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THÖ CAÛM TAÏ 

          
         
         
      Caâu Laïc Boä Luaät Khoa Vieät Nam  chaân thaønh caûm taï quyù aân 
nhaân, caùc vò chuû vaên phoøng nghieäp vuï vaø caùc cô sôû thöông maïi do 
chính caùc cöïu sinh vieân luaät khoa hoaëc thaân nhaân hay quyù thaân höõu 
ñieàu haønh, ñaõ baûo trôï taøi chaùnh döôùi moïi hình thöùc giuùp thöïc hieän 
Ñaëc san Luaät khoa 2007 naøy. 
        Chuùng toâi aân caàn giôùi thieäu vaø öôùc mong caùc giôùi thaân chuû, ñaëc 
bieät laø gia ñình caùc cöïu sinh vieân luaät khoa Vieät Nam, tích cöïc uûng 
hoä khi coù nhu caàu lieân quan ñeán caùc nghieäp vuï vaø caùc cô sôû thöông 
maïi ñöôïc giôùi thieäu trong Ñaëc san Luaät khoa 2007. 
         Nhaân dòp ñaàu naêm, Caâu Laïc Boä Luaät Khoa Vieät Nam kính 
chuùc quyù aân nhaân, quyù thaân chuû quaûng caùo cuøng gia ñình vaø quyù 
ñoàng höông Vieät Nam ôû Houston vaø ôû khaép nôi taïi haûi ngoïai cuõng 
nhö ñoàng baøo trong nöôùc: 
 

MOÄT NAÊM MÔÙI ÑINH HÔÏI 2007 
AN KHANG, THÒNH VÖÔÏNG VAØ VAÏN SÖÏ NHÖ YÙ. 

 
Houston, Xuaân Ñinh Hôïi 2007 

Caâu Laïc Boä Luaät Khoa Vieät Nam (VILAS) 
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                LÔØI PHI LOÄ 
    
       Hoaøi baõo vaø öôùc mô cuûa caùc Cöïu Sinh Vieân Luaät Khoa thì 
thaät nhieàu, song thöïc teá ñaõ khoâng chieàu theo yù muoán chuû quan cuûa taát 
caû chuùng ta.   
       Nhôù laïi caùch nay baåy naêm, laàn ñaàu tieân sau 25 naêm soáng löu 
vong nôi queâ ngöôøi, moät cuoäc hoïp maët ñoâng ñaûo caùc cöïu sinh vieân 
Luaät Khoa Saøi goøn ñaõ dieãn ra taïi Thaønh Phoá Houston, Tieåu Bang 
Texas, Hoa Kyø. Ñoù laø cuoäc Hoäi Ngoä Muøa Xuaân Cöïu Sinh Vieân Luaät 
Khoa naêm 2000, ñaõ quy tuï khoaûng 400 cöïu sinh vieân Luaät khoa vaø 
gia ñình, trong ñoù coù söï hieän dieän cuûa boán cöïu Giaùo sö  Ñaïi Hoïc 
Luaät Khoa Saøi Goøn: GS. Nguyeãn Cao Haùch & Phu nhaân, Gs, Mai 
Vaên Leã, Gs. Nguyeãn Huy Ñaåu vaø GS. Nguyeãn Vaên Canh.  
      Sau cuoäc hoäi ngoä coù tính lòch söû naøy, moät soá  caùc cöïu sinh vieân 
luaät khoa thaáy coù nhu caàu quy tuï thaønh moät toå chöùc ñeå sinh hoaït tri 
thöùc vaø aùi höõu,ñöa ñeán söï hình thaønh Caâu Laïc Boä Luaät Khoa Vieät 
Nam, goïi taét laø VILAS (Vietnamese Law Society). Thôøi gian ñaàu soá 
ngöôøi tham döï khaù ñoâng, sinh hoaït tri thöùc thaät soâi noåi, vôùi caùc buoåi 
thuyeát trình hoäi luaän thu huùt nhieàu cöïu sinh vieân luaät khoa vaø thaân 
höõu. Moät Uûy Ban Ñaëc Nhieäm thöù nhaát ñöôïc thaønh laäp, vôùi tham voïng 
thöïc hieän ñeà aùn nghieân cöùu soá 1 veà “Döï thaûo Hieán phaùp cho moät cheá 
ñoä daân chuû Vieät Nam töông lai”. Ñaây laø moät trong nhieàu döï aùn 
nghieân cöùu mang tính heä thoáng vaø toaøn dieän cho moät moâ hình cheá ñoä 
chính trò daân chuû Vieät nam töông lai, döï kieán hieän thöïc trong voøng 10 
naêm tôùi (2000-2010) 
      Theá roài thôøi gian troâi qua, moïi tham voïng veà hoïat ñoäng tri thöùc 
thöïc teá chæ coøn thu nhoû laïi moãi naêm thöïc hieän ñöôïc moät Ñaëc san Luaät 
khoa, vôùi caùc hoaït ñoäng mang tính aùi höõu nhö  thaêm Thaày thaêm baïn, 
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chia vui xe buoàn vôùi ñoàng moân, ñoàng lieâu. Traïi Heø Luaät Khoa döï tính 
thöïc hieän haøng naêm cuõng nhö “Ñeâm Luaät Khoa” döï ñònh toå chöùc 
haøng thaùng. . . thöïc teá cuõng raát ít cöïu sinh vieân luaät khoa tham döï. Ñi 
tìm nguyeân nhaân thaät khoâng khoù: Taát caû caùc cöïu sinh vieân haàu heát 
tuoåi ñaõ cao, ña soá quay veà vôùi ñôøi soáng rieâng tö, tìm nieàm vui vôùi gia 
ñình con chaùu hôn laø taäp theå. Moät soá ít coøn tính naêng ñoäng thì quaù 
laém cuõng khoâng theå laøm gì hôn caùc hoaït ñoäng aùi höõu thoâng thöôøng 
nhö caùc ñoaøn theá khaùc. Phaûi chaêng, naêm hay 10 naêm nöõa, theo quy 
luaät thoaùi hoaù vôùi thôøi gian, soá ít naêng ñoäng naøy roài cuõng seõ rôi ruïng, 
vaø nhö theá moïi hoaøi baõo vaø öôùc mô cuõng seõ lòm taét vôùi thôøi gian naêm 
thaùng? 
      Theá nhöng, ngaøy naøo coøn nhöõng nhaân toá tích cöïc cuûa moät taäp theå 
vang boùng moät thôøi, vôùi ít nhieàu nieàm töï haøo quaù khöù, chuùng ta vaãn 
coá gaéng laøm nhöõng gì toát ñeïp coù theå laøm ñöôïc cho con ngöôøi, xaõ hoäi 
vaø Ñaát Nöôùc . Trong yù höôùng aáy, Caâu Laïc Boä Luaät Khoa Vieät Nam 
öôùc mong qui tuï caùc nhaân toá tích cöïc coøn laïi cuûa taäp theå Luaät Khoa 
chuùng ta ôû moïi nôi, trong cuõng nhö ngoøai nöôùc, ñeå cuøng laøm nhöõng 
vieäc toát ñeïp aáy. 
      Öôùc mong quyù Giaùo sö, quyù Nieân tröôûng vaø caùc baïn cöïu sinh vieân 
luaät khoa khaép nôi coäng taùc, hoå trôï, ñeå haøng naêm coù ñöôïc moät Ñaëc 
san Luaät khoa nhö moät saûn phaåm tri thöùc, duø khoâng mang tính tieâu 
bieåu, cuûa taäp theå roäng lôùn Luaät Khoa chuùng ta. Moïi khieám khuyeát 
chaéc chaén phaûi coù trong Ñaëc san Luaät Khoa 2007, raát mong ñöôïc 
quyù Giaùo sö, Quyù Nieân Tröôûng vaø caùc baïn CSVLK chæ giaùo, caûm 
thoâng vaø boû qua cho. 

Houston, ngaøy 18 thaùng 3 naêm 2007 
BAN BIEÂN TAÄP 

 
LAÙ THÖ  

* * * * * * KHOA TRÖÔÛNG 
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LAÙ THÖ  

* * * * * * KHOA TRÖÔÛNG 
 
 
NGUYEÃN CAO HAÙCH   
* * * * * * * * * * * * * 
Thạc sĩ kinh tế, nguyên 
Khoa Trưởng Ñaïi hoïc 
Luật khoa Sàigòn 
 
 
 
 

Thaân göûi: - Caùc baïn trong Caâu Laïc Boä Luaät Khoa Vieät 
                     Nam 
                  - Caùc baïn cöïu sinh vieân Luaät Khoa Saøi Goøn, 
  
         Chuùng ta chia tay nhau thaám thoùat ñaõ quaù 30 naêm .Neáu tính 
tuoåi trung bình cuûa caùc baïn naêm 1975, khi Tröôøng Luaät Saøi Goøn 
ñoùng cöûa, laø 20, thì naêm nay caùc baïn ñaõ quaù tuoåi 50, töùc laø quaù nöûa 
ñôøi ngöôøi ñaõ qua. 
         Coøn toâi thì sao? Toâi gaàn 90 tuoåi roài. Tôùi luùc naøy vaø nghó ñeán 
tình thaân thieát cuûa chuùng ta, toâi thôû daøi vì nghó ñeán caâu cuûa ngöôøi 
xöa: 
   “ Than oâi! Coâng chöa thaønh, danh chöa toïai; traêm naêm thaân theá  
aùnh taø döông” 
        Than thaân traùch phaän laø rieâng cho mình., nhöng trong caùi buoàn 
maø vaãn giöõ ñöôïc hy voïng traøn treà, vì tuoåi 50 nhö caùc baïn, môùi laø nöûa 
ñôøi ngöôøi. Nöûa coøn laïi, töï tin vaø töï haøo laø kieán thöùc traøn treà, kinh 
nghieäm coù dö. Vôùi moät loøng phuïc vuï Giang Sôn Ñaát Nöôùc., lo gì maø 
chaúng coù cô hoäi ñeå troå taøi maø hy sinh? 
        Ñoù laø lyù töôûng cao xa nhaát cuûa cuoäc ñôøi. 
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        Ñaønh raèng lyù töôûng laø aùnh saùng soi ñöôøng cho ngöôøi thanh nieân 
Vieät Nam soáng taïi Myõ Quoác, nhöng con ñöôøng ñi coøn daøi, laøm theá 
naøo ñeå traùnh moïi choâng gai ñeå soáng moät cuoäc ñôøi thanh nhaøn vaø cao 
ñeïp? Ngöôøi thanh nieân trí thöùc nhö caùc baïn phaûi laøm theá naøo ñeå 
thích nghi vôùi hoøan caûnh? 
        Ñeå traû lôøi caâu hoûi phöùc taïp ñoù, toâi haõy taïm möôïn lyù luaän cuûa 
Robert Reich. 
        Robert Reich sinh naêm 1946, laø moät giaùo sö kinh teá hoïc taïi Ñaïi 
hoïc Havard vaø laø taùc giaû pho saùch noåi tieáng The Work of Nations 
xuaát baûn naêm 1991. Reich ñaët roõ vaán ñeà caên baûn: 
         Taïi sao ngöôøi giaàu cöù giaàu theâm maõi, vaø taïi sao ngöôøi ngheøo 
caøng ngaøy caøng luïn baïi theâm? 
         Xaõ hoäi Myõ coù maáy ngaønh hoïat ñoäng chính yeáu: Hoïat ñoäng cheá 
bieán kyõ ngheä (Manufactury); moïi hình thöùc dòch vuï (Services); ñieàu 
khieån trong caùc ngaønh saûn xuaát (Managerial); hoïat ñoäng chuyeân 
moân saûn xuaát (technical); thö kyù baøn giaáy (secretarial) 
         Caùc baïn ñaõ choïn moät ngaønh theo sôû thích, theo kinh nghieäm vaø 
theo kieán thöùc chuyeân moân; trong ngaønh xe hôi (automotive); hoaëc 
ngaønh saûn xuaát saét theùp (steel) hay maùy toùan ñieän töû (computer); 
hoaëc chuyeân moân quaûng caùo (advertisisy); hoaëc bieán cheá thöïc phaåm 
(food processing); hoaëc nghieäp vuï taøi chaùnh (finance). 
         Ñoù laø nhöõng ngheà chính yeáu taïi Myõ quoác. Keå sô qua caùc ngheà 
nghieäp laø tìm ra ngay ñöôïc lyù do taïi sao nhieàu ngöôøi ñang höng 
thònh vaø tieán mau ñeán giaàu coù, vaø nhöõng nhieàu ngöôøi ñang suy thoùai 
aùc haïi. 
         Lyù do chính laø: Hoïat ñoäng kinh teá theo con ñöôøng moøn maø moïi 
ngöôøi ñeàu quen thuoäc, thì ñang mau choùng xuoáng doác vaø khoù maø 
traùnh ñöôïc baàn cuøng. Myõ goïi caùc ngöôøi ñoù laø routine producer. 
         Nhöõng ngöôøi nhieàu saùng kieán vaø tìm ñöôïc nhöõng bieän phaùp taân 
kyø ñeå thoûa maõn nhöõng yeâu caàu coù nhieàu maõi löïc phuïc vuï. Nhöõng 
ngöôøi nhaän ñònh tröôùc ñöôïc  nhöõng nhu caàu hieän coøn tieàm taøng, vaø 
saùng cheá ñöôïc bieän phaùp taân kyø ñeå ñaùp öùng, caùc ngöôøi ñoù deã thaéng 
lôïi. Ngöôøi thaéng lôïi coù saùng kieán ñeå sinh ra caùc bieän phaùp ñöa ñeán 
thaéng lôïi tieàn taøi. 
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         Trong xaõ hoäi coå truyeàn, ngöôøi Myõ thöôøng noùi raát ñuùng, laø 
chuùng ta cuøng ngoài chung trong moät chieác thuyeàn; vaø nöôùc thuûy 
trieàu seõ ñöa xaõ hoäi cuøng leân hay cuøng xuoáng. Toøan theå xaõ hoäi thònh 
vöôïng hay ngheøo khoå theo ñaø thaêng tieán hay luïn baïi vaø suy thoùai 
tuøy theo ñaø tieán hoùa hay suy thoùai cuûa caùc toå chöùc saûn xuaát., hoaëc 
tuøy theo toøan theå neàn kinh teá quoác gia phaùt trieån hay suy traàm. 
        Moät thôøi xa xöa, nhaän xeùt ñaïi cöông ñoù laø phaûn aùnh thöïc taïi. 
Ngaøy nay, noù quaù mô hoà, xa thöïc teá. Ñaønh raèng toøan theå neàn kinh teá 
vaãn leân hay xuoáng nhö nöôùc thuûy trieàu, nhöng toøan theå chuùng ta 
khoâng ngoài trong moät con thuyeàn duy nhaát. Coù nhieàu thuyeàn, cuõng 
coù thuyeàn theo ñuùng thuûy trieàu. Coù nhieàu thuyeàn khoâng bao giôø 
chìm ñaém. Cuõng coù thuyeàn tieán mau tôùi ñích cuûa mình, trong khi 
thuyeàn khaùc laïi luïn baïi. 
         Thuyeàn naøo toøan nhöõng ngöôøi theo ñöôøng moøn coå truyeàn maø 
hoïat ñoäng moät caùch maùy moùc, khoâng coù saùng kieán, caøng khoâng coù 
khaû naêng laõnh ñaïo, maø chæ bieát hoïat ñoäng theo ñöôøng loái coå truyeàn 
quen thuoäc, thuyeàn ñoù seõ chìm ñaém, maëc daàu nöôùc thuûy trieàu ñang 
daâng leân cao. 
         Ngöôøi Myõ goïi loái hoïat ñoäng maùy moùc ñeå kieám aên laø routine 
producer. Ñaønh raèng haïng nhaân coâng naøy cuõng coù theå gaây aùp löïc ñeå 
ñoøi hoûi taêng thuø ñaùp, nhöng khaû naêng aùp löïc duy nhaát cuûa hoï laø döïa 
vaøo soá ñoâng. 
        Nhöng moät thaønh phaàn quan troïng cuûa caùc saûn phaåm tieâu thuï 
ñaïi chuùng laø caùc phí toån chuyeân chôû. Noù caøng ngaøy caøng haï daàn. 
Caùc cô xöôûng taân kyø raát deã thieát laäp khaép nôi, khieán daân moät xöù 
ngheøo khoå cuõng deã kieám ñöôïc vieäc khoûi cheát ñoùi. 
      
