
Anh Hai 
- Nguyễn Trung Quân - 

Theo tập tục Miền Bắc Việt Nam người con trai sanh đầu lòng được gọi là Anh Cả. Phong tục Miền Nam thì 
người trưởng nam đó được kêu là Anh Hai. 
Chúng tôi, một số giáo chức trung học thời trước tháng 4-1975, nhất là những anh em dạy trung học ở Miền Tây 
Nam Việt, theo văn minh miệt vườn, trong chỗ thân tình thường gọi GS Nguyễn Thanh Liêm là Anh Hai. 
Nhưng trong công vụ, anh em vẫn trang trọng gọi Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm là Ông Hiệu Trưởng khi ông 
làm Hiệu trưởng Trung học Petrus Ký Saigon, ông Thanh Tra khi ông làm Chánh Thanh Tra Ban Soạn đề thi 
của Bộ Giáo Dục, ông Phụ tá khi ông giữ chức vụ Phụ Tá Đặc Biệt Tổng Trưởng Văn Hóa Giáo Dục và Thanh 
Niên đặc trách Trung Tiểu Học và Bình Dân Giáo Dục rồi ông Thứ Trưởng, khi ông tham gia Giáo dục rồi ông 
Thứ Trưởng khi ông tham gia Nội Các Nguyễn Bá CNn với chức vụ Thứ Trưởng Bộ Giáo Dục VNCH. 
Tôi được biết tiếng GS Nguyễn Thanh Liêm khoản đầu thập niên 60 khi ông được cử làm Hiệu Trưởng Trung 
Học Trịnh Hoài Đức tỉnh Bình Dương thay một vị Thầy cũ từng dạy trường Trung học Phan Thanh Giản, Cần 
Thơ là Giáo Sư Trương Văn Di.  
Tôi chỉ thật sự được quen biết rồi nể trọng và làm việc gần gũi với Giáo sư Nguyễn thanh Liêm từ mùa thi năm 
1965. 
Năm đó tôi được cử làm Chủ tịch Hồi đồng thi Trung Học Đệ Nhật cấp tỉnh Châu Đốc. Theo nguyên tắc, chủ 
tịch Hội đồng thi, phải lên phòng mật ở tầng lầu cao nhất của cơ sở các Nha ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm 
Saigon ngang Thảo Cầm Viên để ký nhận các đề thi có niêm phong cNn thận, cho vào rương sắt khóa kỷ để đưa 
đến Hội đồng thi ở các tỉnh. 
Sau khi lãnh hai rương đề thi, xuống lầu tôi đến gặp một vị chủ sự để lấy lộ trình thư và phương tiện di chuyển 
thì được cho biết tôi được cấp một công xa cùng thơ ký Hội đồng và tài xế chở đề thi đi Châu Đốc. Thuở đó di 
chuyển đường bộ bằng công xa rất khó khăn và nguy hiểm. Từ Saigon đi Châu Đốc phải qua hai chuyến phà 
Bắc Mỹ Thuận và Bắc Vàm Cống, rồi đường Long Xuyên - Châu Đốc hẹp và nhiều nơi bị Việt Cộng đấp mô, 
gài mìn rất nguy hiểm nên tôi nhất quyết không chịu nhận xe và yêu cầu được chở đề thi bằng phi cơ như các 
Hội đồng thi đi về Miền Trung. Ông Chủ sự không giải quyết được, yêu cầu tôi đợi để ông trình lên ông Chánh 
sự vụ sở khảo thí. Thuở đó chưa có Nha Khảo Thí mà chỉ có Sở trực thuộc Nha Trung Học. 
Trong khi tôi ngồi chờ gặp Ông Chánh Sự vụ hoặc Ông Giám Đốc thì không rõ ai nói điều chi mà Giáo Sư 
Nguyễn Thanh Liêm từ trên khu phòng mật vụ đi xuống, đến vỗ vai tôi nói rất ôn tồn: “Thôi đi đi “toi”. Nghị 
định đã ra rồi, “toi” không đi thì ai đi?” Tôi không hiểu trong giọng nói đó có mãnh lực gì khiến tôi đứng lên, ra 
hiệu cho vị giáo sư thơ ký Hội đồng đi gọi tài xế và nhân viên tùy dịch đến khiên hai rương đề thi ra xe để trực 
chỉ Châu Đốc, hầu còn kịp giờ để gởi đề thi vào Tòa Tỉnh Trưởng và khởi sự các thủ tục cần thiết khác cho việc 
mở đầu một Hội Đồng Thi. 
