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Sáng kiến tổ chức một cuộc họp mặt các cựu sinh viên Đại học Luật khoa Sài gòn tại
Houston đã được sự tán đồng của một nhóm cựu sinh viên luật khoa vào khỏang cuối năm 1999,
đưa đến sự hình thành rất nhanh một Ban Tổ Chức cuộc Hội Ngộ Mùa Xuân 2000 của các cựu sinh
viên Luật khoa Sài gòn sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 12-3-2000 tại đại sảnh Nhà hàng Kim Sơn ở
Downtown Houston.
Ban Tổ chức gồm các cựu sinh viên luật khoa (CSVLK): Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng
(Trưởng Ban Tổ chức), CSVLK Nguyễn Văn Tâm (Phụ tá Trưởng Ban Tổ chức), CSVLK Nguyễn
Thế Linh (Cố vấn), CSVLK Phạm Thị Minh (Thủ quỹ), CSVLK Đào Văn Thảo (Tài chánh),
CSVLK Nguyễn Mai (Ban tiếp tân) CSVLK Nguyễn Văn Quất (Trang trí & Ẩm thực), CSVLK
Nguyễn Hiếu Kính (Văn nghệ), CSVLK Phạm Văn Minh (Ban tài liệu:Chụp hình, quay phim, slide
show…), cac CSVLK Trà Anh Tứ & Nguyễn Quỳnh Lan MC ( Điều hợp chương trình). Đặc biệt
phần trang trí dựng lại cộng trường Luật Sài gòn đã được một thân hữu là Họa sĩ Phạm Thông thiết
kế giúp theo lời mô tả theo trí nhớ của CSVLK Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng
Theo Ban Tổ Chúc cho biết, sau gần 3 tháng chuẩn bị và liên lạc được với một số Giáo sư và
các cựu sinh việt luật khoa ở xa đến dự, Ban Tổ Chức đã thực hiện hai chương trình: Tiền Hội Ngô
để khỏan đãi và chào mừng các giáo sư từ xa đến dự, đã được tổ chức váo tối Thứ Bẩy 11- 3-2000
tại nhà hàng Việt Nam Coast trên đại lộ Bellaire vùng Southwest Houston, do bà Dương Quế Lan
phu nhân của luật sư Phan Tự Trọng làm chủ. Chương trình Hội Ngộ Mùa Xuân 2000 cựu sinh viên
luật khoa Sài gòn được tổ chức vào chiều tối hôm sau, Chủ nhật 12-3-2000 tại nhà hàng Kim Sơn ở
trung tâm Downtown Houston.

DẠ TIỆC TIỀN HỘI NGỘ (11-3-2000)
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Trong dạ tiệc tiếp tân tiền hội Ngộ, có sự
hiện diện của Quý Giáo sư Khoa Trưởng Nguyễn

Cao Hách và phu nhân, đến từ San Diego miền
Nam California, Gs. Nguyễn Văn Canh, nguyên

phụ tá Khoa Trưởng đến từ San Jose miền Bắc
California, Gs. Nguyễn Huy Đẩu đến từ Minisota
và Gs. Mai Văn Lễ cư ngụ tại Houston.
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Tham dự cuộc họp mặt tiếp tân này có
khỏang 40 cựu sinh viên luật khoa và một số khách
mời danh dự.
Trưởng Ban Tổ Chức Thiện Ý Nguyễn Văn
Thắng đã thay mặt anh em nồng nhiệt chào mừng
và cảm ơn quý giáo sư đã đáp lời mời của Ban Tổ
Chức đến tham dự cuộc Hội Ngộ Mùa Xuân 2000
của các cựu sinh viên Luật Khoa Sài Gòn tại
Houston. Thay mặt các Giáo sư, Khoa Trưởng
Nguyễn Cao Hách đã đáp từ và mong rằng sẽ có
dịp tham dự các cuộc họp mặt sau này với sự tham
dự đông đủ của các giáo sư và các cưu sinh viên
Trường luật ngày xưa.
Giáo sư Nguyễn Văn Canh khi được mời phát
biểu cũng dã bầy tỏ sự cảm kích khi đến tham dự
cuộc họp mặt đầu tiên này tại hải ngọai của các cựu
sinh viên luật khoa Sài gòn và ước mong giới luật
sẽ đóng góp được gì cho quê hương đất nước trong
hiện tại cũng như tương lai hậu cộng sản. (Xin xem
một số hình ảnh của buổi tiếp tân tiền Hội Ngộ).