         * Toùm laïi, ngöôøi Vieät soáng taïi Myõ chôù neân theo con ñöôøng 
moøn quen thuoäc, vì noù ñoøi hoûi raát ít gaéng söùc lieân tuïc. Caùc coâng ty 
lôùn ôû Myõ luoân luoân tìm caùch giaûm bôùt phí toån nhaân coâng- Nghóa laø 
luoân tìm caùch sa thaûi nhaân coâng. Phöông phaùp duy nhaát ñeå töï baûo veä 
laø luoân luoân tieán trieån. Luùc naøo cuõng neân ñeà phoøng ñe doïa maát vieäc. 
        Thí duï nhö vieäc ñaùnh maùy (key puch operation) thì thuø lao laø 
$6.50 moät giôø (naêm 1990). Ngöôøi laøm vieäc ñoù chôù quaù voäi yeân trí laø 
khoâng ai tranh vieäc., vì thuø lao quaù thaáp. Ñöøng queân raèng taïi nhieàu 
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xöù chaäm tieán treân theá giôùi, thuø lao quaù 6 dollar moät giôø ñöôïc coi laø 
raát cao , vaø coøn saün loøng nhaân vieäc vôùi khoûan thuø lao thaáp hôn nhieàu 
nöõa. 
       Cuõng khoâng neân yeân trí laø nghieäp ñoøan (union membership) seõ 
beânh vöïc mình ñeå traùnh moïi sa thaûi. 
         Ñaây laø vaøi soá thoáng keâ neân ñeå yù: Naêm 1960, ít nhaát laø 35% 
nhaân coâng (ngoøai noâng nghieäp) laø hoäi vieân nghieäp ñoøan. Tôùi naêm 
1980 chæ coøn 25% chòu ôû laïi nghieäp ñoøan- Vaø tôùi naêm 1989, tyû soá ñoù 
xuoáng 17%. 
         Taïi sao theá? Vì ai toäi vaï gì maø traû tieàn nghieäp ñoøan khi noù 
khoâng laøm ñöôïc gì ích lôïi cho mình? 
         Ta haõy laáy thí duï trong ngaønh oâ toâ vaø saét theùp, nghieäp ñoøan ñaët 
nguyeân taéc caên baûn: Khi caàn sa thaûi thì thôï naøo vaøo sau choùt phaûi ra 
truôùc tieân. Neáu baây giôø ngöôøi Vieät ôû Myõ xin vaøo laøm thì neân chôø ñôïi 
laø bò ñuoåi baát kyø luùc naøo.. 
* * *Toâi cuõng bieát raèng, caùc baïn cöïu sinh vieân Tröôøng Luaät, coù 
nhieàu ngöôøi raát gioûi vaø hoïc raát taøi. Nhöng thieát töôûng cuõng neân ñeå yù 
ñeán tình hình chung. 
         Toâi mong raèng seõ coøn nhieàu cô hoäi ñeå trao ñoåi yù kieán vôùi caùc 
baïn. 
         Vaäy xin chuùc toøan theå caùc anh chò em cöïu sinh vieân luaät khoa 
Vieät nam noùi chung, caùc cöïu sinh vieân Luaät Khoa Ñaïi Hoïc Ñöôøng 
Saøi Goøn noùi rieâng, gaëp nhieàu may maén vaø luoân thaønh coân myõ maõn. 

NGUYEÃN CAO HAÙCH 
San Diego, ngaøy 22 thaùng 1 naêm 2007 

Gs. Nguyeãn Cao Haùch & Phu Nhaân môû quaø löu nieäm, vôùi hai Cöu SVLK 
Quyønh Lan & Phaïm Thò Minh thay maët BTC kính taëng trongHoäi   Ngoâ Muøa 
Xuaân 2000 cöïu sinh vieân Luaät Khoa Saøigoøn taïi Houston, Texas, Hoa Kyø (12- 
3 -2000) 
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H.1:
 Hà
ng đầu ( từ 
phải sang 
trái): cố GS 
Nguyễn huy 
Chiểu, GS 
Vũ quốc 
Thúc, GS 
Nguyễn cao 
Hách.Hàng 
2: Cố GS 
Lưu văn 
Bình, GS 
Hà như 
Vinh, GS 
Nguyễn văn 
Canh. 

Hàng 3: cố GS Tôn thất 
Trung Nghĩa ( sau GS Bình); 
GS Nguyễn xuân Lại ( sau 
GS Hà như Vinh); GS Vũ 
quốc Thùy ( sau GS Nguyễn 
văn Canh).  Hình chuïp trong 
ngày lễ phát văn bằng Cử 
Nhân niên học 1973-1974 
ngày 21 tháng 12, 74. 
 

H.2 Hàng đầu ( từ phải 
sang trái) GS Nguyễn cao 
Hách, cố GS Bùii tường 
Chiểu.  
Hàng  2: GS Hà như Vinh, 
GS Nguyễn văn Canh, cố GS 
Trịnh xuân Ngạn Hàng 3: GS 
Vũ quốc Thùy ( sau GS 
Nguyễn văn Canh), GS Vũ 

việt Hương (?)Hàng 4: GS Nguyễn xuân Lại ( Sau cố GS Trịng xuân Ngạn) 
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THAM LUAÄN: 
PHÂN QUYỀN - PHÂN NHIEÄM 

VÀ ĐIỀU 4 HIẾN 
PHÁP VC 1992 

 
GS Nguyễn văn Canh 
       30 tháng 1, 06 
 
LTS. Giaùo sö  Nguyeãn  Vaên Canh, Tieán 
só Coâng Phaùp, hoïc giaû nghieân cöùu Vieän 
Hoover veà Chieán tranh caùch maïng vaø 
Hoøa bình thuoäc Vieän Ñaïi hoïc Stanford; 
nguyeân giaùo sö vaø Phuï taù Khoa Tröôûng 
Ñaïi Hoïc Luaät khoa Saøigoøn.  

          
         Bất cứ một sinh viên Luật Khoa nào thuộc Đại Học Luật Sàigòn 
sau khi bước qua ngưỡng cửa trường Luật ở số 17 Đường Duy Tân 
Sảigòn trước đây cũng đều phải học môn Hiến Pháp căn bản, hoặc do 
cố Gáo Sư Lưu văn Bình, hay cố Giáo sư Nguyễn văn Bông, hoặc 
Gíáo Sư Lê đình Chân ( hiện cư ngư ở Vancouver, BC, Canada) giảng 
dạy. Trong môn học này quí vị Giáo sư trên có đề cập tới một vấn đề 
quan trọng là Phân Quyền hay Phân Nhiệm trong Hiến Pháp. Đây là 
vấn đề căn bản, vấn đề chỉ đạo chi phối họat động của các cơ quan 
công quyền  được thiết lập trong một thể chế dân chủ, tự do thực sự. 
 
Phân quyền và Phân Nhiệm. 
        Lý thuyết phân quyền: Quyền hành của quốc gia được phân 
chia cho nhiều cơ quan khác nhau với nhiệm vụ riêng biệt như Lập 
pháp : Quốc hội làm luật; Hành pháp: Tổng thống trong Tổng thống 
chế, hay Thủ tướng trong Đại nghị chế thi hành luật pháp do Quốc 
hội làm ra, và Tư Pháp: hệ thống Toà án, xét xử các vụ vi phạm luật 
pháp. Các cơ quan này độc lập với nhau. Cơ quan nọ không thể và 
cũng không có quyền chi phối cơ quan kia. 
         Lý thuyết phân nhiệm: Các cơ quan  trên cũng đựơc thiết lập 
riêng biệt, cũng có nhiệm vụ thực hiện một nhiệm vụ được giao phó. 
Tuy nhiên các cơ quan này không độc lập với nhau. Vì tính cách 
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không độc lập này, một cơ quan sẽ có quyền trội yếu chế ngự cơ quan 
kia. Thường thì cơ quan hành pháp hay lấn quyền và từ đó trở thành 
độc tài. Hiến pháp các quốc gia dân chủ không chấp nhận lý thuyết 
phân nhiệm. 
          Một nguyên tắc phải có được áp dụng trong hệ thống Phân 
quyền là Kiểm soát và Thăng bằng giữa các cơ quan công quyền này. 
Mục đích là để cơ quan nọ trong 3 cơ quan kể trên  có quyền kiểm 
soát cơ quan kia, ngõ hầu không cho một trong 3 cơ quan được tự do 
hành động, vượt quá quyền hạn của mình được Hiến pháp giao phó. 
Trên căn bản đó, khi định chế này được thiết lập, thì cần có các cơ 
chế được thiết lập như thế nào để quyền hành các cơ quan ấy được 
thăng bằng với nhau. Từ đó, người ta  có thể ngăn chặn quyền hành 
tập trung vào một cơ quan. Khi quyền hành của quốc gia tập trung 
vào một cơ quan , cơ quan ấy sẽ lạm dụng và là đi tới độc tài, vì 
không có bộ phận nào làm máy hãm việc hành sử quyền lực của cơ 
quan ấy.  
        Và guồng máy quốc gia sẽ  được vận hành trên căn bản này. 
 
Việt cộng áp dụng lý thuyết nào và Vai trò của 
Đảng CS qua điều 4 HP?  
        Võ chí Công, chủ tịch nước và cũng là Chủ tịch Ủy Ban Sửa 
Đổi Hiến Pháp trong một bài viết về  Sửa Đổi Hiến Pháp vào tháng 1 
năm 1992 nói “…Đây là vấn đề cần phải được nhận thức rõ. Hiến 
pháp được sửa đổi có thiết lập các cơ quan Hành pháp, Lập pháp, Tư 
pháp, nhưng chỉ qui định NHIÊM VỤ của mỗi cơ quan ấy, mà không 
ban cấp QUYỀN của mỗi cơ quan này đối với cơ quan kia” (Nguyễn 
văn Canh,CSTDV, Q. I, tr. 132 In lần thứ 2, 2003). 
          
         Như vậy, Đảng Cộng Sản không chấp nhận thuyết phân quyền. 
Mỗi cơ quan do Hiến pháp 1992 lập ra chi thi hành một nhiệm vụ. 
Câu hỏi là ai là kẻ ra lệnh cho các cơ quan này để làm nhiệm vụ được 
giao phó? Nhìn vào điều 4 của Hiến Pháp ấy, ta thấy đây là vai trò 
của Đảng Cộng sản: “Đảng Cộng sản Việt nam… là lực lượng lãnh 
đạo Nhà nước và xã hội.” Mà Đảng Cộng sản, chỉ là một tổ chức tư 
nhân, không do Hiến Pháp thiết lập, (ở trên trời rơi xuống) lại là tổ 
chức đứng ra lãnh đạo các cơ quan công quyền do Hiến pháp thiết 
lập: Hành, Lập, Tư pháp. Điều 4 này đã định chế hóa vai trò độc tôn 
của Đảng Cộng Sản. 
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         Hậu quả rõ rệt là  mọi quyền hành được tập trung trong tay 
Đảng Cộng sản VN. Đảng đứng trên hết, không có cơ quan nào có 
quyền cao hơn Đảng. Nếu Đảng lạm quyền, như đang xảy ra, không 
ai có thể chế tài Đảng được. Đó là nguồn gốc pháp lý để thiết lập chế 
độ tòan trị của VC. 
 
