
Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm, "Một Kẻ Sĩ Thời Đại" 

- Nguyễn Hữu Của - 

Viết về Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, “Cây Cổ Thụ”trong Làng Văn Học hải ngoại thú 
thật tôi rất đắn đo, ái ngại, e rằng mình không đủ tài, đủ sức, đủ văn chương chữ nghĩa để nói lên 
tất cả những gì mình nghỉ,những gì mình biết về con người đầy khả kính, mà tài năng đức độ 
cùng những cống hiến không mệt mỏi trong nhiều lãnh vực từ Văn Hóa Giáo Dục đến Xã Hội 
Cộng Đồng.  
Tuy nhiên nếu không viết, tôi lại cảm thấy mình chưa làm tròn bổn phận đối với một người khả 
kính, mà tôi đã dành nhiều cảm tình, cùng với sự ngưỡng mộ qua thời gian dài trong nhiều lãnh 
vực. 
Nói đến giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm hầu hết những người quan tâm đến công cuộc duy 
trì và phát triển Văn Hóa dân tộc tại hải ngoại đều biết đến. Không riêng gì tại Hoa Kỳ kể cả Úc 
Châu và Canada.  
Với một ngoại hình phúc hậu, một kiến thức tổng quát rộng rãi, và nhứt là một tấm lòng yêu quê 
hương tha thiết, giáo sư Nguyễn Thanh Liêm chiếm được cảm tình của hầu hết những người 
quan tâm đến tiền đồ của quê hương dân tộc. 
Xuất thân từ vùng đất hiền hòa miền Tây Nam Phần, tỉnh Mỹ Tho thuộc Nam Kỳ Lục Tỉnh, giáo 
sư Nguyễn Thanh Liêm đã sớm hấp thụ được cái chơn chất, hiền hòa của vùng đất phì nhiêu “cá 
đầy sông, lúa đầy đồng”. Sau khi học xong tiểu học tại quê nhà ông lên Sài Gòn tiếp tục học hết 
bậc trung học tại trung học Petrus Ký. Tốùt nghiệp Cao Đẳng Sư Phạm và Đại Học Văn Khoa 
vơi bằng Cử Nhân Giáo Khoa Việt Hán cùng với bằng Triết học Đông Phương và Tây Phương. 
Sang Mỹ học lấy bằng Ph.D về Research and Evaluation, ở Iowa Sate University, Ames, Iowa. 
Vốn có năng khiếu và sở thích về ngành mô phạm, ông bước chân vào lãnh vực giáo dục và liên 
tục phục vụ cho đến ngày đất nước bị bức tử. Sau khi ra trường ông về dạy tại trung học Petrus 
Ký Sài Gòn một thời gian ngắn. Sau đó, khi tuổi đời còn rất tre,ũ ông được Bộ Giáo Dục đề cử 
giữ chức vụ Hiệu Trưởng trung học Trịnh Hoài Đức Bình Dương thay thế Giáo sư Trương Văn 
Di nghỉ hưu. Rồi lần lượt giữ chức hiệu trưởng trung học Petrus Ký Sài Gòn, Chánh Thanh Tra, 
Trưởng Ban Soạn Thảo đề thi kiêm Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Trắc Nghiệm và Hướng DNn 
thuộc Tổng Nha Trung Tiểu Học và Bình Dân Giáo Dục Sài Gòn. 
Sau một thời gian phục vụ trong lãnh vực Thanh Tra ông được đề cử là Chuyên Viên Văn Hóa 
Giáo Dục, Văn Phòng Chuyên Viên Phủ Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa.  
Tài năng và đức độ của giáo sư Nguyễn Thanh Liêm không dừng lại ở đây, ông lại tiếp tục được 
đề cử Chức Phụ Tá Đặc Biệt ngang hàng Thứ Trưởng đặc trách Trung Tiểu Học và Bình Dân 
Giáo Dục,thuộc Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên Việt Nam Cộng Hòa và cuối cùng là Thứ 
Trưởng Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên Việt Nam Cộng Hòa cho đến khi đất nước bị bức 
tử.  
Cùng chung số phận với hàng trăm ngàn người di tản trong ngày đất nước thay chủ đổi ngôi, ông 
lên đường rời Việt Nam vào một ngày cuối cùng của tháng 4 - 1975 sống đời ly hương tại Hoa 
Kỳ. 

