côn An), ở Mỹ thì
có những thống đốc ngồi xổm trên pháp luật; họ là những người nắm quyền trong tay, nên
họ muốn làm gì thì làm, nhưng người dân thì không được làm; họ KHÓ KHĂN nói lên sự
thật, nhưng NÓI NGƯỢC, NÓI NGẠO thì họ nói như con vẹt; vì họ là dòng dõi họ “Hồ”.
Ngoài ra, chúng ta đã thấy giới truyền thông thiên tả (TTTT) ngày lẫn đêm liên tục show off
những việc làm của Michelle Obama (vợ của Barack Obama) bao nhiêu thì họ ém nhẹm
những việc làm tích cực của bà Melania Trump (Đệ Nhất Phu Nhân) bấy nhiêu.
Họ có thể ca ngợi một nhà hoạt động chính trị nào mà họ thích, nhưng với người khác thì
họ cấm hoặc phản đối.
•

Thú thật mà nhìn nhận rằng trong đại gia đình Học Viện CSQG cũng có một số Bạn KHÓ;
như “một bàn tay, có ngón ngắn, ngón dài”; những đứa con của Trường Mẹ có đứa thì
thông minh, tuấn tú, thành đạt, nhưng cũng có đứa KHÓ tính, KHÓ tiếp thu, KHÓ góp ý,
KHÓ buông bỏ. Những người Bạn KHÓ này tự đóng khung trong 4 bức tường KHÓ, nhìn
thấy những ai hơn mình, khiến họ cảm thấy KHÓ chịu họ có những lời KHÓ NGHE.
Thực hiện lời khuyên của NT Cựu Viện Trưởng; chúng ta đều là “gà cùng một mẹ”, chúng
ta nên thông cảm, tha thứ và cầu nguyện cho những người Bạn KHÓ đó, hy vọng họ có thể
chế ngự lòng đố kỵ bằng cách tụng niệm điều răn sau của Đức Phật:
Xin cho con sung sướng
Khi thấy người thành công
Hoặc gây tạo phước lành
Như chính con làm được

Mong lắm thay!
Fountain Valley, California, ngày 6 tháng 1 năm 2021
ĐA NĂNG

