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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

(anh ta đã đậu vào Polytechnique) trang…
.
Từ năm 2000 Pháp tổ chức tuyển
lựa sinh viên ngoại quốc vào trường
Polytechnique tại nhiều quốc gia trong đó
có Việt Nam (tổng số được chọn là 100. Sĩ
số diện chính qui của Polytechnique là
400). Tại VN, SV được chọn lọc dựa vào
thành tích các kỳ thi Toán, Vật Lý quốc tế
(Olympiads) hay 2 năm đại học khoa học
rồi qua một kỳ thi vấn đáp, không phải học
hai năm dự bị MPSI ( Math, Physique &
Sciences d’Ingenieur, tên trước 1997 là
Mathematiques Superieures, Mathematiques Speciales) như SV học ở Pháp.
Riêng VN, mấy ai tốt nghiệp rồi về nước
làm việc, nhất là khi phong trào “Lên

Thuyền”, di tản giáo dục, đang rất rầm rộ
tại VN hiện nay.
Tôi có người bạn VN đậu vào
Polytechnique năm 1964. Anh sau làm
nhân viên giảng huấn trường Polytechnique. Trường Polytechnique trong 10
năm (từ năm 2000 cho đến khi anh về
hưu) đều cử anh về VN hỏi vấn đáp các thí
sinh VN đã được chọn lọc. Khi chính
quyền CS “cởi mở” cho du hoc dễ dàng,
anh cho biết SVVN thích du học Mỹ hơn
và ghi học về Kinh Tế, Quản Trị nhiều
hơn là ngành kỹ sư. Số SVVN nộp đơn
vào Polytechnique ít hẳn đi và không có
SV hàng đầu. Ai cũng học Kinh Tế, Quản
Trị thì ai làm kỹ thuật đây?

ĐÓN NGƯỜI
Ta đón người từ trăng ấu thơ,
Đêm buông đôi cánh lạnh đôi bờ;
Mùa xuân một nửa theo dòng biếc,
Một nửa bên ta cũng đợi chờ…
Trăng xế vàng mà người chửa về!
Dòng sông nghiêng mắt đợi bên đê,
Dáng thuyền thao thức in trên nước,
Những bước chim đi cũng nặng nề…
Trăng mõi mòn và đêm đã khuya,
Ven trời còn mấy giọt sao thưa,
Chập chùng bóng núi mờ sương trắng,
Hiu hắt bờ lau ngọn gió đùa…
Người vẫn chưa về đêm nay nữa,
Đợi chờ nghe mỏi những tàn phai,
Núi Sông đã nhuốm màu tan vỡ
Lạnh lắm ! nhân gian tiếng thở dài…

Lê Phương Nguyên, Saigon 1979