Sang Hoa Kỳ giáo sư Nguyễn Thanh Liêm sớm hội nhập vào đời sống mới, lần lượt phục vụ 
trong các Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục thuộc Đại Học Iowa State University ,Trung Tâm 
Nghiên Cứu Phát Triển Chương Trình Học và Tài Liệu Giáo Khoa thuộc Đại Học University Of 
Iowa, Giám Đốc Chương Trình Anh Văn Cho Gia Đình thuộc Sở Giáo Dục Quân Santa Clara 



,Trưởng Ban Biên Tập Nguyệt San Indochinese News ở Stockton Bắc California và Cố Vấn 
Nhân Dụng cho Sở Xẫ Hội Quận Santa Clara California. 

Năm 1999 bước vào giai đoạn nghỉ hưu, lẽ ra được an hưởng tuổi đời còn lại, vui thú điền viên 
khi cuộc đời chớm bước vào Thu, giáo sư Nguyễn Thanh Liêm không chịu ngồi yên để chờ đợi 
“cái già” sồng xộc đến dìu bước chân vào ranh giới của cõi tử sinh, ông tiếp tục nghề mô phạm 
tại Long Beach City College.  
Năm 2003 sau bốn năm miệt mài trên bục giảng giáo sư Nguyễn Thanh Liêm chính thức bước 
vào giai đoạn nghỉ hưu khi tuổi đời bước qua ngưỡng cửa “Thất Thập”. Tưởng đâu “Ông Già “ 
Nguyễn Thanh Liêm an phận với quãng đời còn lại, ngồi ôn quá khứ vui buồn của một đời hoạt 
động không ngừng nghỉ.Một đời cống hiến tài năng cho xã hội để rồi mỉm cười với những thành 
quả và cũng để tâm hồn lắng đọng với những đắng cay của thân phận người vong quốc, đang 
trong cuộc sống tha hương, ngày đêm khắc khoải nhớ thương về quê Mẹ. 
Nhưng không, Ông Cựu Thứ Trưởng Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên Việt Nam Cộng Hòa lại 
tiếp tục lên đường dấn thân vào lãnh vực sinh hoạt nhiều biến động, lắm cái vui nhưng cũng 
không ít nổi buồn.  
Là Chủ Tịch Sáng Lập của “Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt Foundation” đồng thời là Trưởng Ban 
Biên Tập của Đặc San Tiền Giang Hậu Giang kiêm Chủ Biên Tập San Nghiên Cứu Văn Hóa 
Đồng Nai Cữu Long kiêm Cố Vấn Đặc Biệt của hai hội Petrus Ký Bắc và Nam California.Ngoài 
những trách vụ nặng nề oằn nặng trên đôi vai, giáo sư Nguyễn Thanh Liêm còn là cố vấn cho 
Viện Việt Học,trưởng nhóm Nghiên Cứu Văn Hóa Đồng Nai Cửu Long, trưởng nhóm Nghiên 
