Tường thuật:

HỘI NGỘ MÙA XUÂN 2010 CỦA CỰU SINH VIÊN LUẬT
KHOA SÀIGÒN TOÀN CẦU TẠI HOUSTON, TEXAS
Tường thuật: NguyễnBình
Hình ảnh :CSVLK Trương Văn Lâu
Gần 500 cựu sinh viên Luật Khoa Sàigòn từ
Âu Châu và các tiểu bang của Hoa Kỳ đã kéo về
Houston, Texas tham dự Hội Ngộ Mùa Xuân 2010
do Câu Lạc Bộ Luật Khoa VN tổ chức vào hai
ngày 2 và 3 tháng 4 năm 2010 vừa qua.

Khởi đầu là buổi họp mặt Tiền Hội Ngộ
được diễn ra tại nhà hàng Piano Bistro vào 6 giờ
chiều ngày 2-3-2010 với 150 người gồm có giáo sư
và các cựu sinh viên Luật Khoa. Trong thành phần
tham dự,chúng tôi nhận thấy có giáo sư Mai Văn
Lễ, giáo sư Nguyễn Văn Ngãi, cựu thẩm phán

I- TIỀN HỘI NGỘ:

* Ls Nguyễn Thành, Ls. Nguyễn Văn Thắng và
MC Nguyễn Trần Quý

* Hình trên: Ls. Đòan Thanh Liêm & Ls. Ngô Văn
Quang (California)-Thiện Ý – Ls. Trần Hòang Vân &
một đồng môn không rõ tên- CSVLK Mã Liễu & phu
quân Ls. Nguyễn Vạn Bình- Ls. Nguyễn Đình
Phương (Cali)- Ls. Nguyễn Thành (Florida)và Ls.
Nguyễn Thúy Phương (Cali)
*Hình dưới: Ls. Nguyễn Thành (giữa đang hàn huyên
với mot đồng môn và Đại tá Hà Mai Việt(góc trái)

Trang Sĩ Tấn, cựu đại tá Hà Mai Việt, các
bác sĩ Đỗ Hoàng Ý , Vũ Ban và phu nhân bà Bích
Ngọc cùng nhiều cựu thẩm phán , cựu luật sư và
các cựu sinh vien Luật Khoa đến từ các nơi. Rieng
phái đoàn đến từ San Jose gồm có các cựu luật sư
Ngô Văn Quang, Ngô Văn Tiệp, Hoàng Cơ Long,

Trần Minh Lợi, Nguyễn Vạn Bình, Nguyễn Đình
Phương, Nguyễn Thúy Phương, luật sư Trần
Hoàng Vân và cựu sinh viên Luật Khoa Cần Thơ
Mã Phương Liễu.
Cựu luật sư Nguyễn Văn Thắng, chủ tịch
Câu Lạc Bộ Luật Khoa VN, trưởng ban tổ chức đã
gởi lời chào mừng đến tất cả giáo sư và các đồng
môn. Ông cho biết mục đích của buổi họp mặt
nhằm tạo dịp gặp gở giữa các bạn đồng môn và
nhớ lại mái trường Luật ngày xưa .

duy trì và phát huy một chế độ dân chủ pháp trị.
Sau ngày Quốc Hận 30-4-1975, CSVN đã đóng
cửa đại học Luật Khoa và áp đặt một chế độ độc tài
đảng trị trên quê hương, đồng thời làm tay sai cho
Trung Cộng.Bởi lẻ đó đã có nhiều sinh viên Luật
Khoa đã đứng lên đấu tranh bị nhà cầm quyền
CSVN hành quyết và giam cầm. Bản Tuyên Ngôn
cũng đã đưa ra lập trường của tập thể sinh viên
Luật Khoa cùng với đồng bào cực lực lên án hành
vi bán nước của nhà cầm quyền CSVN qua việc
dâng đất, dâng biển cho Trung Cộng. Tập thể cựu
sinh viên Luật Khoa tích cực phối hợp cùng đồng
bào trong và ngoài nước tranh đấu bảo vệ lảnh thổ,
hải phận và hải đảo của VN, đồng thời tranh đấu
cho một chế độ dân chủ, tự do cho quê hương.
– Ái nữ của Ls va Bà Nguyễn Tiến Đạt biểu diễn một
tấu khúc dương cầm tặng cha chú trong dạ tiệc tiền
Hội Ngộ (H. dưới)

