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Thưa các anh,

Tôi xin tự giới thiệu tôi là Ls. Nguyễn Tân Hải, hiện đang hành nghề luật sư tại Melbourne, 
Australia. Vừa mới vào xem website của Hội Ái Hữu Luật Khoa, Đaị Học Luật Khoa Xuân Canh
Tý tôi thấy ảnh của anh Trần Nguyên Cường chụp cạnh Ls.Đỗ Xuân Hòa.  

Nếu có thể được xin các anh cho tôi điện thoại hoặc email của anh Trần Nguyên Cường để liên 
lạc. Tôi còn nhớ anh Cường là Trưởng Đoàn Thanh Niên Thiện Chí DHLK đã tổ chức cứu trợ 
động bào nạn nhân CS trong vụ Tết Mậu Thân, Hình như anh Cường là con của Ông chủ nhiệm 
báo Tiếng Chuông ở SG hồi đó. Bạn của anh Cường có anh Trần Nguyên Ân, anh Trụ bị CS giết.

Lúc còn ở trong đoàn Thanh Niên Thiện Chí, tôi là sinh viên năm thứ 2 trường Luật SG. Tôi tốt 
nghiệp DHLKSG năm 1971, tập sự luật sư tai văn phòng LS, Nguyễn Gia Khánh, 71 đường Thủ 
Khoa Huân, Quận 1, SG.

Kinh thư,

Ls. Nguyễn Tân Hải

Tan Nguyen, O.A.M. Solicitor

On Tue, 28 Apr 2020, 11:23 Yahoo Mail, <✅ cuong452003@yahoo.com> wrote:

Gửi Nguyễn Tấn Hải thân mến,
Thật là ngạc nhiên , thích thú và vô cùng xúc động khi nhận được lời nhắn tin của Hải. 
Những ngày tháng làm việc ở trại ty nạn năm mậu thân tưởng chừng đã đi vào quên 
lãng , nay Hải làm tôi nhớ lại tất cả . Tuổi trẻ của chúng mình phải trải qua những năm 
tháng có nhiều biến động nhất của đất nước phải không Hải?
Xong công tác cứu trợ, anh em chia tay mỗi người một ngã. Sau đó tôi tốt nghiệp năm 
1969 nhưng không có cơ hội hành nghề luật sư mà lại trở thành công chức Bộ Thông 
Tin, làm việc trong Đài Truyền Hình số 9 saigon [ chỗ đường Hồng Thập Tự, Cường Đề
và Đinh Tiên Hoàng gặp nhau.] Tôi làm Trưởng Phòng Văn Hóa Giáo Dục của đài cho 
tới tháng tư 1975. Họ giữ lại làm việc ở đài cho đến tháng năm 1976 thì tôi xin nghỉ.
Một tuần sau đi mua ghe mưu tính chuyện vượt biên. Bị giam giữ một năm ở Bến Tre, 
sau đó họ xác nhận mình vô tội nên trả lại ghe .Kéo về Saigon, tiếp tục hành nghề đánh
cá trong tổ hợp nhà bè. Nghĩ lại cũng buồn cười, gia phả mình chẳng hề có người nào 
làm thuyền chài đánh cá cả thế mà trời giúp nên trở thành đánh cá thứ thiệt. Loay hoay
mãi đến tháng chín 1979 mới đi thoát.  Tôi đi chỉ mang theo người con trai lớn lúc đó 
10 tuổi. Vợ tôi { luật sư Vũ ngọc Oanh , tập sự văn phòng giáo sư Lưu Văn Bình cũng 
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ở góc đường Thủ Khoa Huân.) và hai cháu nhỏ ( 1 trai, 1 gái) bị kẹt ở lại. Mãi đến 5 
năm sau  ( cuối 1984 ) mới đòan tụ diện ODP.
Hiện giờ tôi đã về hưu và sống ở ngay thủ đô tỵ nạn Westminster California USA. Tôi 
có gặp lại vài người cùng làm cứu trợ hồi đó như anh Le Công Tâm, hai bạn trẻ tên 
Khương và Cơ, anh em Khiêm Nhượng ở Dakao, Nguyễn Hà mới gặp lại , Thêm 
Vương Xuân Vinh và Thoa ( học Trưng Vuong ) nữa.
Sang đây tôi có gặp lại Trần nguyên Ân nhưng mười mấy hai chục năm trước đã đau 
bịnh và mất ở Lake Tahoe. Trí gà thì nghe nói đi Tây. nên cũng chẳng gặp. Tôi có hai 
con trai và một gái đều đã có gia đình riêng và cũng ở gần đây. Năm ngoái đã có cháu 
ngoại ra trường và đi làm rồi ( học ở UCI ).Nhìn các cháu lớn và thành đạt mới thấy cái 
thời của mình đã qua và mình thì đã già. Thôi vài hàng để Hải hiểu con đường mình đã 
đi qua. Còn Hải thì sao? gia đình thế nào và công việc ra sao ? Kể cho tôi nghe về gia 
đình con cái ra sao ?
À còn điều này, Nhà tôi ở đường Phan Đình Phùng Dakao. Ông cụ tôi tên Trần Nguyên 
Các Thầu Khoán xây cất chứ không phải báo Tiếng Chuông như Hai nghĩ. Ông cụ mất 
năm 1977.
Thôi tôi ngừng ở đây, mong nhận được tin của Hải và anh em có ngày sẽ gặp lại nhau.
Tôi còn giữ được mày tấm hình chụp ở trại ty nạn 1968 mậu thân, Tôi gửi cho Hải làm 
kỷ niệm.