Cứu Phát Triển Chương Trình và tài liệu giáo khoa dạy tiếng Việt và văn hóa Việt cho học sinh, 
sinh viên Việt Nam tại hải ngoại trong thời gian từ 2003 đến 2007.  
Ngoài lãnh vực Nghiên Cứu văn hóa dân tộc, đặc biệt là Văn Hóa Đồng Nai Cửu Long giáo sư 
Nguyễn Thanh Liêm bước sang lãnh vực Văn Hóa Nghệ Thuật trong vai trò Cố Vấn Hội Cổ 
Nhạc Nam Phần, Câu Lạc Bộ Trần Hưng Đạo, Hội Ái Hữu trung học Nguyễn Đình Chiểu, Hội 
Ái Hữu trung học Phan Thanh Giản, Đoàn Thị Điễm và Văn Đàn Đồng Tâm. 
Với tinh thần yêu nước nồng nàn,yêu quê hương thắm thiết, luôn băn khoăn về tiền đồ dân tộc 
cũng như những truyền thống tốt đẹp của Văn Hóa dân tộc, giáo sư Nguyễn Thanh Liêm đứng ra 
nhận lãnh vai trò Tổ Chức Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương tại Nam California năm 2009. 
Bước sang lãnh vực Chính trị, giáo sư Nguyễn Thanh Liêm nhận lãnh vai trò Trưởng Ban Tổ 
Chức Ngày Việt Nam Cộng Hòa Đệ Nạp Hồ Sơ Thềm Lục Địa cho cố Thủ Tướng Nguyễn Bá 
CNn vào tháng 5 2009 tại Nam California. Sau khi Thủ Tướng Nguyễn Bá CNn Qua đời, giáo sư 
tiếp tục công việc còn bỏ dở của Cố Thủ Tướng Nguyễn Bá CNn với tư cách Chủ Tịch Ủy Ban 
Hồ Sơ Thềm Lục Địa.  
Trong tinh thần “Ăn Trái Nhớ Kẻ Trồng Cây” trong hai năm gần đây giáo sư Nguyễn Thanh 
Liêm nhận lãnh trách nhiệm là trưởng Ban Tổ Chức Lể Tưởng Niệm cho các vị cố Tổng Thống 
Nguyễn Văn Thiệu tổ chức lần đầu tiên tại Nam California vào ngày 3 tháng 10 năm 2009, Cố 
Tổng Thống Trần văn Hương vào ngày 21 tháng 5 năm 2010 và Lể Tưởng Niệm Cố Quốc 
Trưởng Phan Khắc Sửu vào ngày 23 tháng 5 năm 2010. 
Bước sang lãnh vực truyền thông giáo sư Nguyễn Thanh Liêm phụ trách điều hợp 3 chương trình 
trên dài VHN/TV Truyền hình Việt Hải Ngoại :gồm Chương Trình Người Đẹp Việc Đẹp, 
Chương trình phân tích Thời sự cùng với giáo sư Lưu Trung Khảo và Chương Trình Thời sự 
Trong Tuần trên đài phát Thanh 1190 AM mỗi tối thứ sáu từ 10 đến 11 giờ đêm. Đặc biệt Mỗi 
hai tuần giáo sư Điều hợp Chương Trình Hội Luận Chính Trị quy tụ nhiều vị thức giả như Tiến 
sĩ Mai Thanh Truyết, giáo sư Lưu Trung Khảo, giáo sư Phạm Cao Dương, Đốc sự Hoa Thế 