Đầu năm 1970 tôi được thuyên chuyển từ Trung Học Phan Thanh Giản Cần Thơ về làm chuyên viên tại Nha 
Nghiên Cứu Kế Hoạch Bộ Giáo Dục. Khoản cuối năm đó hay đầu năm 1971, Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm 
đang làm việc tại Phủ Tổng Thống VNCH được bổ nhiệm làm Phụ tá Tổng Trưởng Bộ Văn Hóa Giáo Dục va 
Thanh Niên. Kể từ đó tôi có dịp làm việc gần gũi với ông hơn, nhất là từ khi ông chỉ định tôi trở ra làm Hiệu 
trưởng Trung Học Tổng Hợp Nguyễn An Ninh Saigon, một trong những trường Trung học tổng hợp kiểu mẫu 
do Chánh Phủ Mỹ viện trợ xây cất và đề nghị tổ chức thành một “Comprehensive High School” theo một hệ 
thống giáo dục trung học đang thịnh hành và rất thành công ở Hoa Kỳ thời đó. 
Như tôi đã có dịp nói ở phần trên, GS Nguyễn Thanh Liêm luôn luôn có cách xử sự, nói năng và làm việc ôn 
tồn, hòa nhã nhưng rất nghiêm trang và cương quyết. Trong suốt những năm làm việc dưới quyền ông, tôi chưa 
bao giờ thấy ông to tiếng hoặc gắt gỏng với bất cứ ai. Nhưng khi ông đã quyết định tiến hành một công vụ đúng 
với đường hướng giáo dục quốc gia, có lợi cho tương lai của tuổi trẻ và phù hợp với các nguyên tắc căn bản của 
nền giáo dục Việt Nam là dân tộc, nhân bản và khai phóng thì ông quyết tâm theo đuổi tới cùng cho đến khi 
thành tựu. Tôi nghĩ rằng đôi câu đối khắc trước cổng trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký Saigon mà có 
thời GS Nguyễn Thanh Liêm đã dạy học rồi làm Hiệu Trưởng ở đó có ảnh hưởng sâu đậm đến con người giáo 
dục của ông:  



Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt 
Âu Tây khoa học yếu minh tâm 
Là một nhà giáo dục chơn chánh, từng giữ nhiều chức vụ phải đối diện trực tiếp với những vấn đề phức tạp của 
giáo dục Trung Tiểu Học VN (có khi còn hơn một số vị Tổng Trưởng Bộ Giáo Dục được cử đứng đầu Bộ vì các 
lý do chính trị) ngay sau khi nhận chức vụ Phụ Tá Đặc Biệt Tổng Trưởng Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên 
đặc trách Trung Tiểu Học và Bình Dân Giáo Dục, GS Nguyễn Thanh Liêm đã chú trọng ngay vào những sửa 
đổi sâu rộng về cơ cấu hành chánh, các tổ chương trình học và cải tổ hệ thống thi cử là những vấn đề lớn của 
giáo dục VN lúc bấy giờ. 
Chính GS Nguyễn thanh Liêm cùng những vị Thanh Tra Đặc Biệt và những Chuyên Viên Nghiên Cứu kế hoạch 
của Bộ Giáo Dục đã đặt nền tảng thành lập các Khu Học Chánh làm việc bên cạnh các Quân Khu và các vùng 
trong lãnh thổ VNCH để có thể đáp ứng được nhu cầu giáo dục của từng vùng. Sau đó ông cho tiến hành việc 
thành lập các Sở Học chánh để thống nhất cơ cấu chỉ huy Trung Tiểu Học và Bình Dân Giáo Dục tại các tỉnh ở 
các cấp Trung ương ông cho thành lập Nha Học Chánh để trực tiếp điều hành chung các ngành Trung tiểu học 
công và tư thục của toàn Miền Nam.l Không còn sợ bị chia chẻ ra nhiều Nha như trước. 
Song song với các cuộc cải tổ cơ cấu và nhân sự phức tạp đó, Nguyễn Thanh Liêm đã không ngần ngại dấn thân 
vào những công tác đầy gai góc khác mà các vị tiền nhiệm của ông đã có lúc muốn thi hành nhưng chưa có cơ 
hội làm được: Cải tổ chương trình học và cải tổ thi cử. 