Vấn đề hủy bổ điều 4 Hiến Pháp. 
         Câu hỏi là nếu hủy bỏ điều 4 Hiến Pháp như có người đòi hỏi, 
liệu có được dân chủ không hay có hi vọng gì cho ứng cử viên  độc 
lập  không (đa đảng trong một phạm vi nhỏ hẹp dù quan niệm như 
thế)? 
         Câu trả lời là:  không. Tại sao?  
       -Khi đòi hỏi bỏ điều 4 Hiến Pháp, người ta nghĩ rằng Đảng Cộng 
Sản hết “lãnh đạo nhà nước và xã hội” và như thế hết quyền. Điều 
này không thể xảy ra vì có một cơ quan khác được Hiến Pháp ban cấp 
một quyền chi phối mọi sinh hoạt chính trị  và đời sống của nhân dân. 
Đó là Mặt Trận Tổ Quốc. Điều 9 Hiến pháp 1992 qui định “ Mặt Trận 
Tổ Quốc Việt nam (MT)…  là cơ sở chính trị của chính quyền nhân 
dân. MT động viên nhân dân thực hiện quyền làm chủ…, giám sát 
hoạt động của cơ quan Nhà Nước, đại biểu dân cử và cán bộ,viên 
chức Nhà nước.”  ‘Động viên nhân dân thực hiện quyền làm chủ’ có 
nghĩa là Đảng vận động để cử đại diện của MT ( là đại diên của nhân 
dân) vào nắm các chức vụ trong chính quyền, như dân biểu quốc hội 
hay hội viên các cơ quan quyết nghị cấp thấp ( Hội Đồng tỉnh/ xã 
v.v.). Rồi từ đó đại diện của MT được cử vào các cơ quan chấp hành 
từ trung ương (chính phủ) xuống các địa phương ( tỉnh hay xã). Cử 
người có nghĩa là lựa chọn người đủ “tiêu chuẩn” để ứng cử vào các 
chức vụ ấy. Hơn thế nữa, MT còn có ‘quyền giám sát hoạt động của 
các  đại biểu dân cử (thành viên của Quốc Hội, các Hội Đồng dân cử 
các cấp địa phương), và các cán bộ viên chức nhà nước’ (viên chức 
chấp hành nghĩa là từ Trung Ương như Chủ tịch nước, Thủ tướng v.v. 
đến các cấp địa phương nữa.) Đó là tinh thần của vai trò “ cơ sở chính 
trị của chính quyển nhân dân” mà MT được Hiến pháp giao phó. Và 
như thế Đảng CS vẫn còn đó để chỉ đạo dù Đảng lúc này dấu mặt và 
chỉ là một thành viên của MT. 
      -Mặt khác, khi các cơ quan công quyền là Hành, Lập ,Tư pháp chỉ 
có nhiệm vụ thi hành công việc mà Hiến pháp giao phó, thì trên 
nguyên tắc không có cơ quan nào xâm lấn và chi phối cơ quan kia. 
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Thực tế, quyền hành sẽ tập trung vào cơ quan nào được giao phó 
nhiệm vụ chấp hành. Cơ quan ấy được cấp phát  các phương tiện để 
lo về an ninh, quân đội, xã hội, giáo dục… Cơ quan này chính là 
Hành Pháp. HP nắm các phương tiện ấy trong tay để hành động. HP 
sẽ lấn quyền và trong trường hợp đó xảy ra thì các cơ quan kia không 
làm gì được và sẽ phục tùng. Nhiều người sẽ tìm cách vận động, đi 
đêm để giành giật quyền hành. Và trong tình trạng đó HP trở thành 
một tập thể độc tài trong đó Đảng CS cũng vẫn núp trong bóng tối để 
giật dây. Và vấn đề sẽ trở lại như cũ: vẫn là  chế độ độc tài do Đảng 
Cộng Sản lãnh đạo. 
        Trong phạm vi bài này, tôi không đề cập tới ý thức hệ Xã Hội 
Chủ Nghĩa cũng được định chế hoá trong phần lớn các điều khỏan 
của Hiến Pháp. Vấn đề này sẽ được đề cập trong một bài khác. 
         Điểm chính ở đây là không phaỉ huỷ bỏ điều 4 Hiến pháp để có 
thể giải quyết được  vấn đề độc tài đảng trị, mà là huỷ bỏ tòan bộ 
Hiến pháp của VC./. 
* * * * * * * * * 
ĐÒI HỦY BỎ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP VIỆT CỘNG 
      
Nguyễn văn Canh 
10 tháng 12, năm 01 
 
         Trong những năm gần đây, nhiều nhà đấu tranh cho dân chủ ở 
trong nước cũng như ở hải ngoại gia tăng tiếng nói đòi hỏi lãnh đạo 
đảng Cộng sản Việt nam (Đảng) phải hủy bỏ điều 4 Hiến Pháp được 
ban hành năm 1992.  
         Hiển nhiên các đòi hỏi này nhắm vào: 
    1) vai trò độc tôn của Đảng Cộng sản trong việc "lãnh đạo nhà 
nước và xã hội";  
    2) việc giành độc quyền "cho giai cấp công nhân " Việt nam trong 
công việc cai trị, vì họ là "đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp 
công nhân, nhân dân lao động và của cả nước";  
    3) Đảng đi "theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ chí Minh"; 
và áp dụng các biện pháp phi dân chủ. 
         Các đòi hỏi đó xoáy vào hai trọng điểm : độc quyền cai trị của 
Đảng và độc quyền cai trị này chỉ giành cho một nhóm nhỏ, khoảng 
vài ngàn người trong xã hội. Và nhóm này chỉ là một số ít được lưạ 
chọn trong số hơn 2 triệu Đảng viên. Ngoài ra, tất cả các thành phần 
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(giai cấp) còn lại bị gạt ra ngoài, và coi là bị trị. Các ý niệm độc 
quyền này được thể hiện một cách chính thức bằng cách chỉ đưa 
người của Đảng vào các chức vụ (lãnh đạo) trong guồng máy cai trị 
từ trung ương đến điạ phương. Ở đây có điểm đặc biệt được nêu ra là 
vì Đảng phải đóng vai trò cai trị trong thời kỳ Đổi Mới, nghĩa là thi 
hành nhiệm vụ công quyền Công Khai ( trái với những việc làm bưng 
bí trong thời kỳ bí mật và toàn chế), tình trạng đó làm để lộ các trạng 
thái bất lực, tham nhũng trầm trọng, đàn áp nhân dân một cách thô 
bạo , và bóc lột tàn nhẫn các giai cấp khác của các đảng viên ..... 
         Nhóm chữ "theo Lý thuyết Mác-Lênin" ghi trong Hiến Pháp gợi 
ra ý niệm chuyên chính vô sản, với đấu tranh của giới vô sản chống 
giai cấp bị gán cho tội bóc lột, bằng biện pháp bạo lực; và "tư tưởng 
Hồ chí Minh" thì tiềm tàng ý nghĩa "phanh thây uống máu quân thù " 
(Quốc ca của Việt cộng). 
         Quan niệm một chế độ cai trị như vậy trong một Hiến Pháp hiển 
nhiên không thể được chấp nhận, vì Hiến pháp là văn kiện căn bản 
qui định mọi quyền và nghĩa vụ căn bản của người dân v.v.. Đó là 
những quyền bất khả xâm phạm. Cần phải có các cơ chế được thiết 
lập để bảo đảm các quyền ấy, đặc biệt là tính mạng và tài sản của họ. 
Luật pháp phải được áp dụng đồng đều cho mọi người dân sinh sống 
trong lãnh thổ, cũng như mưu cầu hạnh phúc chung cho cả toàn thể 
một dân tộc.... 
         Để đề phòng chống đối, Đảng Cộng Sản Liên sô đã trù liệu 
nhiều bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản trong việc cai trị 
đất nước. Việt cộng chỉ nhắm mắt chạy theo. 
1.Định chế hoá vai trò của Đảng trong Hiến Pháp. 
         Điều 4 Hiến Pháp VC qui định rằng đảng Cộng sản là một tổ 
chức chính thức y như một tổ chức công quyền của một quốc gia, 
buộâc mọi thành phần quốc dân phải chấp nhận vài trò độc tôn của 
nhóm quyền lợi ấy; rằng Đảng của một thiểu số nhỏ được đặc biệt 
ban cấp vai trò lãnh đạo Nhà nước và Xã hội, có quyền ấn định các 
đường lối buộc mọi người phải tuân theo, kể cả những gì chỉ phục vụ 
quyền lợi của thiểu số cầm quyền hay hãm hại các nhóm khác gồm cả 
xâm phạm đến tính mạng và tài sản của những người sau này bằng 
phương pháp phản dân chủ, nhưng lại nhân danh luật pháp. Đảng này 
chỉ vì củng cố quyền hành cho nhóm của mình, còn dám cả gan công 
khai thực hiện cả những gì mà quốc dân Việt coi là thiêng liêng, tối 
thượng của cả dân tộc, như nhượng một phần lãnh thổ  bao gồm 
khoảng gần 800 cây số vuông, trên đất liền dọc theo biên giới Hoa 
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Việt và trên lãnh hải thuộc phạm vi Vịnh Bắc Việt cho ngoại bang, 
bất kể các phản kháng.... Đảng này đang âm mưu ký Hiệp Ước Đánh 
Cá Chung với Trung Cộng, ngay sâu trong vùng Vịnh Bắc Việt, sau 
khi đã chia cắt và nhượng một một phần lãnh hải cho kẻ thù của dân 
tộc vào tháng 6 năm 2000 vừa qua. 
         Việc định chế hoá như vậy trong Hiến Pháp là bảo đảm vai trò 
cai trị một cách chính thức của Đảng. Ai chống lại sẽ bị trừng phạt 
"theo luật".  
2. Ngoài ra, còn thấy có những bảo đảm khác về vai 
trò của Đảng trong Hiến Pháp.  
         Vai trò này được lồng trong khái niệm của nhóm chữ "Xã Hội 
Chủ Nghĩa", cũng được Việt cộng chính thức được du nhập vào Hiến 
Pháp 1992. Xã hội Chủ Nghĩa được định chế hoá thành một chế độ, 
và bắt buộc mọi công dân Việt phải tuân phục, dù mục tiêu của Chủ 
nghĩa này trái với nguyện vọng hay mong ước của tòan dân. Ta cũng 
nên nhớ rằng khi người Cộng sản Việt nam nói tới Chủ Nghĩa Xã Hội 
và chính thức chép chủ nghĩa ấy vào Hiến pháp, thì đó chính là Chủ 
Nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ chí Minh theo tinh thần đã nói ở 
trên. Không phải Chủ nghĩa Xã hội ở vài nơi khác như ở Bắc Âu để 
thực hiện công bằng xã hội được thiết lập ở đấy. 
         Trong trường hợp này người cộng sản tỏ ra  khôn ngoan hơn: để 
cho Đảng núp dưới bóng cờ Xã hội Chủ Nghĩa, nghĩa là luồn người 
(chỉ cho đảng viên cốt cán mà thôi) vào các chức vụ công quyền của 
chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa, ngõ hầu kiểm soát mọi sinh hoạt quốc gia. 
Đây là cũng còn là nghệ thuật chơi chữ sành sỏi của Cộng sản như 
trong nhiều trường hợp, nhằm đánh lưà hay làm lạc hướng mọi ngưòi, 
và vì thế có người nghĩ rằng chỉ nhắm tới hủy bỏ điều 4 HP là đủ, mà 
quên mất tầm quan trọng của chế độ được mô tả trong Hiến Pháp. 
         Nhóm chữ "Xã Hội Chủ Nghĩa" được dùng trong Hiến Pháp 
1992 của Việt cộng là " Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam 
(CHXHCN)".  Chúng được tìm thấy ngay trong đầu đề Chương I và 
tại các điều khoản như 1, 2, 5, 14  v.v. Đó là chưa kể đến tinh thần 
của nó được ghi nhận trong Chế độ Kinh Tế Xã Hội Chủ Nghĩa 
(Chương II), Văn Hoá Giáo dục (Chương III), Bảo Vệ Chế Độ 
(Chương IV) khi VC nói về Bảo vệ Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa, và 
các Chương nói về Tổ Chức các cơ quan công quyền. Tinh thần ấy 
đều được phản ảnh rõ và cơ chế của Hiến Pháp được thiết lập để đạt 
mục tiêu của Chủ Nghĩa này. 
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         Đảng là kẻ thi hành hay thực hiện những gì được qui định trong 
chủ thuyết ấy. Để làm nhiệm vụ này, Đảng cộng sản là kẻ làm ra các 
chính sách theo đuổi mục đích của Xã Hội Chủ nghĩa và cũng lại là 
kẻ thực thi. Do đó, Chủ nghĩa xã hội và Đảng cộng sản là hai phần 
của một thực thể. Trong bối cảnh này, có điều 4 Hiến pháp hay không 
cũng không có gì thay đổi về vai trò của Đảng trong việc lãnh đạo 
quốc gia, nhất là Đảng nắm trọn quyền hành quốc gia trong tay mình. 
Các cơ quan công quyền trở thành công cụ của đảng hay nói khác đi 
là một tổ chức ngoại vi của đảng. 
         Như vậy, Đảng vẫn còn hiện diện, nghĩa là vẫn cai trị với cả 
guồng máy hành chính, quân đội và công an khổng lồ để đàn áp dân 
chúng nhân danh luật pháp. Chúng tiếp tục thao túng chính trường, 
mưu toan và trục lợi cho nhóm kể cả cướp đoạt tài sản quốc gia, cướp 
đoạt tài sản của dân chúng, dùng guồng máy chính quyền để khủng 
bố, đàn áp, bóc lột giới bị trị cho nhóm mình và chúng vẫn được Hiến 
pháp và luật pháp bảo vệ. 
        Tóm lại, Cộng sản quốc tế rất khôn ngoan. Họ đề phòng trước 
các chống đối, nên đã thiết lập những bảo đảm kép cho Đảng. Hủy bỏ 
bảo đảm cái nọ, họ còn có cái kia. 
         Vấn đề chính ở đây là phải giải thể chế độ: hủy bỏ Xã hội chủ 
nghĩa, giải thể Đảng Cộng Sản, tổ chức lại guồng máy công quyền 
theo thể chế dân chủ tự do; các định chế bảo vệ quyền và nghĩa vụ 
công dân phải được thiết lập để ngăn ngừa các vi phạm và được áp 
dụng theo các tiêu chuẩn được qui định trong các văn kiện v.v. do 
Liên Hiệp Quốc ban hành.  
         Tóm lại phải bãi bỏ toàn bộ Hiến Pháp hiện hữu. Sưả đổi hay 
chắp vá vụn vặt không giúp ích gì cho dân tộc. Có như vậy, mới đem 
lại tự do, dân chủ, công bằng và hạnh phúc cho nhân dân Việt nam./. 
     
