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Khoá 1 KSCC 1958-1962 họp mặt tại
Houston ngày April 7, 2012
Người viết : Khương Hùng Chấn
Lần ñầu tiên từ khi ra trường Khóa 1 KSCC
1958-1962 ñã họp mặt bạn ñồng khóa tại
Houston, Texas ngày April 7, 2012 và tại
Westminster, California ngày April 10, 2012,
với sự tham dự của các AH cư ngụ tại ViệtNam và Hoa-Kỳ. Bài này viết về buổi họp mặt
tại Houston, bạn Hà Văn Trung sẽ viết về buổi
họp mặt tại Westminster.
Từ nhiều năm trước AH Khương Hùng
Chấn ñã mong sẽ có lúc tổ chức ñược một buổi
họp mặt quy tụ tất cả các bạn ñồng khóa cư ngụ
trong và ngoài nước. Buổi họp mặt năm nay ñã
ñược bắt ñầu tổ chức từ mùa Xuân năm 2011.
Lý do chính yếu của việc họp mặt là ñể các bạn
ñồng khóa, nhất là các bạn cư ngụ tại ViệtNam, có cơ hội gặp nhau hàn huyên sau một
thời gian dài phân tán vì thời cuộc, và ñể tạo
ñiều kiện cho các bạn ở Việt Nam sang du lịch
Hoa-Kỳ. ðộng cơ duy nhất thúc ñẩy cho thành
tựu này chính là tình bạn ñồng khóa thân
thương. Chúng ta họp mặt không phải ñể kỷ
niệm ngày ra trường hay vinh danh văn bằng
kỹ sư của chúng ta. Năm nay trùng hợp với 50
năm từ khi tốt nghiệp khiến cho việc họp mặt
càng thêm lý thú và ñộc ñáo, ñiều này ñược nói
tới trong thư bảo lãnh gửi cho Tòa Tổng Lãnh
Sự Mỹ tại Saigon ñể dễ xin VISA vào Mỹ.
Buổi họp mặt năm nay có những tính cách
ñặc thù và mọi việc ñã diễn tiến ñúng như dự
kiến từ ñầu:
1/. Họp mặt tại hai nơi Houston và
Westminster vào hai ngày khác nhau khiến cho
việc tổ chức dễ dàng và hoàn chỉnh.

2/. Tiệc họp mặt ở Houston vào một ngày
Thứ Bảy thuận tiện cho mọi người tham dự.
3/. Không cần thiết phải có người Trưởng
Ban Tổ Chức mà mọi việc ñã diễn tiến suông
sẻ hoàn hảo. Thật vậy, chỉ cần hai người
volunteer chọn restaurant và ñặt tiệc cho hai
nơi (Khương Hùng Chấn cho Houston và Hà
Văn Trung cho California).
4/. Tiệc họp mặt chỉ trong phạm vi các AH
ñồng khóa, những người vào trường năm 1958
và 1959 và ra trường năm 1962.
5/. Mặc dù ñã có ñủ ngân khoản mua vé
máy bay cho tất cả 6 bạn cư ngụ tại Việt-Nam
(2 bạn có thể tự túc mua vé: Phan ðiện và
Huỳnh Minh Nguyện, 3 vé do 3 AH Texas tài
trợ và 1 vé do 1 AH California tài trợ), nhưng
sau cùng chỉ có 2 bạn từ VN sang tham dự
(Mai Thanh Toàn và Tô Hữu Qụy).
Một số nhỏ các bạn ñồng khóa ñã vĩnh viễn
ra ñi, như bạn Trần Nhị Khánh, Trịnh Ngọc
Răng, etc...Tổng số các bạn chúng tôi liên lạc
ñược và có ñịa chỉ email là 20 người, gồm 6
bạn cư ngụ tại Việt-Nam: Phan ðiện, Nguyễn
Hạnh, Mai Kiết Hưng, Huỳnh Minh Nguyện,
Tô Hữu Qụy, Mai Thanh Toàn, 4 bạn cư ngụ
tại Texas: Khương Hùng Chấn, Vũ Kim Chu,
Nguyễn Văn ðộ, Nguyễn Thanh Toàn, 7 bạn
cư ngụ tại California: Phạm Lương An, Lý
Bình, ðào Hữu Dinh, Võ Hùng, Lương Ngọc
Mai, Hoàng Như Ngọc, Hà Văn Trung, và 3
bạn cư ngụ tại các nơi khác: Nguyễn Khắc Cần
(Canada), Nguyễn ðình Viễn (Oklahoma),
Huỳnh Long Trị (Hoà Lan).

