Thưa thầy cô và các anh chị, các bạn,
Ngày Họp Mặt Nam California 2012 đã qua. Chắc hầu hết quý vị quý bạn đã trở về nhà,
mang theo ít nhiều dư âm của ngày hội ngộ. BTC xin chân thành cám ơn quý thầy cô đã
không quản ngại đường xa, điều kiện sức khỏe và thời giờ quý báu đến tham dự. Xin kính
gửi lời cảm tạ quý vị thân hữu đã cùng đến góp vui, và xin cám ơn các anh chị, các bạn
đồng môn đã góp sức cho ngày Họp Mặt được thành công.
Đã có 99 người ghi tên tham dự, trong đó có 11 thầy cô, cùng 2 vị khác là phu nhân, phu
quân của thầy cô, và thêm 2 khách gia đình thầy cô nữa. Số còn lại là cựu học sinh và
một vài thân hữu. So với những lần HM hải ngoại trước, kể cả ở San José, Bắc
California, và ở Houston, Texas, thì đây là lần đông thứ nhì. Lần đông nhất là lần HM
Nam Cali 2009 với khoảng gần 130 người. Có thể giải thích sự sụt giảm số người tham
dự bằng hai lý do: Thứ nhất là vì kinh tế khó khăn khiến các bạn ở xa ít về tham dự. Thứ
hai, quan trọng hơn, là vì số cựu học sinh NHH tham dự đã ít hơn so với lần trước. Điều
đó đặt cho các anh chị khóa lớn THTĐ một câu hỏi về sự bao dung và tính thân thiện để
sẵn sàng kết nối và giữ chân các em cựu học sinh NHH về dưới một mái gia đình. Trong
khi đó, các bạn trẻ trong nhóm NHH cũng cần suy nghĩ để đẩy mạnh sinh hoạt bên Diễn
Đàn NHH sao cho có tính liên kết với Diễn Đàn THTĐ và dung hòa quan điểm với các
khóa đàn anh đàn chị. Sở dĩ chúng ta phài làm như vậy chỉ vì một điều đơn giản nhưng
tâm huyết: Chúng ta chỉ có chung một mái trường mang ba tên gọi THTĐ-HĐ-NHH để
mà thương mến mà thôi!
Như tất cả các việc tổ chức khác, tổ chức Họp Mặt lần này cũng không tránh khỏi những
thiếu sót. Buổi HM dự tính khai mạc vào lúc 11 giờ 30 đã bị trễ 30 phút, vì có nhiều cựu
học sinh đến tham dự mà không ghi tên trước, hoặc có ghi tên nhưng lại đóng tiền tại cửa,
gây sự chậm trễ. Giờ bế mạc dự tính vào đúng 3 giờ 30 cũng đã phải kết thúc sớm hơn
chừng 10 phút, do nhà hàng thúc dục để chuẩn bị cho suất tối. Vì vậy, vài tiết mục trong
chương trình đã bị cắt bớt. Máy projector để chiếu slideshow và mạng internet cũng
không hoạt động như dự tính. BTC xin chân thành cáo lỗi cùng quý vị, quý bạn.
Việc xếp chỗ là một việc không đơn giản. Chắc ai cũng muốn ngồi gần bạn cùng khóa để
hàn huyên tâm sự. Thế nhưng, khi số người tham dự trong một khóa không chẵn 10, thì
BTC đành phải xếp số người lẻ ngồi chung bàn với đồng môn khác khóa. Khó khăn nhất
là khi các bạn không ghi tên trước, mà lại cứ muốn ngồi nơi mình muốn! Vẫn biết rằng
chúng ta ai cũng bận rộn trong công việc và đời sống hàng ngày, khó biết chắc có thể
tham dự được hay không để ghi tên và đóng tiền sớm hàng tháng trước. Nhưng cũng xin
thông cảm cho sự khó khăn của BTC, cũng bận rộn với đời sống hàng ngày không kém,
và nhất là tiếc cho thì giờ quý báu của buổi HM đã bị mất đi vì những sự chậm trễ lẽ ra
không nên có.
Buổi Họp Mặt đã được khai mạc vào lúc 12 giờ trưa, bắt đầu bằng một phút mặc niệm để
tưởng nhớ các thầy cô và đồng môn đã ra đi. Tiếp theo là đôi lời giáo huấn của thầy cô và
những tiết mục văn nghệ giúp vui. Trước buổi Họp Mặt, vào đúng 9 giờ 30 sáng, BTC đã
cử người chờ đón tại Tượng đài Chiến sĩ trong thành phố Westminster. Có khoảng hơn
10 người đã đến viếng thăm và tham dự lễ chào cờ tại đó. Tưởng cũng nên ghi nhận rằng

có vài người trước đây đã cổ võ, vận động hành lang cho việc chào cờ tại buổi HM,
nhưng lại không đến dự lễ tại Tượng Đài... Sau đó, BTC cũng đã hướng dẫn mọi người đi
viếng mộ thầy Nguyễn Văn Ba và phu nhân thầy Luyện Quang Đăng tại nghĩa trang cùng
thành phố.
Sau buổi Họp Mặt, đã có khoảng 30 đồng môn cùng với 2 vị giáo sư tham dự buổi lửa
trại ngoài bãi biển từ 6 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Năm nay, BTC đã thuê người đi dành
nơi đốt lửa từ tờ mờ sáng, nên cuối cùng ngọn lửa thân ái đã được đốt lên sưởi ấm tình
thầy trò, tình đồng môn nơi đây, và cùng hướng vọng về quê hương bên kia bờ đại
dương, nơi có ngôi trường cũ thân yêu...
Ngày hôm sau, khoảng 30 thầy trò đã lên đường trong một chuyến du ngoạn ba ngày
đêm, viếng thăm thành phố phù du Las Vegas và đại thung lũng Grand Canyon, tiểu bang
Nevada. Chiều thứ ba, mùng 7 tháng 8, mọi người đã trở lại quận Cam, để rồi bùi ngùi
chia tay nhau mỗi người một hướng...
Kính mong quý thầy cô, ước mong quý anh chị và quý bạn giữ mãi tình thầy trò và tình
đồng môn thắm thiết này cho những lần Họp Mặt kế tiếp.
Kính mến,
Thay mặt BTC
Nguyễn Hưng (Khóa 7, 1968-1975)
P.S.: Xin mời quý vị, quý bạn xem bảng Tổng kết chi thu, đính kèm.

