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TIỂU SỬ 

 

Tên thật: NGUYỄN NGỌC HUY 

Bí danh: HÙNG NGUYÊN 

Bút hiệu: Đằng Phương và nhiều bút hiệu khác 

A. Chi tiết cá nhơn:- Sanh ngày 2 tháng 11 năm 1924 tại Chợ Lớn (Nam Việt). Nhưng quê 

chánh thuộc làng Mỹ Lộc, quận Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa (Nam Việt Nam). 

- Qua đời: 9 giờ 30 tối (giờ Paris, Pháp Quốc) ngày 28-7-1990 tại Paris, Pháp Quốc. 

Văn bằng: 

- 1963: Tiến Sĩ Chánh Trị Học, Trường Đại Học Luật Khoa và Khoa Học Kinh Tế, Viện Đại 

Học Paris. Luận án: ” Đề tài người ưu tú trong tư tưởng chánh trị Trung Quốc cổ thời” 

- 1960: Cao Học Chánh Trị, Trường Đại Học Luật Khoa và Khoa Học Kinh Tế, Viện Đại Học 

Paris. Luận văn: “Lễ trong tư tưởng chánh trị Trung Quốc cổ thờ”. 

- 1959: Cử Nhơn Luật Khoa và Khoa Học Kinh Tế, Viện Đại Học Paris. 

- Tốt nghiệp Viện Nghiên Cứu Chánh Trị (Ban Bang Giao Quốc Tế), Viện Đại Học Paris. 

- Tự học thi đậu bằng Tú Tài. 

- Tốt nghiệp Ban Cao đẳng Tiểu Học ở trường Trung Học Pétrus Trương Vĩnh Ký. 

B. Chức vụ:  

Trong Ngành Giảng Huấn: 

-Từ 1976: Phụ Khảo tại Trường Đại Học Luật Khoa Harvard (Viện Đại Học Harvard). 

-1965-1975: Giáo Sư Chánh Trị Học và Luật Hiến Pháp ở: 

 Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, Sài Gòn. 

 Trường Đại Học Luật Khoa và Khoa Học Xã Hội, Viện Đại Học Cần Thơ. 

 Trường Đại Học Sư Phạm, Viện Đại Học Sài Gòn. 

http://www.nguyenngochuy.net/archives/187
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 Trường Đại Học Luật Khoa, Viện Đại Học Huế. 

 Các Trường Đại Học tư: Đà Lạt, Vạn Hạnh, Minh Đức, Minh Trí… 

 Đồng thời, giảng viên ở: 

 Trường Cao Đẳng Quốc Phòng 

 Trường Chỉ Huy Tham Mưu Cao Cấp. 

 Trường Đại Học Chiến Tranh Chánh Trị. 

-1967-1968: Khoa Trưởng Luật Khoa và Khoa Học Xã Hội, Viện Đại Học Cần Thơ. Năm 1968 

từ chức Khoa Trưởng để tham dự phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc Hòa Đàm Paris, 

Pháp Quốc. 

Trong Chánh Quyền: 

- 1973: Nhơn viên phái đoàn V.N.C.H. tham dự cuộc thương thuyết La Celle Saint Cloud, Pháp 

Quốc. 

- 1968-1970: Nhơn viên phái đoàn V.N.C.H. tham dự Hòa Đàm Paris Pháp Quốc. 

- 1967: Hội Viên Hội Đồng Dân Quân. 

- 1964: Đổng Lý Văn Phòng Phủ Phó Thủ Tướng Đặc Trách Bình Định. 

C. Hoạt Động Chánh Trị:  

- Từ 1986: Hội Viên Ủy Ban Danh Dự của Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ Việt Nam Tự Do. 

- Từ 1981: Chủ Tịch Ủy Ban Chấp Hành Trung Ương Liên Minh Dân Chủ Việt Nam. 

- 1973-1975: Đồng Chủ Tịch Liên Minh Quốc Gia Dân Chủ Xã Hội, một mặt trận gồm sáu 

chánh đảng đối lập theo xu hướng dân chủ. 

- 1969-1975: Tổng Thơ Ký Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến. 

- 1964-1990: Cùng một số đồng chí đảng viên Đại Việt Quốc Dân Đảng Xứ Bộ Miền Nam thành 

lập đảng Tân Đại Việt và là thủ lãnh đảng này, cả trong thời gian lưu vong ở Hoa Kỳ từ năm 

1975 cho đến khi qua đời ở Pháp năm 1990. 

- 1945-1964: Đảng viên Đại Việt Quốc Dân Đảng; nhơn viên Ủy Ban Chấp Hành Trung Ương 

của đảng từ năm 1948. 

Tưởng Lục: 

- WHO’S WHO đông bộ Hoa Kỳ, ấn bản lần thứ 18, 1981-1982. 

- Giải thưởng của Viện Đại Học Paris trao cho một trong các luận án xuất sắc nhất trong niên 

học 1963-1964. 

Chuyên Môn: 

- Luật: Luật Hiến Pháp 

- Chánh Trị Học: Tư Tưởng Chánh Trị, Định Chế Chánh Trị, Bang Giao Quốc Tế. 

- Ngôn ngữ: Việt, Pháp, Anh, Hán văn. 

Đã xuất bản: 

Sách:  
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- Tiếng Việt: 

 

1. BIỆN CHỨNG DUY XẠO LUẬN (Trào phúng). 

2. DÂN TỘC HAY GIAI CẤP- 

3. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THẾ GIỚI (4 tháng đầu năm 1990), Mekong-Tỵnạn, San Jose, 

Hoa Kỳ, 1990. 

4. QUỐC TRIỀU HÌNH LUẬT (Quyển A, trong trọn bộ 8 quyển), Việt Publisher, Canada, 1990 

5. CÁC ẨN SỐ CHÁNH TRỊ TRONG TIỂU THUYẾT VÕ HIỆP KIM DUNG, Thanh Phương 

Thư Quán, San Jose, Hoa Kỳ, 1986. 

6. HỒN VIỆT, thơ, Đuốc Việt, Sài Gòn, Việt Nam, 1950, Thanh Phương Thư Quán tái bản ở 

Paris, Pháp Quốc, năm 1984 và ấn bản thứ ba ở San Jose, Hoa Kỳ, năm 1985. 

7. HÀN PHI TỬ: bản dịch ra Việt ngữ tác phẩm của Hàn Phi, nhà lý thuyết trứ danh của học 

phái Pháp Gia Trung Quốc, (2 quyển), Lửa Thiêng, Sài Gòn, 1974. 

8. LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT CHÁNH TRỊ (2 quyển), Cấp Tiến, Sài Gòn, 1970-1971. 

9. ĐỀ TÀI NGƯỜI ƯU TÚ TRONG TƯ TƯỞNG CHÁNH TRỊ TRUNG QUỐC CỔ THỜI, bản 

dịch ra Việt ngữ Luận án Tiến sĩ viết bằng tiếng Pháp, Cấp Tiến, Sài Gòn, 1969. 

10. DÂN TỘC SINH TỒN, chủ thuyết của Đại Việt Quốc Dân Đảng, được san định, bổ túc, biến 

cải, khai triển, hệ thống hóa, phong phú hóa và thâu nhận các nguyên tắc tự do và dân chủ hợp 

hiến, (2 quyển), Đại Việt Quốc Dân Đảng, Sài Gòn, 1964. 

Cùng viết với Trần Minh Xuân (2 cuốn 11 và 12 trong danh sách này): 

11. Hiệu đính và chú thích LỤC SÚC TRANH CÔNG. Đi tìm tác giả và dụng ý chánh trị trong 

tác phẩm. Mekong-Tỵnạn, California, USA, 1991. 

12. HỒ CHÍ MINH: TỘI PHẠM NHƠN QUYỀN VIỆT NAM. Mekong-Tỵnạn, California, 

USA, 1992. 

- Tiếng Pháp:  

13. POUR UNE NOUVELLE STRATÉGIE DE DÉFENSE DU MONDE LIBRE CONTRE 

L’EXPANSION COMMUNISTE, Alliance Pour La Démocratie Au Vietnam, Paris, 1985. 

- Tiếng Anh: 

14. Cùng viết với Tạ Văn Tài và Trần Văn Liêm: 

THE LÊ CODE: LAW IN TRADITIONAL VIETNAM, bản dịch ra tiếng Anh và chú thích bộ 

QUỐC TRIỀU HÌNH LUẬT, tục danh LUẬT HỒNG ĐỨC của nhà Lê (1428-1788), Ohio 

University Press, Hoa Kỳ, 1987. 

15. A NEW STRATEGY TO DEFEND THE FREE WORLD AGAINST COMMUNIST 

EXPANSION, Alliance For Democracy In Vietnam, 1985. 

16. PERESTROIKA OR THE REVENGE OF MARXISM OVER LENINISM, Việt Publisher, 

Canada, 1990. 

Cùng viết với Stephen B. Young (2 cuốn 17 và 18 trong danh sách này) 

17. UNDERSTANDING VIETNAM, do T.D.T. Thomason xuất bản, The Displaced Persons 

Center Information Service, Bussum, The Netherlands. 
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18. THE TRADITION OF HUMAN RIGHTS IN CHINA AND VIETNAM, Yale Southeast 

Asia Studies, The LẠC VIỆT Series, New Haven, CT, USA, 1990. 

Báo:  

1. Nguyệt San Tự Do Dân Bản, Hoa Kỳ, 1981… 

2. Nhựt Báo Cấp Tiến, Sài Gòn 1968… 

3. Nguyệt San Cấp Tiến, Sài Gòn 1968… 

Sẽ xuất bản: 

SÁCH: Công trình được ghi nhận sẽ ấn hành gồm một số đã hoàn tất chưa ấn hành và một số 

đang viết: 

19. THUA LÀ GIẶC: Dịch từ nguyên tác Anh văn “LOSERS ARE PIRATES” của James 

Banerian. 

20. PHÊ BÌNH NHƠN VẬT TRONG TAM QUỐC CHÍ, TÂY HÁN CHÍ, ĐÔNG CHÂU LIỆT 

QUỐC. 

21. LỊCH SỬ TRANH ĐẤU CHO ĐỘC LẬP VÀ TỰ DO CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM TỪ 

GIỮA THẾ KỶ THỨ 19. 

22. TÁI THIẾT CƠ CẤU HAY SỰ TRẢ THÙ CỦA CHỦ NGHĨA MARX ĐỐI VỚI CHỦ 

NGHĨA LENIN. 

Loại Di Cảo: 

Đã xuất bản: 

23. DI CẢO I: VẬN ĐỘNG QUỐC TẾ YỂM TRỢ VIỆT NAM TỰ DO (Phát hành vào ngày 

truy điệu cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy tại San Jose State University, San Jose, USA, 26-8-

1990), Mekong-Tỵnạn, Hoa Kỳ, 1990. 

24. DI CẢO II: NHỮNG LỜI CUỐI CỦA GIÁO SƯ NGUYỄN NGỌC HUY (Phát hành đúng 

ngày giỗ đầu cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy tại San Jose, Bắc California, Hoa Kỳ và nhiều nơi 

khác trên thế giới, 28-7-1991), Mekong-Tỵnạn, California, USA, 1991. 

25. DI CẢO III: TIẾN TRÌNH HÌNH THÀNH QUỐC KỲ VÀ QUỐC CA VIỆT NAM – VIỆT 

NAM VÀ GIẢI PHÁP TRUNG LẬP (Phát hành nhân ngày giỗ thứ hai cố Giáo Sư Nguyễn 

Ngọc Huy, 28-7-1992), Mekong-Tỵnạn, California, USA, 1992. 

26. DI CẢO IV: CHUNG QUANH VIỆC VIỆT NAM CỘNG HÒA SỤP ĐỔ HỒI THÁNG 4-

1975 (Phát hành đúng ngày giỗ thứ ba cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy, 28-7-1993), Mekong-

Tỵnạn, California, USA, 1993. 

27. DI CẢO V: BẢN CHẤT CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM… &…VẤN ĐỀ XÃ THÔN TỰ 

TRỊ… (Phát hành đúng ngày giỗ thứ tư cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy, 28-7-1994), Mekong-

Tỵnạn, California, USA, 1994. 
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28. DI CẢO VI: NHỮNG HÀNH ĐỘNG PHẠM PHÁP TRONG TRUYỆN KIỀU XÉT THEO 

LUẬT PHÁP CỔ VIỆT NAM VÀ TRUNG HOA (Phát hành đúng ngày giỗ thứ sáu cố Giáo Sư 

Nguyễn Ngọc Huy, 28-7-1996), Mekong-Tỵnạn, California, USA, 1996. 

29. DI CẢO VII: TÊN HỌ NGƯỜI VIỆT NAM (Phát hành đúng ngày giỗ thứ tám cố Giáo Sư 

Nguyễn Ngọc Huy, 28-7-1998), Mekong-Tỵnạn, California, USA, 1998. 

Bài Đăng Báo:  

Tiếng Việt: 

- 1975-1990: Bài Nhận Định Tình Hình Thế Giới Trong Tháng Vừa Qua và nhiều bài liên hệ đến 

văn hóa và chánh trị Việt Nam trên nhiều báo, nhứt là TỰ DO DÂN BẢN và ĐƯỜNG MỚI, 

cùng lúc, hay sau đó, được trích đăng trên nhiều báo khác như MEKONG-TỴNẠN, SAIGON, 

THẰNG MÕ… 

- 1968-1975: Bài bình luận về Tình Hình Thế Giới, Diễn Tiến Chánh Trị Việt Nam, Tư Tưởng 

Chánh Trị Trung Hoa và Việt Nam, và Luật Hiến Pháp trên các báo CẤP TIẾN, DÂN 

QUYỀN… 

- 1963-1975: Bài trong các tạp chí ĐỒNG NAI VĂN TẬP, NGHIÊN CỨU HÀNH CHÁNH, 

LỬA THIÊNG và QUỐC PHÒNG… 

- 1947-1953: Bài bình luận và thơ trong các tuần báo ĐUỐC VIỆT VÀ THANH NIÊN. 

- Tiếng Pháp: 

- LA FRANCE ET LE VIETNAMIEN PARTISAN DE LA DÉMOCRATIE LIBÉRALE, trong 

ĐƯỜNG MỚI, Pháp Quốc, số 4, 1985. 

- LE CODE DES LÊ, nhận xét về bản dịch bộ luật nhà Lê ra tiếng Pháp của Ông Deloustal và về 

niên biểu ấn hành của bộ luật này, trong BULLETIN DE L’ÉCOLE FRANCAISE D’EXTRÊME 

ORIENT, Quyển LXVII, Pháp Quốc, 1980. 

Tiếng Anh: 

- Cùng viết với Tạ Văn Tài: THE VIETNAMESE LEGAL TEXTS, trong THE LAW OF 

SOUTH-EAST ASIA, Quyển 1, THE PRE-MODERN TEXTS, do M.B. Hooker xuất bản, 

Butterworth & Co, 1986. 