Gs. Nguyeãn Vaên Canh 
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THAM LUAÄN: 

Hai mươi năm cải 
tổ kinh tế và luật 
pháp ở Việt Nam 
 
Ls.Tạ Văn Tài 
 
(Bài tham luận bằng tiếng Anh của 
luật sư Tạ Văn Tài trình bày trước 
Hội đồng Quan hệ Ngoại giao - 
Council on Foreign Relations - tại 
New York City ngày 21 tháng 3 năm 
2006. Bản tiếng Việt do ông Ngô Văn 
Ban sơ thảo và  luật sư Tạ Văn Tài 
hiệu đính.) 

 
 
Lời dẫn 
      Ngày 21 tháng 3 năm 2006, ở New York, tại Council on Foreign 
Relations, một diễn đàn hàng đầu về các vấn đề ngoại giao của Mỹ, 
luật sư Tạ Văn Tài, nguyên giáo sư các Đại học Luật và Trường Quốc 
gia Hành chánh Việt Nam trước 1975 và nguyên giảng sư/nhân viên 
nghiên cứu trường Đại học Luật Harvard, đã trình bày một cái nhìn 
tổng quan về các cải tổ kinh tế và luật pháp tại Việt Nam  trong 20 
năm qua, trong một ban hội thảo gồm có Giáo sư Jerome Cohen của 
Đại học Luật New York là chủ toạ, với hai thuyết trình viên khác là 
Giáo sư Brian Quinn, Đại học Luật Stanford, và Giáo sư Mark Sidel, 
Đại học Luật Iowa. 
        Sau buổi thảo luận này tại New York vào tháng 3. 2006, 
các thay đổi trong tháng 4 năm 2006 của Đại hội Đảng Cộng 
sản Việt Nam chứng tỏ Đảng chưa chấp nhận một tiến trình dân 
chủ ngay trong hàng ngũ đảng viên, dù nhiều người Việt Nam 
thuộc nhiều giai tầng xã hội khác nhau, đặc biệt nhiều viên 
chức cao cấp đã về hưu (trong đó có cựu Thủ tướng Võ Văn 
Kiệt) đã kêu gọi dân chủ hoá trên báo chí: con số ứng cử viên 
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vào Ban Chấp hành Trung ương được đề cử và giới thiệu cho 
Đại hội chấp thuận bầu vào ngày 24 tháng 4. 2006 chỉ hơn 
nhân số cần được bầu chừng 10%. Điều đó cho thấy ngay trong 
Đảng chưa có cạnh tranh thực sự trong một cuộc bầu cử đích 
thực; những người sẽ làm Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, 
Chủ tịch Quốc hội đã được Bộ Chính trị hay Ban Tổ chức 
Trung ương quyết định trước và được tiết lộ cho báo giới, rõ 
ràng Đảng không quan tâm đến tiến trình hiến định là những 
chức vụ này phải được bầu lên trong một phiên họp Quốc hội, 
cuộc bầu đó chưa xảy ra mà kết quả đã định sẵn. Nhưng trào 
lưu dân chủ trong lòng dân tộc Việt Nam tại quốc nội cũng như 
hải ngoại không ai ngăn cản nổi, như đã thấy rõ qua sự xuất 
hiện gần đây của những nhóm người can đảm trong nước, nhất 
là trong giới trẻ, đứng lên đưa ra những tuyên ngôn và tập hợp 
lại để đòi tự do ngôn luận, nhân quyền nói chung, và dân chủ 
cho cả dân tộc - mà người Việt hải ngoại cũng đã biểu dương 
sự ủng hộ. 
      Riêng về caỉ tổ luật pháp để thoả mãn các đòi hỏi về pháp trị 
(theo đúng các tiêu chuẩn luật thương mại quốc tế) của Hoa Kỳ trong 
diễn tiến thi hành Thoả ước Thương mại Mỹ-Việt, và của các hội viên 
của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trong diễn trình đàm phán 
đa phương, thì Việt Nam đã cố gắng tối đa -như liệt kê trong bài 
thuyết trình này - để vượt nhiều khó khăn, và có lẽ Việt Nam sẽ sớm 
có được quy chế thương mại bình thường (normal trade relations) với 
Hoa Kỳ, và sẽ được Đại hội Đồng WTO chấp nhận cho gia nhập vào 
đầu tháng 11.2006. 
        Bài tham luận dưới đây tóm lược nhiều cải cách khác nhau cùng 
với bối cảnh ở Việt Nam cũng như những nhận xét phê bình để cống 
hiến cho độc giả, trong nước cũng như hải ngoại, hay quốc tế.  
    * * * * * * * * *  
         Báo Pháp luật và Đời sống (Houston) là tờ báo đầu tiên đã giới 
thiệu bài của Giáo sư Tạ Văn Tài đến độc giả và Hội Ái hữu Luật 
khoa Sài Gòn và tất cả các cựu sinh viên Luật khoa Việt Nam. Đặc 
san Luật khoa 2007 mạn phép đăng tải lại bài thuyết trình này để rộng 
đường dư luận. 
 

* * * * * 
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        Hôm nay, hiện diện trước quý vị là một đội ngũ những vị 
chuyên gia giỏi mà tôi đã may mắn được gặp trong sinh hoạt nghề 
nghiệp kể từ khi tôi đến Mỹ như một người tị nạn sau biến cố 1975. 
         Thứ nhất, tôi được gặp Giáo sư Brian Quinn nhiều năm trước 
đây, khi ông đang theo học tại Đại học Harvard trong nhóm các sinh 
viên hậu đại học từ Việt Nam sang, sau khi chính phủ Mỹ bỏ cấm vận 
năm 1994. GS Brian cùng với nhóm này đã trở lại Việt Nam để làm 
việc trong một tập thể, mà lúc đó chúng tôi gọi đùa là nhóm Harvard 
mafia, tựa như nhóm Berkeley mafia ở Indonesia gồm các sinh viên 
từ Đại học Berkeley, California. Tôi được nghe nhiều về các công 
việc ông làm tại Việt Nam và coi ông là một nhân chứng đáng tin cậy 
về các cải cách kinh tế và luật pháp ở Việt Nam. 
        Tiếp theo là Giáo sư Mark Sidel, nguời mà tôi đã có dịp cùng 
tham gia trong Hội nghị Việt Mỹ Thường niên của Viện Aspen 
Institute, năm 1993 họp tại Hawaii, để bàn luận tìm cách tháo bỏ cấm 
vận và bình thường hoá quan hệ Việt Mỹ, mà một biện pháp là gửi 
một điện văn cho Tổng thống Clinton. Tôi ở trong phái đoàn Mỹ, và 
tôi biện luận rằng trong diễn tiến thực hiện các cuộc cải cách kinh tế 
và luật pháp  trong thời kỳ Đổi mới tại Việt Nam, nếu người Mỹ bỏ 
cấm vận và trở lại Việt Nam như những người hỗ trợ cho những biện 
pháp cải tổ, xây dựng trường học, bệnh viện, nâng cao mức sống 
người dân v.v... thì họ sẽ có thể chiến thắng trong hoà bình và có thể 
quên đi chiến tranh Việt Nam và các hội chứng đi kèm vì họ đã góp 
phần để người Việt Nam thực hiện được những lý tưởng được Hồ Chí 
Minh long trọng phát biểu trong “Tuyên ngôn Độc lập” năm 1945, mà 
nhiều đoạn đã trích từ “Tuyên ngôn Độc lập” của Hoa Kỳ, như: “Mọi 
người sinh ra đều bình đẳng. Tạo hoá đã ban cho họ những quyền 
không thể bị tước bỏ, trong đó có quyền sống, quyền tự do và quyền 
mưu cầu hạnh phúc”. Sau đó, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê 
Mai đã lên phát biểu, nói rằng ông cảm kích vì vừa rồi có người đã 
đặt đúng trọng tâm vấn đề. Mark Sidel và tôi đã chứng kiến những cố 
gắng chung này để bỏ cấm vận (Tổng thống Clinton đã tuyên bố biện 
pháp này vài tháng sau đó trong năm 1994) và tiến tới bình thường 
hoá bang giao Việt Mỹ vào năm sau, 1995, những điều đó đã giúp rất 
nhiều cho việc cải tổ kinh tế và luật pháp tại Việt Nam. 
        Người thứ ba là Giáo sư Jerome Cohen, người đã giúp tôi, một 
trí thức di cư lỡ vận, thăng tiến nghề nghiệp kể từ khi chân ướt chân 
ráo đến Mỹ năm 1975. Ông đã phát khởi hai dự án nghiên cứu lớn của 
tôi về luật pháp Việt Nam tại Trung tâm Nghiên cứu Luật pháp Đông 
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Á của Đai học Luật Harvard mà ông  sáng lập từ đầu thập niên 1960 
và đã phát triển tốt đẹp. Năm 1990, ông mời tôi cùng ông viết quyển 
sách đầu tiên về Luật đầu tư ở Việt Nam, tập sách mỏng nhưng là 
quyển đầu tiên tại thế giới Tây phương về khởi đầu cải tổ luật pháp ở 
Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới bắt đầu từ 1986. Tập sách đã bị vượt 
qua bởi sự phát triển luật pháp nhanh đến chóng mặt ở Việt Nam, 
nhưng tôi thiết nghĩ GS Cohen, chuyên viên lỗi lạc về luật pháp 
Trung Quốc, có thể đóng một vai trò quan trọng trong công cuộc liên 
tục cải tổ luật pháp ở Việt Nam, bởi vì nếu ông đến Việt Nam và 
tuyên bố: “Đây là cách người Trung Quốc đang làm trong lãnh vực 
luật pháp”, tôi tin chắc nhiều viên chức có thẩm quyền của Việt Nam 
sẽ rất chú tâm nghe, vì Việt Nam vẫn thường bắt chước đàn anh lớn 
cộng sản Trung Quốc. Thí dụ, Trung Quốc bắt đầu chính sách Mở 
cửa (Open Door) thì Việt Nam theo sau với Đổi mới (Renovation), 
Trung Quốc cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân thì liền sau đó 
Việt Nam cũng làm như vậỵ. Tôi có đùa với GS Cohen là nếu ông 
đến Việt Nam để thuyết trình về những cải tổ kinh tế và luật pháp ở 
Trung Quốc, thì cũng giống như ông mang theo một cái gậy lớn ở sau 
lưng, như Tổng thống Theodore Roosevelt vậy, vì mỗi lời ông nói rất 
có trọng lượng, dù ông có nói rất nhỏ nhẹ đi chăng nữa để thôi thúc 
cải tổ. 
         Để bổ túc vào phần trình bày của GS Quinn và Sidel, và trong 
khi chờ đợi sự thảo luận cuả Giáo sư chủ toạ Jerome Cohen, tôi muốn 
thêm những nhận xét trong 4 phần sau về những cải tổ kinh tế và luật 
pháp ở Việt Nam sau Đổi mới từ 1986: 
 
1. Những cải tổ ở Việt Nam diễn ra chậm chạp vì thiếu “một 
Đặng Tiểu Bình Việt Nam” trong đám lãnh tụ già cả lớp cũ, họ 
chỉ miễn cưỡng cải cách khi kinh tế Việt Nam gần như phá sản 
vào đầu thập niên 1980. 
        Trong 10 năm hối hả tiến lên chủ nghĩa xã hội từ 1975 đến 1985, 
tất cả các lãnh đạo của Việt Nam lúc đó, những người cả đời đã đấu 
tranh cho chủ nghĩa Mác-Lê, luôn trừng phạt nặng nề những đối thủ 
của họ và luôn theo tập thể lãnh đạo, đều chậm chạp trong các quyết 
định theo phương thức đồng thuận hoặc thoả hiệp, và vì thế, như 
Quinn nói, họ rút cục theo đuôi sáng kiến đổi mới của dân chúng 
trong các thí nghiệm “xé rào” của dân. Việt Nam không có một Đặng 
Tiểu Bình, một nguời lãnh đạo vượt trội, để dứt khoát quyết định thay 
đổi chính sách và tuyên bố: “Mèo trắng hay mèo đen đều tốt, miễn bắt 
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được chuột” hoặc “Làm giầu là vinh quang”. Mãi  đến khi các lãnh 
đạo nhận thức được mối hiểm nguy, như một trong số họ là Trường 
Chinh nói: “Đổi mới hay là chết”, thì Đại hội Đảng năm 1986 mới 
thừa nhận các sai lầm và quyết định Đổi mới. Vào lúc đó, tình trạng 
bị quốc tế cô lập và khó khăn kinh tế như nạn lạm phát đến 700% và  
ngân quỹ bị thâm thủng nặng nề, đã được coi là nghiêm trọng, theo sự 
đánh giá của người cực kỳ bảo thủ là Lê Đức Thọ (người đối tác với 
Kissinger trong Hội nghị Paris 1973), trong tạp chí Cộng sản. Năm 
1987, tờ nhật báo Nhân dân đã quy trách cho lãnh đạo về sự tập 
quyền hành chánh thiếu khả năng.   
         Một khi các cải tổ kinh tế được chấp nhận, các lãnh đạo đã nhận 
thức đươc phải cải tổ luật pháp song hành với cải tổ kinh tế, để ngăn 
chặn các đảng viên cấp dưới làm trì trệ tiến trình cải tổ. 
          
