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"... Ÿ tu°i 30, NguyÍn TrÜ©ng T¶ Çã có
m¶t vÓn ki‰n thÙc r¶ng và sâu, cä vŠ phÜÖng
diŒn chính trÎ, kinh t‰, væn hóa, khoa h†c k›
thuÆt. V§i tiŠm l¿c chÃt xám rÃt quš nhÜ th‰, n
‰u ông ÇÜ®c tin dùng, ÇÜ®c tåo ÇiŠu kiŒn Ç‹
hoåt Ç¶ng, tình th‰ có th‹ së rÃt khác. Bi kÎch
cûa NguyÍn TrÜ©ng T¶ ngÅm ra là m¶t nghÎch
lš  khó  tin  nhÜng  có  thÆt.  Yêu  nÜ§c  nhÜng
không ÇÜ®c giúp nÜ§c vÜ®t qua Çåi h†a ngoåi
xâm; thÆt  s¿ có tài  næng xuÃt  chúng nhÜng
vÃp phäi vÆt cän quá l§n - s¿ trì trŒ bäo thû,
dÎ Ùng v§i chû trÜÖng duy tân, t¿ cÜ©ng cûa
triŠu Çình T¿ ñÙc và s¿ nghi ng© dai d£ng
cûa h† v§i nh»ng ngÜ©i tin theo Công giáo.

Bi kÎch l§n lao Ãy bình thÜ©ng ra có th‹
nhÃn sâu nh»ng con ngÜ©i n¥ng lòng v§i ÇÃt
nÜ§c vào tình trång trÀm cäm, u uÃt, b‰ t¡c.
NhÜng v§i NguyÍn TrÜ©ng T¶ thì không. Ông
Çã  b¶c  l¶  m¶t  phÄm  chÃt  Çáng  tôn  tr†ng:
s¿ kiên trì nhÅn nåi - nhÅn nåi Ç‰n mÙc phi
thÜ©ng.

                   Giáo sÜ NguyÍn H»u Tá
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