- LIMITS ON STATE POWER IN TRADITIONAL CHINA AND VIETNAM, trong THE 

VIETNAM FORUM, Ban Nghiên Cứu Đông Nam Á Châu của Đại Học Yale, Hoa Kỳ, số 6, Hè-

Thu 1985. 

- THE MING CODE IN VIETNAMESE LEGAL HISTORY: ITS INFLUENCE ON THE 

VIETNAMESE CODES AND OTHER LEGAL DOCUMENTS, trong MING STUDIES, số 19, 

Thu 1984. 

- ON THE PROCESS OF CODIFICATION OF THE NATIONAL DYNASTY’S PENAL 

LAWS, trong THE VIETNAM FORUM, Ban Nghiên Cứu Đông Nam Á Châu của Đại Học 

Yale, Hoa Kỳ, số 1, Đông-Xuân 1983. 
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- THE PENAL CODE OF VIETNAM’S LÊ DYNASTY, trong STATE AND LAW IN EAST 

ASIA, để kỹ niệm ngày Ông Karl Bunger trí sĩ, do Dieter Eikemeier và Herber Franke xuất bản, 

Otto Harrassowitz, Weisbaden, 1981. 

Thuyết Trình:  

- VAI TRÒ HỒ CHÍ MINH TRONG DIỄN TIẾN CỦA TÌNH TRẠNG NHƠN QUYỀN TẠI 

VIỆT NAM, HỘI THẢO VỀ ĐỀ TÀI “CON NGƯỜI VÀ DI SẢN CỦA HỒ CHÍ MINH” do 

một số đoàn thể Việt Nam và Pháp tổ chức tại Điện Luxembourg (Trụ sở Thượng Nghị Viện 

Pháp), trong 2 ngày 25 và 26-5-1990. 

- CHÁNH SÁCH QUỐC PHÒNG CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM, Trường Đại Học Không 

Quân Hoa Kỳ, Colorado Springs, Colorado, Hoa Kỳ, ngày 11-4-1988. 

- KINH NGHIỆM CỦA HOA KỲ TẠI VIỆT NAM, Trường Đại Học Không Quân Hoa Kỳ, 

Colorado Springs, Colorado, Hoa Kỳ, ngày 12-4-1988. 

- CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ NỀN AN NINH Á CHÂU, Viện Đại Học Monash, Melbourne, 

Úc Đại Lợi, ngày 17-9-1987. 

- LIÊN MINH LIÊN SÔ – CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ NỀN AN NINH CỦA ĐÔNG NAM Á 

CHÂU, Hội Thảo Bàn Tròn do Hội International Security Council (Hội Đồng An Ninh Quốc Tế) 

tổ chức ở Bangkok từ ngày 6 đến 8-7-1986. 

- TRẬN CHIẾN ĐẤU CUỐI CÙNG VÀ SỰ SỤP ĐỔ CỦA MIỀN NAM VIỆT NAM: 1973-

1975, Hội Thảo về đề tài KINH NGHIỆM VIỆT NAM: 1945-1975, do Trường Đại Học 

Glassboro tổ chức trong hai ngày 7 và 8-4-1986. 

- VIỆT NAM DƯỚI ÁCH CỘNG SẢN, Nhằm Hội Thảo về Đông Nam Á Châu trong Trung 

Tâm Nghiên Cứu Các Vấn Đề Quốc Tế thuộc Viện Đại Học Harvard, ngày 23-11-1981, về sau 

được Viện Đại Học George Mason đăng lại trong loạt bài nghiên cứu về VN. 

- THỰC TRẠNG Ở VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG DƯƠNG VÀ GIẢI PHÁP CHO CÁC 

VẤN ĐỀ DO CÁC NƯỚC ẤY GÂY RA, Trung Tâm Văn Hóa Á-Mỹ, Viện Đại Học Minnesota, 

ngày 3-10-1981. 

- NGUYÊN NHƠN VÀ HẬU QUẢ CỦA VIỆC MIỀN NAM VIỆT NAM SỤP ĐỔ NĂM 1975, 

Đại Hội Toàn Quốc của Hiệp Hội Nghiên Cứu Mỹ-Á Về Á Châu và Thái Bình Dương, Viện Đại 

Học Washington ở Seattle, thuộc Tiểu Bang Washington, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng… năm 

1980. 

Ước mơ cuối đời của Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy là được sống đời ẩn sĩ để viết sách, phân tích 

tại sao dân tộc Việt Nam quả cảm, thông minh, nhưng lại chịu quá nhiều bất hạnh; để giúp cho 

các thế hệ thanh niên tránh được những sai lầm tai hại trong quá khứ, ngõ hầu xây dựng một nền 

văn hóa lành mạnh, vững chắc và đặc thù dân tộc. 

Tiếc thay, một đời tận tụy hy sinh gần nửa thế kỷ cho dân tộc, nhưng Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy 

chưa thực hiện được tâm nguyện đơn sơ, bình dị rất đáng yêu này. 

Ông tạ thế ngày 28 tháng 7 năm 1990 tại Paris, Pháp Quốc…để lại phía sau một cuộc đời 

phục vụ tận tụy cho dân tộc Việt Nam… xứng đáng làm gương cho các thế hệ mai sau như lời 

chia buồn của Tổng Thống Hoa Kỳ George Bush sau khi hay tin Ông mất. 

tel:3-10-1981
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Nguồn: http://www.nguyenngochuy.net/archives/category/nguy%e1%bb%85n-

ng%e1%bb%8dc-huy/ti%e1%bb%83u-s%e1%bb%ad 

 

 

Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, nhà Giáo dục. 

Phan Văn Song 

 

Hồi Nhơn Sơn, tháng 7, Thương nhớ Ba mẹ và Chú Ba. 

Thưa Quí Vị, 

Thưa các Bạn, 

Thưa các Chiến hữu, 

Thưa các Đồng chí, 

Hôm nay là lễ tưởng niệm lần thứ 22 của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, tức là ngày giổ lần thứ 22 theo 

truyền thống văn hóa Việt nam . 

Khi nói lễ giổ, lể tưởng niệm người quá cố mà nhấn mạnh đó là nét văn hóa truyền thống Việt nam thì 

phải chăng chúng ta quá bảo thủ và chủ quan chăng ? Bởi nếu nhìn lại Tây phương, họ không biết làm lễ 

tưởng niệm người quá cố của họ sao ? Tên thành phố, đường xá, công viên, cơ sở công cộng, là những 

biểu hiện sự tưởng nhớ tiền nhơn. Đến ngày kỷ niệm, họ mang đến vòng hoa đặt truớc nơi ấy, chính là 

làm lễ tưởng niệm. Nói theo ngôn ngữ của chúng ta thì quả thật họ cũng làm lễ giổ người quá cố của họ 

như chúng ta . 

Nếu có khác chăng, có lẽ phải nhìn vào chiều sâu của hành động tưởng niệm ấy, tức cách xếp đặt và 

thực hành sự thờ cúng ấy. Nhưng đó lại là một vấn đề khác. 

Hôm nay, chúng tôi làm lễ giổ lần thứ 22 cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy là để tưởng nhớ một người đàn 

Anh, một người Thầy, một chiến sĩ suốt đời tranh đấu không có một giây phút ngừng nghỉ, cho độc lập, 

dân chủ, tự do Việt nam để mọi người và mỗi người Việt nam được sống đúng theo nhơn phẩm của 

mình. Hoài bão chưa thực hiện được thì căn bịnh đã cướp mang ông đi mất vào tuổi 66, một tuổi đời rất 

trẻ. 

Lễ giổ Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đươc sự tham dự của quí vị và các bạn hôm nay, tại đây, là để tưởng 

nhớ đến người quá cố, là để nhắc lại sự nghiệp của ông để lại . Mà tưởng nhớ người quá cố, nhắc lại sự 
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nghiệp của người ấy, điều đó tự nó mang ý nghĩa là chính chúng ta đang tự long trọng hóa chúng ta. 

Người quá cố sẽ hiện hữu với chúng ta, tại đây, qua hành động và cung cách của chúng ta làm lễ tưởng 

niệm . Người chết nhưng không mất, vì được người sống tưởng nhớ. Tế thần như thần tại . 

Nhưng nhắc lại sự nghiệp Nguyễn Ngọc Huy là nhắc lại những điều gì ? 

Thưa, nhắc đến Nguyễn Ngọc Huy là cốt để nói lên hoài bảo của ông rất đơn giản nhưng cao quí cho đến 

ngày ông mất vẫn chưa thực hiện đưọc. Mà hoài bảo của ông cũng chính là điều mong ước của phần 

đông trong chúng ta, nếu không nói là của tất cả chúng ta . Nó đơn giản vì ông và chúng ta chỉ mong Việt 

nam sẽ có một chế độ dân chủ dân bản, tức một chế độ dân chủ thật sự. Ông đã để hết cuộc đời của 

ông tranh đấu thực hiện hoài bảo ấy. Ông đã dày công hướng dẫn anh chị em chúng ta từng bước đi 

theo con đường do ông vạch ra. Chính ông là người đã thật sự làm cho anh chị em chúng ta hiểu ý nghĩa 

của đời sống con người, nhứt là con người Việt nam ngày nay đối với đất nước, là phải tranh đấu. 

Tranh đấu cho một nền dân chủ dân bản bởi dân là gốc của nước. Gốc có vững thì nước mới yên, xã hội 

mới hài hòa. Đó là điều kiện căn bản và sức mạnh để đất nước phát triển. Dân bản không gì khác hơn đó 

là nền dân chủ do dân, vì dân. 

1/ Nguyễn Ngọc Huy, chú Ba của tôi, anh Ba của đoàn thể, nhà thơ Đằng Phương, nhà bình luận Hùng 

Nguyên, nhà báo Ba Xạo … : 

Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, đối với cá nhơn tôi trước hết là Chú Ba, dạy hai anh em chúng tôi học, đọc và 

viết Việt ngữ. Tuổi nhỏ, hai anh em tôi Song Toàn, con anh Ba Xướng, thường được Ba chở tới Chùa gởi 

các chú, các thím để các chú các thím theo dõi, dạy dỗ, ba mẹ lo chuyện gì chúng tôi biết, chỉ biết chúng 

tôi sanh hoạt ở đấy đến chiều tối ba mẹ chở về nhà – (thím Tiếp – vợ Đại tá Dương Quang Tiếp, chú Tư 

Tiếp, nay tỵ nạn tại Hòa lan, cách đây vài năm, còn liên lạc với tôi và thường nhắc đến những thời gian 

ấy). Ôi bao kỷ niệm tại Chùa ! Chùa là tên riêng của anh chị em ĐêVê dùng để gọi trụ sở Đảng, Chùa là 

chỉ là một rạp chiếu bóng cũ không còn đủ tiêu chuẩn tiện nghi để khai thác thương mại nữa ! Cinéma 

Tân Định, đường Paul Blanchy, sở hữu của ông Đội Có, một nhà giàu có, đất Nam kỳ, một mạnh thường 

quân, có hảo tâm cho Đảng mượn để làm nơi tá túc và sanh hoạt của anh chị em, lúc những năm mới 

chạy giặc về, từ những năm 1948 đến 1951. 

Lớn lên và bước vào tuổi trung học, khoảng từ năm 1955 đến 1961, Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, đối với 

tôi là một nhà thơ, thi sĩ Đằng Phương – Chú Ba cùng Bác Tư Nguyễn Tôn Hoàn đều đã đi tỵ nạn ở Pháp, 

từ năm 1955 ; ba tôi tòng quân năm 1951, bị thương và cùng mẹ tôi cũng đang chửa bệnh ở Pháp. Tập 

thơ Hồn Việt của tác giả Đằng Phương gồm những bài thơ khổ dài theo thể thất ngôn biến thể. Ông chọn 

thể thơ tám chữ để dễ diển đạt tư tưởng. Những bài thơ Hồn Việt, đúng ra đó là một thông điệp về lòng 

ái quốc, để kích thích lòng người dấn thân tranh đấu cho đất nước. Và tôi yêu thơ Đằng Phương, dù 

những lời thơ ấy không được những bạn bè cùng trang lứa chung quanh chia sẻ. 

Ở mỗi chúng ta đều có những cái lãng mạn và rung động khác nhau. Nếu bạn bè tôi thuở tuổi thiếu thời 

ấy, đầy lãng mạn thường mơ mộng và chép những giòng thơ loại « thương yêu, khóc tình dang dỡ, 

tương tư đau khổ … » vào tập riêng để học thuộc lòng, nào là : 
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« Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông… » (Xuân Diệu) 

Hay 

« Nếu biết rằng em đã có chồng … »(TTKH) 

Và sẳn sàng có một cuộc tình tan vỡ – hay làm bộ khóc vì em đã sang sông – như Alfred de Musset ( « 

…Les plus désespérés sont les chants les plus beaux, Et j’en sais d’immortels qui sont de purs sanglots… 

» ( Những bài ca đẹp nhứt là những bài ca đau khổ – Và tôi đã thuộc những bài bất hủ đầy nước mắt) 

Tập thơ Đêm tháng Năm – Nuit de Mai, A.de Musset 

Hay sẳn sàng chết vì tình – như Werther của nhà văn nổi tiến người Đức Goëthe – (Die Leiden des 

jungen Werthers – Sự đau khổ của Werther) 

Thì anh em chúng tôi rung động bởi những câu : 

« …Tuy công nghiệp không ghi trong sử sách 

Tuy bảng vàng bia đá chẳng đề tên… » 

Và chúng tôi khóc với… 

« … Nhưng máu họ đã len vào mạch đất 

Thịt cùng xương trộn lẫn với non sông … » (Đằng Phương, Chiến sĩ Vô danh). Và Giáo sư Nguyễn Ngọc 

Huy, Chú Ba, Anh Ba của đoàn thể chúng tôi cũng là một nhà tranh đấu chánh trị. Ông suốt đời tận tụy 

với con đường đã chọn : tranh đấu dành độc lập dân tộc lúc Việt nam bị thực dân Pháp đô hộ, rồi tranh 

đấu để cho Việt nam có một thể chế dân chủ, bảo vệ đất nước trước tham vọng xăm lăng đô hộ của 

cộng sản. Trong lúc vừa tranh đấu đảng phái chánh trị, vừa trốn thực dân Pháp và cộng sản tìm cách ám 

hại, vừa lánh nạn độc tài Ngô Đình Diệm truy lùng càn quét các đảng phái cách mạng quốc gia như Việt 

quốc, Đại Việt, Duy Dân, ông vừa thực hiện một khối lượng tác phẩm đồ sộ về văn học, về tư tưởng 

chánh trị,…Những biên khảo của ông về luật học như Quốc Triều Hình Luật, về Nhơn Quyền ở Tàu và 

Việt nam đã góp công đả phá cái nhìn thành kiến cũ về nếp văn hóa Việt nam dưới thời quân chủ cực 

thạnh. Công trình nghiên cứu này ngày nay đang được các Đại Học danh tiếng của Huê kỳ dùng làm tài 

liệu nghiên cứu và giảng dạy. Và nhờ đó mà người ngoại quốc tỏ ra kính trọng văn hóa Việt nam . 

