CUỘC HỘI NGỘ MÙA XUÂN LUẬT KHOA 2016
TẠI HOUSTON ĐÃ DIỄN RA VÀ KẾT THÚC TỐT
ĐẸP.
Liên Hương: tường thuật
Tạ Quý: Hình ảnh
Theo truyền thống mỗi độ Tết
đến xuân về, Câu Lạc Bộ Luật
Khoa Việt Nam đều tổ chức một
cuộc Hội Ngộ Mùa Xuân Luật
Khoa vào khoảng tháng 3 hàng
năm. Cuộc Hội Ngộ Mùa Xuân
Luật Khoa năm nay đã diễn ra từ
11:00am
đến
3:00pm
(giờ
Houston, Texas) và kết thúc tốt đẹp
vào Chủ nhật 20-3-2016 vừa qua.
Trong 16 năm qua, kể từ ngày
thành lập Câu Lạc Bộ Luật Khoa
Việt Nam (2000-2016), ngoại trừ
ba lần tổ chức Hội Ngộ Luật Khoa
Toàn Cầu vào các năm 2000-2010
và 2015, số người tham dự lến
đến con số từ 450-500 người tham
dự, còn lại số người tham dự thường trên dưới
200.
Thành phần tham dự các cuộc Hội Ngộ Mùa
Xuân Luật khoa Việt Nam hàng năm đa phần là
các cựu sinh viên luật khoa cùng gia đình và
thân hữu tại Houston và các vùng phụ cận, một
số ít từ các thành phố lân cận như Austin,
Dallas, San Antonio và ít hơn ở các tiểu bang
khác. Đôi lần Hội Ngộ Mùa Xuân Luật Khoa có
sự hiện diện của các Giáo sư luật khoa. Cuộc
Hội Ngộ Mùa Xuân Luật Khoa Saigon đầu tiên
vào năm 2000 mang tính toàn cầu, đã có 4 Giáo
sư tham dự là cố GS. Khoa Trưởng Luật khoa
Saigon Nguyễn Cao Hách và Phu nhân, cố Gs. Khoa Trưởng Luật Khoa Huế

Mai Văn Lễ, cố Gs Nguyễn Huy Đẩu và Gs Nguyễn Văn Canh hiện sống tại
Miền Bắc California.
Những lần Hội Ngộ
Mùa Xuân Luật
Khoa sau đó có thêm
sự hiện diện của cố
Gs
Phạm
Văn
Thuyết, Gs Tạ Văn
Tài, Gs Nguyễn
Mạnh Hùng và Gs
Vũ
Quốc Thùy.
Nhưng rồi, theo quy
luật thời gian số Giáo
sư và các cựu sinh viên tham dự
Hội Ngộ Mùa Xuân Luật Khoa
giảm dần vì tuổi già sức yếu.
Điển hình là cuộc Hội Ngộ Toàn
Cầu Cựu Sinh Viên Luật Khoa
Saigon lần thứ 3 tổ chức năm
2015 vừa qua chỉ có hai Giáo sư
Nguyễn Mạnh Hùng và Gs Vũ
Quốc thùy tham dự với khoảng
450 cựu sinh viên cùng gia đình và thân hữu, có ít hơn so với Hội Ngộ Toàn
Cầu Cựu Sinh Viên Luật Khoa Saigon lần thứ 2 năm 2010, với sự tham dự
của khoảng 500 người và sự hiện diện của Gs Mai Văn Lễ và Gs Vũ Quốc
Thùy.
Cuộc Hội Ngộ Mùa Xuân Luật Khoa 2016 năm nay mang tính địa
phương nên số người tham dự lại càng ít hơn, chưa tới 200 người, không có
Giáo cư luật khoa nào đến và chỉ có khoảng 10 cựu sinh viên từ tiều bang
khác và các thành phố gần thuộc tiểu bang Texas như Austin, Dallas, San
Antonio…đến dự. Thành phần tham dự, ngoài đa số là các cựu sinh viên luật
khoa cùng gia đình là các quan khách thân hữu gồm các vị dân cử Tiểu
bang, thành phố, đại diện Cộng Đồng Người Việt Quốc gia Houston, đại
diện các đoàn thể chính trị, xã hội và các thân hào nhân sĩ tại địa phương.
Một cách đặc biệt cuộc Hội Ngộ Mùa Xuân Luật Khoa năm nay có sự
tham dự của đại lão Niên Trưởng Luật sư Trần Thị Cẩm, nguyên luật sư Tòa
Thượng Thẩm Saigon đến từ nam California, mặc dù năm nay đã ở độ tuổi
90. Đồng thời có sự hiện diện của các cựu sinh viên luật khoa hậu sinh đến
từ tiểu bang Louisiana như các CSVK Trần Hữu An là Trường Ban Tổ Chức
và hiền thê, CSVLK Nguyễn Phạm Dung và phu quân…..