* Ls. Nguyễn Thành Trưởng Ban Sọan Thảo
Tuyên Ngôn trình bầy tiến trình sọan thảo và nội
dung Tuyên Ngôn
* Ls Thiện Y & Ls Nguyễn Vạn Bình (H. dưới)

Tiếp đến cựu luật sư Nguyễn Thành đến từ
Florida đã đưa ra bản dự thảo Tuyên Ngôn và xin
được các giáo sư và các đồng môn biểu quyết
thông qua. Nội dung của bản Tuyên Ngôn cho biết
trường Luật Khoa Sàigòn sau 20 năm hoạt động từ
ngày 30-4-1955 đến ngày 30-4-1975 đã đào tạo
hàng chục ngàn sinh viên Luật tốt nghiệp nhằm

* Ks Nguyễn Bình & Ls Sĩthụy, Ls. Kim Oanh
(bên trái) và Ls. Nguyễn Thị Muội (góc phải)
Sau đó, ông Nguyễn Trần Quý đã giới thiệu
các cựu sinh viên Luật Khoa hiện diện đến từ Pháp,

Bỉ, Connecticut, Nam Cali, Bắc Cali, Austin,
Dallas,Houston,Florida,Virginia,Oklohama,
Washington State, Minnesota v.v..

* Đại tá Hà Mai Việt và các đồng môn Luật
khoatrong dạ tiệc Tiền Hội Ngô(2-4-2010).( Hình
trên)

Trong phần thảo luận và biểu quyết bản dự
thảo Tuyên Ngôn, hầu hết mọi người hiện diện đếu
giơ tay đồng ý nội dung của bàn Tuyên Ngôn

*Đã bao năm nay mới có dịp hàn huyên giữa các
đồng môn Luật khoa Sàigòn như thế này đây.
Vui thật là vui?!?!?

* Bs. Đỗ Hòang Ý ( mặc veston) và một đồng môn luật
khoa chuẩn bị cho Slight show

Với chủ đề Hoài Niệm và Tri Ân, ông đã lêu
ra nhiều luật gia tiền nhiệm tên tuổi như các luật sư
Trần Văn Chương, Vương Văn Nhường, Nguyễn
Văn Huyền, Bùi Tường Chiểu, Hoàng Cơ Thụy,
Trần Chánh Thành, Nguyễn Văn Bông, Nguyễn
Ngọc Huy, Trần Trung Dung, Vũ Văn Hiền, Vũ
quốc Thông, Vũ văn Mẫu, Nguyễn Độ, Lê Đình
Chân, Nguyễn Huy Chiểu, Trần Văn Tuyên ,
Trương Từ Anh v..v. đã góp phần tạo dựng và bảo
vệ hệ thống tư pháp cho miền Nam Việt Nam. Đặc
biệt ông đã ôn lại hình ảnh đấu tranh oai hùng cho
nền dân chủ, tự do cùa hai luật sư Trần Chánh
Thánh và Trần Văn Tuyên.

* Tp. Trần Hạo, Ls Ngô Hữu Liễn (nhìn ngang),
Ls Trần Hòang Vân, phu nhan va luat su Nguyễn
Tiến Đạt, Tp Nguyễn Hoan (hàng trước)
.
Sau đó, bác sĩ Đỗ Hoàng Ý đã trình chiếu một
đoạn slide show về trường Luật Khoa Sàigòn nhân
kỷ niệm 55 năm thành lập.

*Hình trên: Ls Vũ Văn Đệ đến từ Canada đàm
đạo với Ls Nguyễn Mai (đứng)* Ls. Nguyễn Thị Nhung đàm đạo với đồng môn
Hòang Dung đến từ Paris Pháp Quốc (ngồi). Ls.
Lê Ngacùng phu quân Bùi bách Diệp đến từ Bỉ
quốc, ngồi cạnh Ls Nhungquay mặt về phía sau
nói chuyện với một đông môn không rõ tên.

** Hình dưới: Ls. Nguyễn Thị Muội và phu quân
Bs Trần Hà
Buổi họp mặt đã được chấm dứt vào 9 giờ tối
cùng ngày sau phần dung cơm tối và trình diễn văn
nghệ.