Ngoài ra, Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy nhà chánh trị học - ông tốt nghiệp Tiến sĩ Chánh trị học ở Đại học 

Paris – nhà thơ, ông còn là một ký giả, dưới nhiều bút hiệu khác nhau. Thi sĩ Đằng Phương, ông còn là 

Hùng Nguyên, nhà bình luận chánh trị và ông cũng là Ba Xạo, viết phiếm luận châm biếm chánh trị…Về 

mặt này, phải nói ông quả thật là một con người có nhiều năng khiếu đặc biệt . Ba Xạo là tác giả phiếm 

văn « Biện chứng duy xạo luận » nhằm diểu cợt cộng sản bằng cách nhái theo kinh điển mác-xích lập lại 

khẩu hiệu trong bản Tuyên ngôn cộng sản, một bản văn đã một thời làm nghiêng ngã gần phân nửa quả 

địa cầu trong suốt thế kỷ vừa qua. Khi « Bản Tuyên ngôn cộng sản » viết sáo đầu kêu gọi : 

« Hởi những người công nhơn ! Hãy đoàn kết lại ! », 
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thì « Biện chứng duy xạo luận » xuất bản vào giữa thập niên bốn mươi, viết ngạo lại : 

« Hởi những người xạo toàn thế giới ! Hãy đoàn kết lại ! » 

2/ Nguyễn Ngọc Huy, Giáo sư Đại học nhà Giáo dục : 

Hôm nay, chúng tôi xin được phép trình bày với quý vị một khía cạnh của Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy ít 

được người đời nói đến. Nhưng trước hết, chúng tôi xin phép có đôi lời xin lỗi với tất cả quý vị : chúng 

tôi sẽ đề cập đến vai trò của chúng tôi, vì chúng tôi có cái may mắn được Giáo sư giao công tác – nhưng 

vì đã nói rằng là « khi mình làm lễ tưởng niệm người quá cố, mình cũng long trọng hóa một phần vai trò 

của mình » – thì thôi, xin đành thất lễ với quý vị vậy, mong quý vị lượng thứ cho ! 

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy là một nhà giáo, đó là điều ai cũng biết, người đời gọi ông là Giáo sư Nguyễn 

Ngọc Huy. Ông mang danh ấy, ông có cả chức danh và chức năng Giáo sư. Theo tập tục gọi các danh 

chức thuộc ngành Giáo dục ở Pháp – và ở Việt nam thời trước ngày mất nước của mình cũng vậy – danh 

chức « Giáo sư » khi đặt trước tên và họ và được gọi với cả tên và họ phải là Giáo sư Đại học (cũng vì vậy 

ở Pháp – và ở Việt nam thời trước, không ai gọi hay ghi Giáo sưTiến sĩ cả, vi khi đã Giáo sư Đại học rồi thì 

chắc chắn là phải Tiến sĩ, như vậy tại Pháp hay tại Việt nam hồi đó Giáo sư, chắc chắn là Tiến sĩ, còn Tiến 

sĩ chưa chắc đã là Giáo sư ! Còn nếu là Thầy giáo ở Trung học và Tiểu học, thì viết tên hay nói tên xong 

mới trình diện nghề nghiệp : giáo sư trung học, hay giáo sư tiểu học thí dụ : ông NVX, giáo sư trung học 

(NVX professeur des collèges – ou professeur des lycées ; ngày nay người Pháp thường dùng chữ 

enseignant – giáo chức, cho giản tiện, riêng từ professeur des écoles, có từ 1990 ở Pháp không dành hẳn 

để thay thế cho danh tự nghề nghiệp instituteur, mà chỉ hẳn một cấp bậc giáo dục, một chuyên ngành 

riêng dành cho các thầy giáo tiểu học ra trường sau những năm 1990, với những tiêu chuẩn tuyển lựa 

đặc biệt và được huấn luyện khác hẳn với các instituteurs, kể cả chế độ lương bổng hành chánh hoàn 

toàn khác với ngành instituteur mà việt ngữ dịch là giáo viên tiểu học…) 

Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy là một Giáo sư Đại học ở thời Việt Nam chúng ta, ông đã giảng dạy và cộng tác 

hầu như gần hết tất cả các Trường Đại học công và tư của Việt Nam Cọng Hòa. Nhưng có một khía cạnh 

ít được người đời biết đến, là ông Khai Sáng và Thành Lập Trường Đại học. 

Hành nghề Giáo dục ở Đại học có hai con đường : một làm Thầy Giáo, đi giảng dạy, hai là lập Trường Đại 

học. 

Đi giảng dạy là chia sẻ cái hiểu biết, chia sẻ cái quan niệm, cái nhìn của mình cho thế hệ sau, chỉ vẽ, dẫn 

dắc, cho con em, học trò, đệ tử chọn con đường, chọn phương thức để tham khảo, nghiên cứu, trau dồi, 

biện minh, biện chứng, hôi luận đóng góp, .. để trau dồi kiến thức, huấn luyện con người để phục vụ và 

khai triển tri thức xã hội… Nhưng khi ta đi dạy học ở những Trường Đại học, công lập hay tư thục, ta đều 

phải theo cái khung dỉ nhiên do Bộ Giáo dục và Chánh phủ hoạch định, nhưng cũng phải theo nhơn sanh 

quan, ý thức, quan niệm chương trình của những Trường Đại học nơi chúng ta cọng tác. 

Thành lập một Trường Đại học, cũng là một kỹ thuật trồng người, nhưng với nhơn sanh quan của chúng 

ta, với phương thức riêng của mỗi chúng ta, hay của nhóm chúng ta. Dưới thời Việt Nam Cộng hòa, dưới 

con mắt của Giáo sư và của anh em chúng tôi, có rất nhiều Trường Đại học, tất cả đều có những chương 
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trình về hiểu biết rất tổng quát và rất đầy đủ nhưng trừ Dược và Y hay Luật rất chuyên khoa phần đông 

đào tạo những thầy giáo dạy học : Văn Khoa, Khoa học, Sư phạm, … chỉ có Chánh trị Kinh Doanh Đà lạt là 

có một phương thức tạo những cán bộ đa khoa, đa năng có thể làm việc cho các xí nghiệp, doanh nghiệp 

tư, thương mãi. 

Chúng tôi có cái may mắn là đồng môn với Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, chúng tôi cùng tốt nghiệp ở các 

Viện Khoa học Chánh trị – Institut des Études Politiques thường được gọi tắt là SiencesPo – ở Pháp. Viện 

Khoa học Chánh trị đào tạo những chuyên viên đa dụng, hoặc chọn con đường thi tuyển vào Trường 

Quốc Gia Hành Chánh Pháp để trở thành những Đại công chức của Pháp, chuyên viên quản trị hành 

chánh công cộng, nhưng cũng có thể được biệt phái quản trị những công ty tư doanh lớn của Pháp. 

1973, cuộc chiến Việt Nam đã qua thời kỳ gay go. Mỹ đã rút quân ra khỏi Việt Nam. Mùa hè đỏ lửa đã đi 

qua, quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã chứng minh có thể tự mình đảm nhận được – nhưng phải được sự 

ủng hộ bằng phương tiện của Mỹ và Đồng Minh ! 

Mặt khác phải nghĩ đến tương lai, hậu chiến, xây dựng. Anh em Đại Việt chúng tôi mặc dù đã cảm nhận 

được đồng minh Mỹ cố ý « bắt con bỏ chợ », nhưng vẫn nghĩ rằng « con bài Việt Nam Cọng hòa », con 

bài « Quốc Gia » vẫn còn sáng giá trong chiến thuật « be bờ » chống bành trướng Cộng sản. Vã lại, chả 

nhẻ công trình xây dựng từ 20 năm nay, nhở nào nhẫn tâm vứt bỏ. Thế là thầy trò lao đầu vào giấc mơ 

giáo dục, giấc mơ xây dựng một tương lai cho Việt Nam. 

Và thầy Nguyễn Ngọc Huy – người mà anh em đồng chí Đại Việt Quốc Dân Đảng và Tân Đại Việt thường 

gọi bằng « Anh Ba » – quyết định mở một trường Đại học. Và trường Đại Học ấy sẽ giao cho chúng tôi 

Phan Văn Song chủ nhiệm và cùng nhiều anh em tổ chức ( Ngày hôm nay trong số anh em còn lại có anh 

đàn anh Mã Xái và anh bạn tâm huyết Trần Minh Xuân, Giáo Già ). 

Trường Đại Học tư thục được đặt tên là Trường Cao Đẳng Thương Mại « Minh Trí ». 

Cao Đẳng Thương Mại là tầm nhìn , một chương trình, một chuyên ngành giáo dục và cũng là đề nghị 

của chúng tôi, Phan Văn Song lúc bấy giờ. Chúng tôi mặc dù tốt nghiệp ở trường Chánh trị học và Đại học 

Luật khoa nhưng trong những lúc đi làm và thực tập chúng tôi được huấn luyện ở Ngân hàng và điều 

hành các cơ sở thương mại của Pháp lúc bấy giờ ( những năm từ 66 đến 70 ) từ Ngân hàng Crédit 

Lyonais, qua Hảng Tiếp thị và Quảng cáo Publicis, cho đến Công Ty IBM….Cũng nhờ vậy nên chúng tôi 

được huấn luyện về Marketing tức là Tiếp thị và cũng nhờ vậy qua năm 1973 đã được hảng BGI (Bia và 

Nước Đá Động dương) thâu dụng chúng tôi vào làm trưởng Sở Marketing của Nha Giám Đốc Thương 

Mại của hảng– và sau nầy kiêm luôn Giám đốc Thương mãi. 

Chúng tôi đề nghị với Thầy Nguyễn Ngọc Huy và các anh em trong nhóm nghiên cứu tổ chức một 

chương trình đào tạo được những chuyên viên thương mại kiểu các Écoles Supérieures de Commerce - 

Các Trường Cao Đẳng Thương Mại kiểu của Pháp. Chương trình và tổ chức cũng tương đương như vậy 

và nhưng sẽ được thực dụng hơn để dễ áp dụng vào mô hình một thị trường chậm tiến kiểu Việt nam. 

3/ Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy và «Viễn kiến Cán sự » : 
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Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy cũng đã là một Giáo sư Trường Quốc Gia Hành Chánh Việt Nam, ông biết rõ 

và nắm rõ phương thức đào tạo một công chức hành chánh quốc gia. Ông thường nói với chúng tôi và 

cùng với chúng tôi, thường đặt câu hỏi và so sánh hai phương thức quản trị các cơ quan hành chánh 

công cộng, và quẩn trị các xí nghiệp tư doanh thương hay kỹ nghệ. Cũng như guồng máy hành chánh 

quốc gia, các xí nghiệp tư cũng có nhiều từng hoạt động khác nhau trong giây chuyền sản xuất và trong 

giây chuyền trách nhiệm. 

Trường Quốc gia Hành Chánh tuy là một Trường Đại học, tuy tuyển sanh viên đã tốt nghiệp trung học, 

để tạo thành những công chức tương lai. Nhưng với hai cấp bực nhơn viên chuyên nghiệp khác nhau với 

hai chương trình khác nhau : Cán sự và Đốc sự. Bộ máy hành chánh các tỉnh được điều hành bởi các Đốc 

sự, và ở các huyện nhỏ bởi các Cán sự. 

Ở các xí nghiệp tư cũng vậy, cấp điều hành trách nhiệm, lãnh đạo ở các nha, các sở có các Giám đốc, với 

các tuyển sanh có bằng cấp Đại học cấp Cử nhơn, Cao học, Kỹ sư… nhưng ở cấp phần hành, văn phòng, 

xưởng là do các chuyên viên thừa hành kinh nghiệm với nghề nghiệp văn bằng chuyên môn như … thư 

ký, thợ máy chuyên nghiệp …. 

Ở Việt nam lúc bấy giờ tại các xí nghiệp tư, … các Ngân hàng, … các doanh thương các phần hành đều do 

các cô các thầy thư ký, luyện tập tại chổ, sống lâu ra lão làng, thường thường do các trưởng văn phòng 

điều hành, giảng dạy, truyền nghề, Với những thao tác, tập tục … và bộ máy hằng ngày cứ thế mà chạy. 

Thầy Nguyễn Ngọc Huy nhận định lúc bấy giờ, ở Việt nam có các Trường Đại học đào tạo cấp cử nhơn, 

cao học… nhưng muốn học phần hành cấp cán sự ở Việt nam hoàn toàn không có. Vây, chúng ta phải 

phải sửa soạn tương lai một Việt nam hậu chiến ! Chắc chắn rồi đây sẽ là có một thị trường doanh 

thương tư nhơn mở rộng, những môn như kế toán tài chánh, kế toán ngân hàng, khai quan thuế, dịch 

vụ…doanh thương, điạ ốc… sẽ là những môn khoa học thực dụng, phải được đào luyện tập dược ! Các 

sanh viên phải học và làm quen với những tập tục doanh nghiệp, với những thái độ doanh thương, với 

thế nào là nghiên cứu thị trường, những biểu đồ, với thế nào là quản trị thị trường, với thế nào là tiếp 

thị !… 

Thói thường lúc ấy, người việt mình khi ở Việt nam thưòng nghĩ rằng giỏi buôn bán, giỏi thương nhiệp là 

bản tánh doanh thương, buôn bán, tự nhiên, trời cho, thiên phú dành cho người Hoa ở Việt nam. Nhưng 

đâu có biết đó là do cái luyện, cái tập, cũng phát xuất từ cái khó khăn mà tạo nên cả – chẳng qua chỉ là 

cái bản năng dân tộc sanh tồn ! Sau nầy khi tỵ nạn ra Hải ngoại, một số người Việt mình trong cài khó 

khăn, cũng có những « thiên tài làm ăn » nên nhà nên cửa. Không phải một sự ngẩu nhiên, hay một 

phép mầu nhiệm, mà nước Mỹ hội tụ được những thiên tài business, với những success stories 

Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã có cái viễn kiến cho một Việt nam đang cần sẽ xây dựng. Tầm nhìn Chánh 

trị, tầm nhìn Kinh tế đi đôi với một viễn kiến Giáo dục. Xây dựng phát triển một nền chánh trị, một nền 

kinh tế tương lai, phải có một chương trình giáo dục đào tạo đội ngũ cán bộ để phục vụ đúng với tầm 

nhìn ấy. 

Chương trình đào tạo của chúng tôi trước mắt sẽ tạo ra những cán sự với chương trình 2 năm đầu, học 

một cách thực dụng với những xưởng thực tập ( work shop ). Mong sao sau hai năm các em có thể đi 
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làm hữu hiệu ngay, biết đánh máy, biết cơ cấu hành chánh, viết một đơn đặt hàng… làm một tờ trình … 

Lớp sáng học bài giảng, chiều thực tập, lớp chiều thực tập buổi sáng, học bài giảng buổi chiều. Lớp tối 

dành cho các nhơn viên tư chức hay công chức hay quân đội đã biết làm việc rồi chỉ học lý thuyết thôi. 