         Tuy vậy, vì lãnh đạo miễn cưỡng cải tổ, nên cũng có nhiều chao 
đảọ. Năm 1989, sau khi hệ thống cộng sản ở Liên Xô và các nước 
Đông Âu sụp đổ cùng với cuộc khủng hoảng ở Thiên An Môn bên 
Trung Quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã cảnh cáo báo chí đừng 
viết các bài xã luận làm mất niềm tin vào Đảng và Chính phủ hoặc đề 
cập đến dân chủ đa nguyên. Trong khi một số lãnh đạo như Ủy viên 
Bộ Chính trị Trần Xuân Bách cổ võ cho việc cởi trói song hành cả 
chính trị lẫn kinh tế, thì những người bảo thủ trong Đảng đã lo lắng là 
cải tổ kinh tế có thể làm xói mòn uy tín độc quyền lãnh đạo của Đảng, 
nên họ đã cấm Câu lạc bộ Kháng chiến hoạt động. Nhưng rồi năm 
1991, khi Đại hội Đảng lần thứ 7 diễn ra, thì Lê Đức Thọ mất. Sau 
chuyến thăm Liên Xô, Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười nhận thức được 
là sẽ không thể nhận được sự giúp đỡ nào từ phía Đảng Cộng sản 
Liên Xô vì chính bản thân Liên Xô cũng đang gặp nhiều khó khăn. 
Bộ Chính trị tái phối trí (6 thành viên già nua về hưu) theo chiều 
hướng thuận lợi cho những người có đầu óc cải tổ (Võ Văn Kiệt, 
Phan Văn Khải, Võ Trần Chí), tuy rằng vẫn chỉ là cải tổ kinh tế mà 
không có đa nguyên chính trị. 
         Nhưng có nhiều lợi ích kinh tế do chính sách Đổi mới từ 1986 
đến nay, như số thu do xuất cảng đã gia tăng từ việc xuất khẩu dầu 
thô, nông sản và sau này, cả các sản phẩm kỹ nghệ ra thế giới bên 
ngoài; đặc biệt là thị trường Mỹ sau khi Thoả ước Thương mại song 
phương Mỹ-Việt được ký kết. Không còn có thể đi ngược lại chính 
sách cải tổ kinh tế theo định hướng thị trường nữa. Một phụ tá của 
ông Võ Trần Chí, Uỷ viên Bộ Chính trị, đã nói với tôi khi tâm sự 
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trong một bữa ăn: “Ông Tài này, Việt Nam không còn cộng sản nữa 
đâu”. Khi đảng viên cộng sản ở Việt Nam được phép kinh doanh tư 
nhân như bên Trung Quốc và trở thành chủ sở hữu của các công cụ 
sản xuất lớn, thì chủ thuyết Mác-Lê đã hay sẽ mệnh một ở Việt Nam. 
Ngay cả thái độ của nhà cầm quyền Việt Nam đối với kiều bào hải 
ngoại, trước kia vốn bị coi như đội quân bại trận hoặc thành phần đĩ 
điếm, ma cô, thì nay càng ngày càng hoà hoãn hơn: chế độ gọi người 
Việt hải ngoại là “Khúc ruột ngoài ngàn dặm”, bởi vì họ đóng góp 
hàng năm từ 3 đến 4 tỷ Mỹ kim qua đầu tư hoặc gửi về cho thân nhân, 
trong khi tổng sản lượng quốc gia của Việt Nam chỉ khoảng 12 tỷ Mỹ 
kim. 
 
2. Khởi đầu, mục đích chủ yếu của cải cách kinh tế là nhằm đáp 
ứng đòi hỏi của những đối tác quốc tế hầu gia tăng viện trợ phát 
triển của các chính phủ, đầu tư trực tiếp từ nước ngoài và giao 
dịch ngoại thương. Do đó Việt Nam sẵn sàng chấp nhận các trợ 
giúp quốc tế về luật pháp từ mọi phía, để từ đó xây dựng một nền 
pháp trị cần cho phát triển kinh tế và giao dịch thương mại quốc 
tế trong thời đại toàn cầu hoá. 
         Nếu các mục đích vừa nói trong tiểu đề trên là các mục đích 
chính của cải cách kinh tế thì Việt Nam phải tỏ cho thế giới bên ngoài 
rằng đây là đất nước có pháp trị - Rule of Law (hay ít ra là cai trị bằng 
luật pháp - Rule by Law) chứ không phải là được cai trị độc đoán. 
        Hiến pháp 1992 ghi rõ: Đảng hoạt động trong khuôn khổ của 
Hiến pháp và là một lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội (không 
còn là “lực lượng duy nhất lãnh đạo xã hội” như trước đây). Hiến 
pháp bảo đảm các đầu tư ngoại quốc không bị quốc hữu hóa. 
        Đạo luật đầu tiên khích lệ đầu tư ngoại quốc được ban hành 
năm 1987. 
         Sau đó, nói rộng ra, về phương diện luật quốc tế lẫn luật quốc 
nội, chế độ muốn chứng tỏ là có một nền pháp trị: mặc dù nghị quyết 
của Đảng vẫn là nguồn gốc của chính sách và luật lệ (nghị quyết dẫn 
tới luật lệ), tôn chỉ mới của giai đoạn này là văn bản lập pháp của 
Quốc hội (luật) hay của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (pháp lệnh) và 
những văn bản thi hành của hành pháp (nghị định của Thủ tướng hay 
các Bộ truởng, hay thông tư của chính quyền trung ương hay các tỉnh) 
là các nhân tố căn bản của các đổi mới kinh tế. 
          Các trường luật mới được xây dựng thêm với số sinh viên ghi 
danh đông gấp mười lần và vai trò của luật sư có nhiều ý nghĩa hơn, 
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đồng thời các thẩm phán và nhân viên công tố được đào tạo chuyên 
nghiệp hơn. 
         Đã có tiến triển phần nào trong việc đi từ quan niệm coi luật là 
phương tiện, tức là “cai trị bằng luật”, tới quan niệm pháp trị, tức 
pháp luật ngự trị trên mọi người. Luật lệ được soạn đầy đủ hơn trong 
nhiều lãnh vực: luật hiến pháp, luật hành chánh (thí dụ: luật báo chí, 
luật về nghề luật sư), luật dân sự (bộ luật 1995) và luật gia đình 
(1986), bộ luật tố tụng dân sự (1989, tu chính gần đây), bộ luật hình 
sự (1985), bộ luật tố tụng hình sự (1988, tu chính 2004), bộ luật 
thương mại, các  luật kinh tế và tài chánh (luật công ty, thuế khoá, 
ngân hàng, bảo hiểm, phá sản), luật đất đai (1987, tu chính 1993), bộ 
luật lao động (1994), luật ngoại thưong (xuất nhập khẩu, luật hàng 
hải, hối đoái), luật đầu tư (tổng quát về đầu tư, luật dầu hoả và khí 
đốt, khoáng sản, đánh cá, lâm sản, hàng không). Lãnh vực kinh tế đối 
ngoại là phần quan trọng đặc biệt trong chương trình cải tổ luật pháp. 
Cũng vì những cải tổ này, Ngân hàng Thế giới đã khen ngợi Việt 
Nam làm mau hơn Trung Quốc. Bản dịch của hầu hết luật lệ về đầu tư 
và ngoại thương được một công ty luật của Úc thực hiện gồm 7 bộ 
sách đồ sộ, đủ làm cho một người nhìn thấy chóng mặt, chưa nói chi 
đến đọc chúng.   
         Việc cải tổ luật pháp này đươc sự trợ giúp của nhiều cơ quan đa 
quốc gia chuyên về trợ giúp pháp luật, hoặc các chính phủ ngoại quốc 
hay các tổ chức đa phương. Mục đích chung của các nước song 
phương tài trợ, như Thụy Điển, Đan Mạch, Canada, Pháp (một hoạt 
động là lập “Ngôi nhà Luật /Maison de Droit” tại Trường Luật Hà 
Nội, hy vọng Việt Nam trở lại với hệ thống luật của Pháp), Úc, Nhật 
(ít hơn nước khác), Mỹ (bắt đầu ít, nhưng nay là quốc gia tài trợ nhiều 
sau Thoả ước Thương mại Mỹ-Việt - xem dưới đây) là : cổ võ quan 
hệ ngoại thương và đầu tư vào nền kinh tế thị trường mới mẻ tại Việt 
Nam, và tăng cường tính chuyên nghiệp của các luật sư Việt Nam qua 
việc huấn luyện kỹ năng nghề luật, đồng thời  tránh các đề tài chính 
trị nhạy cảm như nhân quyền, dân chủ - với hy vọng là chính phủ 
nước mình sẽ có nhiều ảnh hưởng hơn ở Việt Nam. Bên cạnh đó còn 
nhiều chương trình của các quỹ tặng lập (foundations) của tư nhân từ 
Mỹ (Asia, Ford), các đại học (Harvard với Chương trình Việt Nam về 
kinh tế, British Columbia, State University of New York/Buffalo), và 
các tổ chức phi chính phủ (như US-Vietnam Trade Council). Tuy 
nhiên chính phủ Việt Nam thích các chương trình đa quốc gia như 
Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UN Development Program - 
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UNDP) (có chương trình “Củng cố khả năng luật pháp của Việt Nam” 
- hoạch định một khung cảnh pháp luật cho phát triển, huấn luyện luật 
sư và các viên chức lo về luật, họ cố vấn cho chính quyền về soạn 
thảo văn bản luật và lập hệ thống thông tin và huấn luyện cả sinh 
viên), Ngân hàng Thế giới (cải cách luật sở hữu tài sản, luật thương 
mại, luật tài chánh, đầu tư ngoại quốc và giải quyết tranh chấp) và 
Ngân hàng Phát triển Á châu (cổ phần hoá xí nghiệp quốc doanh, tu 
nghiệp về luật cho các luật sư), vì mang tính trung lập về chính trị 
hơn. Một viên chức của UNDP cho biết: “Việt Nam không tiếp nhận 
những quan niệm áp đặt từ bên ngoài. Vấn đề sẽ hoàn toàn bế tắc nếu 
Đảng Cộng sản bị chỉ trích về nhân quyền”.  Tất cả các học gỉả, luật 
sư, viên chức của Việt Nam đều phản kháng lại ảnh hưởng quá mạnh 
của bất luận hệ thống luật pháp nào. Họ theo chủ trương tổng hợp, 
học hỏi từ mọi phía. 
         Gần đây, với việc ký kết Thoả ước Thương mại song phương 
Mỹ-Việt (TUTM) và những chuẩn bị của Việt Nam để gia nhập Tổ 
chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization / WTO), đã có 
nhiều nỗ lực - qua chương trình STARR (Support for Trade 
Acceleration Project) với sự trợ giúp tài chính mạnh mẽ từ năm 2001 
của cơ quan viện trợ Mỹ USAID - để giúp chương trình cải tổ luật 
pháp của Việt Nam được cập nhật theo kịp đòi hỏi của Thoả ước 
Thương mại song phương và việc gia nhập WTO. Chương trình 
STARR đã hoạt động và sẽ tiếp tục trong 4 lĩnh vực sau: 
      1. Yểm trợ để phát triển các quy phạm luật pháp (45 luật và 
nghị định) nhắm tới pháp trị và cải tổ kinh tế (qua các lời bình chi tiết 
và các hội nghị và buổi tập huấn). Gồm các việc như: huấn luyện các 
viên chức chính quyền và các doanh gia để hiểu rõ các chuẩn mực và 
đòi hỏi của TUTM và WTO, tập huấn các thẩm phán và viên chức toà 
án để họ hiểu các đòi hỏi của TUTM về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 
và giải quyết các tranh tụng; tăng cường tính minh bạch bằng việc 
công bố luật lệ đúng thời điểm và thường xuyên hơn trên Công báo, 
kể cả Công báo điện tử; bổ túc cho tố tụng dân sự để ngăn chặn kịp 
thời các vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; tạo sự  bình đẳng trong hệ 
thống tài chính cho những ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài 
100%; cởi mở hơn và thi hành án của hệ thống trọng tài thương mại; 
kích thích cạnh tranh qua luật cạnh tranh mới; hình thành luật chống 
bán phá giá theo tiêu chuẩn của WTO; cải tổ luật về khế ước, tài sản, 
và các giao dịch có bảo đảm cầm thế trong các bộ luật dân sự và luật 
thương mại; tăng cường luật về quyền sở hữu trí tuệ trong bộ luật dân 



