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Anh Chị quí mến, 
  
Anh Châu Tấn Xuyên ( Houston ) yêu cầu tôi cho anh biết ngắn gọn những nhận xét của tôi về ĐH 

2014.  Những điêm đặc biệt của ĐH 2014 khác với ĐH trước. 
  
Tôi đã trả lời anh Xuyên như sau : 
  
Ưu Điểm :  
  
Ban Tổ Chức có bản lãnh : 
  
Trong thời gian chuẩn bị ĐH, có những việc sau đây : 

 Chào cờ hay không chào cờ 
 Ngày tổ chức ĐH trùng với kỷ niệm ngày sinh của ông Hồ Chí Minh 
 Cờ luân lưu  
 Khóa 1 & 2 tổ chức ĐH kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường CTKD 

Ban Tổ Chức không từ chức vẫn nhẫn nại, kiên trì  đã tổ chức thành công ĐH.   
  
Tổ Chức Đón Tiếp Tại Phi Trường tốt và chu đáo : 
  
Chúng tôi đến phi trường Montreal được ban tổ chức đưa ngay về khách sạn không phải chờ 

đợi.  Tôi nghe nói, anh chi đến vào ban đêm cũng được đón. 
  
Nghi Lễ Đơn Giản, Trang Nghiêm. 
  
Có chào cờ Canada , VNCH.  Có phút mặc niệm. 
  
Ban Tổ Chức mặc đồng phục 
  
Chứng tỏ tinh thần đoàn kết  
  
Quan Khách 
  
Ban Tổ Chức mời đại diện của nhiều hội đoàn người Việt tại Montreal . 
  
Tour Du Ngoạn thành phố Montreal thay cho Pinic là sáng kiến hay. Thứ nhất là bớt công việc 

cho BTC.  Thứ hai người tham dự ĐH rất thích thú được hưởng phong cảnh đẹp, ghi lại hình ảnh kỷ 

niệm, hàn huyên như pháo nổ trên xe, ăn ngon … 
  
Đêm Nhạc Thính Phòng :  Người tham dự được ăn tại một phòng ở lầu 2.  Ăn theo lối tự phục 

vụ.  Món ăn rất ngon và đầy đủ.  Sau đó mọi người xuống tầng trệt để tham dự đêm nhạc thính 

phòng. Ai ăn chưa no cứ tiếp tục ăn và xuống sau.  Chỗ tổ chức nhạc thính phòng như một cáí vườn 

không phải là rạp hát nên ngồi và di chuyển thỏai mái.  Người mở đầu hát bài Trở Về Mái Nhà Xưa 

của Nguyễn Văn Đông rất là ấn tượng và gây xúc động cho cá nhân tôi. 

 



Diễn Văn ngắn gọn xúc tích 
  
Thầy Trần Long đọc diễn văn không quá 5 phút nhưng đầy đủ và ý nghĩa 
  
  
Thiếu sót : 
  

 Nhièu TN tài giỏi và có uy tín ở Montreal, Ottawa không tham dự như chị Mộng Hương, 

anh Đoàn Chính, anh Chung Thế Hùng ….  
  

 Chen lấn khi lên xe :  Tour 1 và tour 2 đều có cảnh chen lấn để lên xe.  Có anh lên xe và 

để  túi xách hay áo ấm vào năm, sáu ghế để giữ chỗ cho bạn bè. 
  

 BTC làm một bánh lớn để kỷ niệm 50 năm khai giảng khóa I và mời anh Nguyễn Đình 

Chính và Phan Như Cương cắt bánh đã gây xúc động cho tôi về sự trân trọng của BTC đối 

với khóa đầu tiên.  Tuy nhiên theo cá nhân tôi, năm 2014 là 50 năm kỷ niệm ngày ra đời của 

trường CTKD, thứ đến là 50 năm khai giảng khóa I.  Nếu BTC làm một bánh lớn và mời 

thầy Trần Long, đại diện của 11 khóa cắt bánh và một bánh nhỏ để anh Chính và anh Cương 

cắt bánh thì đầy đủ ý nghĩa hơn. 
  
Kết Luận :  ĐH 2014 Montreal thành công tốt đẹp.  
  
Trên đây là câu trả lời anh Châu Tấn Xuyên. 
Mới đây, đọc bản Báo Cáo tài chánh của BTC, tôi xin sửa lại kết luận của tôi :  ĐH 2014 Montreal 

thành công rực rỡ. 
  
Thưa Anh Chị, 
  
Trường CTKD ra đời năm 1964 và qua đời năm 1975.  Quá ngắn.  Nhưng trường CTKD đã đào tạo 

được nhiều sinh viên đã đóng góp cho đất nước, xã hội và cộng đồng trong nhiều lãnh vực :  
 Thể hiện tinh thần bất khuất 
 Văn hóa, giáo dục, âm nhạc, văn chương, mỹ thuật, chính trị, kinh tế, tôn giáo 
 Tự do dân chủ 
 Thể hiện tinh thần Thụ Nhân mà VĐH Đà Lạt đề xướng từ năm 1964 
 Làm giàu cho đất nước, xã hội, bản thân và san sẻ cho người khốn khó 

  
Tôi xin chân thành cám ơn anh chị sinh viên tài giỏi trên đã cho tôi được hãnh diện là sinh viên 

trường CTKD VĐH ĐL. 
  
Để thể hiện niềm hãnh diện, tôi xin gởi đến anh chị bài viết Đà Lạt Trong Trái Tim Tôi nhân Kỷ 

Niệm 50 năm ngày thành lập trường CTKD và 50 năm ngày khai giảng khóa I. 
  
Xin chân thành cám ơn Anh Chị đọc câu trả lời anh Xuyên.  Đặc biệt chân thành cám ơn anh chị 

đọc bài Đ L Trong Trái Tim Tôi đính kèm theo email này. 
  
Nếu có nhận xét không đúng, xin anh chị cho biết để tôi sửa sai và đính chính. 
  
Thân mến 
  
Quang Già Cơ 