Những quan niệm lãnh đạo (management) tổ chức hành chánh, những sơ đồ sản suất, recherche 

opérationnelle, chúng tôi đang sử dụng, đang được áp dụng tại hảng BGI của chúng tôi sẽ giúp rất nhiều 

vào suy nghĩ giáo dục , vào chương trình giáo dục của Trường Cao đẳng Thương Mãi. 

Sau hai năm, xong chương trình cán sự là các em tốt nghiệp ngay và có thể đi làm. Và khi đi làm các em 

sẽ bắt tay ngay vào các phần hành không bở ngỡ. Hai năm 3 và 4 là những năm đào tạo lớp cử nhơn. 

Chương trình cử nhơn sẽ giảng dạy qua những chứng chỉ (units) chuyên môn hiểu biết : 5 units một 

năm, đủ 10 cái có cấp bằng cử nhơn. 

Chương trình đầy tham vọng. Chương trình được sự ủng hộ của Thầy Nguyễn Ngọc Huy và Thầy Nguyễn 

Văn Ngôn. Hai vị chẳng những cùng sáng lập và cộng tác với chúng tôi mà còn đở đầu cho chúng tôi 

đứng mủi chịu sào, lèo lái con thuyền Trường Cao Đẳng Thương Mãi tại Việt Nam. Với những quen biết 

của chúng tôi – chúng tôi đại diện hảng BGI làm Tổng thư ký hai Phòng Thương mãi Việt Nam và Phòng 

Thương mãi Pháp – Việt, – chúng tôi sẽ nhờ các hảng Pháp Mỹ và ngoại quốc giúp đở cho các sanh viên 

tập sự vào mùa hè ( bắt buộc) : Caric – Michelin – BGI – Bastos – Mic – Lucia – Shell, Caltex, Citroën …cả 

các đồn điền cao su…Và chúng tôi cũng đã nghĩ đến cho các sanh viên được hưởng một số thù lao nho 

nhỏ trong khoảng thời gian tập sự ấy. Chúng tôi đã nghĩ đến con số từ 15 đến 20 000 đồng VN lúc bấy 

giờ.Số tiền ấy tuy không nhiều nhưng sẽ giúp sanh viên phấn khởi tập sự – (Lương giảng viên Đại học 

Luật của chúng tôi chỉ có 35 000 đồng/tháng thôi – Luơng chánh Sở Marketing BGI mới nhiều : 250 000 

đồng/tháng ). 

Các công ty Pháp mà chúng tôi đã liên lạc đã nhận lời sẳn sàng giúp đở Trường Cao đẳng Thương Mại và 

sẽ nhờ TCDTM đạo tạo nhơn viên của mình thêm. Một chương trình trao đổi doanh nghiệp / Trường học 

đã được viết thành dự án. 

Trường ra đời 25 tháng 11 năm 1974 và chết với ngày 30 tháng 4- 1975 cùng với đất nước 

Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, nhà Giáo dục.Phan Văn Song, Hồi Nhơn Sơn, tháng 7, Thương nhớ 

Ba mẹ và Chú Ba. 

Thưa Quí Vị,Thưa các Bạn,Thưa các Chiến hữu,Thưa các Đồng chí,Hôm nay là lễ tưởng niệm 

lần thứ 22 của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, tức là ngày giổ lần thứ 22 theo truyền thống văn hóa 

Việt nam .Khi nói lễ giổ, lể tưởng niệm người quá cố mà nhấn mạnh đó là nét văn hóa truyền 

thống Việt nam thì phải chăng chúng ta quá bảo thủ và chủ quan chăng ? Bởi nếu nhìn lại Tây 

phương, họ không biết làm lễ tưởng niệm người quá cố của họ sao ? Tên thành phố, đường xá, 

công viên, cơ sở công cộng, là những biểu hiện sự tưởng nhớ tiền nhơn. Đến ngày kỷ niệm, họ 

mang đến vòng hoa đặt truớc nơi ấy, chính là làm lễ tưởng niệm. Nói theo ngôn ngữ của chúng ta 

thì quả thật họ cũng làm lễ giổ người quá cố của họ như chúng ta .Nếu có khác chăng, có lẽ phải 

nhìn vào chiều sâu của hành động tưởng niệm ấy, tức cách xếp đặt và thực hành sự thờ cúng ấy. 

Nhưng đó lại là một vấn đề khác. 

Hôm nay, chúng tôi làm lễ giổ lần thứ 22 cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy là để tưởng nhớ một 

người đàn Anh, một người Thầy, một chiến sĩ suốt đời tranh đấu không có một giây phút ngừng 

nghỉ, cho độc lập, dân chủ, tự do Việt nam để mọi người và mỗi người Việt nam được sống đúng 
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theo nhơn phẩm của mình. Hoài bão chưa thực hiện được thì căn bịnh đã cướp mang ông đi mất 

vào tuổi 66, một tuổi đời rất trẻ.Lễ giổ Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đươc sự tham dự của quí vị và 

các bạn hôm nay, tại đây, là để tưởng nhớ đến người quá cố, là để nhắc lại sự nghiệp của ông để 

lại . Mà tưởng nhớ người quá cố, nhắc lại sự nghiệp của người ấy, điều đó tự nó mang ý nghĩa là 

chính chúng ta đang tự long trọng hóa chúng ta. Người quá cố sẽ hiện hữu với chúng ta, tại đây, 

qua hành động và cung cách của chúng ta làm lễ tưởng niệm . Người chết nhưng không mất, vì 

được người sống tưởng nhớ. Tế thần như thần tại .Nhưng nhắc lại sự nghiệp Nguyễn Ngọc Huy 

là nhắc lại những điều gì ? Thưa, nhắc đến Nguyễn Ngọc Huy là cốt để nói lên hoài bảo của ông 

rất đơn giản nhưng cao quí cho đến ngày ông mất vẫn chưa thực hiện đưọc. Mà hoài bảo của ông 

cũng chính là điều mong ước của phần đông trong chúng ta, nếu không nói là của tất cả chúng ta 

. Nó đơn giản vì ông và chúng ta chỉ mong Việt nam sẽ có một chế độ dân chủ dân bản, tức một 

chế độ dân chủ thật sự. Ông đã để hết cuộc đời của ông tranh đấu thực hiện hoài bảo ấy. Ông đã 

dày công hướng dẫn anh chị em chúng ta từng bước đi theo con đường do ông vạch ra. Chính 

ông là người đã thật sự làm cho anh chị em chúng ta hiểu ý nghĩa của đời sống con người, nhứt 

là con người Việt nam ngày nay đối với đất nước, là phải tranh đấu.Tranh đấu cho một nền dân 

chủ dân bản bởi dân là gốc của nước. Gốc có vững thì nước mới yên, xã hội mới hài hòa. Đó là 

điều kiện căn bản và sức mạnh để đất nước phát triển. Dân bản không gì khác hơn đó là nền dân 

chủ do dân, vì dân.1/ Nguyễn Ngọc Huy, chú Ba của tôi, anh Ba của đoàn thể, nhà thơ Đằng 

Phương, nhà bình luận Hùng Nguyên, nhà báo Ba Xạo … :Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, đối với 

cá nhơn tôi trước hết là Chú Ba, dạy hai anh em chúng tôi học, đọc và viết Việt ngữ. Tuổi nhỏ, 

hai anh em tôi Song Toàn, con anh Ba Xướng, thường được Ba chở tới Chùa gởi các chú, các 

thím để các chú các thím theo dõi, dạy dỗ, ba mẹ lo chuyện gì chúng tôi biết, chỉ biết chúng tôi 

sanh hoạt ở đấy đến chiều tối ba mẹ chở về nhà – (thím Tiếp – vợ Đại tá Dương Quang Tiếp, chú 

Tư Tiếp, nay tỵ nạn tại Hòa lan, cách đây vài năm, còn liên lạc với tôi và thường nhắc đến những 

thời gian ấy). Ôi bao kỷ niệm tại Chùa ! Chùa là tên riêng của anh chị em ĐêVê dùng để gọi trụ 

sở Đảng, Chùa là chỉ là một rạp chiếu bóng cũ không còn đủ tiêu chuẩn tiện nghi để khai thác 

thương mại nữa ! Cinéma Tân Định, đường Paul Blanchy, sở hữu của ông Đội Có, một nhà giàu 

có, đất Nam kỳ, một mạnh thường quân, có hảo tâm cho Đảng mượn để làm nơi tá túc và sanh 

hoạt của anh chị em, lúc những năm mới chạy giặc về, từ những năm 1948 đến 1951.Lớn lên và 

bước vào tuổi trung học, khoảng từ năm 1955 đến 1961, Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, đối với tôi 

là một nhà thơ, thi sĩ Đằng Phương – Chú Ba cùng Bác Tư Nguyễn Tôn Hoàn đều đã đi tỵ nạn ở 

Pháp, từ năm 1955 ; ba tôi tòng quân năm 1951, bị thương và cùng mẹ tôi cũng đang chửa bệnh 

ở Pháp. Tập thơ Hồn Việt của tác giả Đằng Phương gồm những bài thơ khổ dài theo thể thất 

ngôn biến thể. Ông chọn thể thơ tám chữ để dễ diển đạt tư tưởng. Những bài thơ Hồn Việt, đúng 

ra đó là một thông điệp về lòng ái quốc, để kích thích lòng người dấn thân tranh đấu cho đất 

nước. Và tôi yêu thơ Đằng Phương, dù những lời thơ ấy không được những bạn bè cùng trang 

lứa chung quanh chia sẻ. Ở mỗi chúng ta đều có những cái lãng mạn và rung động khác nhau. 

Nếu bạn bè tôi thuở tuổi thiếu thời ấy, đầy lãng mạn thường mơ mộng và chép những giòng thơ 

loại « thương yêu, khóc tình dang dỡ, tương tư đau khổ … » vào tập riêng để học thuộc lòng, nào 

là :« Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông… » (Xuân Diệu)Hay« Nếu biết rằng em đã có chồng … 

»(TTKH)Và sẳn sàng có một cuộc tình tan vỡ – hay làm bộ khóc vì em đã sang sông – như 

Alfred de Musset ( « …Les plus désespérés sont les chants les plus beaux, Et j’en sais 

d’immortels qui sont de purs sanglots… » ( Những bài ca đẹp nhứt là những bài ca đau khổ – Và 

tôi đã thuộc những bài bất hủ đầy nước mắt) Tập thơ Đêm tháng Năm – Nuit de Mai, A.de 

Musset Hay sẳn sàng chết vì tình – như Werther của nhà văn nổi tiến người Đức Goëthe – (Die 

Leiden des jungen Werthers – Sự đau khổ của Werther)Thì anh em chúng tôi rung động bởi 
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những câu :« …Tuy công nghiệp không ghi trong sử sáchTuy bảng vàng bia đá chẳng đề tên… 

»Và chúng tôi khóc với…« … Nhưng máu họ đã len vào mạch đấtThịt cùng xương trộn lẫn với 

non sông … » (Đằng Phương, Chiến sĩ Vô danh). Và Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, Chú Ba, Anh 

Ba của đoàn thể chúng tôi cũng là một nhà tranh đấu chánh trị. Ông suốt đời tận tụy với con 

đường đã chọn : tranh đấu dành độc lập dân tộc lúc Việt nam bị thực dân Pháp đô hộ, rồi tranh 

đấu để cho Việt nam có một thể chế dân chủ, bảo vệ đất nước trước tham vọng xăm lăng đô hộ 

của cộng sản. Trong lúc vừa tranh đấu đảng phái chánh trị, vừa trốn thực dân Pháp và cộng sản 

tìm cách ám hại, vừa lánh nạn độc tài Ngô Đình Diệm truy lùng càn quét các đảng phái cách 

mạng quốc gia như Việt quốc, Đại Việt, Duy Dân, ông vừa thực hiện một khối lượng tác phẩm 

đồ sộ về văn học, về tư tưởng chánh trị,…Những biên khảo của ông về luật học như Quốc Triều 

Hình Luật, về Nhơn Quyền ở Tàu và Việt nam đã góp công đả phá cái nhìn thành kiến cũ về nếp 

văn hóa Việt nam dưới thời quân chủ cực thạnh. Công trình nghiên cứu này ngày nay đang được 

các Đại Học danh tiếng của Huê kỳ dùng làm tài liệu nghiên cứu và giảng dạy. Và nhờ đó mà 

người ngoại quốc tỏ ra kính trọng văn hóa Việt nam .Ngoài ra, Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy nhà 

chánh trị học - ông tốt nghiệp Tiến sĩ Chánh trị học ở Đại học Paris – nhà thơ, ông còn là một ký 

giả, dưới nhiều bút hiệu khác nhau. Thi sĩ Đằng Phương, ông còn là Hùng Nguyên, nhà bình luận 

chánh trị và ông cũng là Ba Xạo, viết phiếm luận châm biếm chánh trị…Về mặt này, phải nói 

ông quả thật là một con người có nhiều năng khiếu đặc biệt . Ba Xạo là tác giả phiếm văn « Biện 

chứng duy xạo luận » nhằm diểu cợt cộng sản bằng cách nhái theo kinh điển mác-xích lập lại 

khẩu hiệu trong bản Tuyên ngôn cộng sản, một bản văn đã một thời làm nghiêng ngã gần phân 

nửa quả địa cầu trong suốt thế kỷ vừa qua. Khi « Bản Tuyên ngôn cộng sản » viết sáo đầu kêu 

gọi : « Hởi những người công nhơn ! Hãy đoàn kết lại ! », thì « Biện chứng duy xạo luận » xuất 

bản vào giữa thập niên bốn mươi, viết ngạo lại : « Hởi những người xạo toàn thế giới ! Hãy đoàn 

kết lại ! » 2/ Nguyễn Ngọc Huy, Giáo sư Đại học nhà Giáo dục :Hôm nay, chúng tôi xin được 

phép trình bày với quý vị một khía cạnh của Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy ít được người đời nói 

đến. Nhưng trước hết, chúng tôi xin phép có đôi lời xin lỗi với tất cả quý vị : chúng tôi sẽ đề cập 

đến vai trò của chúng tôi, vì chúng tôi có cái may mắn được Giáo sư giao công tác – nhưng vì đã 

nói rằng là « khi mình làm lễ tưởng niệm người quá cố, mình cũng long trọng hóa một phần vai 

trò của mình » – thì thôi, xin đành thất lễ với quý vị vậy, mong quý vị lượng thứ cho !Tiến sĩ 

Nguyễn Ngọc Huy là một nhà giáo, đó là điều ai cũng biết, người đời gọi ông là Giáo sư Nguyễn 

Ngọc Huy. Ông mang danh ấy, ông có cả chức danh và chức năng Giáo sư. Theo tập tục gọi các 

danh chức thuộc ngành Giáo dục ở Pháp – và ở Việt nam thời trước ngày mất nước của mình 

cũng vậy – danh chức « Giáo sư » khi đặt trước tên và họ và được gọi với cả tên và họ phải là 

Giáo sư Đại học (cũng vì vậy ở Pháp – và ở Việt nam thời trước, không ai gọi hay ghi Giáo 

sưTiến sĩ cả, vi khi đã Giáo sư Đại học rồi thì chắc chắn là phải Tiến sĩ, như vậy tại Pháp hay tại 