II- ĐẠI HỘI:

*Quang cảnh Hội Trường lúc chào cờ

Gần 500 cựu sinh viên Luật Khoa Sàigòn từ
các nơi cùng các giáo sư Mai Văn Lễ, Vũ Quốc
Thùy đã đến tham dự ngày đại hội Mùa Xuân 2010
tại nhà hàng Ocean Palace, Houston vào 7 giờ tối
ngày 3-4-2010 vừa qua. Trong thành phần thân hữu
tham dư, chúng tôi nhận thấy có luật sư, nghị viên
thành phố Houston Ls. Hoàng Duy Hùng cùng đại
diện của các hội Quốc Gia Hành Chánh, Hội ái hữu
Ban Mê Thuột, Ủy Ban BVCNQG, Hội ái hữu Gia
Long, hội ái hữu Hải Quân v..v.

* Các Giáo sư và Cựu Sinh Viên niệm hương
trước bàn thờ Tổ Quốc Việt Nam

* Ls. Nguyễn Thành thay mặt BTC công bố Tuên
Ngôn Mùa Xuân 2010 Cựu Sinh Viên Luật Khoa
Sàigòn(H. trên)- Ls Nguyễn Sĩthụy sơ lược vế
lịch sử Luật khoa Đại học đười Sàigòn (H. dưới)

* Ls. Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng chào mừng và
nói về mục đích và ý nghĩa Hộ Ngộ Mùa Xuân
2010 Cựu Sinh Viên Đại Học Luật Khoa Sàigòn
Tòan Cầu
Sau nghi thức khai mạc, chào quốc kỳ MỹViệt, cựu luật sư Nguyễn Văn Thắng đã chào mừng
tất cả các giáo sư và đồng môn hiện diện. Ông
cho biết sau 35 năm sau khi VNCH bị thất thủ, thì
đây là lần họp mặt qui tụ đông đảo các cựu sinh
viên Luật Khoa Sàigòn. Cách đây 10 năm, Câu Lạc
Bộ Luật Khoa VN tại Houston đã được ra đời sau
ngày đại hội lần thứ nhất với gần 400 cựu sinh
viên Luật Khoa và 4 giáo sư Nguyễn Cao Hách,
Nguyễn Huy Đẩu, Mai Văn Lễ và Nguyễn Văn
Canh hiện diện. Ông cho biết mục đích của Câu
Lạc Bộ Luật Khoa nhằm qui tụ các cựu sinh viên
Luật Khoa ngoài việc tương trợ nhau còn cố gắng
soạn thảo một bản Hiến Pháp tương lai cho VN.
Ông cho rằng tập thể cựu sinh viên Luật Khoa bấy
lâu nay ngoài việc đóng góp duy trì một chế độ
thượng tôn luật pháp còn tranh đấu cho nền dân
chủ tự do cho VN.

Tiếp đến, cựu luật sư Nguyễn Thành đả tuyên
đọc bản Tuyên Ngôn của ngày đại hội. Ông cho
biết, bản Tuyên Ngôn được viết bằng hai ngôn ngữ
Việt và Anh sẽ được gời đến các tồ chức quốc tế và
cơ quan LHQ.

* Sau phát biểu cẳm tưởng, Gs. Mai Văn Lễ nhân
tấm Plaque lưu niệm do Ban Tổ Chức kính tặng
Sau đó, nữ luật sư Nguyễn Sĩthụy đã sơ lược
về lịch sử trường Luật Khoa Sàigòn.Được biết, đại
học Luật Khoa Sàigòn được thành lập vào ngày 304-1955 sau Hiệp định Geneve 1954 chia đôi đất
nước. Các vị khoa trưởng lần lượt là các giáo sư
Vũ văn Mẫu, Vũ Quốc Thúc, Nguyễn Cao Hách,
Nguyễn Độ, Bùi Tường Chiểu và Vũ Quốc Thông.
Trường Luật đã đào tạo sinh viên ờ cấp Cử Nhân
và Tiến Sĩ. Các sinh viên Luật có thể chọn một
trong ba ban: Tư Pháp, Công Pháp và Kinh Tế.