Ñaëc san Luaät khoa 2007  

 

sự bằng một đạo luật mới cho phù hợp với các hiệp định quốc tế, và 
một điều hướng dẫn mới trong bộ luật tố tụng dân sự; duyệt xét lại 
luật thuế quan. 
          Kế hoạch cho năm 2006: duyệt xét lại toàn bộ các luật về đầu 
tư và về xí nghiệp (công ty) bằng việc triển khai luật đầu tư chung và 
luật doanh nghiệp thống nhất, để cho các xí nghiệp tư nhân, quốc 
doanh và ngoại quốc có cơ hội đồng đều, theo như đòi hỏi của 
TUTM, cũng như thay thế chế độ chuyên quyền cấp giấy phép kinh 
doanh bằng chế độ đăng ký dễ dàng; phát triển một bộ luật mới về thi 
hành án văn; một sự sửa đổi lớn lao về luật khiếu nại và tố cáo (kháng 
cáo các quyết định hành chánh lên các toà án độc lập, rồi các toà án tư 
pháp) trù liệu hoàn tất vào giữa năm 2007, như là sự cải tiến quan 
trọng theo tôn chỉ pháp trị, đáp ứng đòi hỏi về “quyền kháng cáo” 
theo đòi hỏi của TUTM và WTO; ngoài ra làm một luật mới về chứng 
khoán và chuyển nhượng kỹ thuật. 
      2. Hỗ trợ cho 123 buổi hội thảo và tập huấn cho 9800 viên 
chức chính quyền, chánh án, các lãnh đạo doanh nghiệp, để đẩy mạnh 
một cải cách luật pháp nào đó, hay xây dựng khả năng thi hành một 
cải cách, hay giúp dân chúng hiểu biết các vấn đề đặt ra bởi TUTM và 
WTO. 
      3. Giúp xuất bản và phân phối trên toàn lãnh thổ Việt Nam 
hơn 43.500 bản tài liệu tham khảo khác nhau. 
      4. Giúp 77 viên chức cao cấp tham dự 19 khoá du hành nghiên 
cứu. 
         Tuy với các cố gắng nêu trên, cũng như với số thu ngoại thương 
gia tăng và số cổ phần của các xí nghiệp quốc doanh lớn bán được 
trên thị trường thế giới cũng tăng, và sau hết Việt Nam được sự ủng 
hộ rộng rãi của các nước Tây phương, nhưng Việt Nam vẫn bị trì 
hoãn việc gia nhập WTO có thể đến cuối 2006, vì thương thuyết với 
Mỹ có tính quyết định và sau khi đại diện thương mại Mỹ thăm Việt 
Nam vào trung tuần tháng 6 năm 2006, Việt Nam còn phải trải qua 
các cuộc biểu quyết tại Quốc hội Mỹ để được hưởng qui chế thương 
mại bình thường vĩnh viễn, và nhất là phải kết thúc các đàm phán đa 
phương với các hội viên khác trong WTO. Vụ kiện bán phá giá cá ba 
sa và tôm cho ta thấy Mỹ có thói chơi bài poker với Việt Nam: Việt 
Nam càng thặng dư ngoại thương với Mỹ, thì thành phần bảo vệ mậu 
dịch Mỹ càng tìm cách chống lại Việt Nam, do đó giải pháp duy nhất 
cho Việt Nam là cố gắng gia nhập WTO. Cần lưu ý là việc gia nhập 
WTO không tuỳ thuộc vào quy chế thương mại bình thường với Mỹ. 
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        Nếu dùng cách nhìn tổng quan xét toàn thể công cuộc cải tổ luật 
pháp, cả luật trong tương quan đối ngoại lẫn luật về các vấn đề nội 
bộ, chúng ta thấy luôn luôn có cách biệt giữa luật lệ trên giấy tờ và 
luật trong đời sống thực tế. Bà Ngô Bá Thành, một dân biểuQuốc hội, 
có một thời gian bị thất sủng, đã nói một cách mỉa mai: “Đó là rừng 
luật hay luật rừng?”  
       Tình trạng luật rừng có phải vì tham nhũng và sự không muốn 
thi hành luật pháp hay không? 
       Đôi khi, vài người yếm thế qui trách sự không thi hành luật lệ 
cho những nhà soạn luật cố ý viết chúng một cách mơ hồ và thiếu 
chính xác để họ có thể luồn lách, thoát ra khỏi các cam kết khi muốn. 
Ví dụ như giả vờ vi phạm các qui định của thành phố để bãi bỏ việc 
đặc nhượng cho Singapore một khu đất tốt và thay vào đó một lô đất 
ở xa hơn. 
         Nhưng có lẽ nguyên nhân quan trọng hơn về vị thế mong 
manh của nền pháp trị là sự tham nhũng lan tràn, như Giáo sư 
Quinn đã đề cập, điều đó làm người ta bi quan về triển vọng 
đựơc đối xử vô tư và  công bằng tại Việt Nam, khi phải tiếp xúc 
với các giới chức hành chánh và đặc biệt khi phải đối đầu với 
toà án và viện kiểm sát. Viện kiểm sát là cơ quan bị người dân 
ghét và cô lập nhất và được coi là thành phần tham nhũng. Hiện 
tại, toà án có tính tự trị và được tổ chức thành ba cấp thẩm 
quyền để bảo đảm việc xử án công minh và kỹ lưỡng (xử sơ 
thẩm, rồi toà kháng cáo sẽ xử lại cả về sự kiện và luật áp dụng 
và sau hết, Toà án Tối cao sẽ tái thẩm chung quyết); dù vậy, toà 
án vẫn bị coi là chưa đủ công bằng và còn thiếu vô tư, vì thiếu 
sự độc lập, lý do là vì các quan toà chỉ được bổ nhiệm cho 
nhiệm kỳ 5 năm (thay vì suốt đời), vì vậy họ dễ bị lung lạc do 
sợ mất chức và sợ bể nồi cơm, và vẫn giữ thói quen “thỉnh thị  
án”, xin ý kiến của tổ Đảng mỗi khi xử án, mà ông Quinn cũng 
đã nhận xét. Nhưng nguyên nhân đáng sợ nhất gây ra thiếu vô 
tư khi xử án là tham nhũng và hối lộ. Ngay cả một luật sư xuất 
sắc, người lãnh đạo trong số 400 luật sư tham dự lớp tập huấn 
tại Hà Nội năm 2004, người đã thay mặt 400 người tóm lược 
các đòi hỏi của các luật sư để chính quyền nhận cải tổ, và khiến 
tôi phục vì lý do đó, nhưng nghe tin tức người ta nói thì sau này 
ông cũng nhận hối lộ. Một ví dụ khác về tham nhũng là vụ của 
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một Tổng thanh tra Nhà nước (tháng 2/2006), ông đã nhận hối 
lộ để giảm hay xoá án cho các viên chức thuộc kỹ nghệ dầu hoả, 
họ đã làm giấy tờ giả mạo để ăn cắp vật liệu xây dựng và tiền 
bạc trong một công trình tại Cảng Thị Vải. 
         Có lẽ lo âu nhiều về tham nhũng/hối lộ nên Bộ Chính trị đã ra 
hai nghị quyết để cải tổ luật pháp. Nghị quyết 48-NG/TU ngày 18 
tháng 10 năm 2005 về Chiến lược Cải tổ Tư pháp từ nay đến 2020, 
nhằm cải tiến công tác, khắc phục những thiếu sót về phẩm chất, đạo 
đức cũng như tính chuyên nghiệp. Nghị quyết 49-NG/TU về Chiến 
lược Xây dựng và Hoàn chỉnh Hệ thống Luật pháp Việt Nam đến năm 
2010 là phát triển hệ thống tư pháp trong sạch, vững chắc, dân chủ, 
nghiêm ngặt và phục vụ nhân dân - thông qua những chính sách phù 
hợp với kinh tế thị trường, bảo đảm tính dân chủ, trong sáng, tôn 
trọng nhân quyền, cũng như qua sự huấn luyện một lớp cán bộ ngành 
tư pháp hội đủ các tiêu chuẩn cao về chính trị, phẩm chất, đạo đức, 
chuyên nghiệp, và kinh nghiệm, đồng thời khuyến khích nhân dân tố 
cáo tham nhũng. 
 
3. Pháp trị là một nền tảng căn bản cho một xã hội văn minh và 
công bằng mà Việt Nam muốn đạt đến qua phương châm của 
mình. Mục đích cao hơn tiếp theo là tôn trọng nhân quyền trong 
hệ thống luật pháp. 
        Trong Bạch thư ngày 19 tháng 8 năm 2005 về “Thành tích Bảo 
vệ và Phát huy Nhân quyền ở Việt Nam” của Bộ Ngoại giao Việt 
Nam - phát hành nhân dịp 60 năm kỷ niệm Cách mạng tháng Tám - 
chính quyền đã lặp lại bản “Tuyên ngôn Độc lập” được Hồ Chí Minh 
đọc năm 1945 trong đó ông đã viện dẫn và long trọng tuyên bố một 
câu nổi tiếng trong bản “Tuyên ngôn Độc lập” của Hoa Kỳ: “Mọi 
người sinh ra đều bình đẳng. Tạo hoá đã ban cho họ quyền sống, 
quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. 
         Bạch thư đề cập đến những văn bản quốc tế mà Việt Nam đã ký 
kết, như “Hiến chương Liên Hiệp Quốc”, bản “Tuyên ngôn Nhân 
quyền” (1976) và hai hiệp định quốc tế về các quyền chính trị, dân sự, 
và các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá (1982), rồi tái khẳng định sự 
tôn trọng nhân quyền và tôn trọng mỗi con người vốn là tâm điểm của 
mọi chính sách và những cố gắng tối đa của chính quyền Việt Nam, 
trong việc cổ võ nhân quyền thông qua: (a) cải thiện không ngừng hệ 
thống luật pháp, và (b) nâng cao điều kiện kinh tế và xã hội. 
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         Những tiêu chuẩn nhân quyền mà Việt Nam chấp nhận trong hệ 
thống pháp lý gồm có các quyền trong các văn kiện sau đây: 
- Các văn bản quốc tế đề cập ở trên và các văn bản quốc tế về tội diệt 
chủng (1981), loại bỏ kỳ thị chủng tộc (1981), không áp dụng thời 
tiêu cho các tội ác chiến tranh chống nhân loại (1981), loại bỏ và 
trừng phạt sự phân biệt chủng tộc (1981), kỳ thị nữ giới (1982), quyền 
của trẻ em (1990).  
- Điều 50 và chương V (các điều 49-82) của Hiến pháp Việt Nam 
năm 1992 
- Bộ luật hình sự, bộ luật tố tụng hình sự, các luật lệ về trại cải tạo 
(1961) và về chỉ định cư trú (1997) 
- Các luật về tôn giáo (Pháp lệnh 2005), xuất bản, báo chí, công đoàn 
lao động, bầu cử quốc hội, hội đồng tỉnh và xã. 
         Trong Bạch thư có nói rằng Việt Nam “đã và đang tiếp tục xây 
dựng” một hệ thống luật pháp bảo đảm đầy đủ nhân quyền, trong đó 
có Hiến pháp gồm cả một chương nói về nhân quyền và những luật lệ 
khác (có đến 13.000 văn bản luật pháp các loại từ 1986 đến nay, gồm 
cỏ 40 bộ luật và luật, hơn 120 pháp lệnh, gần 850 nghị định của chính 
phủ, và 3000 văn bản lập qui của các bộ; riêng năm 2004 đã có 13 
đạo luật và 8 pháp lệnh). 
         Bạch thư duyệt xét lại các thành tích Việt Nam thực hiện nhân 
quyền trong nhiều lãnh vực khác nhau, tương tự như báo cáo hàng 
năm của Bộ Ngoại giao Mỹ về tình trạng nhân quyền trong các quốc 
gia trên thế giới.  
         