Việt nam hồi đó Giáo sư, chắc chắn là Tiến sĩ, còn Tiến sĩ chưa chắc đã là Giáo sư ! Còn nếu là 

Thầy giáo ở Trung học và Tiểu học, thì viết tên hay nói tên xong mới trình diện nghề nghiệp : 

giáo sư trung học, hay giáo sư tiểu học thí dụ : ông NVX, giáo sư trung học (NVX professeur des 

collèges – ou professeur des lycées ; ngày nay người Pháp thường dùng chữ enseignant – giáo 

chức, cho giản tiện, riêng từ professeur des écoles, có từ 1990 ở Pháp không dành hẳn để thay 

thế cho danh tự nghề nghiệp instituteur, mà chỉ hẳn một cấp bậc giáo dục, một chuyên ngành 

riêng dành cho các thầy giáo tiểu học ra trường sau những năm 1990, với những tiêu chuẩn tuyển 

lựa đặc biệt và được huấn luyện khác hẳn với các instituteurs, kể cả chế độ lương bổng hành 

chánh hoàn toàn khác với ngành instituteur mà việt ngữ dịch là giáo viên tiểu học…) Giáo sư 

Nguyễn Ngọc Huy là một Giáo sư Đại học ở thời Việt Nam chúng ta, ông đã giảng dạy và cộng 

tác hầu như gần hết tất cả các Trường Đại học công và tư của Việt Nam Cọng Hòa. Nhưng có 
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một khía cạnh ít được người đời biết đến, là ông Khai Sáng và Thành Lập Trường Đại học. Hành 

nghề Giáo dục ở Đại học có hai con đường : một làm Thầy Giáo, đi giảng dạy, hai là lập Trường 

Đại học. Đi giảng dạy là chia sẻ cái hiểu biết, chia sẻ cái quan niệm, cái nhìn của mình cho thế 

hệ sau, chỉ vẽ, dẫn dắc, cho con em, học trò, đệ tử chọn con đường, chọn phương thức để tham 

khảo, nghiên cứu, trau dồi, biện minh, biện chứng, hôi luận đóng góp, .. để trau dồi kiến thức, 

huấn luyện con người để phục vụ và khai triển tri thức xã hội… Nhưng khi ta đi dạy học ở những 

Trường Đại học, công lập hay tư thục, ta đều phải theo cái khung dỉ nhiên do Bộ Giáo dục và 

Chánh phủ hoạch định, nhưng cũng phải theo nhơn sanh quan, ý thức, quan niệm chương trình 

của những Trường Đại học nơi chúng ta cọng tác. Thành lập một Trường Đại học, cũng là một 

kỹ thuật trồng người, nhưng với nhơn sanh quan của chúng ta, với phương thức riêng của mỗi 

chúng ta, hay của nhóm chúng ta. Dưới thời Việt Nam Cộng hòa, dưới con mắt của Giáo sư và 

của anh em chúng tôi, có rất nhiều Trường Đại học, tất cả đều có những chương trình về hiểu 

biết rất tổng quát và rất đầy đủ nhưng trừ Dược và Y hay Luật rất chuyên khoa phần đông đào 

tạo những thầy giáo dạy học : Văn Khoa, Khoa học, Sư phạm, … chỉ có Chánh trị Kinh Doanh 

Đà lạt là có một phương thức tạo những cán bộ đa khoa, đa năng có thể làm việc cho các xí 

nghiệp, doanh nghiệp tư, thương mãi. Chúng tôi có cái may mắn là đồng môn với Giáo sư 

Nguyễn Ngọc Huy, chúng tôi cùng tốt nghiệp ở các Viện Khoa học Chánh trị – Institut des 

Études Politiques thường được gọi tắt là SiencesPo – ở Pháp. Viện Khoa học Chánh trị đào tạo 

những chuyên viên đa dụng, hoặc chọn con đường thi tuyển vào Trường Quốc Gia Hành Chánh 

Pháp để trở thành những Đại công chức của Pháp, chuyên viên quản trị hành chánh công cộng, 

nhưng cũng có thể được biệt phái quản trị những công ty tư doanh lớn của Pháp. 1973, cuộc 

chiến Việt Nam đã qua thời kỳ gay go. Mỹ đã rút quân ra khỏi Việt Nam. Mùa hè đỏ lửa đã đi 

qua, quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã chứng minh có thể tự mình đảm nhận được – nhưng phải 

được sự ủng hộ bằng phương tiện của Mỹ và Đồng Minh !Mặt khác phải nghĩ đến tương lai, hậu 

chiến, xây dựng. Anh em Đại Việt chúng tôi mặc dù đã cảm nhận được đồng minh Mỹ cố ý « bắt 

con bỏ chợ », nhưng vẫn nghĩ rằng « con bài Việt Nam Cọng hòa », con bài « Quốc Gia » vẫn 

còn sáng giá trong chiến thuật « be bờ » chống bành trướng Cộng sản. Vã lại, chả nhẻ công trình 

xây dựng từ 20 năm nay, nhở nào nhẫn tâm vứt bỏ. Thế là thầy trò lao đầu vào giấc mơ giáo dục, 

giấc mơ xây dựng một tương lai cho Việt Nam. Và thầy Nguyễn Ngọc Huy – người mà anh em 

đồng chí Đại Việt Quốc Dân Đảng và Tân Đại Việt thường gọi bằng « Anh Ba » – quyết định 

mở một trường Đại học. Và trường Đại Học ấy sẽ giao cho chúng tôi Phan Văn Song chủ nhiệm 

và cùng nhiều anh em tổ chức ( Ngày hôm nay trong số anh em còn lại có anh đàn anh Mã Xái 

và anh bạn tâm huyết Trần Minh Xuân, Giáo Già ). Trường Đại Học tư thục được đặt tên là 

Trường Cao Đẳng Thương Mại « Minh Trí ». 

Cao Đẳng Thương Mại là tầm nhìn , một chương trình, một chuyên ngành giáo dục và cũng là đề 

nghị của chúng tôi, Phan Văn Song lúc bấy giờ. Chúng tôi mặc dù tốt nghiệp ở trường Chánh trị 

học và Đại học Luật khoa nhưng trong những lúc đi làm và thực tập chúng tôi được huấn luyện ở 

Ngân hàng và điều hành các cơ sở thương mại của Pháp lúc bấy giờ ( những năm từ 66 đến 70 ) 

từ Ngân hàng Crédit Lyonais, qua Hảng Tiếp thị và Quảng cáo Publicis, cho đến Công Ty 

IBM….Cũng nhờ vậy nên chúng tôi được huấn luyện về Marketing tức là Tiếp thị và cũng nhờ 

vậy qua năm 1973 đã được hảng BGI (Bia và Nước Đá Động dương) thâu dụng chúng tôi vào 

làm trưởng Sở Marketing của Nha Giám Đốc Thương Mại của hảng– và sau nầy kiêm luôn Giám 

đốc Thương mãi. 

Chúng tôi đề nghị với Thầy Nguyễn Ngọc Huy và các anh em trong nhóm nghiên cứu tổ chức 

một chương trình đào tạo được những chuyên viên thương mại kiểu các Écoles Supérieures de 
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Commerce - Các Trường Cao Đẳng Thương Mại kiểu của Pháp. Chương trình và tổ chức cũng 

tương đương như vậy và nhưng sẽ được thực dụng hơn để dễ áp dụng vào mô hình một thị 

trường chậm tiến kiểu Việt nam. 3/ Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy và «Viễn kiến Cán sự » : 

Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy cũng đã là một Giáo sư Trường Quốc Gia Hành Chánh Việt Nam, 

ông biết rõ và nắm rõ phương thức đào tạo một công chức hành chánh quốc gia. Ông thường nói 

với chúng tôi và cùng với chúng tôi, thường đặt câu hỏi và so sánh hai phương thức quản trị các 

cơ quan hành chánh công cộng, và quẩn trị các xí nghiệp tư doanh thương hay kỹ nghệ. Cũng 

như guồng máy hành chánh quốc gia, các xí nghiệp tư cũng có nhiều từng hoạt động khác nhau 

trong giây chuyền sản xuất và trong giây chuyền trách nhiệm. Trường Quốc gia Hành Chánh tuy 

là một Trường Đại học, tuy tuyển sanh viên đã tốt nghiệp trung học, để tạo thành những công 

chức tương lai. Nhưng với hai cấp bực nhơn viên chuyên nghiệp khác nhau với hai chương trình 

khác nhau : Cán sự và Đốc sự. Bộ máy hành chánh các tỉnh được điều hành bởi các Đốc sự, và ở 

các huyện nhỏ bởi các Cán sự. Ở các xí nghiệp tư cũng vậy, cấp điều hành trách nhiệm, lãnh đạo 

ở các nha, các sở có các Giám đốc, với các tuyển sanh có bằng cấp Đại học cấp Cử nhơn, Cao 

học, Kỹ sư… nhưng ở cấp phần hành, văn phòng, xưởng là do các chuyên viên thừa hành kinh 

nghiệm với nghề nghiệp văn bằng chuyên môn như … thư ký, thợ máy chuyên nghiệp …. Ở Việt 

nam lúc bấy giờ tại các xí nghiệp tư, … các Ngân hàng, … các doanh thương các phần hành đều 

do các cô các thầy thư ký, luyện tập tại chổ, sống lâu ra lão làng, thường thường do các trưởng 

văn phòng điều hành, giảng dạy, truyền nghề, Với những thao tác, tập tục … và bộ máy hằng 

ngày cứ thế mà chạy. Thầy Nguyễn Ngọc Huy nhận định lúc bấy giờ, ở Việt nam có các Trường 

Đại học đào tạo cấp cử nhơn, cao học… nhưng muốn học phần hành cấp cán sự ở Việt nam hoàn 

toàn không có. Vây, chúng ta phải phải sửa soạn tương lai một Việt nam hậu chiến ! Chắc chắn 

rồi đây sẽ là có một thị trường doanh thương tư nhơn mở rộng, những môn như kế toán tài 

chánh, kế toán ngân hàng, khai quan thuế, dịch vụ…doanh thương, điạ ốc… sẽ là những môn 

khoa học thực dụng, phải được đào luyện tập dược ! Các sanh viên phải học và làm quen với 

những tập tục doanh nghiệp, với những thái độ doanh thương, với thế nào là nghiên cứu thị 

trường, những biểu đồ, với thế nào là quản trị thị trường, với thế nào là tiếp thị !… Thói thường 

lúc ấy, người việt mình khi ở Việt nam thưòng nghĩ rằng giỏi buôn bán, giỏi thương nhiệp là bản 

tánh doanh thương, buôn bán, tự nhiên, trời cho, thiên phú dành cho người Hoa ở Việt nam. 

Nhưng đâu có biết đó là do cái luyện, cái tập, cũng phát xuất từ cái khó khăn mà tạo nên cả – 

chẳng qua chỉ là cái bản năng dân tộc sanh tồn ! Sau nầy khi tỵ nạn ra Hải ngoại, một số người 

Việt mình trong cài khó khăn, cũng có những « thiên tài làm ăn » nên nhà nên cửa. Không phải 

một sự ngẩu nhiên, hay một phép mầu nhiệm, mà nước Mỹ hội tụ được những thiên tài business, 

với những success storiesGiáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã có cái viễn kiến cho một Việt nam đang 

cần sẽ xây dựng. Tầm nhìn Chánh trị, tầm nhìn Kinh tế đi đôi với một viễn kiến Giáo dục. Xây 

dựng phát triển một nền chánh trị, một nền kinh tế tương lai, phải có một chương trình giáo dục 

đào tạo đội ngũ cán bộ để phục vụ đúng với tầm nhìn ấy. Chương trình đào tạo của chúng tôi 

trước mắt sẽ tạo ra những cán sự với chương trình 2 năm đầu, học một cách thực dụng với những 

xưởng thực tập ( work shop ). Mong sao sau hai năm các em có thể đi làm hữu hiệu ngay, biết 

đánh máy, biết cơ cấu hành chánh, viết một đơn đặt hàng… làm một tờ trình … Lớp sáng học bài 

giảng, chiều thực tập, lớp chiều thực tập buổi sáng, học bài giảng buổi chiều. Lớp tối dành cho 

các nhơn viên tư chức hay công chức hay quân đội đã biết làm việc rồi chỉ học lý thuyết thôi. 

Những quan niệm lãnh đạo (management) tổ chức hành chánh, những sơ đồ sản suất, recherche 

opérationnelle, chúng tôi đang sử dụng, đang được áp dụng tại hảng BGI của chúng tôi sẽ giúp 

rất nhiều vào suy nghĩ giáo dục , vào chương trình giáo dục của Trường Cao đẳng Thương Mãi. 

Sau hai năm, xong chương trình cán sự là các em tốt nghiệp ngay và có thể đi làm. Và khi đi làm 
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các em sẽ bắt tay ngay vào các phần hành không bở ngỡ. Hai năm 3 và 4 là những năm đào tạo 

lớp cử nhơn. Chương trình cử nhơn sẽ giảng dạy qua những chứng chỉ (units) chuyên môn hiểu 

biết : 5 units một năm, đủ 10 cái có cấp bằng cử nhơn. Chương trình đầy tham vọng. Chương 

trình được sự ủng hộ của Thầy Nguyễn Ngọc Huy và Thầy Nguyễn Văn Ngôn. Hai vị chẳng 

những cùng sáng lập và cộng tác với chúng tôi mà còn đở đầu cho chúng tôi đứng mủi chịu sào, 

lèo lái con thuyền Trường Cao Đẳng Thương Mãi tại Việt Nam. Với những quen biết của chúng 

tôi – chúng tôi đại diện hảng BGI làm Tổng thư ký hai Phòng Thương mãi Việt Nam và Phòng 

Thương mãi Pháp – Việt, – chúng tôi sẽ nhờ các hảng Pháp Mỹ và ngoại quốc giúp đở cho các 

sanh viên tập sự vào mùa hè ( bắt buộc) : Caric – Michelin – BGI – Bastos – Mic – Lucia – 

Shell, Caltex, Citroën …cả các đồn điền cao su…Và chúng tôi cũng đã nghĩ đến cho các sanh 

viên được hưởng một số thù lao nho nhỏ trong khoảng thời gian tập sự ấy. Chúng tôi đã nghĩ đến 

con số từ 15 đến 20 000 đồng VN lúc bấy giờ.Số tiền ấy tuy không nhiều nhưng sẽ giúp sanh 

viên phấn khởi tập sự – (Lương giảng viên Đại học Luật của chúng tôi chỉ có 35 000 đồng/tháng 

thôi – Luơng chánh Sở Marketing BGI mới nhiều : 250 000 đồng/tháng ).Các công ty Pháp mà 

chúng tôi đã liên lạc đã nhận lời sẳn sàng giúp đở Trường Cao đẳng Thương Mại và sẽ nhờ 

TCDTM đạo tạo nhơn viên của mình thêm. Một chương trình trao đổi doanh nghiệp / Trường 

học đã được viết thành dự án. 

