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But Ngo
Tue, Jan. 15, 2019 4:13 PM
Anh Hậu qúy mến,
Sau khi nhận được điện thư ngày 7 tháng 1 năm 2019 anh hỏi chúng tôi về tin tức của các
cựu Thẩm phán Tối cao Pháp viện VNCH và cựu Chánh án Tòa Sơ thẩm Quảng Nam Đà Nẵng Võ Nhất Minh, tôi đã ngồi lại để hồi âm thư anh. Mặc dầu vận dụng tối đa trí
nhớ nhưng vì thời gian qua với không gian rộng lớn nên sự hiểu biết của chúng tôi đã bị
hạn chế và ngày nay thì trí nhớ theo tuổi tác ngày càng suy thoái nên hồi ức đã gặp phải
nhiều bế tắc khiến chúng tôi nghĩ là mình có thể sai lạc. Do đó, chúng tôi phải nhờ một
số đồng nghiệp cũ giúp đỡ mà các bạn nầy theo tháng ngày cũng vắng bóng và mệt mõi
theo tuổi tác. Tuy nhiên, nhờ sự sốt sắng đáp ứng của hai cựu Thẩm phán Lê Thế Hiển
và Nguyễn Văn Thành và cựu Công cán Ủy viên của Tối cao Pháp viện Phan Quang Tuệ,
chúng tôi đã có một số hồi âm qúy báu. Các cung cấp nầy chắc anh cũng đã nhận được
qua các điện thư trao đổi của chúng tôi với các bạn ấy. Một lần nữa, chân thành cảm ơn
các bạn Hiển, Thành và Tuệ.
Nghĩ rằng, các tài liệu hiếm qúy nầy đã đáp ứng phần nào nhu cầu của anh nên chúng tôi
mạn phép TP Tuệ dùng "sườn bài" của anh ấy và góp ý của hai TP Hiển và Thành rồi góp
thêm đôi chút hiểu biết của cá nhân chúng tôi để gởi đến anh. Mong rằng việc làm nầy
của anh em chúng tôi sẽ làm anh vui lòng. Sau đây là chút tin tức của các bậc trưởng
thượng của chúng ta:
1. Chủ tịch TCPV Trần Văn Linh hiện định cư ở Baton Rouge, tiểu bang Louisiana (Mỹ).
Vì kính mến vị chỉ huy nghiêm từ và trước đó là một trong những huynh trưởng đã tận
tình hướng dẫn chúng tôi khi chúng tôi mới bước chân vào nghề nên tuy cách nhau khá
xa nhưng chúng tôi đã một lần đến thăm và nhiều năm qua cho đến những ngày hôm nay
chúng tôi vẫn thỉnh thoảng gọi điện thoại vấn an. Nhờ Ơn trên, Chủ tịch Linh tuy đã lớn
tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn và sắp bước vào tuổi 95 vào ngày 5 tháng 3 năm 2019 nầy.
2. Phó Chủ tịch TCPV Nguyễn Văn Biện trước đây định cư ở tiểu bang California (Mỹ).
Chúng tôi đã một lần được hân hạnh tái ngộ với PCT Biện trong một buổi họp mặt tại
nhà một đồng nghiệp cũ. Sau đó, vì xa xôi không có cơ hội liên lạc thường xuyên nên
nhiều năm đã bị bặt tin. Mãi đến sau nầy mới được tin là PCT Biện đã qua đời.
3. TPTC Trịnh Xuân Ngạn sau năm 1975 bị tập trung cải tạo ở Việt Nam rồi xuất cảnh
sớm theo diện bảo lãnh để qua định cư ở Pháp. Sau đó, theo anh TP Hiển cho biết là
TPTC Ngạn đã qua đời.
4. TPTC Mai Văn An cũng bị tập trung cải tạo ở Việt Nam sau năm 1975. Sau khi được
trả tự do thì TPTC An xuất cảnh theo diện đoàn tụ với gia đình ở thành phố San
Francisco, tiểu bang California (Mỹ). Cuộc sống mới nơi vùng đất Hứa nầy của TPTC
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An rất thanh bạch và đơn giản và vì sức khỏe yếu kém nên hai ông bà thường hay đau
ốm. Thỉnh thoảng TPTC An cùng gia đình qua thăm thủ đô Hoa Thịnh Đốn ở miền đông
nước Mỹ thì chúng tôi đều được hội ngộ và bản thân chúng tôi cũng đã nhiều lần ghé
thăm mỗi khi có dịp đến tiểu bang California. TPTC An đã qua đời vào đầu năm 2013 và
chúng tôi cùng một số TP trong đó có TP Phan Quang Tuệ đã đến dự tang lễ.