          Sau đây là các loại nhân quyền mà Bạch thư khẳng định 
về các thành tích tốt đẹp Việt Nam đạt được, trong số đó chúng 
ta có thể bác bỏ một số với các sự kiện trái với sự tuyên bố của 
chính quyền: 
   1.  Bảo đảm quyền chính trị và dân sự: bầu cử và tranh cử, tham gia 
điều hành đất nước và xã hội, tự do ngôn luận, báo chí và thông tin, tự 
do hội  họp và lập hội, bình đẳng giữa các sắc tộc, quyền sống, có 
nhân phẩm, quyền toàn vẹn thân thể, quyền tự do đi lại và cư trú. 
   2.  Bảo đảm thi hành  các quyền kinh tế, văn hoá, xã hội: quyền 
được phát triển kinh tế và cải thiện mức sống, quyền y tế và xã hội. 
   3. Bảo đảm quyền cho phụ nữ, trẻ em; bảo vệ gia đình, người già và 
người tàn tật (gồm cả những nạn nhân chất độc màu da cam trong 
chiến tranh Việt Nam). 
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         Việt Nam cũng đồng ý hợp tác với các tổ chức quốc tế về nhân 
quyền dựa trên căn bản bình đẳng, không can thiệp nội bộ của nhau 
và tôn trọng lẫn nhau. Tưởng cũng nên đề cập đến Thoả ước với Mỹ 
về vấn đề tự do tôn giáo, trong đó Việt Nam hứa sẽ đẩy mạnh tự do 
cho mọi tôn giáo, kể cả các giáo hội Tin lành. 
         Trong khi thừa nhận tính toàn cầu (phổ quát) của nhân quyền, 
thì Bạch thư vẫn nói tới sự hạn chế là tính phổ quát phải dung hoà với 
các đặc thù chính trị, kinh tế, văn hoá của Việt Nam và không quốc 
gia nào có quyền áp đặt một mẫu mực chính trị, kinh tế và xã hội đối 
với nước khác, hoặc dùng nhân quyền như công cụ để can thiệp vào 
việc nội bộ nước khác, hay dùng áp lực chính trị hoặc quân đội để áp 
đặt lên người khác.  
           Trong lý luận này và trong sự lo âu về can thiệp của ngoại 
bang, ta thấy tư tưởng của nhiều chính trị gia Á châu như Lý Quang 
Diệu, cựu Thủ tướng Singapore, và Mahatir, cựu Thủ tướng Mã Lai; 
họ đã bóp méo lịch sử và coi thường chính dân tộc họ khi khước từ 
cho chính dân tộc của họ sự hưởng thụ đầy đủ nhân quyền. Đối với 
Việt Nam, trong quyển sách của chúng tôi: The Vietnamese Tradition 
of Human Rights (Truyền thống nhân quyền Việt Nam), Univ. of 
California/Berkeley, 1988, đã minh chứng rõ rệt là tại Việt Nam, ngay 
trong chế độ quân chủ, dù không có dân chủ nhưng nhân quyền được 
tôn trọng ở mức độ khá cao. Năm 1993 tại Hội nghị của Học viện 
Aspen giữa hai phái đoàn Mỹ và Việt Nam thảo luận về việc bỏ cấm 
vận, cô Sidney Jones của Human Right Watch đã cho ông Lê Mai, 
Thứ trưởng ngoại giao Việt Nam, xem quyển sách đó và hỏi “Liệu 
chính quyền Việt Nam vẫn còn tôn trọng những truyền thống tốt đẹp 
đó không?”, thì ông Lê Mai đã mời ngay cô Jones đến thăm Việt Nam 
để du hành điều tra sự kiện  và thời gian sau đó, khi đi dự Hội nghị 
Quốc tế về Nhân quyền, ông Lê Mai tuyên bố: “Việt Nam đến Vienna 
[nơi Hội nghị họp] với quyết tâm của nhân dân và chính quyền Việt 
Nam đề cao chính nghĩa nhân quyền”. 
         Bản Bạch thư 2005 hình như biểu lộ nhiều lo âu về sự can thiệp 
của ngoại quốc vào Việt Nam bằng  chiêu bài nhân quyền. Nhưng Đại 
sứ Mỹ tại Việt Nam đã cảnh cáo những người Việt Nam tại Mỹ là 
không ai được làm bất cứ hành động bất hợp pháp nào ở Việt Nam vì 
chính phủ Mỹ không có chìa khoá để mở cửa nhà tù tại Việt Nam. 
   4. Có cải tổ luật pháp cho có dân chủ không? 
        Chúng ta có thể định nghĩa một nền dân chủ đích thực là một chế 
độ trong đó: (1) Chủ quyền tối thượng trong tay nhân dân, họ có thể 



Ñaëc san Luaät khoa 2007  

 

thay đổi cấp lãnh đạo cao nhất của đất nước thông qua những cuộc 
bầu cử đích thực định kỳ, trong đó có sự cạnh tranh thực sự bằng tự 
do ngôn luận và báo chí, giữa các ứng viên và các nhóm xã hội, và 
giữa những ý tưởng khác nhau về việc điều hành đất nước; (2) Chính 
quyền phải có giới hạn, chứ không phải là một chế độ cai trị độc đoán 
hay toàn trị, giới hạn trong ý nghĩa thứ nhất là phải có pháp trị và sự 
tôn trọng các quyền căn bản của con nguời, các quyền đó được bảo vệ 
bởi một nền tư pháp độc lập; chính quyền giới hạn trong nghĩa thứ 
hai, là phải có sự phân lập giữa các ngành của chính quyền để phòng 
ngừa tình trạng một ngành chính quyền trở thành vừa là cầu thủ đá 
bóng vừa là trọng tài thổi còi trên vũ đài chính trị. 
          Đánh giá chế độ hiện hữu của Việt Nam, ta phải nói là chưa có 
một nền dân chủ: Người dân chưa có thể thay đổi cấp lãnh đạo cao 
nhất qua bầu cử trung thực, vì các ứng viên được Đảng Cộng sản 
chọn lựa trước, hoặc trực tiếp hoặc thông qua Mặt trận Tổ quốc; 
ngoài ra sự cạnh tranh rất giới hạn hoặc không có, dù dưới hình thức 
tự do ngôn luận hoặc báo chí hay các vận động bầu cử. Tại Việt Nam 
chưa có nhật báo hoặc báo định kỳ của tư nhân, tất cả đều được điều 
hành bởi các cơ quan của Đảng và nhà nước. Đối với việc bầu cử vào 
các chức vụ chính quyền, liệu có thể tin vào lập luận mà chế độ có thể 
đưa ra là Việt nam có một chế độ dân chủ, bởi vì Quốc hội chỉ đơn 
thuần chọn ứng viên cho các chức vụ chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, 
Chủ tịch Toà án Tối cao v.v., thủ tục này tương tự và bình thường 
như sự chọn lựa các ứng viên Tổng thống hoặc Phó Tổng thống trong 
các đại hội Đảng Cộng hoà hoặc Đảng Dân chủ tại Mỹ để ra tranh cử, 
và các ứng viên này vẫn phải được bầu bởi các đại biểu nhân dân 
trong Quốc hội Việt Nam. Nhưng để trả lời lập luận ấy, có thể nói là 
phân tích cho kỹ, ta thấy là vì không có các ứng viên ngoài Đảng 
Cộng sản vào các chức vụ cao cấp ấy, và quan trọng hơn nữa, không 
cho phép sự cạnh tranh thực sự cho một vài ứng cử viên độc lập tranh 
cử vào Quốc hội (phần lớn họ bị Mặt trận Tổ quốc loại bỏ trong các 
giai đoạn  tiền bầu cử - ngay trong cấp địa phương hay đơn vị), cho 
nên các cuộc bầu cử vẫn là do độc đảng kiểm soát, như hàm nghĩa 
trong câu “Đảng cử dân bầu”, và chưa có dân chủ thực sự. 
        Tuy nhiên chúng ta phải nhận thức là dân chủ đòi hỏi các điều 
kiện tiên quyết về các lãnh vực kinh tế và xã hội: mức sống tối thiểu 
để dân có được phương tiện sinh sống phải chăng và một trình độ học 
vấn đủ để biết suy nghĩ các vấn đề chung, thì mới tham gia có ý nghĩa 
vào các cuộc bầu cử; ngoài ra người dân phải có một đồng thuận tối 
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thiểu về các vấn đề cơ bản của đất nước (nếu không, sẽ xảy ra nội 
chiến và  không có dân chủ). Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam đã xây đắp các điều kiện tiên quyết của  dân chủ nàỵ. Cũng có 
cởi trói phần nào, và chấp nhận cho các nhóm xã hội độc lập hoạt 
động, như các tổ chức kinh tế hoặc xã hội phi chính phủ. Những 
nhóm này đã bổ túc cho các thiếu hụt công tác của nhà nước. Thoạt 
đầu chính phủ muốn kiểm soát họ, nhưng sau đó, luật năm 1992 
khuyến khích họ, đặc biệt đối với các tổ chức khoa học và kỹ thuật. 
         Trong bộ luật dân sự năm 1995, các tổ chức xã hội này được 
thừa nhận như những cá thể hoặc chủ thể  pháp luật, do đó làm dễ 
dàng hơn việc các tổ chức vay tiền ngân hàng và việc bảo vệ tài sản 
cá nhân của hội viên, tài sản ấy được luật pháp tách biệt khỏi tài sản 
của tổ chức. Hàng trăm tổ chức như vậy được thành lập, đó là nền 
móng cho dân chủ, tương tự như vai trò của các tổ chức thiện nguyện 
ở Mỹ, như Alexis de Tocqueville trong quyển sách nổi danh 
Democracy in America (Dân chủ tại Mỹ) đã nhận xét. Hiện có một dự 
thảo luật về các tổ chức thiện nguyện, chi tiết hoá các điều của bộ luật 
dân sự, để đăng ký và hợp pháp hoá các tổ chức thiện nguyện, dù rằng 
chính phủ vẫn muốn hạn chế sự thành lập các tổ chức mới, và đòi hỏi 
các tổ chức phải báo cáo các hoạt động của họ cho nhà nước. 
         Nhưng gần đây, có lẽ một luồng gió mới dân chủ đang thổi vào 
Việt Nam: những đòi hỏi dân chủ của những người tranh đấu đòi 
nhân quyền và dân chủ trong quần chúng và những lời kêu gọi của 
một số đảng viên hay nhân viên chính quyền cao cấp đã về hưu. Thí 
dụ như ông Võ Văn Kiệt đã viết một số bài báo kêu gọi bầu cử dân 
chủ trong Đảng và ca tụng một số thành viên của cấp lãnh đạo miền 
Nam trước đây là ái quốc. Có nhiều tập hợp tranh đấu cho dân chủ đã 
xuất hiện công khai tại Việt Nam. Người anh lớn của Việt Nam là 
Trung Quốc, có Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã tuyên bố tại Đại học 
Harvard tháng 12 năm 2003 là mục đích tối hậu của Trung Quốc cần 
nhắm tới là dân chủ, vì sự tôn trọng quyền tự do của nhân dân để theo 
đuổi hạnh phúc đã đưa đến kết qủa là kinh tế phồn vinh của Trung 
Quốc và ông ta cam kết là dần dần cho nhân dân Trung Quốc có đầy 
đủ dân chủ - điều đó cần nhiều năm để trình độ giáo dục được nâng 
cao hơn. Việt Nam có lẽ sẽ quan tâm đến bài học này tại Trung Quốc. 

 
Gs. Taï Vaên Taøi 
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LTS. Luaät sö Traàn Thanh Hieäp, nguyeân luaät sö Toøa Thöôïng Thaåm Saøi Goøn, 
moät nhaø hoïat ñoäng chính trò noåi tieáng cöông tröïc töø thôøi Ñeä Nhaát  ñeán Ñeä 
Nhò Vieät Nam Coäng Hoøa. Hieän nghæ höu taïi Paris, Phaùp Quoác, song vaãn 
haêng say trong caùc hoïat ñoäng tranh ñaáu cho töï do, daân chuû vaø nhaân quyeàn 
taïi Vieät Nam, duø nay ñaõ ôû  ñoä tuoåi  80. Ñaëc san luaät khoa 2007 haân haïnh 
giôùi thieäu baøi vieát döôùi ñaây cuûa luaät sö Traàn Thanh Hieäp 
 
        Tại sao lại phải ưu tiên đặt vấn đề “đức lý” khi bàn về việc hành 
nghề của người luật sư? Tại vì đức lý là thứ làm cho nghề luật sư 
khác biệt với các nghề khác. Vậy đức lý là gì? Người luật sư Việt 
Nam hiện nay theo đức lý nào? Nếu đặt vấn đề đức lý với người luật 
sư thì có phải đặt thêm những vấn đề gì khác nữa không và sẽ có 
những ảnh hưởng gì tới quan niệm nghề nghiệp của người luật sư? Ðó 
là mấy trong nhiều câu hỏi cần được nêu lên để giải đáp.  
         Dưới đây là một số ý kiến sơ lược về đức lý của người luật sư 
nói chung, từ đó có thể luận ra đức lý của người luật sư Việt Nam. Ðể 
tiện việc trình bày, những ý kiến này sẽ được ghi chép thành hai phần. 
Phần I sẽ mang tựa đề Ðức lý của người luật sư trên bình diện khái 
niệm. Phần II sẽ có tên gọi Ðức lý của người luật sư trong thực tế xã 
hội. 
  