3

Hội ngộ Mùa Xuân 2000 cựu sinh viên Luật khoa Sàigòn

HỘI NGỘ MÙA XUÂN 2000 (12-3-2000)



********
********

Cuộc Hội Ngộ Mùa Xuân 2000 của Cựu
Sinh Viên Luật Khoa Sài Gòn đã được chính
thức khai mạc lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật 12-32000. Trong phần nghi thức, ngòai lễ chào cờ
Quốc Gia và mặc niệm các anh hùng hào kiệt
của lịch sử Việt Nam đã có công dựng nước và
giữ nước, các chiến sĩ và đồng bào đã chiến đấu
và hy sinh cho nền độc lập dân tộc, cho lý tưởng
tự do dân chủ, còn có phần nghi thức đặc biệt
tưởng nhớ các giáo sư và các cựu sinh viên Luật
Khoa Đại Học Đường Sài đã khuất.
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Sau lời chào mừng và cảm tạ của Trưởng
Ban Tổ Chức, lần lượt các Giáo sư tham dự
được mời lên phát biểu. Đó là Quý Giáo sư
Nguyễn Cao Hách, Nguyên Khoa Trưởng Đại
Học Luật KHoa Sài Gòn, Giáo sư Nguyễn Văn
Canh, nguyên Phụ tá KHoa Trưởng Đại học
Luật Khoa Sài gòn, Giáo sư Nguyễn Huy Đẩu
và Giáo sư Mai Văn Lễ là các nguyên Giáo sư
Đại học Luật Khoa Sài Gòn. Mỗi vị Giáo sư sau
khi phát biểu, đã nhận quà tặng lưu niệm của
Ban Tổ Chức do CSVLK Phạm Thị Minh kính
trao tặng. Phu ngân giáo sư Nguyễn Cao Hách
cũng nhận quà lưu niệm do CSVLK Tường Quy
thay mặt Ban Tổ Chức kính tặng.

Mở đầu chương trình Hội Ngộ, Trưởng
Ban Tổ Chức Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng đã
nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn Quý Giáo sư và
Quý cựu sinh viên Luật khoa Sài gòn, đã không
quản ngại đường xá xa xôi, tốn kém tiền bạc, đã
dành thời gian đến tham dự cuộc Hội Ngộ có
tính lịch sử này, như lời viết trong thư gửi đến
cuộc Hội Ngộ của Giáo sư Vũ Quốc Thúc từ
Paris.
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Sau phần đọc thư của các Giáo sư, là phần
phát biểu của một số Niên Trưởng Luật khoa
Sài gòn, như CSVLK Thẩm Phán Trang Sĩ Tấn,
CSVLK Bac si Vũ Ban, CSVLK Luật sư Võ
Văn Quan đến từ Florida…

Tiếp theo chương trình, CSVLK Nguyễn
Văn Tâm đã lên đọc thư của các nguyên giáo sư
Đại học Luật Khoa Sài gòn, vì không có điều
kiện đến tham dự Hội Ngộ theo lời mời của Ban
Tổ Chức đã gửi thư riêng chúc mừng Hội Ngô,
trong đó có thư của Giáo sư Khoa Trưởng Vũ
Quốc Thúc và Gs. Trần thị Hòài Trân ở Pháp
Quốc, Giáo sư Phạm Văn Thuyết và Tạ Văn Tài
ở Washinton DC…
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Trước khi đi vào chương trình văn nghệ
là phần chiếu Slide Show do CSVLK Phạm Văn
Minh dàn dựng và thực hiện, với nhiều hình ảnh
về Trường Mẹ Luật khoa Đại Học Đường Sài
Gòn, cả hội trường im lặng, dường như những
hình ảnh ngày xưa đã đưa các CSVLK trở về
một thời quá khứ, với nhiều kỷ niệm vui buồn,
với nhiều hoài bão ước mơ tuổi trẻ, của một
thời sinh viên đã qua; hầu hết các hình ảnh và
một phần tư liệu hiếm quý này, do Giáo sư
NguyễnVăn Canh cung cấp.