Nhân, Nhà Báo cựu dân biểu Vi Anh Bùi Văn Nhân, ThNm phán Đặng Đình Long, Tiến sĩ Phạm 
Kim Long, nhà báo Võ Long Triều,......Buổi Hội Luận nầy được rất nhiều khán giảtrên khắp 
nước Mỹ ái mộ, liên tục gửi thư về góp ý giúp cho Buổi Hội Thảo luôn sống động với những đề 
tài có ích lợi thiết thực nhằm tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho hơn 80 triệu 
người dân đang sống dưới sự kềm kẹp của Đảng Cộng Sản Độc Tài chỉ nhằm phục vụ cho một 
thiểu số lãnh đạo già nua, tham quyển cố vị. 
Trong lãnh vực Văn Hóa, Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm có nhiều bài nghiên cứu bằng tiếng Mỹ 
về sự thích nghi của Người Tỵ Nạn vào đời sống mới tại Hoa Kỳ được phổ biến rộng rải trên các 
tạp chí Mỹ .Ngoài ra ông còn có nhiều bài nghiên cứu giá trị trong lãnh vực Văn Hóa Giáo Dục 
đăng trên các Đặc San,Tập San và báo chí Việt Nam. Ông là tác giả của hai quyển sách: Trường 
Petrus Ký với Nền Giáo Dục Phổ Thông Việt Nam và tác phNm thứ hai: Giáo Dục ở Miền Nam 
Tự Do Trước Năm 1975, Ông cũng là tác giả tác phNm “ Kỷ Niệm Giới Thiệu Văn Chương” 
nhằm giới thiệu đến đồng bào hải ngoại những nhà văn, nhà báo, nhà thơ, nhạc sĩ đang phục vụ 
trong lãnh vực Văn Hóa nhằm duy trì và phát huy truyền thống Văn Hóa Dân Tộc tại Hải Ngoại. 
Trong những năm gần đây giáo sư Nguyễn Thanh Liêm luôn cố gắng duy trì ba buổi Lễ hàng 
năm mang tính chất truyền thống dân tộc gồm: Ngày Báo Hiếu Phụ Mẫu, Ngày Tưởng Niệm 
Chiến Sĩ Trận Vong, Ngày Tôn Sư Trọng Đạo được sự hưởng ứng nồng nhiệt của đồng bào hải 
ngoại. 

Với tuổi đời sắp bước vào “Bát Thập Niên Kỷ” giáo sư Nguyễn Thanh Liêm được quyền an 
hưởng tuổi gia,ụ vui thú điền viên. Nhưng không, những băn khoăn ray rức cho quê hương dân 
tộc còn đang rên xiết dưới sự cai trị độc tài sắt máu của nhà cầm quyền Cộng Sản ,những lo âu 
cho chủ trương bành trướng, xâm lăng lãnh hải lãnh thổ của bọn bá quyền phương Bắc, những 
ray rức cho một tiền dồ dân tộc đang bị đe dọa, những băn khoăn cho những truyền thống tốt đẹp 
của văn Hóa Dân Tộc đang ngày bị mai một ,tất cả đang chỉu nặng trên đôi vai ngày càng yếu ớt 
do ảnh hưởng của bánh xe thời gian.  
Mang trong tâm tư hoài bão của một “Kẻ Sỉ Thời Đại”, vui cùng vui với quê hương, đau cùng cái 
đau chung của dân tộc. Những khắc khoải ưu tư hầu như không ngày nào không đè nặng lên mái 
tóc bạc phơ vốn đã ít tóc, giờ cứ rụng dần để trơ lại vầng trán bóng loáng. 
Nỗi đau dằn dặt cho một quê hương bất hạnh, cùng với đàn con đang lưu lạc khắp bốn phương 
trời luôn ngóng trông về quê Mẹ, giáo sư Nguyễn Thanh Liêm luôn muốn nhắn nhủ cho các thế 
hệ con em đừng quên trách nhiệm đối với quê hương dân tộc. Một dân tộc luôn kiên cường bất 
khuất trước ý đồ xâm lăng của của bọn cường quyền phương Bắc.  
Mối hận “Ngàn Năm Nô Lệ” của bọn bá quyền phương Bắc còn đó. 
Nỗi đau “Trăm Năm Đô Hộ “vẫn chưa phai mờ trong ký ức.  
Nổi oan khiên của một Quê Hương bị bức tử vẫn còn đậm nét trong lòng người dân Việt 
Những”Kẻ Sỉ Thời Đại “vNn luôn mang trong tim bầu máu nóng chờ ngày quang phục quê 
hương. 
Thời gian không dừng lại, cuộc đấu tranh còn dài, những sợi tóc bạc trắng xóa đang dần dần rơi 
rụng ...Biết có còn đủ thời gian để nhìn ánh vinh quang ngập tràn trên quê Mẹ một ngày không 
xa? 

Nguyễn Hữu Của 
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại 
Tây Nam Hoa Kỳ 