Chương trình Hội Ngộ Mùa Xuân Luật Khoa 2016 bắt đầu lúc 12:15, trễ
15 phút theo dự định, gồm 3 phần: Nghi thức, Văn Nghệ Chủ đề “Xuân
Luật khoa, Xuân Dân Tộc” và nhạc khiêu vũ.
Điều hợp phần nghi thức là Cựu
SVLK Nguyễn Trần Quý. Mở đầu
là nghi thức chào cờ VNCH, mặc
niệm các anh hùng hào kiệt của lịch
sử Việt Nam đã có công dựng nước
và giữ nước, tưởng niệm các giáo
sư và các cựu sinh viên luật khoa
Việt Nam quá vãng đã có những hy
sinh đóng góp hữu ích cho nền luật
học Việt Nam và cho chế độ dân
chủ pháp trị Việt Nam Cộng Hòa. Ngay
sau đó là đồng ca Luật Khoa Việt Nam
Hành Khúc sáng tác của CSVLK Luật sư
Võ Dinh.
Sau nghi thức chào cờ, mặc niệm và
tưởng niệm là diễn văn chào mừng và
chúc xuân của Trưởng Ban Tổ Chức là
CSVLK Trần Hữu An, Phó Tổng Thư Ký
CLBLKVN.Tiếp đến là diễn văn khai mạc
Hội Ngộ Mùa Xuân Luật Khoa 2016 của
CSVLK Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng,
Chủ tịch CLBLKVN, đã nói lên mục đích
và ý nghĩa của chủ đề “Xuân
luật khoa, Xuân dân tộc” như
nhắc nhớ các cựu sinh viên luật
khoa vui xuân đón Tết vẫn
không quên góp phần trong khả
năng để tái tạo những Mùa Xuân
Dân Tộc vốn đã mất sau ngày 304-1975, khi đảng CSVN thống trị
trên cả nước, áp đặt chế độ độc
tài toàn trị, tước đoạt các quyền dân chủ, dân sinh, chà đạp nhân quyền và nô
dịch hóa dân tộc.
Sau diễn văn khai mạc, MC Nguyễn Trần Quý đã giới thiệu thành phân
tham dự Hội Ngộ Mùa Xuân Luật Khoa 2016.Chủ tịch CLBLKVN Thiện Ý
Nguyễn Văn Thắng đã giới thiệu các Ủy Viên Liên Hội Đồng Điều Hành và

Hội Đồng Thường Vụ Đại Hội CLBLKVN nhiệm kỳ 2016-2020, cũng là
thành phần Ban Tổ Chức
Hội Ngộ Mùa Xuân Luật
Khoa 2016 (Danh sách kèm
dưới bài tường thuật này)
Sau đó, MC lần lượt giới
thiệu đại lão Niên Trưởng
Luật sư Trần Thị Cẩm và
niên trưởng luật sư Nguyễn
Thế Linh, hiện là Chủ tịch
Hội Đồng Thường Vụ Đại
Hội CLBLKVN phát biểu
cảm tưởng. CSVLK Đỗ Kim
Bảng, Phó Chủ tịch Ngoại
Vụ CLBLKVN đã thay mặt
Ban Tổ Chức cảm ơn các ân
nhân đã đóng góp tiền bạc
và công sức cho việc tổ chức
Hội Ngộ Mùa Xuân Luật
Khoa 2016 thành công tốt
đẹp.
Chương trình văn nghê
chủ đề “Xuân Luật Khoa,
Xuân Dân Tộc” năm nay
được sự điều hợp của hai
MC: CSVLK Trần Hữu An
và CSVLK Lê Ngọc Liêng.
Đặc biệt năm nay, chương
trình văn nghệ được mở đầu
bằng một kịch vui ngắn
“Chuyện chúng mình ngày
ấy” do hai thân hữu Việt Nga, cựu nữ sinh Gia Long và Bs, Phạm Ngọc Đức
tự đạo diễn và diễn xuất đã gây bất ngờ thích thú cho khán giả. Kịch bản do
Thiện Ý viết, nội dung nói về một cặp vợ chồng yêu nhau từ Trường Luật,
lấy nhau rồi sống hạnh phúc bền chặt cho đến hôm nay. Cả hai đã đến dự
Hội Ngô Mùa Xuân Luật Khoa 2016, nhưng đã đến trễ sau giờ khai mạc.
Thế là hai bên cãi nhau từ cửa hội trường lên đến sân khấu. Chính những lời
đối đáp “cãi nhau” đã vừa nhắc lại những kỷ niệm yêu nhau của một thời đã
qua dưới mái Trường Luật, vừa tạo những nụ cười tế nhị…. Có điều, kịch
bản này tác giả viết cho Hội Ngộ Toàn Cầu Cựu Sinh Viên Luật Khoa

