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Đôi lời tưởng nhớ AH Nguyễn thế Diễn
Nguyễn Văn Mơ

Đ

ược tin anh Nguyễn thế Diễn đã qua đời
ngày 14 tháng 11 năm 2019 vừa qua tại
Sài Gòn, Việt Nam, lòng tôi không khỏi bùi ngùi
xúc động và thương tiếc.
Anh Diễn và tôi trước đây đã học chung
cùng khóa Kỹ sư Công Chánh tốt nghiệp năm
1956 (ghi chú 1) và anh đậu thủ khoa.
Anh là người gương mẫu hiếm có, ăn nói
nhỏ nhẹ, điềm đạm và hiền lành như bụt, cho
nên anh em chúng tôi thường gọi anh là ông
thầy tu hay thượng tọa, nghe thế mà anh vẫn
tươi cười vui vẻ, không tỏ vẻ giận hờn gì cả,
khiến mọi người càng quý mến.
Nhờ có tài đức song toàn, nên anh được
tiến nhanh trên đường công danh và sự
nghiệp. Trước năm 1975 anh đã được đề cử
làm Giám đốc Nha Kỹ thuật tại Tổng Nha Kiến
Thiết.
Nhưng rủi thay, vì thời thế thay đổi, sau
ngày 30 tháng 4 năm 1975, anh bị đày ra ngoài
Bắc mấy năm trời (ghi chú 2).
Nay anh đã khuất bóng, tôi xin thành
thật có đôi lời chia buồn cùng Chị và các cháu
và nguyện cầu hương linh anh sớm an nghỉ ở
miền Cực Lạc.

VIỆT NAM, SÔNG, NÚI &
NGƯỜI…….

Nguyễn Văn Mơ
Ghi chú:
1) Khóa chúng tôi gồm có vỏn vẹn 11 người
(trong số 39 người) vừa tốt nghiệp khóa
CSCC 1955 và hội đủ cả hai điều kiện để
tiếp tục học lớp cao đẳng (điểm tốt nghiệp
trên 14/20 và có văn bằng Tú Tài II) cộng
thêm 8 người khác là những sĩ quan Công
Binh vừa được giải ngũ trong đó có anh
Diễn, như thế tổng cộng khóa học KSCC
này chỉ có 19 học viên.
2) Theo tôi, với thời gian bị tù đày lâu dài như
vậy, anh Diễn có đủ tư cách để đi qua Mỹ
theo diện H.O., nhưng không hiểu vì lý do
gì anh và gia đình không đi.

Còn Sông, còn Núi, còn Người
Yêu Sông yêu Núi, còn trời Việt nam!
Sá gì bão táp mưa chan,
Núi nguyên dáng Núi, Sông tràn nét Sông!

Lê Phương Nguyên
Mồng một Tết năm Giáp Tý

