TƯỞNG NIỆM MỘT HUYNH TRƯỞNG VỪA RA ĐI

Trong đợt thăng thưởng hàng năm vào đầu năm 1975, Đại hội đồng Tối Cao Pháp viện
Việt Nam Cọng Hòa đã xét chuyển ngạch các Thẩm phán Nguyễn Đình Kỳ, Trần Đại
Khâm cùng Tôn Thất Hiệp từ cấp Sơ thẩm lên cấp Thượng thẩm để đãm nhận chức vụ
Hội thẩm Tòa Thượng thẩm Sài Gòn và cá nhân tôi là Hội thẩm Tòa Thượng thẩm Huế.
Tuy nhiên, sau khi khoác vào người chiếc áo đỏ để tuyên thệ trước phiên tòa long trọng
của Tòa Thượng thẩm thì mỗi chúng tôi có một vị trí khác nhau. Anh Kỳ rời chức vụ
Chánh án Tòa Sơ thẩm Cần thơ để về nhận nhiệm vụ mới ở Tòa Thượng thẩm Sài Gòn.
Ba chúng tôi vẫn ngồi tại chỗ. Anh Hiệp vẫn là Chánh án dự khuyết đặc trách việc xử
Cấp thẩm và bạn Khâm vẫn là Chánh án dự khuyết kiêm nhiệm Dự thẩm niên trưởng Tòa
Sơ thẩm Sài Gòn. Tôi được chỉ định tiếp tục đãm nhận công việc của Tòa Sơ thẩm Khánh
Hòa, Nha Trang và Cam Ranh cùng kiêm nhiệm chức vụ Chánh thẩm Tòa án Quân sự
thuộc vùng 2.
Trong số các tân Hội thẩm của năm 1975 thì anh Kỳ là lớp đàn anh và là huynh trưởng
của chúng tôi với tuổi đời cách chúng tôi khá xa và anh Hiệp cùng anh Khâm là bạn đồng
khóa với tôi. Hiệp thua tôi một tuổi và Khâm hơn tôi 2 tuổi. Anh em chúng tôi là 3 trong

tổng số 11 bạn đồng khóa được Tổng thống Ngô Đình Diệm ký sắc lệnh tuyển dụng vào
ngạch Thẩm phán vào năm 1960.
Trong bốn anh em cùng cấp bậc thì mỗi đồng nghiệp đối với tôi đã có một liên hệ khác
nhau. Khâm là đồng hương và là bạn đồng khóa ở trung học. Chúng tôi tốt nghiệp trung
học ở Huế, vào Sài Gòn vừa làm học trò trường Luật vừa đi dạy học ở trường công lập.
Hiệp tuy là gốc Huế với họ Tôn thất nhưng phát âm giọng Bắc và rất xa lạ với tôi nhưng
anh rất hiền lành dễ mến. Sau biến cố tháng tư năm 1975, cả ba chúng tôi đều vác lều
chỏng vào Long thành rồi sau đó lang thang qua mấy trại tù của người cọng sản. Khi tôi
đến Mỹ sau mười năm kẹt lại trên quê hương thì đã đôi lần gặp lại Khâm nhưng tiếc là
chưa có dịp gặp lại Hiệp.
Riêng huynh trưởng Kỳ đối với tôi khá đặc biệt. Vì chênh lệch tuổi tác và đãm nhiệm
công vụ ở hai địa hạt xa nhau nên anh Kỳ với tôi không biết nhau từ trước. Mãi đến năm
1970, sau khi anh em chúng tôi đắc cử vào Hội đồng Thẩm phán và gần như hàng tháng
đều có các cuộc họp tại Sài Gòn thì mới bắt đầu quen nhau. Tuy nhiên, mãi 14 năm sau
mối thân tình của anh em chúng tôi mới khắn khít. Đó là dịp anh chị đích thân đến sân
bay đón cá nhân tôi từ Việt Nam đến Mỹ theo diện tỵ nạn vào cuối năm 1984! Sau đó,
anh chị đã sốt sắng giúp đỡ gia đình chúng tôi rất tận tình và cá nhân tôi trở thành đồng
nghiệp một lần nữa với anh ở một ngân hàng có tên tuổi ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn.
Năm 2004, bạn Trần Đại Khâm đã mãn phần tại miền bắc California ở tuổi 72. Ngày 2
tháng 1 năm 2017 thì anh Tôn Thất Hiệp đã ra đi tại miền nam California ở tuổi 82. Ngày
hôm nay, huynh trưởng Nguyễn Đình Kỳ vừa qua đời tại Virginia ở tuổi 91...
Việc và người đã trôi vào quá khứ. Người ra đi trong nhẹ nhàng. Chỉ buồn là người ở lại.
Một nén hương lòng để tưởng niệm một huynh trưởng vừa ra đi.
Virginia, ngày 21 tháng 6 năm 2017
TP Ngô Bút

