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….
Tấm hình 13 người sau khi tuyên thệ ở toà SG  đã gần nửa thế kỷ. Rất cũ, trầy trụa và không rõ . Tôi 
nhờ cậu em chỉnh sửa lại dùm từng khuôn mặt , từng miếng gạch dưới chân , để gởi Hội cho rõ.

Đây là khoá TP cuối cùng của VNCH năm 1971, nên lúc 30 tháng 4 1975 tuổi đời đa số còn trẻ lắm. 
Như anh TP Vũ Quang  Hiếu , năm 1975 mới 26 tuổi. Anh TP thủ khoa Nguyễn Hữu Thành 27 tuổi. tôi
28 tuổi. Chị TP Ngọc Trân 30 tuổi. v.v...



Đó là tuổi thanh xuân. làm việc chỉ mới vài năm rồi đi tù “cải tạo”. 5 tháng trong tù của tôi không thấm
vào đâu so với các anh cùng khoá. Có anh làm việc mới vài năm mà bị đi tù, bị đưa ra Bắc gần 13 năm 
mới được về. Chính anh cũng không biết tại sao họ giữ anh lâu vậy!.

 Chính vì những nghiệt ngã của cuộc đời, những điều không giải thích được, nên tôi nghĩ trong khoá 
của tôi, nhiều anh không muốn nhớ tới quá khứ vui và buồn đó, muốn quên và sống với hiện tại thôi. 

Trong tấm hình có 3 anh đã quá vãng:
• TP Nguyễn Sĩ Xuân
• TP Nguyễn Văn Lộc
• TP Nguyễn Hà Thanh.

Khoá TP của tôi gồm 20 người. Trong hình chỉ có 13 người, chụp sau khi tuyên thệ. 7 anh kia không 
biết lúc đó đi đâu. tôi chỉ nhớ được tên họ 6 anh không có trong hình:

1. TP Nguyễn Anh Hoàng ( đang sống ở Canada)
2. TP Nguyễn Công Đàn ( ở Bắc Cali)
3. TP Nguyễn Duy Linh ( ở Cerritos, Cali).
4. TP Trần Văn Thơm ( qua đời)
5. TP Nguyễn Quang Thụy ( mất tích trên đường vượt biên)
6. TP La Quốc Sĩ ( không ai gặp lại. Không nghe tin tức).

Khi Hội kêu gọi gởi hình, tôi cố moi tìm trong trí nhớ, và lục lạo lại vài hình ảnh xưa gởi Hội , những 
gì mà bụi thời gian đã phủ đầy lấp hết rồi, như một chút tư liệu cho Ái Hữu LK, để giúp Hội giữ kho 
tàng ký ức Luật khoa VNCH …..

TP Trần Thanh Giang

Danh sách 13 TP chụp tại toà SG sau khi tuyên thệ, có mặt trong hình:

Từ trái qua phải: 
1. TP Vũ Quang Hiếu
2. TP Bùi Trọng Tường
3. TP Trần Cẩm Tựu
4. TP Trần Minh Trang
5. TP Phan Tam Tuấn
6. TP Trần Thanh Giang
7. TP Nguyễn Hữu Thành
8. TP Lê Thị Ngọc Trân
9. TP Nguyễn Sĩ Xuân
10. TP Nguyễn Văn Lộc
11. TP Hoà ( không nhớ rõ họ )
12. TP Nguyễn Hà Thanh 
13. TP Đinh Công Quan