5. TPTC Trần Khương Trinh cũng đã bị tập trung cải tạo ở Việt Nam sau năm 1975. Sau
khi được trả tự do thì TPTC Trinh xuất cảnh và định cư ở thành phố San Jose, tiểu bang
California (Mỹ). TPTC Trinh bị trọng bệnh khá lâu và sau đó thì qua đời. Tin buồn nầy
chúng tôi được CT Linh cho biết.
6. TPTC Nguyễn Văn Sĩ qua đời từ lâu ở Việt Nam. Tin nầy chúng tôi mới biết do anh
và TP Tuệ cho hay.
7. TPTC Trần Minh Tiết bị tập trung cải tạo ở Việt Nam sau năm 1975 cùng một đơn vị
với chúng tôi trong thời gian đầu rồi sau đó chúng tôi bị chuyển trại nên mất dấu. Khi
đến Mỹ, chúng tôi nghe tin là ông bà đã xuất cảnh qua Pháp nhưng nay cũng đã qua đời.
Đây là tin của TP Tuệ. Tuy nhiên, theo TP Hiển thì TPTC Tiết qua đời ở tiểu bang
California (Mỹ).
8. TPTC Nguyễn An Thông (nguyên Giám Đốc Nha Nhân viên Bộ Tư Pháp VNCH) đã
mất tại tiểu bang Masachusetts (Mỹ) do tin của TP Hiển.
9. TPTC Nguyễn Mộng Bích định cư ở tiểu bang Maryland rồi sau đó là Virginia (Mỹ).
Sau khi về hưu thì chuyển cư qua Pháp. TPTC Bích qua đời ở Pháp do phu nhân báo tin.
Do một thời gian định cư gần nhau nên chúng tôi có hân hạnh nhiều dịp gặp lại ông bà
TPTC Bích và rất cảm kích lòng ưu ái mà ông bà đã dành cho vợ chồng chúng tôi.
Ngoài ra, chúng tôi còn được anh cho biết là TPTC Nguyễn Văn Thuận đã qua đời ở Việt
Nam sau khi được trả tự do từ trại cải tạo. Anh TP Hiển còn cho chúng tôi biết là TPTC
Trần Văn Liêm đang định cư ở tiểu bang California (Mỹ). Nếu chúng tôi nhớ không lầm
thì TPTC Thuận thuộc nhiệm kỳ 2 là nhiệm kỳ hiện tại vào năm 1975 và TPTC Liêm
(gốc Luật sư) thuộc nhiêm kỳ 1.
Về anh Võ Nhất Minh thì chúng tôi có nhắc tới với TP Tuệ và có chuyển đến anh. Nay
xin thêm: Anh Minh là 1 trong 12 bạn đồng khóa của chúng tôi và là một Thẩm phán rất
liêm chính gần như khắc khổ. Sau năm 1975, hoàn cảnh gia đình anh Minh rất bi đát.
Anh ấy bị cải tạo ở miền Trung và ở nhà thì chị Minh bị tai biến mạch máu não. Thời
gian đầu khi mới qua định cư ở tiểu bang Texas của nước Mỹ, chúng tôi đã thường xuyên
trao đổi qua thư từ. Sau đó, bệnh của chị Minh ngày càng nặng và chị đã qua đời. Từ đó,
anh Minh gần như bị trầm cảm nên không liên lạc với bạn cũ nữa cho đến khi anh ấy qua
đời vì trụy tim. Vì định cư hai nơi xa nhau nên tuy rất thương cảm hoàn cảnh anh ấy
nhưng chúng tôi không thể đến thăm viếng và ủy lạo mà phải nhờ một đồng nghiệp cũ
đang định cư cùng một chỗ với anh Minh. Người bạn nầy vốn phục vụ cùng một nhiệm
sở với chúng tôi và sau đó là với anh Minh. Thật đáng thương cho một đồng nghiệp và là
đồng khóa khả ái mà nay không còn nữa!
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Thư viết đã dài. Mong rằng những tin tức của chúng tôi không sai lạc nhiều lắm và đáp
ứng một phần nào mong mỏi của anh. Chúng tôi xin ngừng lại nơi đây. Xin chúc anh chị
cùng qúy quyến một năm mới Bình An và Hạnh Phúc. Riêng chúc anh sức khỏe được ổn
định và tinh thần minh mẫn để đón tuổi đại thọ 91 của anh vào tháng 3 năm này!
