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Vài Giòng Về
V Khoá Kỹ
K Sư Công Chánh 1964.
Người viết: Huỳnh Mộng Tuyên
Từ năm 1958 về sau, Chương trình kỹ sư
Công Chánh ñược ñổi thành 4 năm, muốn vào
học phải có tú tài 2 ban Toán và phải qua một
kỳ thi tuyển. Năm 1960 số thí sinh dự thi là 520
người, ñược trúng tuyển vào Công Chánh 24
người.
Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú Thọ
gồm có bốn ngành kỹ sư, trong ñó có trường kỹ
sư Công Chánh, toạ lạc tại khu Phú Thọ. Thời
nầy trường không còn trực thuộc bộ Công
Chánh nữa, mà ñược Bộ Giáo Dục quản trị. Có
lần ban ñại diện sinh viên có ñưa thỉnh cầu lên
Bộ Giáo Dục, xin ñổi danh xưng lại là trường
Kỹ sư Quốc Gia nhưng bộ chưa giải quyết.
Sinh viên phải trải qua 4 năm học, năm thứ
nhất và thứ hai, thi cuối năm phải có ñiểm
trung bình 12/20 mối ñược lên lớp. Năm thứ ba
và thứ tư thì ñiểm trung bình là 14/20 mới lên
lớp và ñược ra trường. Hai năm ñầu học lý
thuyết những môn cơ bản của cử nhân toán và
vật lý, như ở ðại học Khoa học. Còn chuyên
môn nghề thì chỉ có 5 môn mà thôi. Hai năm
ñầu, lớp học rất ñông, sinh viên bốn nghành
học chung: Công Chánh, ðịa Chánh, Công
Nghệ và ðiện học chung. Hai năm sau, học
chuyên môn riêng, nhưng cũng có nhiều môn
học chung. Nghành Công Chánh học phỏng
theo chương trình của trường "Kiều Lộ" của
Pháp. Các giáo sư là những kỹ sư bậc thầy của
các trường danh tiếng nước Pháp, do tổ chức
viện trợ văn hoá của chính phủ Pháp gởi qua
giảng dạy. Mỗi tuần sinh viên phải học khoảng
48 giờ, bao gồm giờ học ở lớp và thực hành ở
phòng thí nghiệm, công xưởng và ño ñạc thực
ñịa. Thời gian nghĩ hè, sinh viên phải ñi thực
tập một tháng tại các cơ quan, công trường, có
liên quan ñến nghề nghiệp ñể có thêm kiến thức
ở thực tế. ði thực tập, ñược chấm công trả