Chương trình giáo dục trung học Việt Nam sau thời Pháp thuộc thường được gọi là chương trình Hoàn Xuân 
Hãn đã dựa theo chương trình Trung học Pháp. Những sửa đổi lần lượt sau đó, có khi qua những Đại Hội Giáo 
Dục, thường là những cập nhật hóa về các bộ môn khoa học và sinh ngữ, mà chưa có những cải tố sâu rộng cho 
phù hợp với những nguyên tắc căn bản của nền giáo dục Việt Nam đã được đề ra rất là tốt đẹp. Điều rõ rệt nhất 
là môn Việt Văn hay Quốc Văn là môn học căn bản để giữ vững tinh thần dân tộc, đưa quốc hồn quốc túy vào 
tâm tư giới trẻ, cho đến năm 1972 vẫn chưa được đặt vào lớp cuối cùng của bậc trung học. Nói rõ hơn là đến lúc 
đó môn Quốc văn chỉ có từ lớp Đệ Thất cho tới lớp Đệ Nhị, hay từ lớp 6 đến lớp 11 sau này mà thôi. Năm 1973 
GS Nguyễn Thanh Liêm cho thành lập Ban Cải Tổ chương trình Trung học dưới sự điều động trực tiếp tại 
trường Nữ Trung Học Tổng Hợp Sương Nguyệt Ánh Saigon. Các Trưởng bộ môn phải báo cáo với ông phụ tá 
hàng tuần về diễn tiến nhất là phải nhấn mạnh với ông tại sao chương trình đề nghị nêu bật được tính dân tộc, 
nhân bản và khai phóng của nền Giáo Dục Việt Nam. 
Kẻ viết bài này có kinh nghiệm trực tiếp trong tư cách là trưởng bộ môn Quốc Văn trong lần cải tổ chương trình 
đó, cùng vui mừng rằng Việt Nam đã được đưa vào chương trình của tất cả các Ban trong cấp lớp 12 bậc trung 
học. 
Một gánh nặng khác càng ngày càng làm oằn vai những nhà giáo Việt Nam đồng thời đang lần lần biến thành 
những khó khăn phức tạp chung cho xã hội là vấn đề thi cử cấp Trung học. GS Nguyễn Thanh Liêm là người 
thấy rõ điều đó trực tiếp qua các kinh nghiệm bản thân trong quá trình làm giáo dục của ông. 
Với tầm nhìn bao quát về giáo dục và viễn kiến làm nhẹ bớt những gạnh nặng của quốc gia trong thời chiến, GS 
Nguyễn Thanh Liêm quyết tâm cải tổ thi cử nhất là các kỳ thi Tú Tài I và Tú Tài II Việt Nam. 
Vượt qua những chỉ trích mạnh mẽ của những người thủ cựu, đồng thời chấp nhận trực diện với những chống 
đối có lúc ngấm ngầm có khi công khai ngay trong ngành giáo dục, GS Nguyễn Thanh Liêm đã mạnh dan quyết 
định chuyển đổi cách thức thi bằng Tú Tài từ thi viết với nhiều bộ môn rồi phải thi vấn đáp, sang một thể thức 
thi hầu như hoàn toàn mới là chọn câu trả lời đúng cho tất cả các môn học rồi chấm điểm, ghi điểm, ra kết quả 
bằng máy điện toán IBM, theo cách các nước tiên tiến đang áp dung cho việc thi cử thời đó. 
Có thể có ít nhiều khuyết điểm trong các kỳ thi Tú Tài theo thể thức mới này. Vì đất nước thiếu phương tiện 
nên Bộ Giáo Dục không hoàn toàn chủ động trong việc dùng mày chấm thi.Thời gian đó toàn Miền Nam chỉ có 
hai dàn máy điện toán IBM, một của Tổng Nha Ngân Sách và Ngoại viện thuộc Bộ Tài Chánh và một dàn máy 
lớn hơn của Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực VNCH. Bộ Giáo Dục đã nhờ sự giúp đỡ của Bộ Quốc Phòng nên 
thiếu phần chủ động như đã nói ở trên. Có thể có ít nhiều sai sót nhưng ông Phụ tá Nguyễn Thanh Liêm đã chỉ 
thị cho Nha Khảo Thí, các Hội Đồng Thi và các chuyên viên của Bộ theo dõi sát diễn tiến chấm thi và rút các 
ưu khuyết điểm để lần hồi hoàn toàn chỉnh hệ Thống thi cử ngành Trung học. GS Nguyễn Thanh Liêm còn dự 
định bãi bỏ kỳ thi Trung Học Đệ Nhất Cấp, nhưng ý định nầy của ông chưa thực hiện được thì xảy ra biến cố 
tháng 4-1975. 