Kính thư,
Ngô Bút

Anh NGÔ BÚT thân mến,
Trong só các vị Thẩm Phán Tối cao Pháp Viện/VNCH thì tôi biết : TP TRẦN MINH TIẾT (nguyen Chủ
Tịch TCPV/VNCH) đã mất tại Tiểu Bang California.(không chính xác năm mất) TP MAI VAN AN đã mất
tại Bang California.(không chính xác năm mất) TP NGUYỄN AN THÔNG(nguyên Giám Đốc Nha Nhân
viên Bộ Tư Pháp VNCH) đã mất tại Bang Masachusetts.(không chính xác năm mất) TP TRỊNH XUÂN
NGẠN đã mất tai Phap Quốc.(không chính xác năm mất) TP NGUYỄN MỘNG BÍCH( trước ở Bang
Vỉginia sau qua Pháp Quốc) + TP TRẦN VĂN LIÊM( ở Bang California) + TP NGUYỄN VĂN
THUẬN(hinh như không định cư ở nước ngoài) , nghe nói nhưng không chính xác là cũng đã mất. Riêng
TP Chủ Tịch TCPV/VNCH TRẦN VĂN LINH vẫn tại thế và đang định cư ở Thành Phố Baton
Rouge/Bang Louisana/USA. Chúc Anh vui khoẻ. Thân mến. LÊ THẾ HIỂN. Có lẽ thông qua ÁI HỮU
LUÂT KHOA Nam CALI hy vọng có thêm thông tin. Nho LS DN THUY !
Hien Thu Le Stamford/CT

On Sunday, January 13, 2019, 11:50:10 AM EST, But Ngo <laongu34@gmail.com> wrote:
Qúy bạn,
Huynh trưởng Trần Trung Hậu trong một điện thư mới đây có hỏi chúng tôi về tin tức của các cựu Thẩm
phán Tối cao Pháp viện VNCH. Nghĩ rằng đây là một ý kiến hay để chúng ta cùng nhớ lại các bậc tiền bối
khả kính. Do đó, chúng tôi đã dùng nhiều thời gian "động não" để nhớ lại hầu hồi âm huynh trưởng Hậu
nhưng nhớ không hết và sợ nhớ sai. Tôi tìm 11 bạn đồng khóa để hỏi thì 6 bạn đã "ra đi" và 5 bạn đã mất
dấu từ nhiều năm nay. Tôi cố tìm một vài huynh trưởng thì đa số đã không còn nữa. Người mà chúng tôi
gần gũi nhất là huynh trưởng Nguyễn Đình Kỳ thì nay cũng thành người thiên cổ.
Do đó, chúng tôi xin qúy bạn vui lòng góp chút tài liệu hoặc hỏi dùm các đồng nghiệp khác mà chúng tôi
không có địa chỉ để chúng tôi đáp ứng ước mong của huynh trưởng Hậu và cũng là mong ước của chúng tôi
để nhớ lại một thời.
Chân thành cảm ơn qúy bạn. Cầu chúc qúy bạn và qúy quyến một năm Kỷ Hợi Bình An Hạnh Phúc.
Thân ái,
Ngô Bút.

Tran Trung Hau
Mon, Jan 7, 10:43 PM (6 days ago)
Anh Bút thân,
Anh có biết các vị thẩm phán Tối Cao Pháp Viện của chúng ta còn hay mất ra sao ngoài Ông Trần Văn
Linh không? Theo tôi được biết thì ông Trần Minh Tiết có đi tù CS một thời gian rồi được trả tự do, và tôi
cũng đã đến thăm ông bà Tiết tại nhà và khi ông bà Tiết được xuất ngoại thì vợ chồng tôi cũng có đến nhà
để tiễn ông bà Tiết. Sau đó, tôi nghe tin ông Tiết đã mất ở Mỹ. không biết có đúng không? Còn ông thẩm
phán Thuận thì cũng đã mất tại Saigon sau khi đi tù CS vế. Tôi cũng đã được gặp ông thẩm phán Tối Cao
mà tôi quên tên nhưng chỉ nhớ là trước kia làm Giám đốc nhân viên Bộ Tư Pháp. Tôi cũng nghe nói là ông
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thẩm phán Nguyễn Văn Sỹ(nguyên Bộ trưởng Tư pháp)đã chết ở phi trường TSN trong những ngày cuối
tháng 4/1975. Ngoài ra, không biết tin của ông thẩm phán Nguyễn Văn Biện ra sao? Tôi còn được biết
ông thẩm phán Mai Văn An cũng đi tù CS về và được sang Mỹ nhưng sau đó cũng đã mất rồi. Anh có biết
anh Minh, nguyên là chánh án Đà nẵng, hiện nay ra sao không? Tôi với anh Minh rất thân nhau. Sau khi
đi tù CS về, thỉnh thoảng anh Minh có đến thăm tôi tại nhà, rồi tôi nghe nói gia đình anh Minh đã được đi
Mỹ. ............. Thân chúc anh và gia đình được mọi sự bình yên, hạnh phúc.
Thân,
Trần Trung Hậu

