
 Qua AHLK và qua NET được tin Thẩm Phán NGUYỄN CẦN vừa tạ thế, 

xin gởi qua AHLK- lời chia buồn đến Gia Đình Thẩm Phán và cầu chúc 

Thẩm Phán Nguyễn Cần thanh thản nơi cõi vĩnh hằng. Những năm đầu thập 

niên 70, Thẩm Phán Nguyễn Cần vào ngành Thẩm Phán, sau khoá huấn 

luyện ở Toà Sơ Thẩm Sài Gòn, nhiệm sở đầu tiên của ông là Toà Sơ Thẩm 

Long Xuyên/An Giang. Trong chức vụ Phó Biện Lý ông đã hoàn thành xuất 

xắc vai trò Công Tố trong các phiên toà Hình Sự. Trước khi vào ngành 

Thẩm Phán, ông là một chuyên viên thuộc Tổng Nha Thuế  Vụ VNCH. Với 

kinh nghiệm của một nhà luật học, ông đã nghiên cứu hoàn thành tác phẩm 

Tố Tụng Thuế Vụ, kim chỉ nam hướng dẫn thủ tục tranh tung thuế vụ trước 

các toà án thời ấy. Bên cạnh đó ông còn là một cây viết đóng góp những 

nhận định thời cuộc cho một số tờ báo dưới bút hiệu Tú Gàn cùng thời với 

cây bút Khánh Thọ tức Thẩm Phán Nguyễn Ý Nhạc đã mất mấy năm trước. 

Sau 75 , Thẩm Phán Nguyễn Cần cũng như nhiều thành phần Quân Cán 

Chính của VNCH cũng bị CS bắt đi tù ở các trại trong Nam ngoài Bắc sáu 

bảy năm trời rồi sang định cư ở Tiểu Bang California/ Hoa Kỳ theo chương 

trình HO. Trên Quê Hương Mới ông lại tiếp tục cầm bút dưới các bút danh 

Tú Gàn, Lữ Giang và Nguyễn Cần. Dưới ngòi bút một nhà báo với quan 

điểm độc lập của một nền tự do báo chí đích thực, ông đã tạo nên những làn 

sóng phản biện sôi nổi cho mãi đến lúc ông mất. Nay Thẩm Phán Nguyễn 

Cần đã an nghỉ. Dư ân những quan điểm đồng ý hay không đồng ý với ông 

cũng sẽ lắng xuống. Mọi định luận sẽ để thời gian trả lời. Lúc sinh thời ở 

cương vị nào ông cũng phục vụ hết minh làm tròn trách nhiệm của một công 

dân dưới nền CỘNG HOÀ tuy ngắn ngủi nhưng xét ra vẫn là một mẫu mực 

cho hậu thế tìm hiểu và nghiên cứu. Xin có mấy câu viếng Động Nghiệp gởi 

ông : 
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