Sự nhìn xa trông rộng của GS Nguyễn Thanh Liêm có khi còn vượt ra ngoài trách nhiệm của Bộ Giáo Dục. Ông 
biết rõ muốn nâng cao giáo dục quốc gia thì phải liên kết gắn bó, hỗ trợ các Hội Đoàn Văn Hóa Giáo Dục ngoài 



chánh quyền. Vì vậy ông đã khuyến khích tăng cường sinh hoạt của Tổng Hội Giáo Giới VNCH. Chính ông đã 
hỗ trợ tích cực cho việc bầu cử lại các Ban Chấp Hành của Tổng Hội Giáo Giới VN và Đô Thành Hội Giáo giới 
Saigon khi hết nhiệm kỳ. Chỉ mấy tháng sau khi có Ban Chấp Hành mới, Tổng hội Giáo Giới VN đã được ra 
mắt Tổng Thống VNCH trong một buổi lễ long trọng tại viện Đại Học Thủ Đức do GS Đỗ Bá Khê đương kiêm 
Chủ Tịch Giáo Giới VN làm Viện Trưởng năm 1974. 
GS Nguyễn Thanh Liêm còn khuyến khích và trợ lực cho các giáo chức Trung Tiểu Học có khả năng và uy tín 
ứng cử vào Hội Đồng Văn Hóa Giáo Dục là một cơ quan Hiến định do Phó Tổng Thống VNCH làm chủ tịch. 
Những gì tôi biết về công trình giáo dục của GS Nguyễn Thanh Liêm và những đóng góp của ông đặc biệt cho 
ngành Trung Tiểu Học thì quá nhiều. Mấy điều tôi kể bên trên chỉ là những nét chánh muốn nói lên rằng ông là 
một nhà giáo dục chơn chánh có những đóng góp không nhỏ cho nền Giáo Dục Quốc Gia Việt Nam. Chỉ mấy 
năm ngắn ngủi đứng đầu ngành Trung Tiểu Học và Bình Dân Giáo Dục, ông đã thực hiện được những việc 
quan trọng có tính cách cơ bản cho nền giáo dục VNCH.  
Nếu ai được xem những tờ báo cộng sản như Saigon Giải Phóng sau tháng 4-1975 ít lâu, thì sẽ thấy họ đã kích 
thậm tệ nền Giáo Dục Miền Nam, mà họ gọi là nền Giáo dục Mỹ Ngụy như thế nào. Mỗi lần như vậy họ không 
quên nhắc tên và mạt sát “Tập Đoàn Nguyễn Thanh Liêm” có khi họ còn loan tin là họ đã bắt giam được tên 
phản động Nguyễn Thanh Liêm và đồng bọn. Chỉ ngần ấy đủ biết là người Cộng sản oán và sợ công trình đóng 
góp giáo dục của GS Nguyễn Thanh Liêm như thế nào. 
Đối với những người am tường giáo dục Miền Nam Việt Nam còn ở lại trong nước lúc đó, thì những điều đã 
kích của cộng sản nhắm tới GS Nguyễn Thanh Liêm vô hình chunglà những huy chương giáo dục mà các đồng 
nghiệp và những người làm việc chung với ông muốn tặng ông trong lúc nước mất nhà tan. 
Ra hải ngoại GS Nguyễn Thanh Liêm vẫn theo đuổi ngành giáo dục khi làm việc với các Đại Học Mỹ, đặc biệt 
là khi thực hiện các công tác nghiên cứu, đối chiếu giáo dục Mỹ và giáo dục VNCH. 
Về hưu ông vẫn không ngừng lưu tâm đến nền văn hóa giáo dục Việt Nam. Ở tuổi trên thất thập cổ lai hy ông 
vẫn còn đứng đầu Hội Tả Quân Lê Văn Duyệt Foundation và Chủ trương Tập San Nghiên Cứu Đồng Nai Cửu 
Long để bảo tồn nền tản Văn Hóa Việt Nam. 
Ông vẫn tích cực tham gia những sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam và các Hội Đoàn Văn Hóa, đồng hương 
VN để khuyến khích, nâng đỡ giới trẻ. 
Khi Văn đàn Đồng Tâm có lòng kính trọng và muốn ghi lại những công trình của GS Nguyễn Thanh Liêm, có 
vị biết tôi có nhiều kỷ niệm gắn bó với ông, nên đề nghị tôi viết đôi điều. Tôi rất cảm kích và hân hạnh được 
đóng góp mấy nét chánh mà tôi biết về một cấp chỉ huy mà tôi hằng kính mến xưa nay, nhưng trong chỗ thân 
tình tôi vẫn luôn thương yêu và trân trọng như một người anh: ANH HAI. 
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