lương của công nhân lao ñộng. Cũng là một
món tiền khá, ñể chi tiêu và giải trí trong kỳ hè.
Sau bốn năm học, các sinh viên phải qua
một kỳ thi cuối cùng cho từng môn học, những
môn quan trọng phải làm luận án, ñồ án tốt
nghiệp, khi có kết quả tốt nhà trường mới cấp
giấy chứng nhận ñậu bằng Kỹ Sư cho những
sinh viên ñủ ñiểm. Chứng chỉ ñược coi như
bằng cấp tạm, ñể các tân Kỹ Sư có thể xin việc
làm ngay khi ra trường sau bốn năm miệt mài
học tập.
Tháng 6 năm 1964, khi ñó thầy Nguyễn
Chánh ñang làm Giám ðốc trường Công
Chánh, ký giấy chứng nhận ñậu bằng Kỹ Sư
cho 22 sinh viên tốt nghiệp khoá 1960-1964
Một tháng trước ngày mãn khoá, thì các cơ
sở chuyên môn thuộc bộ Công Chánh và các bộ
khác, ñã gởi công văn ñến trường Công Chánh
yêu cầu giới thiệu cung cấp tân Kỹ Sư ñể ñáp
ứng nhu cầu tuyển dụng của họ. Vì vậy nên kỹ
sư mới ra trường thời bấy giờ không phải chạy
ngược chạy xuôi ñi tìm việc, và không hề sợ
thất nghiệp. Các cơ quan chuyên môn ñó là
Tổng Nha Kiều Lộ, Kiến Thiết, Gia Cư, ðiền
ðịa, ðiện Lực, Thương Cảng, Thuỷ Cục, Thủy
Vận, Hàng Không, vân vân. Ngoài ra, có 2 bạn
ñầu quân cho công ty tư của Pháp là Eiffel, và
5 bạn nhận làm cho Khu Kỹ Nghệ An Hoà, một
bạn vào làm cho Bộ Kinh Tế. Tổng số nhu cầu
cần 23 kỹ sư mà ñã có 8 bạn kiếm ñược việc
nơi khác rồi, chỉ còn 14 bạn ñáp ứng cho nhu
cầu 23 người trong niên khoá 1960-1964. Ngày
xưa ñó anh em cùng khoá rất ñoàn kết, cùng
nhau bàn bạc chia nhau chọn nhiệm sở theo ý
thích của mỗi người vui vẻ ñi nhận việc làm .
***
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Những kỷ niệm thời học với thầy
Nguyễn Chánh.
Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú Tho,
trong ñó có Trường Công Chánh toạ lạc ở khu
Phú Thọ, vì vậy Kỹ Sư tốt nghiệp ở ñây thường
ñược gọi nôm na là kỹ sư Phú Thọ. Thầy
Nguyễn Chánh làm giám ñốc trường Công
Chánh trong nhiều năm.
Năm 1964 thầy con trẻ, khoảng 40 tuổi.
Thầy học ở Pháp, tốt nghiệp Kỹ Sư Kiều Lộ
Paris sau khi tốt nghiệp trường Bách Khoa
Paris (Polytechniques). ðây là một trong những
trường giỏi, khó, nổi tiếng nhất nước Pháp. Sau
khi tốt nghiệp thầy ñược mời về Việt Nam làm
Giám ñốc trường Công Chánh kiêm giáo sư bộ
môn toán. Chúng tôi học với thầy môn toán giải
tích, cơ học thuần lý. Bài thầy dạy rất súc tích,
dễ hiểu, hay, Sinh viên dễ dàng thu nhận kiến
thức. Thầy Chánh có thân hình cao, gầy ốm,
vóc dáng thư sinh. Giọng nói nhỏ nhẹ hiền
hiền, ñứng trên bục giảng giọng nói ñều ñều ấm
áp, sinh viên phải lắng tai mới nghe rõ lời thầy.
Thầy tận tình giảng dạy những căn bản lý
thuyết về ma trận (matrice), phương trình quỹ
ñạo (trajectoire), những phương pháp tính
nhẩm số học, những bài toán hóc búa ñược thầy
giải rất ngắn gọn, dễ hiểu, kỹ lưỡng. Cả lớp
ngồi im lặng nghe, một cách chăm chú ñầy thán
phục. Nhiều bài toán trong sách Pháp giải ñến 5
trang, mà thầy giải chỉ hai giòng dài viết trên
cái bảng dài của phòng chiếu phim. Thế mà rõ
ràng, sinh viên nào cũng hiểu. Thầy luôn vui vẻ
giải ñáp những câu hỏi của từng sinh viên, nếu
có nơi nào chưa thông hiểu. Thầy thân mật chia
sẻ khó khăn của mỗi sinh viên.
Vào một dịp tết, các bạn sinh viên rủ nhau
ñến nhà chúc tết thầy. Thấy chúng tôi thầy vui
lắm, khui rượu chúc mừng trong không khí thật
là vui nhộn, thân tình. Rồi cùng nhau binh "xập
xám". Những lúc nầy, tôi thấy thầy thật là bình
dị. Một người học cao, tài giỏi như thầy, mà
tính tình hiền hòa, ñơn giản, thật hiếm hoi trong