Hách từ San Diago California, Gs.Lê Đình Chi ở Texas,
Gs. Tạ Văn Tài ở Washington DC, Gs. Trần Hòai Trân
từ Pháp Quốc và Gs. Phạm Văn Thuyết từ Virginia.

* BTC cũng trao tặng Gs. Vũ Quốc Thông một
tấm Plaque lưu niệm và tặng hoa cho phu nhân
Gs. Vũ Quốc Thùy.

* Ls. Trần Hòang Vân, Phó Chủ tịch Ngọai vụ Hội
Luật Gia Việt Nam, thay mặt Hội

Thẩm phán Trang Sĩ Tấn thay mặt Ban Cô Vấn
phát biểu
Dịp nầy, ban tổ chức cũng đã cho đọc các bức
thơ chúc mừng của các giáo sư vì lý do xa xoi hoặc sức
khỏe đã không đến tham dự được gồm có các giáo sư
Vũ Quốc Thúc từ Paris Pháp Quốc, Gs.Nguyễn Cao

* Gs. Nguyễn Văn Ngải, cựu Nghị sĩ VNCH (đứng)
ngồi cùng bàn với Bs Vũ Ban & Bà Bích Ngọc, Ls
Đòan Thanh Liêm va Gs. Mai Văn Lễ
Trong phần phát biểu các giáo sư Mai Văn Lễ, Vũ
Quốc Thùy đã cho biết là rất vui khi được họp mặt
cùng với các cựu sinh viên Luật Khoa từ các nơi sau 35
năm lưu lạc.
Sau đấy, lần lượt các luật sư đại diện phái đoàn
các nơi đã lên phát biểu gồm có luật sư Trần Hoàng
Vân từ Bắc Cali, luật sư Đoàn Thanh Liêm từ Nam Cali
đã gởi lời chúc tốt đẹp đến các giáo sư vá đồng môn.
Cựu thẩm phán Trang Sĩ Tấn cho biết trên
phương diện luật pháp quốc tế, chúng ta có thể đưa
CSVN ra tòa án quốc tế vì các hành vi chà đạp nhân
quyền như qua các vụ Cải Cách Ruộng Đất tại Bắc
Việt, tàn sát đồng bào trong Tết Mậu Thân và đày ài các
quân dân cán chính VNCH sau ngày 30-4-1975.

* Bà Hạnh Phước, Giám đốc Viện Thẩm Mỹ Hạnh
Phước, một trọnh những nhà tài trợ cho Hội Ngộ và
Đạc san Luật khoa 2010, nhân tấm Blaque tri ân của
BTC trao tặng.

* Ban hợp ca Câu Lạc Bộ Luật Khoa VN chuẩn
bị lên sân khấu trình diễn

* Bs. Và bà Bích Ngọc nhận Plaque va hoa tri ân của
BTC trao tăng vì đã hổ trợ tích cực về truyền thông
cho cuộc Hội Ngộ. (Bs. Vũ Ban cũng là một Cựu
SVLKSG). Ls. Ngô Thúy Loan (ôm bong)

Dịp nầy, ban tổ chức đã tặng hoa và tấm
plaque đến một số các vi ận nhân như bà Hạnh
Phước, ông bà Vũ Ban, Bích Ngọc v.v.



Hai MC chính thực hiện chương trình văn
nghệ chủ đề “Hòai Niệm Tri Ân”: CSVLK
Phạm Thị Minh & CSVLK Nguyễn Ngọc Túy

Trên 500 cuốn đặc san Luật Khoa dịp nầy
cũng được gởi đến tận tay các cử tọa tham dự. Nội
dung của đặc san gồm nhiều bai vở và hính ành giá
trị về trường Luật Khoa Sàigòn.



Kịch thơ “Hận Nam Quan” đang được diễn
xuất bới Ls. Nguyễn Tiến Đạt và Kỹ sư
Nguyễn Ngọc Bảo, Cựu SVLKSG( H. trên) –
 Hài kịch “Ông Nội Trợ” với NGuyễn Tiến
Đạt và Việt Bảo (H. dưới)

* Nhạc cảnh Hội Nghị Diên Hồng làm sống lại
khí thế hào hùng hcống ngọai xâm Phương Bắc
trong lịch sử Việt Nam.

