CHIA BUỒN
Nhận được tin buồn, Giáo sư Nguyễn Đình Tuyến thân phụ của bạn
Nguyễn Đình Minh Trị vừa tạ thế ngày 17/8/2019 tại Houston, Texas. Để
tưởng nhớ và cũng để nhắc nhở các bạn, GS Nguyễn Đình Tuyến là một
thành viên trong ban sáng lập của trường VHQD. Năm 1975 khi qua Hoa
Kỳ, Ông đã đưa từ trại ty nạn Fort Chaffee, Arkansas hơn 500 sinh viên
VN vào học tại trường đại học SOSU ở Oklahoma nơi mà ông giảng dạy,
hiện nay có hơn 200 sinh viên của GS đang sinh sống tại California.
Thay mặt cho các HS trường VHQD, xin thành thật chia buồn với gia
đình bạn Nguyễn Đình Minh Trị và xin thắp nén hương lòng tiễn đưa
Giáo sư về miền tiên cảnh.
Dưới đây là nguyên văn lá thư của cựu SV Đặng Trần Hoàng gửi cho gia đình bạn
Nguyễn Định Minh Trị mà bạn đã có nhã ý chia sẽ để chúng ta biết rõ hơn về những
gì mà GS đã âm thầm làm cho cộng đồng VN ở hải ngoại trong những năm còn giảng
dạy tại đại học Southeastern Oklahoma State University (SOSU)
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Sáng nay , nhận được tin buồn Thầy Tuyến đã quy tiên, không khỏi chút
cảm xúc dâng trào trong lòng. Vẫn còn nhớ hình ảnh một vị Giáo Sư Khả
Kính hết lòng dìu dắt rất nhiều tân Sinh Viên Việt Nam về trường
Southeastern Oklahoma State University những bước đầu khởi nghiệp
học vấn với ngôi trường nằm ở Durant, một thị trấn nhỏ bé nằm trên tọa
độ 33.9924o N, 96.3971o W trên tỉnh lộ US 75N . Từ thời nguyên thủy ,
nơi đây là vùng đất của người Chocktaw hiền lành lập cư bên giòng sông
Toxoma thanh bình.
Những năm tháng làm việc tại Southeastern Oklahoma State University,
Giáo Sư Nguyễn Đình Tuyến, PHD, trong cương vị Giáo Sư Cố Vấn cho
toàn thể Anh chị em Sv đã luôn nhiệt tình hỗ trợ tinh thần , cũng như dìu
dắt Sv VN hoàn tất chương trình học vấn bốn năm tại trường và vững
lòng khởi nghiệp trên xứ Mỹ .Ngoài ra, trên phương diện Xã hội và An
Sinh Thầy luôn luôn là vị lãnh đạo tinh thần trong mọi sinh hoạt của Hội
Sinh Viên Việt Nam và tích cực yểm trợ mọi sinh hoạt của giới trẻ từ việc
yểm trợ Tổ chức Văn Nghệ mừng Giáng Sinh , Ngày Tết Văn Hoá Cổ
truyền , sinh hoạt báo Chí với Đặc San Thu , sinh Hoạt Thể Thao , tổ
chức giao đấu với các trường miền Trung Tây Hoa kỳ . Tất cả thành quả
đạt được đều có sự nhờ vào sự yêu thương vô bờ bến của Thầy cùng gia
đình . Những thành quả này đã tạo nên nhiều sự kính nể của Hội Đồng
GS , cũng như các cấp lãnh đạo nhà trường cùng Cộng đồng
International Students . Ngày Tết trên đất khách , ghé đến chúc Tết Thầy
Cô và gia đình , thế nào cũng được Cô cho thưong thức mấy món bánh
Chưng, bánh tét, dưa món tuyệt vời do cô Và các anh chị trong gia đình
tự tay làm.
Thấm thoát, mấy chục năm đã đi qua như một làn sương khói. Thầy nay
tuổi hạc đã cất cánh quy tiên. Chúng con, những người Cựu Sinh Viên
Việt Nam, xin thành khẩn được phép nói lên lòng biết ơn chân thành và
xin chắp tay cúi đầu, thắp nén hương thơm tiễn biệt Thầy: GS NGUYỄN
ĐÌNH TUYẾN được Cao đăng PHẬT QUỐC.