Một chương trình văn nghệ đặc sắc mang
chủ đề “Hòai Niệm” đã được các tài năng văn
nghệ luật khoa tại Houston và vùng phụ cận
thực hiện, với sự phụ giúp của một số ca nhạc sĩ
hàng đầu tại địa phương. CSVL Nguyễn Hiếu
Kính, người phụ trách văn nghệ đã dàn dựng
nhạc cảnh “Chuyện Chúng Mình ngày ấy” do
CSCLK Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng viết kịch
bản, với sự đóng vai thực hiện của hai MC Anh
Tứ và Quỳnh Lan và hai ca si trẻ đóng vai hai
sinh viên luật khoa, yêu nhau từ trường luật và
nay đã là cặp vợ chồng già sống ở Houston, đến
tham dự Hội Ngộ, kể lại chuyện tình ngày xưa
qua lời các ca khúc “Đường tình ta đi” , “ Em có
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nghe mùa thu mưa bay lá đổ, em có nghe thu về
hát khúc yêu thương…” và “trả lại em yêu
khung trời đại học, con đường Duy Tân, cây dài
bóng mát…uống ly tranh đường, uống môi em
ngọt”…Nhạc cảnh này cũng đã đưa các cựu
sinh viên luật khoa một thóang tìm về quá khứ,
với những cuộc tình đầy thơ mộng và …mộng
mơ.
Thế rồi chường trình văn nghệ được nối
tiếp qua các tiết mục đơn ca, song ca, đồng ca
với các ca khúc thịnh hành trong giới sinh viên
ngày ấy, có lẽ đã đã làm các Quý giáo sư và các
bạn Cưu sinh viên luật khoa Sài gòn như sống
lại một thời vàng son của quá khứ xa gần trước
ngày biến cố 30 -4-1975, ngày chế độ dân chủ
non trẻ Việt Nam Cộng Hòa bị cưỡng tử, và
Trường Mẹ Luật Khoa Đại Học Đường thân
thương của chúng ta cũng chết theo từ đó. Thày
trò luật khoa bắt đầu hành trình phiêu bạt bốn
phương trời. Hôm nay, sau 20 năm rời xa đât
nước (1975-2000) lần đầu tiên Thày trò luật
khoa mới có dịp hội ngộ hiếm hói này. Có lẽ vì
vậy mà trong thư của nguyên Giáo sư Khoa
Trưởng Vũ Quốc Thúc mới coi cuôc Hội Ngộ
Mùa Xuân 2000 cựu sinh viên Luật khoa Sài
Gòn là cuộc hội ngộ có tính lịch sử?
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Xen kẽ các tiết mục văn nghệ chủ đề
“Hòai Niệm” là các lô xổ số quà tặng lấy hên
đầu năm, đã được Luât sư Nguyễn Thế Linh và
CSVLK Đào Vĩnh Tuấn thực hiện thật hào
hứng, vui nhộn, đưa các cựu sinh viên luật khoa
Sài gòn và mọi người tham dự Hội Ngộ trở về
không khí sinh họat tuổi trẻ, sinh viên ngày nào.
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ra từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối ngày Chủ nhật
12-3-2000 và đã kết thúc tốt đẹp. Mọi người
từng nhóm bạn đồng lớp kéo nhau ra các góc
hôi trường chụp hình lưu niệm.

Trước khi chia tay trong tình lưu luyến và
ước mong tương lai sẽ có những cuộc Hội ngộ
cựu sinh viên luật khoa như thế này, để có dịp
hàn huyên, ôn cố trị tân và thắt chặt tình đông
môn, đồng liêu luật khoa giữa những người có
xuất thân từ Trường Mẹ: Luật KHoa Đại Học
Đường Sài Gòn. Mọi người ra về trong âm
hưởng bài hát kết thúc chương trình “Việt Nam,
Việt Nam” như còn vang vọng trong tâm tư mỗi
người tham dự, như nhắc nhở các cựu sinh viên
luật khoa Sài gòn hãy làm gì và có thề làm gì
cho đất nước sớm có tự do dân chủ và phát triển
đến hùng cường, theo kịp đà tiến hóa chung của
nhân lọai trước ngưỡng cửa và trong trong thế
kỷ 21 tới đây.
Duy Anh
Tường trình từ Houston, 18-3-2000.
* Đề nghị: Nếu có thể xin đưa cuốn phim quay
tòan cuộc Hội Ngộ Mùa Xuân 2000 của cựu
sinh viên Luật khoa Sài gòn lên internet.

Cuộc Hội Ngộ Mùa Xuân 2000 của cựu
sinh viên Luật Khoa Sài gòn tại Houston đã diễn
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