
Mến gửi anh chị em trong Hội Ái Hữu Luật Khoa, 
 
Mình là Trần thị Mộng Hồng,  
hiện đang sinh sống tại Saigon. Mình muốn tìm tin tức môt người bạn thân  thất lạc từ 
sau 1975. 
Anh ấy tên là Huỳnh Tấn Hiền sinh ngày 2 tháng 10 năm 1949, tốt nghiệp Luật Saigon 
năm 1972, nhập ngủ huấn luyện ở Nha Trang; về sau đi học tập cải tạo, được trả về và 
đi vượt biên, nghe nói đã đến Mỹ.  
Nếu anh chị em có tin tức của Anh Huỳnh Tấn Hiền thì xin vui lòng cho tôi biết. Tôi rất 
cảm ơn. 
địa chỉ email của tôi : 
hongvietventures@yahoo.com 
Xin chào trân trọng, 
Hong 
 
To: "contact@aihuuluatkhoa.com" <contact@aihuuluatkhoa.com> 
Sent: Monday, August 15, 2011 9:19 PM 
Subject: Tìm bạn giùm người ở Việt Nam 

Thân gửi các anh chị em trong AHLK, 
Tôi có một người bạn tên là Trần Thị Mộng Hồng hiện đang ở Việt Nam. Hai chúng tôi 
đều theo học Luật sau khi ra trường lycée Marie Curie. Tháng Tư năm 1975, chúng tôi 
đang chuân bị cho kỳ thi lấy chứng chỉ năm thứ tư Luật thì CS đánh chiếm Saigon.  
Tôi hiện ở Mỹ và Mộng Hồng có biên thư nhờ tôi tìm dùm một người bạn thân của 
Mộng Hồng mà đã có dịp quen biết khi theo học Luật. Anh ấy tên là Huỳnh Tấn Hiền 
sinh ngày 2 tháng 10 năm 1949, tốt nghiệp Luật Saigon năm 1972, nhập ngủ huấn 
luyện ở Nha Trang; về sau đi học tập cải tạo, được trả về và đi vượt biên, nghe nói đã 
đến Mỹ.  
Nếu anh chị em có tin tức của Anh Huỳnh Tấn Hiền thì xin cho biết. Tôi nhớ khi xưa có 
ban học tập Sinh Viên, có anh Ngân, anh B Bình Phương, anh Trân, v.v.. không biết 
bây giờ mấy anh đó phiêu bạt nơi nào. 
Mong tin các anh chị, 
Kính, 
Kim Hoa 
 
 