SỐ 99 - MÙA THU 2012
TRANG 111
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nhìn lại
(in retrospect)
ta có thể nói
một cách tổng
quát: Các bạn
bên California
chỉ dự tiệc
họp mặt ở
Westminster
và các bạn
bên Texas chỉ
dự tiệc họp
mặt
ở
Houston, trừ
hai
trường

Viễn hiện cư
ngụ
tại
Midwest City,
Oklahoma và
các anh em
hiện diện ñã
ñiện ñàm với
bạn Viễn rất
thân thiết vui
vẻ. AH Chấn
cũng gọi ðT
cho
AH
Nguyễn Khắc
Cần
bên
Toronto,

hợp ñặc biệt:
Canada nhưng
Các chị: ðộ, Chấn, Kiều Hạnh
Bạn
Mai
không
có
Thanh Toàn từ Việt Nam sang ñi dự cả hai tiệc
người bắt máy. Hai AH Cần và Viễn ñã viết
họp mặt ở hai nơi và bạn Nguyễn Thanh Toàn
emails nói rất muốn ñi Houston dự Tiệc Họp
ở Austin, Texas chỉ dự tiệc họp mặt ở
Mặt nhưng không ñi ñược vì lý do gia ñình
Westminster. Những AH tham dự Tiệc Họp
(AH Cần) và sức khỏe (AH Viễn). AH Mai
Mặt tại nhà hàng Jasmine, Houston ngày April
Thanh Toàn chuyển lời chúc buổi họp mặt
7, 2012 gồm 7 người: Khương Hùng Chấn (2),
thành công và vui vẻ của Thầy Bùi Hữu Lân ở
Vũ Kim Chu (1), Nguyễn Văn ðộ (2), Mai
Saigon tới các anh em.
Thanh Toàn (2). Chị Chu ăn chay trường nên
không tham dự ñược.
Nhân tiện ñây tôi xin "mở ngoặc ñơn" ñể
thông báo vắn tắt với các bạn, nhất là các AH
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tốt mặc dầu ñã bát tuần và hơi yếu tim và mắt.
Mặt khác, ngày July 11 tuần trước tôi (KHC)
và vợ tôi nhân ñi Bắc California có family
reunion ñã ñến thăm Cô BH Lân (theo hẹn với
Cô từ tháng trước) tại nhà của Cô ở San Jose
(năm 2002, nhân có việc gia ñình ở San Jose,
tôi ñã từ Hòa Lan tới ñây thăm Thầy Cô khi
Thầy từ Saigon sang thăm gia ñình) và ñã nói
chuyện với Cô rất vui vẻ hơn 60 phút. Cô rất
khỏe mạnh, bình an. Như mọi năm, năm nay
Cô sẽ về Saigon khoảng tháng September hay
October và có thể ñến sau Tết ta mới về Mỹ.
"ðóng ngoặc ñơn".
Viết tiếp về Tiệc Họp Mặt: AH Toàn (thi sĩ
Tonamai) ñọc bài thơ hoài niệm thời ñi học và
một bài thơ trữ tình giả tưởng rất hay và
rất........thơ của anh. Trong Tiệc Họp Mặt
Tonamai không nói tựa ñề của cả hai bài thơ,
nhưng mới ñây (ngày July 16, 2012) anh có nói
với tôi trong telephone tựa ñề thích hợp cho bài
thơ nhớ lại thời ñi học là "Hoài Niệm Khóa 1
KSCC". Anh làm bài thơ ñể nhớ lại (hoài niệm)
những ngày ñi học tại trường CðCC, không
phải ñể kỷ niệm ngày ra trường hay kỷ niệm
ngày họp mặt hôm nay.
Tiệc Họp Mặt ñã kéo dài tới khuya, anh em
hàn huyên vui vẻ, nói hết chuyện mới chia tay
ra về. Bữa Tiệc gồm 14 món, có champagne
Moet Chandon, có rượu bồ ñào Napa &
Sonoma trắng và ñỏ.
Bài thơ "Hoài Niệm Khóa 1 KSCC" và bài
thơ 4 câu "Nhớ Bạn Răng" cũng như bài thơ trữ
tình giả tưởng ñược in trong trang thơ riêng của
Lá Thư số 99 này.
Trong 4 ngày ở Houston bạn Tonamai Mai
Thanh Toàn ñã ñược "tour guide" Hoà Lâm
Khương Hùng Chấn giới thiệu Houston và
Texas trong khi ñưa ñi thăm các khu thương

mại Việt Nam và Mỹ, downtown Houston, Rice
University, NASA và Galveston cách Houston
40 và 60 miles, Bush Museum & Library và
Texas A&M University (TAMU), College
Station, Texas cách Houston 100 miles, và mời
thưởng thức “cơm Hoà Lâm”.

Thăm Texas A&M University.
Sau cùng, nhớ lại lúc ban ñầu, khi người
viết gợi ý với các bạn ñồng khóa trong mùa
Xuân 2011 về dự kién tổ chức một buổi họp
mặt với sự tham dự của các anh em trong nước
và hải ngoại thì nhiều bạn cho là qúa khó khăn,
có người nói dự án này thuộc loại "too good to
be true"...... May thay và vui thay, hai buổi họp
mặt tại Houston và Westminster tháng April
2012 ñã cho ta thấy ñây quả thật là một thành
tựu "too good but true".
Xin nhắc lại với các bạn hai danh ngôn
ñáng cho ta suy nghĩ:
ðường ñi khó, không khó vì ngăn sông cách
núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông.
(Nguyễn Bá Học).
If you can dream it, you can do it. (Walt
Disney).
Hòa Lâm KHC.