Saigon năm 2015, đã tập dượt xong,
nhưng đã không kịp diễn do chương
trình mất chủ động thời gian, nên các
vai diễn đã thay người, nên phải đổi
lại thành cuộc “Cãi lộn” giữa em
chống lái xe chở chị chồng đi dự Hội
Ngộ lề mề nên bị trễ….nên chị em
“Cãi nhau” chọc cười thiên hạ.
Sau hài kịch ngắn mở màn là các
tiết mục đồng ca, song ca, đơn ca các
nhạc phẩm quen thuộc trong giới sinh
viên ngày xưa và các nhạc phẩm vui
tươi mùa xuân, ca ngợi cảnh đẹp quê
hương và tình yêu quê hương đất
nước khi mùa xuân đến. Bản hợp ca
“Ly Rượu Mừng” của Phạm Đình
Chương” đã mở màn cho chương
trình văn nghệ chủ đề”Xuân Luật
Khoa, Xuân Dân Tộc” do Ban Văn Nghệ CLBLK và thân hữu trình bầy.
Bài tình ca truyền thống luật khoa “trả lại em yêu” của Phạm Duy đã được
ca sĩ CSVLK Lê Thiên Lan trình bầy trước và ngay sau đó Luật sư Dương
Như Nguyện trình bầy theo một cung cách khác thật độc đáo, với dọng ca
ngọt ngào đã lôi cuốn mọi người. Dân ca ba miền Bắc-Trung -Nam cũng là
một tiết mục độc đáo với nghệ sĩ Bạch Hạc trong chiếc áo dài tứ thân cổ
truyền và chiếc nón quai thao trình bầy bằng một dọng ca diêu luyện, truyền
cảm, đã gợi nhớ Quê hương trong lòng người thính thị.
Chương trình văn nghệ chủ đề được nối tiếp qua các nhạc phẩm được các
cựu SVLK và các ca sĩ thân hữu lần lượt trình bầy rất truyền cảm, hấp dẫn,
lôi cuốn cho đến khi nhạc khiêu vũ bắt đầu để dìu những bước nhẩy của
khách mộ điệu qua các điệu nhạc dịu êm , sôi nổi của các điệu nhạc valse,
Slove, Tango, Twist…
Cuộc vui nào rồi cũng phải kết thúc. Cuộc Hội Ngộ Mùa Xuân Luật
Khoa 2016 đã diễn ra sau 4 tiếng đồng hồ, đem lại niềm vui tươi, phấn khởi
cho mọi người tham dự. Mọi người chia tay trong lưu luyến và không quên
hẹn ngày tái ngộ trong hội Ngộ Mùa Xuân Luật Khoa năm tới 2017 .
CSVLK Liên Hương
Tường thuật từ Houston

DANH SÁCH CÁC CỐ VẤN & CÁC ỦY VIÊN LIÊN HỘI
ĐỒNG CÂU LẠC BỘ LUẬT KHOA VIỆT NAM

(Nhiệm Kỳ 2016-2020)
BAN CỐ VẤN:






Tp. Trần Hạo
Ls Nguyễn Tiến Đạt
Tp. Nguyễn Hoan
Ls. guyễn Ngọc Hải
Ts. Trần Minh Lợi

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH.
*Chủ tịch
: Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng
*P.Chủ tịch Thường vụ: Ls Ngô Hữu Liễn
* P. Chủ tịch Ngoại vụ : CSVLK Đỗ Kim Bảng
* P. Chủ tịch Nội vụ :Ls Đinh Đắc Thuận
* Tổng Thư Ký
: CSVLK Tạ Ngọc Quý
* P. Tổng Thư Ký
: CSVLK Trần Hữu An
* Thủ Quỹ
: Bà Dương Quế Lan
* Ủy viên Xã Hội
: Ls. Nguyễn Thị Chính
* Ủy viên Tài Chánh : Ls. Nguyễn Thị Muội

HỘI ĐỒNG THƯỜNG VỤ ĐẠI HỘI
* Chủ tịch : Ls. Nguyễn Thế Linh
* P. Chủ tịch: CSVLK Nguyễn Trần Quý.
* Thư ký
: CSVLK Nguyễn Văn Cung
* Ủy viên :Ls. Nguyễn Mai
* Ủy Viên : CSVLK Lê Ngọc Liêng
* Ủy viên : CSVLK Đoàn Bốn
* Ủy viên : CSVLK Dương Thông
* Ủy viên : Ls. Lương Quang Huy
* Ủy viên : CSVLK Lê Thên Lan