thời ñó. Một anh bạn hỏi: "Muốn học trường
Polytechnique ở Pháp phải là nhân tài không?"
Thầy khiêm tốn nhẹ nhàng trả lời "Không khó
lắm, nhưng phải cố gắng nhiều, ñể vượt qua các
sinh viên người Pháp, họ là người bản xứ cố
gắng một thì mình phải cố gắng hai." Rồi thầy
cười cười trong thông cảm với những học trò
thân yêu ñang ngồi quanh.
Trong suốt bốn năm học, thầy luôn giúp ñỡ
tất cã sinh viên khi cần, thầy ñem những kỹ
thuật, kinh nghiệm về các ngành liên quan mà
thầy ñã học ñược từ một nước văn minh, tiến
bộ như nước Pháp truyền dạy lại cho các môn
sinh, với ước mong khi tốt nghiệp, các tân kỹ
sư sẽ có ñủ căn bản kỹ thuật ñể phục vụ cho ñất
nước.
Một kỷ niệm mà các bạn cùng khoá còn
nhớ, thầy là một người không thích phô trương,
mà rất thực tế, ưa giản dị. ðó là ngày làm lễ
mãn khoá ñể nhận bằng sau 4 năm miệt mài
học tập ñược tổ chức tại hội trường Toà ðô
Chính Sài Gòn, anh em mới tốt nghiệp ñề nghị
các tân khoa mang lễ phục, áo mũ cân ñai cho
trang trọng như mấy trường ñại học khác.
Nhưng thầy khuyên: "Các anh nên giản dị
không cần hình thức rườm rà, chỉ cần trang
nghiêm là ñươc rồi". Nhờ thế mà một buổi lễ
tốt nghiệp ñầy ñủ ý nghĩa, cũng có văn nghệ
với sự góp mặt của ca sĩ Thanh Lan, Hoàng
Oanh là bạn của Nghiêm Phú Phát. Buổi lễ ra
trường của 22 kỹ sư Công Chánh, ðia Chánh
hoàn tất tốt ñẹp vui vẽ. Chia tay với thầy trong
tình cảm tràn ñầy lưu luyến, ñể bước vào
ngưỡng cửa của nghiệp Công Chánh.
ðã tốt nghiệp kỹ sư Công Chánh, nhưng
nếu chọn làm việc cho Bộ Công Chánh, thì
phải theo quy chế ngạch trật của bộ. Mới vào,
ñược xếp ngạch phó kỹ sư tập sự hạng tư. Phải
tập sự 2 năm thì mới ñược nhập ngạch, kỹ sư
hạng 3, thật nhiêu khê. Nhưng nếu làm việc cho
các bộ và cơ quan khác thì không vào ngạch kỹ
sư ngay, theo quy chế của nơi làm việc.
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1- Nguyễn Quốc Bảo
2- ðỗ Hữu Minh Châu
3- Nguyễn Ngọc Cương
4- Vương Nam Dzương
5- Trình hữu Dục
6- Tôn thất Diệp
7- Dương ðen
8- Trần văn Hà
9- Lê Nghiêm Hùng
10- Nguyễn Thanh Hùng
11- Phạm văn Lương
12- Phạm hữu Nghĩa
13- Phạm Thái Nguyên
14- Hồ Viết Phán
15- Tô Ngọc Sử
16- Nguyễn hữu Thọ
17- Trần Như Thông
18- Nguyễn Thiệp
19- Lê Thanh Tòng
20- Lê Trọng Trực
21- Huỳnh Mộng Tuyên
22- Trần ðình Vượng
Sau khi ra trường, chúng tôi ñã có ñủ khả
năng và kiến thức căn bản ñể học hỏi, ñọc sách,
nghiên cứu thêm, ngõ hầu phục vụ trong các cơ
quan chuyên môn, và hoàn thành tốt ñẹp các
nhiệm vụ ñược giao phó. Bảo ñảm công việc
ñúng với kỹ thuật ñòi hỏi. Sau bao nhiêu năm
làm việc phục vụ cho xã hội, ña số các bạn
trong khoá tôi ñều chứng tỏ khả năng kỹ thuật,
và tương ñối thành công trong cuộc sống.

Hội Ngộ Sau 50 Năm Tốt Nghiệp.
Ngày 12 tháng 6 năm 2014 tại quận Cam
vùng nam Califoria Hoa Kỳ có buổi họp mặt kỹ
niệm 50 năm của anh em kỹ sư gồm 3 nghành:
ðiện, Công nghệ, Công chánh. Có mời thêm
ñược một số các bạn trước hay sau vài khoá.
Buổi họp mặt ñược tổ chức tại nhà hàng Royal

Restaurant. Có 40 anh chị em ở mọi nơi quy tụ
về tham dự thật là vui, các anh chị hàn huyên
tay bắt mặt mừng, sau bao nhiêu năm không
gặp. Nay găp lại, mà còn ñược khoẻ mạnh vui
tươi, ăn uống vui vẻ, thật là quí rồi. Bắt tay, ôm
nhau. Và chúc nhau "trăm tuổi bạc ñầu râu".
Các bạn ñến họp mặt ñều ở tuổi "thất thập cổ
lai hy" nhưng ai nấy ñều vui vẻ nói ñùa dí dỏm,
còn năng ñộng, Tất cả ñều ñã về hưu, và ñã trả
ñủ nghiệp 50 năm trong nghề kỹ sư. Tiệc chia
tay lúc 10 giờ tối trong không khí ñầy lưu
luyến. Ước mong còn có dịp gặp lại nữa./.

Trái sang: Nguyễn hữu Thọ, Trình hữu Dục, Huỳnh
Mộng Tuyên, Lê Nghiêm Hùng, Nguyễn Thiệp, Nguyễn
hữu Phú

