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Messoge body
Anh Hiển qúy mến,

Ngày hôm qua, chúng tôi đã được anh Thanh cho tin về anh Nguyễn Hữu Dát qua đời và chúng tôi đã gởi
lời cảm ơn anh Thanh. Hôm nay lại nhận được lời nhắn trên máy của cụ Chủ tịch về tin buồn nầy nên đã
vội vàng hồi âm với Cụ. Sau đó thì nhận được thư nầy của anh. Cảm ơn anh đã sốt sắng chuyển lời nhắn
của cụ và tin về bạn đồng nghiệp chúng ta đã khuất núi.

Anh Dát trước đây là Dự thẩm tòa Sơ thẩm Bình Định rồi sau đó được thuyên chuyển về làm Chánh án tòa
Sơ thẩm Phú Yên. Thời gian nầy, thỉnh thoảng chúng tôi có mời anh ấy về làm Phụ thẩm tòa Đại hình Nha
Trang chứ anh ấy không phục vụ tại tòa Sơ thẩm Khánh Hòa mà người đãm nhiệm chức vụ Thẩm phán tại
tòa nầy là anh Trần Văn Giác hiện định cư tại San Jose (California).

Lúc sinh thời, anh Dát với chúng tôi đã có một số kỷ niệm đáng nhớ. Lần chúng tôi gặp anh Dát đầu tiên
khi anh ấy bước chân vào nghề và chúng tôi đang phục vụ tại tòa Sơ thẩm Huế cho đến những ngày "tan
hàng" vào tháng 4 năm 1975 thì hai đứa cùng lang thang trước cổng trụ sở Nha Tổng thư ký TCPV tại Sài
Gòn để chờ "trình diện". Sau đó, khi vào trại tập trung Long Thành lại là người "cùng ăn cùng ngủ" bên
nhau hơn một năm cho đến khi chúng tôi bị chuyển ra bắc theo đợt "lưu đầy" đầu tiên... Bẵng đi cả thập
niên "trả nợ", sau đó rời quê hương thì chúng tôi chỉ còn gặp nhau qua điện đàm và không gian ảo mà không
còn cơ hội gặp lại. Giờ đây anh Dát đã ra đi. Nguyện cầu hương linh anh Dát được nhẹ nhàng siêu thoát.

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn hảo ý của anh. Chúng tôi cũng xin cảm ơn anh đã hỏi thăm về việc
riêng của chúng tôi. Mắt chúng tôi sau cuộc giải phẫu thì đã khá hơn trước đôi chút. Với tuổi trời trên 80,
mắt còn được như ngày hôm nay là một ân sũng của đất trời. Kính chúc anh chị vạn an. Rất mong gặp lại
anh chị và nhất là gặp lại anh để chúng ta ôn lại đôi chút về "sông Trà núi Ấn" mà chúng ta đã có cơ hội
cùng phục vụ một thời...



Thân ái,
Bút

On Thursday, September 29, 2016 1:20 PM, Victor Le <hle3705@yahoo.com> wrote:

Anh Ngo But kinh men,
Ong Chu Tich TCPV/VNCH Tran Van Linh vua dien thoai cho toi bao tin Tham Phan NGUYEN

HUU GIAC vua mat hom qua ( Wednesday/September 28/2016) tai Canada. Cu Linh cho biet Cu co dien
thoai cho Anh ma khong gap. Cu cung cho biet Anh moi di mo mat nen cung muon biet tinh trang mat cua
Anh sau ca mo nhu the nao. Nhan day toi cung xin tham hoi Anh luon, mong rang mat Anh da tot hon xua.
Toi nho TP Giac co thoi gian lam viec o Nha Trang, nhung toi khong ro chuc vu. Xin Anh cho them chi tiet
va nho LS Dao Ngoc Thuy thong bao va chia buon voi gia dinh TP Giac tren AI HUU LUAT KHOA
VN/Nam Cali thi qui lam!

Than chuc Anh va Gia Dinh VAN AN. Than men. LETHEHIEN.

> On Sep 28, 2016, at 10:25 AM, Thanh Dang <thanhxdang37@gmail.com> wrote:
>
> Thua hai Chi Ngoc Thuy & Chau Qui,
> Toi moi duoc mot dong nghiep cho biet:
> TP Nguyen Huu Dat,
> Nguyen Chanh An Toa So Tham Phu Yen,sinh nam 1930
> Vua tu tran ngay 9/27/2016 tai CANADA,huong tho 86 tuoi.
> Xin bao hai Chi de dang Phan Uu tren AHLK.
> Chuc hai Chi Suc Khoe.
> Dang Xuan Thanh