Anh Cường thân mến,

Thế là chúng ta đã liên lạc được lại với nhau sau hơn nửa thế kỷ nổi trôi trong giòng đời.
Trước kia tôi không tin có định mệnh nhưng bây giờ thì tin. Định mệnh đã cách ly chúng ta và 
cũng chính định mệnh đã kéo chúng ta lại gần nhau.

Anh Cường quên một chuyện quan trọng đó là cuộc bầu cử BCH Sinh Viên LK SG năm 1968. 
Chúng ta thất bại trước các LD khác nhưng đã thắng LD Khai Phá của Nguyễn Đặng Trừng vì 
bọn chúng không nắm được BCH trường Luật SG.

Sau khi tốt nghiệp Luật năm 1971 tôi tập sự LS tại Văn Phòng Maitre Khánh đường Thủ Khoa 
Huân. Tập sự được 1 năm tôi trả lại thẻ Ls Tập sự để làm Thanh Tra Bưu điện Tập sự do chị Đức
giới thiệu với chồng mình là ông TGD Bưu điện Bùi Hữu Lân. Tôi sau đó tình nguyện vào Hải 
Quân Nha Trang khóa 25. Đi Hạm Đội 7 và Nhật, về nước cuối 74. Đến 75 đi tù CS 2 năm. 78 
lập gia đình với em người bạn tù. Lái ghe vượt biên 1980. Định cư ở Úc từ 1981 đến nay gần 40 
năm.
Tôi có 4 cháu gái, 3 người đã lập gia đình, 7 cháu ngoại. Cháu gái nhỏ nhất đã 29 tuổi, năm tới 
thì đám cưới. Hai vợ chồng tôi làm chung một vp luật. Tôi hành nghề Ls được hơn 30 năm rồi. 
Bây giờ đang dự định về hưu. Lúc vượt biên nhà tôi bế cháu được 6 tháng theo tôi. Bây giờ cháu 
đã được 40 tuổi rồi. Những ngày tháng qua, cuộc đời tôi gặp nhiều sóng gió với cuộc sống nhưng
gia đình vẫn bình yên. Thật là may mắn. Tôi và nhà tôi, Bích Thi đã đi Mỹ vài lần thăm bà chị ở 
Garden Grove và bạn bè ở Westminster. Năm ngoái 2019 chúng tôi tham dự Đại Hội HQ khóa 25



tại Westminster. Gửi anh Cường vài tấm ảnh chụp ở Sân Vận Động Đinh Tiên Hoàng làm kỷ 
niệm. Anh cho tôi gửi lời hỏi thăm đến chị Oanh và những người bạn trong Đoàn Thanh Niên 
Thiện Chí ở Mỹ. Con đường của chúng ta đi thời sinh viên rất đẹp và rất  đáng trân trọng. Chỉ vì 
vận nước đã hết nên chúng ta phải lưu vong nơi xứ lạ quê người mà thôi. Lần tới đi Mỹ, nhất 
định chúng tôi sẽ đến thăm anh chị để hàn huyên.

Thân ái,
Nguyễn Tân Hải, Melbourne,
Australia 




