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ÁI HỮU

NGUYỄN VĂN CHIỂU
Trần Văn Thu

Ái Hữu Nguyễn Văn Chiểu đã nhẹ nhàng từ giã
chúng ta ngày 20 tháng 9 năm 2006 dương lịch
vừa qua tại Paris.

Thể theo mong ước của Anh, Chị Chiểu đã tổ
chức tiễn đưa Anh sáng ngày 25 tháng 9, một
cách giản dị trong bầu không khí thân tình ấm
cúng của gia đình và bạn hữu, có nhiều anh chị
em AHCC tham dự.
Anh Chị Chiểu có 5 con 8 cháu nội, ngoại :
- Nguyễn-Diễm-Chi, chồng Sorya Triệu và 3
con
- Nguyễn-Tuấn-Khanh
- Nguyễn-Tuấn-Hùng, vợ Thái-Thị-Thu-Trang
và 1 con
- Nguyễn-Tuấn-Dũng, vợ Isabelle Moga và 2
con
- Nguyễn-Diễm Phượng, chồng Quyền-NgọcTrình và 2 con
Chị Chiểu nhũ danh là Nguyễn-Thị-Kim-Phụng
thuộc "dòng dõi" công chánh. Thân phụ của Chị
là Bác Nguyễn-Trạc-Anh mà bạn hữu gọi là
"Trường Tiền Ánh" vì Bác từng làm trường tiền
lục tỉnh và Gia Định. Về sau, Bác làm Chuyên
Viên Phủ Tổng Thống, Tổng Giám Đốc Kiến
Thiết và Thiết Kế Đô Thị, và Quản Đốc công
trường xây cất dinh Độc Lập, trong mấy thời
gian đó Bác đồng làm Giáo Sư Thực Tập cho
Trường Cao Đẳng Công Chánh Phú Thọ.
Anh Chiểu sanh ngày 20-3-1927 tại Trà Vinh.
Sau trung học Yersin Đà Lạt, Anh sang Pháp
học trường Louis-Le-Grand, lớp dự bị thi tuyển
vào "trường lớn" của Pháp và thi đậu vào
Trường Quốc Gia Kiều Lộ (Ecole Nationale des
Ponts et Chaussées) và ra trường năm 1950.

Sau khi tốt nghiệp, Anh về Việt Nam và phục
vụ tại "Chemins de Fer de l'Indochine", sau đổi
tên lại là Hoả Xa Việt-Nam. Khởi thuỷ, Anh
làm Trưởng Khu Đà Nẵng. Sau khi trải qua
nhiều bộ phận của Hỏa Xa, Anh sang làm Tổng
Giám Đốc Thương Cảng Việt-Nam kiêm Giám
Đốc Thương Cảng Sài Gòn. Trong những năm
cuối cùng trước biến cố 1975, Anh làm Giám
Đốc Hoả Xa Việt-Nam. Tất cả các chức vụ mà
Anh đảm nhận đều khó khăn và tế nhị. Trong
chiến tranh có nhiều vụ phục kích xe lửa và phá
hoại đường rầy, thương cảng thì tắc nghẽn vì
hàng dân sự lẫn quân sự tràn ngập, ngân sách
chánh phủ trợ cấp thiếu hụt ....
Ngoài các chức vụ trên, Anh Chiểu còn làm
Giáo Sư Trường Cao Đẳng Công Chánh thuộc
Trung Tâm Kỹ Thuật Phú Thọ từ năm 1953.
Sau biến cố 1975, Anh Chiểu ôm ba lô cùng
anh chị em cựu công chức đi học trở lại, lần này
tại "Trường Cô Nhi Viện Long Thành" ở tận
một nơi hẻo lánh xa xôi của tỉnh Bà Rịa. Nhiều
người âu lo, song Anh Chiểu vẫn bình tĩnh.
Năm 1984, Anh và Chị Chiểu được sang Pháp
với tư cách "đoàn tụ gia đình". Tuy đã lớn tuổi,
Anh được Bộ Hợp Tác của Pháp (Ministère de
la Coopération, đặc trách viện trợ kỹ thuật và
kinh tế cho các nước nghèo) cử sang xứ
Mauritanie để cố vấn trong ngành kiều lộ và hạ
tầng cơ sở hàng hải.
Hưu trí trở về Pháp, anh chị em khó có thể liên
lạc được với Anh Chiểu, vì Anh "đóng đô" mãi
ở các thư viện để nghiên cứu.
Các anh chị AHCC trẻ hơn Anh Chiểu đều kính
mến Anh, các anh chị lớn tuổi hơn đều thân