Trường ra đời 25 tháng 11 năm 1974 và chết với ngày 30 tháng 4- 1975 cùng với đất nước 

 

 

 

Tư tưởng chính trị Dân bản 

 của Cố GS. Nguyễn Ngọc Huy 

Cố GS. Nguyễn Ngọc Huy đã chọn cho mình một lý tưởng chính trị phụng sự quốc gia dân tộc, 

nhưng phải trên nền tảng Dân bản, tức là lấy Dân làm gốc của quốc gia, của chánh quyền, cũng 

như cho mọi hoạt động chính trị. Vì thế chúng ta không lấy làm ngạc nhiên khi ông thành lập 

Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, ông đã đặt tiêu ngữ đầu tiên cho Liên Minh Dân Chủ Việt Nam 

là Dân Bản mà không phải là dân chủ. Lý do tại sao ? 

GS. Huy đã giải thích như sau: 

‘’Dân Bản có nghĩa là lấy dân làm gốc cho quốc gia và cho mọi hoạt động chính trị. Đây là một 

chủ trương được người Trung Hoa thời cổ nêu ra và được dân tộc Việt Nam thâu nhận từ ngàn 

xưa. Lý tuởng dân bản đã đưa các chánh quyền quân chủ tốt ngày xưa đến chủ trương bảo vệ 

người dân chống sự hiếp bức của kẻ nhiều thế lực và làm cho người dân no ấm. Với chánh sách 

quân điền tức là chánh sách chia ruộng đều cho dân áp dụng không ngừng từ thế kỷ 15 đến thế 

kỷ 19, các chánh quyền quân chủ Việt Nam trước đây đã giúp cho mọi người dân có một mảnh 

đất nhỏ để cày cấy mà mưu sinh. Vậy, lý tưởng dân bản có những nét giống với lý tưởng xã hội 
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hiện tại. Nhưng nó khác với lý tưởng xã hội hiện tại ở chỗ nó không phải xây dựng trên chủ 

trương giai cấp đấu tranh và sự hận thù, mà xây dựng trên sự đoàn kết và thương mến giữa các 

giới người khác nhau trong dân tộc. Dùng lý tưởng dân bản làm tiêu ngữ, chúng ta vừa làm sống 

lại một truyền tống tốt đẹp cửa dân tộc Việt Nam vừa giải quyết các vấn đề xã hội một cách thích 

hợp, vừa tránh dùng chữ xã hội chủ nghĩa đã bị nhơn dân Việt Nam nhờm gớm từ khi bọn cộng 

sản chiếm được cả nước Việt Nam và áp dụng chánh sách xã hội chủ nghĩa dựa vào sự hận thù 

và giai cấp tranh đấu làm cho nhơn dân Việt Nam khổ sở diêu linh.’’(Sách Tài Liệu Huấn Luyện 

do Tổng Bộ Tuyên Huấn, LMDCVN, phát hành năm 1990, trang 548). 

Tại sao Gs Huy đã không dùng chữ Dân Chủ như nhiều người thường dùng làm lý tưởng đấu 

tranh? Thực ra chữ Dân bản và Dân chủ khác nhau nhiều ở nội dung. Chữ Dân chủ chỉ nói lên 

khía cạnh quyền chính trị của con người mà thôi. Trong khi chữ Dân bản có ý nghĩa rộng lớn 

hơn ‘’Con người là gốc’’ của quốc gia, của xã hội, của chánh quyền, là chủ thể và đồng thời 

cũng là đối tượng phục vụ của mọi hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội,giáo dục,v.v… 

của chánh quyền, của quốc gia, của cộng đồng dân tộc, v.v…. Con người là gốc thì con người 

không thể bị hy sinh cho cái gì khác. Đó là dân bản mà cũng là nhân bản. Lý tưởng này có giá trị 

phổ quát và phù hợp với nền văn minh hiện nay cũng như với các nền văn hoá khác nhau trên thế 

giới. Bởi vậy, GS Huy đã đặt lý tưởng này đứng hàng đầu trong năm tiêu ngữ của LMDCVN : 

Dân bản, Tự Do, Độc lập, Hòa bình, Trung lập. 

Hữu Sơn 

Nguồn: http://www.nguyenngochuy.net/archives/184 

 

 

Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã để lại những di sản 

gì cho các thế hệ đi sau? 

    
 Giáo sư Tạ Văn Tài 

 

Mỗi người, tuỳ theo duyên may đã gặp Giáo sư trong hoàn cảnh nào, sẽ có một nhận định khác 

nhau. Riêng tôi, ngay từ tháng 9 năm 1975, đã cùng với Giáo sư làm việc nghiên cứu luật pháp 

Việt Nam, theo chương trình do Ford Foundation tài trợ, trong cùng một văn phòng ở Pound Hall 

của Trường Luật Khoa Đại Học Harvard, trên một chục năm trời, cho đến những ngày Giáo sư 

suy sụp sức khỏe, cho nên hai chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều, trong công việc 

chuyên môn, cũng như trong tình thân mật bạn bè,chia sẻ tâm sự. 

Nhiều người đã nói đến các công việc bên  ngoài xã hội của Giáo sư như một nhà ái quốc tận tụy 

từ lúc còn trẻ, một chính trị gia bền bỉ tranh đấu cho lý tưởng tự do dân chủ tại Việt Nam, và một 

học gỉa uyên bác với các công trình trước tác về tư tưởng và chủ  nghĩa chính trị. Nhưng có lẽ 

http://www.nguyenngochuy.net/archives/184


 21 Tưởng Niệm Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy  –  Nam Phong tổng hợp    www.vietnamvanhien.net 

 

không có ai có dịp ngồi hai bàn gần nhau, cùng làm việc, trong một thời gian dài, như Giáo sư 

Huy và tôi, khi ở Việt Nam thì đi dạy cùng Trường Quốc Gia Hành Chánh, trường Luật Cần 

Thơ, trường Đại học Đà Lạt v.v… Khi sang Hoa Kỳ thì làm chung trong một dự án lớn kéo dài 

nhiều năm, dịch và chú gỉai Bộ Luật Nhà Lê, tại Trường Luật Harvard. Cho nên tôi xin phép 

nhận định về hai di sản tinh thần mà tôi trực tiếp thấy Giáo sư đã để lại cho hậu thế:  

  

Gương hy sinh cho việc chung và  Nỗ lực làm vinh danh nền văn minh pháp trị của các bậc 

tiền bối Việt Nam để lại. Một vài điểm nói ở đây thì đã phát biểu trong buổi lễ cầu siêu đầu tiên 

tại Boston, Hoa kỳ,cho Giáo sư Huy vào ngày 26 tháng 8, 1990, có sự hiện diện của ái nữ Thúy 

Tần, và trong ngày giỗ thứ 11, 29 tháng 7 năm 2001, tại Trường Luật Harvard, nơi Giáo sư làm 

việc nhiều năm và là nơi đã làm ngày giỗ với sự tham dự đông đảo của các chiến hữu và bạn bè 

của ông.  

  

 I. GƯƠNG HY SINH ĐỜI TƯ CHO SỰ NGHIỆP CHUNG, TỰDO-DÂN CHỦ CHO DÂN 

TỘC VIỆT NAM 
 Đây là một di sản quan trọng cho những người trong tổ chức chính trị Giáo sư để lại, và cả cho 

những ai đồng ý với Giáo sư, vì đó là nguồn cảm hứng để duy trì tình đòan kết trong tổ chức và 

sự say mê đẩy mạnh lý tưởng tự do dân chủ cho dân tộc mà Giáo sư đã theo đuổi cả đời mình-

những điều kiện tiên quyết để có hy vọng thành công.Trong thời gian làm việc nghiên cứu chung 

tại Trường Luật Harvard trong một dự án, tôi thấy Giáo sư Huy vừa là nhà học gỉa giỏi nhất tôi 

đã được gặp, lại làm việc say mê, vui vẻ 

 với đồng nghiệp. Giáo sư Jerome Cohen, Giám Đốc đầu tiên của Chương Trình Luật Á Châu, và 

là người khởi xướng dự án luật Việt Nam cho chúng tôi, đã nhận xét trong thư chia buồn với 

trưởng nam Nguyễn Ngọc Quốc Thụy sau khi Giáo sư Huy qua đời: "He was a learned, gentle, 

humorous person who was always a joy to be near" (Ông là người uyên bác, phong nhã, và dí 

dỏm, mà ai tiếp súc cũng thấy vui).  

 Thỉnh thoảng thấy giáo sư ra đi, để họat động chính trị.  

Nhưng bỗng một ngày tháng 4, năm 1982, Giáo sư rầu rĩ báo cho tôi biết là người con trai út 

Nguyễn Ngọc Khánh Thụy, mà giáo sư gửi ở nhà một gia đình Mỹ ở Larchmont, New York, 

cháu đã được nhận vào và sẽ đi học đaị học Princeton, bỗng nhiên tự tử. Cậu dẫn con chó ra khỏi 

ga-ra đậu xe, đóng cửa ga-ra lại, mở máy xe để tự vận bằng hơi thán khí xe tỏa ra. Ngày đó là 

ngày giỗ bà mẹ cậu mất tại Việt Nam năm 1974. Giáo sư đoán là cậu nhớ bà mẹ vào ngày đó, vì 

cậu vẫn  thường than phiền là thiếu sự gần gũi với Ba Má, và mỗi lần giáo sư Huy sắp rời nhà gia 

đình Mỹ ấy để ra đi các tiểu bang ở Mỹ hay các nước khác để hoạt động chính trị thì cậu vô 

trong giường đắp chăn chùm lên mặt, nhớ Ba đi xa, nhớ Má đã qua đời.  

Những tháng năm sau đó, Giáo sư thỉnh thoảng lại tâm sự thêm với tôi. Tôi ngồi làm việc ở bàn 

bên cạnh Giáo sư trong cùng văn phòng và nói chuyện tâm giao với Giáo sư trong nhiều năm, vả 

lại tôi không phải là đoàn viên trong Liên Minh Dân Chủ của ông, giữa chúng tôi không có nhu 

cầu giữ sự xa cách cần thiết giữa một người đóng vai lãnh tụ chính trị và một người đi theo, cho 

nên Giáo sư không cần giữ kẽ với tôi, và đã mô tả những đau khổ trong đời ông, một cách rất 

người. Ông tâm sự rằng đời tranh đấu chính trị của ông đòi hỏi nhiều hy sinh thời giờ và sức lực 

cho việc chung, không thể lo nhiều cho gia đình. Những năm còn ở Việt Nam, bà vợ đảm đang 

của Giáo sư lo hết cho con cái, từ lúc còn nghèo, đến khi cuộc sống vật chất đỡ vất vả một chút 

sau khi Ông từ hòa đàm tại Paris đi về nước và đi dạy học nhiều trường đại học ở Việt Nam, và 
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có ngôi nhà tươm tất trong cư xá Cao Thắng do chính phủ cấp, để gia đình xum họp vui vẻ, thì 

thời gian hạnh phúc này, theo Giáo sư, "quá ngắn nguỉ", vì chẳng bao lâu, bà Huy tử nạn tại bãi 

biển Vũng Tầu năm 1974. Ông nói thêm: liền sau khi vợ mất ít lâu thì nước mất, phải ra đi bôn 

ba hải ngọai. Ông nói với tôi: "Tôi luôn luôn lo việc đoàn thể và đất nước, nhưng đời riêng của 

tôi gặp nhiều malheurs"[ đau khổ]. 

Vì việc nước, sau khi ngưòi con trai út mất, Giáo sư lại càng rong ruổi nay đây mai đó lo việc 

đoàn thể. Nỗi buồn trong đời riêng, trong tâm tư chắc hẳn rất mênh mông, lại kèm theo căn bệnh 

hiểm nghẻo bắt đầu tàn phá cơ thễ, nhưng bên ngòai, Giáo sư vẫn giữ được ý chí kiên cường để 

giữ vững tinh thần các chiến hữu, như Giáo sư đã tả trong bái thơ Nhớ Thu (bà vợ): 

 

                  Công viêc thường xuyên vẫn chẳng rời. 

                  Nụ cười vẫn phải nở trên môi 

                  Để cho các bạn đồng tâm chí 

                  Vẫn giữ niềm tin rạng sáng ngời 

  

Trong thâm tâm giáo sư, và trong lúc thương cho gia đình của mình, giáo sư đã nghĩ là nhầm 

trong cách tổ chức cuộc đời hoạt động chính trị, mặc dầu rằng được hỏi thì giáo sư vẫn nói là nếu 

làm lại cuộc đơì thì vẫn theo đuổi các mục tiêu cho dân tộc như đã làm. Giáo sư nói với tôi rằng: 

Tôi đã dại dột mà không tập trung sức lực và thời gian vào 3 việc: làm học giả sản xuất tác phẩm 

hay, chỉ được khen chứ không bị chê như đích thân lo tổ chức chính trị; làm ra tiền để lo gây 

dựng và gần gũi con cái; làm quân sư giỏi để giúp các tổ chức, chứ không lo trực tiếp việc tổ 

chức. Nghĩa là ý giáo sư nói là vẫn theo đuổi các lý tưởng tự do dân chủ như đã làm, nhưng lẽ ra 

thì nên đóng vai học giả và quân sư nhiều hơn và sẽ nhờ vào người khác lo việc bôn ba tổ chức.  

Giáo sư Huy đã gục ngã trút hơi thở cuối cùng tại Paris, ngay khi đang trên con đường tranh đấu 

bền bĩ của ông cho dân chủ tự do, giữa các chiến hữu của ông, như một chiến sĩ.Tôi thiết nghĩ 

các chiến hữu của ông và cácngười hâm mộ lý tưởng chính trị của ông, những khi tụ tập để học 

hỏi về đời ông, như trong buổi vinh danh ông ở đây, có thể cảm động về sự hy sinh và đau khổ 

được giữ kín (để duy trì tinh thần cao của các đồng chí) của Giáo sư Huy, mà cam kết tiếp tục 

cuộc chiến đấu của ông, y như Tổng Thống Lincoln đã vinh danh các chiến sĩ gục ngã ở chiến 

trường Gettysburg trong Nội Chiến Mỹ: "Chúng ta, những người còn sống, phải hiến thân cho 

công việc dang dở mà người chiến sĩ chiến đấu nơi đây đã anh hùng đẩy đi tới. Chúng ta phải 

hiến thân cho nhiệm vụ vĩđại còn lại – và từ tay người tử sĩ vinh hiển trao lại, chúng ta tiếp nhận 

thêm sự tận tụy cho lý tưởng mà họ đã cống hiến toànbộ cho đến hơi thở cuối cùng" (It is for us 

the living to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far 

so nobly advanced. It is for us to be here dedicated to the great task remaining before us - that 

from these honored dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last 

full measure of. Giáo sư Huy chưa thành công trong mục tiêu dân chủ hóa Việt Nam, nhưng đã 

thành nhân. Và có sự cam kết tận tụy của các thế hệ theo sau giáo sư như nói trên thì mới có thể 

đẩy đến thành công các lý tưởng tự do dân chủ mà ông theo đuổi. 