Hình lưu niệm: Các CSVLK: Hùng (Cali), Ls Nguyễn
Thành (Florida), Ts. Trần Minh Lợi, Lưu Hữu Phúc,
Ls. Nguyễn Vạn Bình & phu nhân Mã Liễu (Cali),
Phu nhân của Hùng, Sơn và Phúc và …(không rõ
tên), phu nhân và Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng, Lê
Tích Sơn và…(?).

* Phu nhân Lưu Hữu Phúc (Đang nói chuyện với ai
đó?), Ls. Nguyễn Vạn Bình, CSVLK Trương Văn Lâu
(Đặc trách chụp hình cho Hôi Ngô) và Ls. Thiện Ý
Nguyễn Văn Thắng

*Mrs La Yến, phu nhân Ls. Ngô Hữu Liễn,và
Mrs Lan phu nhân Ls Nguyễn Tiến Đạt đứng hai
bênái nữ anh chi Dat & Lan và Ban Hợp ca Luât
KHoa chuẩn bị lên sân khấu trình diễn
Sau đó, là một chương trình văn nghệ đặc sắc do
các cựu sinh viên Luật Khoa và thân hữu trình diễn
qua các màn đơn ca, hợp ca và nhạc cảnh.
Hội Ngộ Mùa Xuân 2010 của cựu sinh viên
Luật Khoa Sàigòn toàn cầu được mọi người tham
dự xem là thành công vì qui tụ được nhiều người
tham dự , nói lên được lập trường Quốc Gia yêu
chuộng tự do dân chủ, bảo vệ lãnh thồ VN và thật
vui vẻ vì tạo dịp các bạn đồng môn gặp gở sau 35
năm lưu lạc.Đại HộI đã được được kết thúc vào 10
giờ tối cùng ngày../.
Nguyễn Bình
Tường thuật từ Houston, Texas, Hoa Kỳ

* Hàng đầu (ngồi) từ trái sang phải: Các CSVLK: Ls. Nguyễn Sĩthụy (Connecticut), Ls. Nguyễn Thị Chính
(Houston), Ls. Hòang Cơ Long (Cali) Gs. Nguyễn Văn Ngải, Bs Vũ Ban (Houston), Ls. Ngô Văn Quang ( Cali) Tp.
Trang Sĩ Tấn(Houston), Ls. Nguyễn Thành (Florida)
*Hàng thứ hai (đứng):…(không rõ tên), Ls Lê Nga (Bỉ quốc)Ls Hòang Thị Châu Quyvà Ls. Trần Hòang Vân
(Cali)),Ls. Nguyễn Thị Muội, Phu nhân Nguyễn Trần Quý,Song Kim phu nhân Hòang Bách,Ls. Nguyễn Văn Thắng
(Houston),…, …(một chị không rõ tên), Ls. Loan Phương và phu quânHouston),)Ls Kim Oanh và Phu quân Bùi
Phụng đứng phía sau (Canada)…….(Bốn vị kế tiếp (Không rõ tên). Ts. Nguyễn Minh Triết (Houston), Ls. Nguyễn
Vạn Bình, Ts. Trần Minh Lợi (Cali), Bùi Bách Diệp, phu quân Ls Lê Nga (Bỉ quốc),Ls. Đòan Thanh Liêm (Cali), Ls
Nguyễn Thị Nhung & phu quân Vũ Quang Vân (Houston), Tp. Lê Đình Ngọc,Ls Nguyễn Mai , Hòang Bách
(Houston),…. (hai vị không rõ tên) và Nguyễn Trần Quý (Houston).
********
Xin Yêu cầu:
1/-Vị nào không rõ tên trong hình để chú thích, hoặc ai biết tên các CSVLK trong hình mà chúng tôi
không rõ, vui lòng thông báo cho biết để bổ túc.

2/- Hình chụp các nhóm khác dến tham dự Hội Ngộ Mùa Xuân 2010 Luât khoa xin vui lòng gửi cho
chúng tôi cới chú thích tên để bổ túc hình ảnh cho bai tường thuật này. Vì hình trên cũng chỉ là hình
chụp một nhóm, không phải là tất cả CSVLKSG tham dư Hội Ngô.
Chân thành cảm ơn.
Ban Tổ Chức.