  

II. NỖ LỰC VINH DANH NỀN VĂN MINH PHÁP TRỊ MÀ CÁC BẬC TIỀN BỐI VIỆT 

NAM ĐỂ LẠI. 
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Thực ra thì Giáo sư Huy đã thành công trong mục tiêu làm học giả thượng thặng. Ngoài rất nhiều 

các sách và các bài báo khảo luận về tư tưỏng và thời sự chính trị của Giáo sư, để cho người 

khác nói tới, tôi chỉ xin viện dẫn một tác phẩm mà chúng tôi cùng làm việc tại Harvard và sản 

xuất ra : THE LE CODE: LAW IN TRADITIONAL VIETNAM (BỘ LUẬT NHÀ LÊ: LUẬT 

PHÁP TRONG XÃ HỘI TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM), xuất bản năm 1987,gồm 3 tập, gần 

1200 trang, viết bằng Anh ngữ, dịch bộ luật nhà Lê và bình luận, chú giải với các dữ kiện lịch sử 

và luật pháp đối chiếu (nghĩa là so sánh cả với luật Gia Long và các bộ luật nhà Đường, Minh, 

Thanh bên Trung Quốc). 

Sau này, vào cuối đời, trong lúc đã đau nặng, Giáo sư Huy có cố gắng vội vã viết thêm, bằng 

tiếng Việt, bộ sách Quốc Triều Hình Luật, dự trù gồm 8 cuốn, cũng là về luật nhà Lê, có lẽ vì 

muốn có một di sản bằng tiếng Việt cho người Việt. Nhưng Giáo sư mới soạn xong cuốnA. Bộ 

sách này còn dở dang, nên tôi không bình luận ở đây. Cũng như sẽ không bình luận về các tác 

phẩm khác của Giáo sư, vì đã có người khác nói rồi. Tôi chỉ xin lấy làm thí dụ bộ sách THE LE 

CODE: LAW IN TRADITIONAL VIETNAM, một bộ sách  mà không có Giáo sư Huy thì 

không thể ra đời được, để nói về sự đóng góp của Giáo sư Huy vào việc vinh danh nền pháp trị 

cổ truyền của Việt Nam trong thế giới Tây phương và di sản tinh thần này cũng đã vang dội về 

Việt Nam. 

Xin viện dẫn vài lời khen của các chuyên gia ngoại quốc. Giáo sư Alexander Woodside, một học 

giả thượng thặng về Việt Nam tại Harvard trước đây và nay thuộc Đại Học British Columbia 

ở Gia Nã Đại, đã khen bộ sách này là: "Một trong vài cuốn sách rất hiếm về Việt Nam có giá trị 

hoàn hảo. Chắc chắn đó là thành tích học thuật quan trọng nhất xuất phát từ hàng ngũ các trí thức 

Việt Nam lưu vong ở hải ngoại sau 1975. Đó cũng là một tiêu mốc đầy ý nghĩa, đánh dấu kỷ 

nguyên mới trong tương quan văn hóa Việt Nam và Tây Phương" (One of those very rare works 

about Vietnam that may claim to be definitive. This is undoubtedly the most important single 

achievement in scholarship to come thus far from the ranks of Vietnamese intellectuals exiled 

from Vietnam since 1975. It also represents a significant landmark in Vietnamese-Western 

cultural relations). Giáo sư Douglas Pike của Đại học University of California-Berkeley 

phê: "Tác phẩm học thuật Việt Nam đáng kính nể nhất trong thập niên vừa qua" (The most 

impressive piece of Vietnamese scholarship in the past decade). 

Nhưng tiếng vang trên thế giới có lẽ không làm ta ngạc nhiên bằng lời khen của học giả Việt 

Nam cộng sản. Trường Luật Harvard gửi tặng cho Viện Sử Học ở Hà Nội một bộ sách The 

LeCode, và chính tôi có nói với phái đoàn giáo sư Mỹ mang bộ sách sang Hà Nội là: "Trong số 

các tác giả thì có Giáo sư Huy là kỳ phùng địch thủ của chế độ đấy nhé !", thì sau đó chúng tôi 

nhận được thư của ông Văn Tạo, giám đốc Viện Sử Học Việt Nam:  

"Chúng tôi thay mặt Viện Sử Học chân thành cảm ơn ông và nhờ ông chuyển lời cám ơn Giáo sư 

Oliver Oldman, giám đốc Chương Trình Luật Á Đông tại Trường Đại Học Luật Khoa 

Harvard.Việc xuất bản bộ sách này ở Mỹ đã giúp cho các học giả nước ngoài hiểu thêm về nền 

văn minh và văn hiến nước ta. Điều đó là công lao đóng góp của ông và đồng nghiệp. Chúng tôi 

sẽ giới thiệu cuốn sách này lên Tạp Chí Nghiên Cứu Lịch Sử của chúng tôi. Xin kính chúc ông, 

các bạn đồng nghiệp Việt Nam nơi ông làm việc, lời chúc mừng sức khoẻ, hạnh phúc."  Kỳ 

phùng địch thủ với nhau mà vẫn tương kính như vậy, vẫn hãnh diện về thành tích nêu cao nền 

văn minh "nước ta". Lời chúc không kịp đem lại sức khỏe cho Giáo sư Huy lúc đó đã suy sụp, 

nhưng đã đem lại niềm vui và hãnh diện cho Giáo sư, vì ông đã mĩm cười và bình luận vui vẻ với 

bạn bè về lời chúc của địch thủ này. 
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Đúng như lời Bacon nói: "Các đài kỷ niệm trí tuệ và học thuật thì trường cửu hơn các đài kỷ 

niệm quyền lực" (Monuments of wit and learning are more durable than monuments of power). 

Tác phẩm THE LE CODE là một di sản tinh thần vinh danh lý tưởng pháp trị của tổ tiên ta để 

lại, chủ trương về nền pháp trị đó có giá trị trường cửu và là nền tảng của nhân quyền và dân chủ 

(chúng đòi hỏi thượng tôn luật pháp). Giáo sư Huy đã nói với các đồng chí của ông là Việt Nam 

cần ổn định để phát triển, muốn ổn định thì phải độc tài, mà độc tài thì trái với lý tưởng dân chủ 

phải theo, nhưng nếu dân chủ thì bất ổn, vậy thì phải cố dung hoà hai nhu cầu "ổn định" và "dân 

chủ", một vấn đề có vẻ như nan giải. Chính nền pháp trị có kỷ cương của tổ tiên ta để lại, nêu rõ 

trong tác phẩm văn hoá THE LE CODE có thể là giải pháp cho đòi hỏi dung hòa hai nhu cầu "ổn 

định" và trên.  

Trong bài tựa bộ sách THE LE CODE, Giáo Sư Oliver Oldman đã viết: "Luật đời Lê là một trật 

tự pháp lý khá hiện đại, trong nền pháp trị ấy mọi thành viên xã hội sinh sống…" (We see in Lê 

law a rather mothern legal order, under the rule of law of which lived all members of society…). 

Sự đóng góp văn hóa này về nền pháp trị trong thời Việt Nam truyền thống cũng là sự đóng góp 

trên bình diện chính trị. Sự dung hoà "ổn định" và "dân chủ" trong một nền pháp trị có thể là 

phương hướng hoá giải được sự hiềm thù giữa người cộng sản và người chống cộng hay không, 

thì chắc thời gian mới trả lời được. Nhưng ta đã thấy có các học giả trong chế độ cộng sảnViệt 

Nam hiện nay đã vinh danh công trình của Giáo sư Huy trong câu chúc mừng của Viện trưởng 

Viện Sử Học và trong sự liệt kê trang trọng bộ sách THE LE CODE trong cuốn Thư MụcnNho 

Giáo Việt Nam (2007) của Viện Nghiên Cứu Hán Nôm Việt Nam, cũng như trong sự tiếp thu bài 

tham luận dựa vào các dữ kiện của THE LE CODE, bài"Nho Giáo Việt Nam: Cai Trị Bằng Báp 

luật và nền pháp trị", của chúng tôi, tại Hội nghị quốc tế về Nho học ở Hà Nội vào tháng 

11,2007, có Harvard-Yenching Institute bảo trợ về tài chánh trong việc tổ chức.  

Ngôi sao sáng học giả Nguyễn Ngọc Huy đã rạng danh trên bầu trời quốc tế và bầu trời Việt 

Nam hiện nay. Nguyện vọng của Giáo sư Huy cuốiđời sẽ viết sách nhận định về các ưu khuyết 

điểm của dân tộc Việt Nam đã được thỏa mãn một phần với bộ sách sản xuất tại Harvard, trung 

tâm trí thức của nền văn minh Tây Phương. Nguyện vọng của Giáo sư Huy muốn đi về cố quốc 

thân yêu bằng cách được người 

thân hỏa táng và đem tro về quê nhà khi thời thế thuận tiện, nếu chưa thực hiện được, thì ít ra 

cũng đã được thỏa mãn trên phương diện tinh thần bằng sự kính trọng công trình trí tuệ cuả Giáo 

sư ngay tại trong nước Việt Nam cộng sản. 

Ngày 15 tháng 3 năm 2008  

Gsư Tạ Văn Tài 
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Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy 

http://www.youtube.com/watch?v=Z4-HniEGYiA 

http://www.youtube.com/watch?v=HD_iOa0yX4s&NR=1 

Thi sĩ Đằng Phương tự Gsư Nguyễn Ngọc Huy  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Z4-HniEGYiA
http://www.youtube.com/watch?v=HD_iOa0yX4s&NR=1
http://www.aihuuluatkhoa.com/yahoo_site_admin/assets/docs/GSU_NGUYEN_NGOC_HUY.316170112.doc
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Tôi chỉ là một người dân đất Việt 

Cảm nỗi buồn của kẻ mất quê hương 

Nỗi nhục nhằn, nỗi khổ cực đau thương 

Của nòi giống nghẹt trong cùm lệ thuộc. 

Lúc đường sống mịt mù chưa thấy được 

Tôi mượn thơ để tỏ nỗi căm hờn 

Nỗi u buồn chán nản kẻ cô đơn 

Khôn phụng sự giang sơn như ý nguyện. 

 

Thi s  Đằng Phương tự Gsư Nguyễn Ngọc Huy 

Nguồn: www.aihuuluatkhoa.com/.../TUONG_NHO_GSU_... 

 

 

 

 

 

http://www.aihuuluatkhoa.com/.../TUONG_NHO_GSU_
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Giỗ GS Nguyễn Ngọc Huy 

Xin được thắp cây nhang nhớ Chú Ba. 

Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy 

Đọc nhân ngày lễ giổ GS Nguyễn Ngọc Huy tại Sacramento 25/7/2009 

Phan Văn Song  

Thưa Quý vị, 

Hàng năm cứ cuối tháng 7, anh em bạn bè điện thoại cho nhau, gọi nhau, rũ rê nhau làm sao 

ráng gặp nhau, ráng đi Giỗ Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Tuổi mỗi ngày một cao, mỗi năm mỗi 

kiểm điểm lại mất vài tên, hoặc yếu quá đi không nổi hoặc đã vội vã bỏ anh em đi tìm thăm 

Thẩy Ba. Vì vậy từ nay, mỗi buổi giỗ phải đọc thêm tên mấy bạn, nhóm đệ tử Thầy, học trò 

Thầy, gọi là nhớ nhau, và nhánh nhang từ nay sẽ là bó nhang.  

Mười chín năm rồi, anh em, hoc trò, đồng chí, chiến hữu, vẫn, kẻ ít, người nhiều, ráng bước 

theo những bước Giáo sư chỉ dẫn. 

Người Á đông chúng ta để vị thầy đứng trên cha mẹ : « Quân Sư Phụ ». Ngày nay, thế giới Dân 

chủ, không còn « Quân » nữa, các vị Vua của thời đại mới do Dân tạo thành, do Dân dựng 

lên. Chỉ còn « Sư » và « Phụ ». Cha thì không làm sao tránh khỏi trừ phi mẹ đi xin thụ thai nhơn 

tạo để xin một tinh trùng vô danh ở Ngân hàng tinh trùng. Nhưng Sư thì cũng bắt buộc phải có, 

có vị thầy khai tâm mở đạo, từ lúc biết đánh vần abc đến lúc thành người. Nhưng có những vị 

Thầy chúng ta không học, chúng ta chỉ lấy nhơn cách và việc làm của những vị ấy làm gương 

làm bài học.Tất cả do cơ duyên.. Thành bại tốt xấu, là xin chờ đến ngày cáo chung cuộc đời.  

Năm 1961, tú tài xong, tôi thi đậu học bổng đại học của Pháp, để đi học Sciences Politiques ở 

Pháp. Cha mẹ tôi chấp nhận cho tôi đi Pháp dễ dàng, là nhờ lúc cha tôi bị thương, mù mắt, ông 

xin được đi học ngành mù tại Pháp. Ở đấy ông bắt liên lạc lại với các đồng chí Đại Việt tỵ nạn 

tại Pháp, từ năm 1955. Bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn, Nguyễn Ngọc Huy và Mười Minh. Nên khi 

nghe tôi đến nói Viện Khoa Học Chánh trị Paris tuyển sanh viên, ông bèn cho phép tôi đi thi 

ngay. « Con ráng theo đường của chú Ba Huy nghe con ». 

Ôi duyên nợ ! tôi đi Pháp với học bổng Pháp, quần áo may sắm cũng do các bạn hữu đồng chí 

Đại Việt « tặng » cho. Một đồng chí thợ may tặng cho một bộ đồ và vài cái áo. Một đồng chí 

khác tặng cho cái nón nỉ, hiệu Borsalino, bảo rằng đât Pháp lạnh lắm muà đông phải đội nón. 

Và nhờ vậy cũng có một cái valise khá đầy đủ như các du học sanh khác. Có cái là qua Pháp 

mặc quần áo « sao mà kiểu ông già quá vậy ! », vì thời trang kiểu năm 60/61 là kiểu quần áo 

theo mốt (mode) i-ta-lô (Ý đại lợi) áo ngắn, vai to, quần túm, còn quần áo tôi mặc kiểu thời công 

tử Bặc liêu. Qua Paris gặp chú Ba, được chú tặng thêm cho một bộ croisé 6 nút mầu gạch cua, 

http://maithanhtruyet.blogspot.com.au/2009/07/gio-gs-nguyen-ngoc-huy.html
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mặc vào khi đi vào trường ai cũng tưởng là tài tử ciné Lino Ventura đóng vai Le Gorille (con khỉ 

đột). 

Đảng Đại Việt là người Thầy đầu tiên của đời tôi là lý do như vậy.  

Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, Chú Ba Huy của tôi, nhà thơ Đằng Phương, đồng chí Ba Hạnh, 

Anh Ba là thầy dạy tôi đánh vần. Thầy dạy tôi tập tểnh vào đời đảng viên, thầy dạy tôi vào nghề 

Chánh trị học. Ôi làm sao quên được những ngày cuối tuần ở Paris cùng nhau chạy bàn ở 

quán Sông Hương (La Rivière des parfums) đường Montagne Saint Geneviève quận 5 Paris, 

nơi tỵ nạn của Bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn, cựu Bô trưởng Bô Thanh Niên, người lãnh tụ lúc bấy 

giờ của Đại Việt Quốc Dân Đảng. Khi quán vắng khách hay sau khi khách về, vừa rửa chén, lau 

bàn, vừa đấu chánh trị với nhau. Ông Tư (Bác sĩ Hoàn) ít nói, chỉ có hai người nói nhiều với 

nhau là hai anh sanh viên Chánh trị học (Trường Sciences Politiques, đường Saint Guillaume 

Paris quận 7), ông đàn anh, Cao học, thằng đàn em, năm thứ nhứt. Anh Ba nói say sưa đủ 

cả đế tài, thằng em thắc mắc đến đâu, ông giảng tới đó, nào là nhận định thời sự Pháp, quốc 

tế, nào chiến thuật Mỹ đối với chiến tranh lạnh. Thời gian ấy là thời gian đầu của Tổng thống 

Kennedy, nhà chánh trị đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, trẻ tuổi tài cao .. vân vân .. Nào là Kennedy 

đụng độ với Kroutchev, nào là vụ Vịnh Con Heo, tình hình Việt nam…chuyện Nhà Ngô, .. 

chuyện Đảng Cần Lao, thuyết Nhân Vị, ..phân tích những khó khăn của những sanh viên gốc 

Quốc gia trước sức ép của Mật Vụ Cần Lao của Tòa Đại sứ Việt Nam Cộng hòa, …và cộng với 

những khó khăn đó, anh em sanh viên gốc Quốc gia lại phải đương đầu với cái giọng ngọt bùi 

tình dân tộc của nhóm Việt cộng…. Thời điểm ấy, tựa tựa giống như không khí chánh trị của 

Việt nam, những ngày hôm nay : ở Việt nam lúc ấy đã bắt đầu có những rạn nứt của một chế 

độ độc tài, của một nhà cầm quyền càng ngày càng xa lánh dân, với một chủ thuyết ngoại nhập 

không bắt rễ được trong sanh hoạt văn hóa cổ truyền Việt nam, với những mưu toan kiểm soát 

các Tôn giáo, tạo dựng những nhà thờ quốc doanh, những Giáo hội gia nô..với một Quốc hội, 

bù nhìn, gia nô, với những Tổng bộ trưởng Nghị sĩ Dân biểu gật... Và anh Ba, giáo sư Nguyễn 

Ngọc Huy phân tích phải làm sao để lật đổ, để trả lại dân chủ cho Việt nam Cộng hòa. Quan 

niệm « ba mủi giáp công » cũng thành hình từ đấy : 

- ngoại quốc vận với bạn bè quốc tế ( lúc bấy giờ lẫn lộn giữa Quốc cộng - thế người quốc gia 

rất khó khăn - chủ thuyết Trung lập các đệ tam Quốc gia với trường phái Hội nghị Bandung do 

ba nhơn vật điển hình quốc tế là Nehru, Soekarno và Sihanouk ) 

-đấu tranh hải ngoại do du học sanh biểu tình và vận động bạn bè (càng khó khăn vì đàn áp 

kinh tế của Mật vụ các Tòa Đại sứ VNCH), và sanh viên thân cộng. 

-đấu tranh trong nước (Đảng Đại Việt – lực lượng Phật giáo, quân đội, giáo phái bất mản ..).  

Rồi ngày mồng 1 tháng 11năm 1964, rồi Chú Ba, Bác Tư về nước. Lịch sử Việt nam, chiến sự 

Việt nam vẫn hằng ngày diển trên những trang nhứt cửa những nhựt trình phương Tây. Năm 

mươi năm rồi, những lời thầy dạy vẫn vẳng vẳng hằng ngày ngày bên tai. 
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Rồi năm 1971, tôi ra trường, trình luận án xong, tôi về nước. Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy giao 

cho tôi hai công tác:  

1/ Tô chức Trí thức Vận, cùng với anh bạn đồng tuổi, Tiến sĩ Mai Thanh Truyết quen nhau ở 

Pháp, đã từng hoạt động với nhau. Khi Giáo sư qua Pháp, trong vai trò Cố vấn Hòa đàm Paris, 

năm 1969, đã được Mai Thanh Truyết chở đi vận động vùng Miền Đông nước Pháp từ Dijon 

qua Besancon, Belfort, Mulhouse, Colmar, Strasbourg, về lại Nancy và Paris. Về nước cùng 

thời gian với nhau, sau khi bắt liên lạc với nhau, thừa lệnh Giáo sư, tôi đã giới thiệu Truyết vào 

Đảng và Truyết bí mật « Tê Đơ » Tân Đại Việt tại nhà Ông Cụ tôi, là anh Ba Xướng, đường 

Nguyễn Duy Dương, sau lưng trường Nam Sinh Mù chợ An Đông. Hôm ấy có mặt Giáo sư do 

ông cậu tôi là Thiếu tá Nguyễn Trọng Đệ chở đến. Hệ thống Trí thức Vận, Truyết và tôi, bị cạnh 

tranh rất mạnh bởi ảnh hưởng của ông cố vấn về sau Tổng trưởng Bộ Dân Vận là anh Hoàng 

Đức Nhã, cũng là anh bạn đồng môn trung học Lycée Yersin với tôi.  

Hôm nay, vì bạn Mai Thanh Truyết đã chấp nhận ra ánh sáng cùng với tôi điều hành Đại Việt 

Quốc Dân Đảng nên tôi mới kể chuyện ầy với quý bạn, trước là để cám ơn Giáo sư Nguyễn 

Ngọc Huy đã dành cho tôi những ưu ái đặc biệt, sau cũng đễ giới thiệu bạn Mai Thanh Truyết 

với quý vị, mặc dù bạn Truyết cũng không không phải xa lạ gì với quý bạn.  

2/ Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy cũng giao cho tôi và anh Trần Minh Xuân làm công tác dựng lên 

một Viện Đại Học thương mãi, « Trường Cao đẳng Thương mãi Minh Trí ». Công tác là 

phải tạo một lớp cán bộ cán sự và chủ sự trong những ngành công thương nghiệp tư doanh 

của mạng lưới kinh tế tương lai của Việt nam. Bạn Mai Thanh Truyết không cùng tôi trong công 

tác ấy. Truyết bận phải lo tổ chức Đại học Cao Đài.  

Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, Giáo sư Nguyễn Văn Bông đã gieo rắc cán bộ hành chánh của nền 

Cộng hòa Việt nam với những ý niệm, quan niệm, tư tưởng cho một nền chánh trị, hành chánh 

công minh, sáng sủa, với những quan niệm rõ ràng về dân chủ hiến định thực sự, với một đối 

lập xây dựng, kiểm soát (Nguyễn Văn Bông), với nhũng chu kỳ thay phiên cầm quyền (Nguyễn 

Ngọc Huy) Quan niệm Check and balances biến thành tập tục chánh trị dân chủ.. . Cùng với hai 

Giáo sư, cũng nhắc và tưởng niệm Ký giả Phạm Thái Nguyễn Ngọc Tân, anh Bảy Bớp đi reo 

những hạt giống dân chủ .... 

Đến phiên chúng tôi, anh Xuân và tôi, chúng tôi lãnh sứ mạng gieo rắc và tổ chức mạng lưới 

cán bộ dân sự tương lai đóng góp cho mạng lưới quản lý các công thương nghiệp tư doanh 

cho Việt nam thời hậu chiến tranh. Phải, Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã nghĩ đến thời hậu chiến 

rồi.  

Viện Đại học Trường Cao đẳng thương mại Minh Trí khai giảng mùa nhập trường năm 

1974.  

Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy ngoài tài đức của một nhà mô phạm, ông lại là một lãnh đạo chánh 

trị biểu hiện được đức tín của người xưa. 
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Chính cái đạo đức, tư cách, tấm lòng, nếp sống của Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã tạo cho 

người lãnh đạo này một tấm gương sáng, để trông vào gương là cấp dưới tuân thủ mà không 

cần đến nghiêm lịnh. 

Ngoài cái đức theo nghĩa đạo lý kia. Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy còn hội đủ những đức tánh 

theo quan niệm đạo lý chánh trị cỗ thời : lập Đức, lập Ngôn, lập Công. 

Thưa Quý vị, 

Ở đây tôi chỉ xin nhấn mạnh vài nét chánh về con người của GS Nguyễn Ngọc Huy: 

Về lập Đức, có lẽ không một ai hoài nghi về đức độ và lòng bao dung của Giáo sư Nguyễn 

Ngọc Huy đối với chiến hữu, với bạn bè và cả với mọi người anh em quen biết xa gần. 

Về lập Ngôn, hay lập Thuyết phải nói đến nền tảng của Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy là Dân chủ. 

Mà Dân chủ nào ? Ông không bao giờ nói đến Dân chủ đa nguyên. Dân chủ đương nhiên là đa 

nguyên rồi. Dân Chủ mà ông khai triển để lập chánh thuyết cho đoàn thể của ông từ trước năm 

1975 ở Việt Nam là Dân chủ Pháp trị và Dân chủ dân bản. 

Về lập Công. nếu ngày trước, Đại Việt Quốc Dân Đảng đã tin tưởng và giao cho ông những 

chức vụ then chốt để cuối cùng ông trở thành vị lãnh đạo, thì sau ngày ra hải ngoại, ông ráo riết 

xây dựng một dư luận chánh trị Việt Nam cho cuộc đấu tranh giải phóng quê hương. Ông có cái 

nhìn tổng hợp, theo định hướng thực hiện ba yếu tố, mà người ta gọi đó là công án hay 

phương trình Nguyễn Ngọc Huy : hải ngoại - quốc tế - quốc nội. 

Phương trình nầy ngày nay trong tình hình mới, trong mặt trận mới vẫn luôn luôn thời đại. : 

- Hải ngoại hỗ trợ trong nước, cờ vàng tung bay ngạo nghễ trên mọi đường phố Huê kỳ. 

- Quốc tế ủng hộ đấu tranh bên nhà, Nghị quyết Liên Hiệp Âu châu tố cáo tình hình xâm phạm 

Nhơn quyền ở Việt Nam. Nhà trắng Huê kỳ lo lắng theo dõi tất cả mỗi xâm phạm vào quyền Tự 

do Dân chủ ở Việt Nam 

- Tại Quốc nôi tình hình đấu tranh cao. Cuộc biểu tình đòi bồi thường đất đai của dân oan khiếu 

kiện ở Sài gòn, ở Hà nội có thể hôm nay đã bị đàn áp và dẹp đi. Nhưng ngày nào dân oan chưa 

được giãi quyết thỏa đáng thì ngày đó vẫn có thể bùng nỗ. Và hôm nay hiểm họa Bô Xít, ngày 

mai hiểm họa Hán hóa, Bắc thuộc.... 

Đưa lại cái nhìn tổng kết việc lập Đức, lập Ngôn, lập Công của Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, 

chúng ta có thể quả quyết ông đã thành công thu phục được dư luận thuận lợi cho cuộc đấu 

tranh cho Việt Nam . 

Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy trong thế hệ những nhà tranh đấu trưởng thành vào thời điểm Đệ 

nhị Thế chiến là một trong những nhà tranh đấu lúc bấy giờ chủ trương đấu tranh dựa trên cơ 

sở sanh hoạt hiến định. Ông là người đầu tiên mạnh dạn thực hành Dân chủ Pháp trị 
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trong sanh hoạt chánh trị quốc gia. Trong cái không khí « cách mạng » của những nhà tranh 

đấu chống Pháp, rồi chống Cộng sản, « chỉ mong lật đỗ chánh quyền bằng bạo lực », có thể nói 

ông là người duy nhứt sớm hơn hết có can đảm nối tiếp truyền thống một Nguyễn An Ninh, một 

Tạ Thu Thâu để cổ xúy việc thực hành thuyết Dân chủ Pháp trị theo tinh thần hiến định. 

Trong sanh hoạt chánh trị quốc gia, khối dân biểu Dân quyền tại Quốc hội ( thuộc Phong trào 

Quốc gia Cấp tiến) nắm giữ vai trò đối lập để ngăn chận sự lạm quyền của hành pháp, sự « 

nâng bi » của một số dân biểu « thân chánh » ngỏ hầu bảo vệ nền dân chủ non nớt trước áp 

lực ồ ạt của Cộng sản. Điều ông bảo vệ là tánh « hiến định » của chế độ Sài gòn. Đó là cái 

biên giới cuối cùng để xác định thể chế tất yếu tranh đấu chống lại chủ trương thôn tính 

của Cộng sản Hà nội.  

Thưa Quý vị, 

Nếu ta có giữ một hình ảnh trong mọi khía cạnh con người Nguyễn Ngọc Huy, có lẽ, đối với tôi, 

người đã được ông giao phó nhiệm vụ « trồng người », một Viện Đại Học, để đào tạo 

những con em của đất nước Đại Việt, đó là hình ảnh nhà làm chánh trị Dân chủ Pháp trị. Khi 

cầm quyền ta làm bổn phận công dân, khi không cầm quyền ta cũng làm bổn phận công 

dân. Ông vẫn mơ ước cho Việt Nam một chế độ lưỡng đảng và Tổng thống chế (không phải vì 

ông muốn bắt chước Huê Kỳ) qua hình ảnh « chân mặt bước trước, chân trái bước theo) theo 

hình ảnh chánh phủ luân phiên thay đẩi theo kết quả bầu cử định kỳ (alternative). Thay phiên 

cầm quyền và thay phiên đối lập. Đối lập trong xây dựng, đối lập trong cùng trách nhiệm tổ 

chức. 

Lấy Dân chủ làm trọng tâm lập thuyết, Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đặt rõ vấn đề Việt Nam là 

vấn đề chánh trị. Giáo sư là nhà chánh trị Việt Nam duy nhứt thời bấy giờ đặt rõ vai trò Dân chủ 

Pháp trị và Hiến định trong hoạt động chánh trị. Với vai trò ấy, với những bài thuyết Giáo sư đã 

viết và để lại, chúng ta, những đồng chí, những người học trò, những đàn em, đàn cháu, chúng 

ta đã thừa hưởng một gia tài tư tưởng chánh trị hiếm có, chúng ta phải quyết giữ lấy gia tài, và 

vốn liếng quý báu mà Giáo sư đã trao lại cho chúng ta. 

Tôi xin mượn lời thơ của đồng chí quá cố Diệp Thanh, người đàn em của Giáo sư trong nghề 

thơ, để tưởng nhớ về con người Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy : 

Ngưởng vọng Anh, một vị Thầy ưu tú 

Lý thuyết gia, cách mạng từ tuổi thanh 

Đường Sanh Tồn Dân Tộc, mãi vận hành 

Không tư lợi, lẫn cầu danh xã hội. 

Cuối tháng bảy 2009 

Phan Văn Song 

Nguồn: http://maithanhtruyet.blogspot.com.au/2009/07/gio-gs-nguyen-ngoc-huy.html 