I. ÐỨC LÝ CỦA NGƯỜI LUẬT SƯ TRÊN BÌNH DIỆN 
KHÁI NIỆM 
         Muốn có một ý niệm rõ rệt về đức lý của người luật sư thì trước 
hết không thể không khảo sát những ngữ nghĩa của thuật ngữ này. 
Tiếp theo còn phải tìm hiểu quá trình biến đổi của nó. Và sau cùng 
nhắc lại lịch sử của đức lý của người luật sư ở Việt Nam. Ðó là ba 
điểm của nội dung phần I. 
   1. Các ngữ nghĩa của từ đức lý: 
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        Chữ đức lý là tiếng hán việt dùng để dịch chữ déontologie của 
Pháp, Deontology của Anh và deontologie của Ðức v.v... Vậy phải 
quy chiếu vào các nguồn gốc của chữ này để duyệt xét một số định 
nghĩa về chữ đức lý. Dưới đây sẽ bàn về 3 nguồn gốc Việt, Hán và 
Pháp của chữ đức lý. 
      a. Nguồn gốc tiếng Việt: 
        Thật ra tiếng Việt không có sẵn danh từ ổn định để đối dịch các 
chữ déontologie, deontology cua Pháp, Ðức và Anh. Chữ đức lý là 
một sáng chế chỉ có tính ước lệ để có điểm tựa mà giới thiệu nội dung 
của các khái niệm déontologie của phương Tây.Tại sao lại chọn chữ 
đức lý trong khi có thể dùng tạm các chữ như luân lý, đạo lý, đạo đức, 
nghĩa vụ luận v.v...? Vì chữ đức lý tương đối chính xác hơn cả. Luân 
lý thì rộng quá vì luân lý dùng chung cho toàn bộ đời sống con người, 
không chỉ riêng cho nghề nghiệp. Ðạo lý, đạo đức (chữ này đồng 
nghĩa với chữ luân lý) cũng quá rộng, đó là chưa kể đạo có hàm nghĩa 
ở ngoài con người, trái lại đức là một phẩm hạnh nằm ở ngay trong 
con người. Còn nghĩa vụ luận thì lại quá hẹp không bao quát được 
mặt tinh thần luân lý cần phải có trong các nghĩa vụ. Nói tóm lại, 
dùng chữ đức lý để mượn ngữ nghĩa của chữ đức với nguyên nghĩa 
tiếng hán, gộp lại với chữ lý để diễn tả nội dung khái niệm phương 
Tây về déontologie. 
      b. Nguồn gốc Hán của chữ đức lý: 
         Trong cac từ điển tiếng Hán không có chữ đức lý vì các từ điển 
này dịch déontologie là nghĩa vụ luận. Vậy tại sao lại dùng chữ hán 
đức lý? Trước khi giải đáp, xin được nhấn mạnh hai điều. Ðiều thứ 
nhất, chữ đức lý không phải là tiếng Hán mà là tiếng Hán-Việt. Nhiều 
người có thành kiến sai lầm rằng tiếng hán việt không phải là tiếng 
Việt. Nhưng nếu nói là tiếng hán việt thì người Hán đâu có hiểu được 
nó như người Việt vẫn hiểu. Thiết tưởng đã đến lúc phải coi tiếng 
hán-việt là một bộ phận bổ sung của tiếng Việt, là tiếng Hán đã được 
việt hóa.   Chính thành kiến sai lầm nói trên đã dẫn tới một sai lầm 
khác là phải thay thế một cách máy móc đương nhiên từ hán việt bằng 
từ tiếng Việt, nói là để cho đại chúng dễ hiểu hay gián tiếp tỏ ra “yêu 
nước”. Nhưng cũng đừng quên rằng khoảng 60% từ vựng tiếng Việt 
là tiếng hán-việt. Sự thật, “dễ hiểu hơn” không hẳn tại vì là tiếng Việt 
mà là vì nghĩa từ tiếng Việt đơn giản hơn, nếu không muốn nói đã 
được đơn giản hóa. Ta hãy lấy một thí dụ. Nhà cầm quyền Hà Nội cố 
ý không dùng từ hán việt nhân quyền mà đã dùng tư tiếng Việt quyền 
con người. Nói là tiếng Việt nhưng từ này có ba chữ thì một chữ vẫn 
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là hán-việt, chữ quyền. Cái hại ít ai nhìn thấy là bỏ từ nhân quyền để 
chỉ dùng cụm từ quyền con người là đã làm nghèo hẳn đi nội dung 
của cụm từ này. Thật vậy, với từ nhân quyền thì có nhiều cơ sở để 
hiểu nhân quyền là gì. Khi quy chiếu tư tưởng Nhân Nghĩa của 
Khổng Tử sẽ có rất nhiều điều để bàn. Nhưng khi nói quyền con 
người thì từ con người chỉ gợi cho ta một hình ảnh cụ thể thôi, không 
thể đào sâu tư tưởng về nhân quyền được, trừ phi lại quay sang luận 
bàn về chữ “quyền” và chữ “nhân”. Tức là cũng vẫn phải mất công 
nghiên cứu thì mới hiểu được hết thế nào là quyền con người. Ðiều 
thứ hai, theo các nhà Trung quốc học, tiếng Hán là thứ tiếng xuất phát 
từ hình vẽ cụ thể, tiếng dùng nét chữ ghi lại hình vẽ để biểu đạt. Nói 
cách khác, chữ Hán với cơ cấu của nó, là thứ tiếng đưa người đọc đi 
thẳng ngay vào điều muốn biểu đạt mà không phải thông qua trung 
gian một khái niệm như trong trường hợp chữ ở phương Tây. Vì vậy, 
để nắm bắt được nội dung một từ của phương Tây thì không thể hoàn 
toàn trông cậy vào chữ Hán mà phải thông qua chữ hán, rồi quy chiếu 
vào chính nội dung chữ phương Tây ấy. Ðó chính là trường hợp chữ 
đức lý 
         Theo phép chiết tự nghĩa là tìm thành tố của một chữ mà hiểu 
nghĩa nó thì chữ đức, ở trên gồm có bộ xích phía bên trái là bước 
chân đi, chỉ đường đi, chỉ phương hướng. Bộ xích họp lại với chữ trực 
ở trên và bên phải là hình dạng con mắt nhìn thẳng, biểu thị hành 
động đi tìm sự chính trực. Ở dưới với chữ tâm, nghĩa là cứ theo lòng 
mình ngay thẳng mà làm, mà nghĩ. Vậy là kết hợp các tượng hình để 
hội ý thành chữ đức có nghĩa gốc là đi theo đường đạo đức rồi từ đó 
thêm cho nó nhiều nghĩa phụ khác nữa. Trong Kinh Dịch có câu 
Quân tử tiến đức tu nghiệp nghĩa là người quân tử rèn luyện về phẩm 
hạnh và tu dưỡng về nghề nghiệp. Khi ta nói đức lý của người luật sư 
và muốn biết thế nào là phẩm hạnh của người luật sư và người luật sư 
phải tu dưỡng để hành nghề như thế nào thì phải quy chiếu vào chữ 
déontologie của phương Tây. 
         Còn chữ lý thì có bộ ngọc có nghĩa là đường vân trong đá quý, 
thớ gỗ trong cây họp với chữ lý chỉ âm thanh. Tìm ra lý lẽ giống như 
tìm đường vân, tìm thớ gỗ. Ngọc chỉ nghĩa, Lý chỉ âm, nghĩa gốc của 
lý là mài giũa ngọc cho thành đẹp. 
          
         Nói tóm lại, mượn chữ đức lý là để có phương tiện chuyên chở 
nội dung khái niệm déontologie, ví như dùng thuyền để qua sông, 
dùng bè đưa sang bờ bên kia, nói theo ngôn ngữ nhà Phật. 
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(Hình vẽ của tự điển “Tìm về cội nguồn chữ Hán”, Lý Lạc Nghị và 
Jim Waters, nxb Thế giới, Hà Nội, 1998) 
      c. Nguồn gốc Pháp của nghĩa chữ đức lý theo chữ 
déontologie: 
         Chữ đức lý được dùng để dịch các chữ tiếng Pháp déontologie, 
tiếng Anh deontology, tiêng Ðức deontologie, tiếng Ý deontologia 
v.v... Ở đây, vì lý do tư liệu, chỉ có thể bàn nhiều về chữ déontologie 
của Pháp mà thôi. Trong hạn chế này, xin bàn về 3 nghĩa của chữ 
tiếng Pháp déontologie là nghĩa gốc, nghĩa tổng quát và nghĩa riêng 
biệt liên quan tới nghề luật sư. Theo một tự điển bách khoa về lý 
thuyết luật học thì một người Anh, Jeremy Bentham (Biên Thẩm), đã 
đặt ra chữ deontology và lấy chữ này làm tựa đề cho cuốn sách 
Deontology ông ta xuất bản năm 1834. Theo Bentham thì deontology 
là khoa học về những gì được coi là thích hợp đáng làm và phải làm. 
Nghĩa gốc này ngày nay không còn thông dụng nữa. Và do hiện 
tượng trượt nghĩa, nội dung của chữ déontologie đã chuyển dịch theo 
một hướng mới là địa hạt kỷ luật trong các nghề nghiệp. Như 
déontologie của y sĩ đoàn, của luật sư đoàn v.v... tức là chữ này mang 
một ngữ nghĩa tổng quát chung cho nhiều nghề nghiệp khác nhau. 
Ngữ nghĩa đó có một mẫu số chung có thể diễn đạt như sau: “toàn bộ 
những nghĩa vụ mà một cá nhân hành nghề phải tuân thủ trong khuôn 
khổ tập thể nghề nghiệp của mình”. Vậy hai mấu chốt của ngữ nghĩa 
này là “nghĩa vụ” và “nghề nghiệp”. 
           
         Cần nói thêm rằng vì đức lý dựa vào hai cột trụ nghĩa vụ và 
nghề nghiệp nên đặc tính của nó là, một mặt, nó rất thực tiễn và, mặt 
khác, nó không nhất thiết phải phản ánh các quy phạm của luật quốc 
gia vì quốc gia không trực tiếp chi phối các hoạt động nghề nghiệp. Ít 
hay nhiều, các quy phạm của đức lý đều mang dấu ấn của những 
“phường hội” ngày xưa và nghiệp đoàn ngày nay. Và nhất là còn có 
ảnh hưởng của tác phong “phép vua thua lệ làng” nữa. Vì có nhiều 
nghề nghiệp khác nhau nên mỗi nghề, mỗi ngành đều có đức lý khác 
nhau. Ðức lý của y sĩ đoàn không thể giống như đức lý của luật sư 
đoàn. Nó phải tùy thuộc vào sự hoạt động thực tế của mỗi nghề chưa 
kể có những trường hợp trong đó một nghề cần tỏ ra phải độc lập đối 
với Nhà nước. Ở đây chữ đức lý mang một ngữ nghĩa riêng biệt, hẹp 
hơn nghĩa tổng quát và phải đi đôi với tên gọi của nghề nghiệp, thí dụ 
đức lý của nghề luật sư. Và nó là nghĩa thứ ba của chữ đức lý khi chữ 
này đi kèm với chữ luật sư. 
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   2. Quá trình biến đổi của đức lý của người luật sư: 
         Sự thật, không phải ở vào thời điểm bây giờ người luật sư mới 
xuất hiện. Thời xưa cũng đã có bóng dáng người luật sư. Nhưng nếu 
căn cứ vào lịch sử luật sư đoàn của nước Pháp thì 1920 mới là năm 
mà người luật sư hiện đại ra đời. Trước đó, tuy danh xưng luật sư đã 
có rồi nhưng tên gọi này chỉ là một danh hiệu thôi. Ai đã đậu bằng cử 
nhân luật khoa mà có tuyên thệ đều có thể được gọi là luật sư dù 
không thực sự hành nghề luật sư. Nhưng trong mọi trường hợp, luật 
sư dưới thời Trung cổ ở nước Pháp là người trổ tài hùng biện để lấy 
tiếng không phải để kiếm sống. Người ta coi luật sư như một nghệ sĩ, 
cãi không đòi tiền thù lao, cãi vì công lý. Cuối thế kỷ 18, hoạt động 
luật sư đã bị cuộc Cách mạng 1789 bãi bỏ nhưng đầu thế kỷ 19 đế chế 
Napoléon đã phục hồi lại sinh hoạt này, tuy rằng Napoléon chẳng ưa 
gì các luật sư mà ông muốn cắt lưỡi! Mãi hơn một thế kỷ sau, tháng 6 
năm 1920, một nghị định mới được ban hành để chính thức hóa hoạt 
động luật sư như một nghề nghiệp. Chỉ có những người nào hành 
nghề mới được mang danh hiệu luật sư mà thôi. 
         Những biến chuyển nói trên đã trực tiếp ảnh hưởng tới đức lý 
của người luật sư. Trong những giai đoạn đầu, đức lý này chỉ gồm có 
những tục lệ không thành văn. Luật sư phải là người bảo vệ cô nhi và 
quả phụ. Luật sư phải thực sự độc lập đối với cường quyền. Luật sư 
phải không biết sợ hãi để còn dám bênh vực lẽ phải bằng mọi giá 
v.v... Hình ảnh của người luật sư ở Pháp thời cận đại là một người mà 
nghề nghiệp phải đưa tới danh dự chứ không phải tới giàu sang phú 
quý. Luật sư dám coi rẻ những hành vi trục lợi, phần lớn không khó 
nhọc và không công phu, để tận hiến cho một nghề nghiệp dẫn tới 
danh dự cho những ai đạt được thành công. Rõ ràng là một đức lý đầy 
màu sắc quý tộc, trong khi Cách mạng 1789 đã nổ ra để xóa bỏ quý 
tộc. 
         Nhưng rồi thì đức lý quý tộc ấy cũng đã bị thời gian làm hao 
mòn, nếu không muốn nói làm tiêu vong. Từ vài thập niên cuối cùng 
của thế kỷ 20, đức lý quý tộc này đã được chuyển hóa thành đức lý 
dịch vụ. Luật sư những năm 2000 là người cung cấp dịch vụ để đổi 
lấy lợi nhuận. Ðức lý đã không còn mang tính tục lệ nữa và chuyển 
sang mang hình thức thành văn và nhằm cân bằng quyền lợi và nghĩa 
vụ ở mọi mặt. Tuy vậy, đừng vội lầm tưởng rằng luật sư bây giờ đã 
biến thành những doanh nhân. Chức năng xã hội đã buộc người luật 
sư phải có nhũng nét đặc thù của một người vừa thục hiện quyền bào 
chữa vừa là biểu tượng của quyền tự do bào chữa. Một xã hội vắng 
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bóng luật sư hay chỉ có những luật sư làm công cụ cho chính quyền là 
một xã hội trong đó người dân không được hưởng quyền bào chữa để 
công lý được bảo đảm. Hệ quả là luật sư không những phải tu dưỡng 
cá thể mà còn phải tổ chức tập thể. Ðức lý là toàn bộ những quy phạm 
làm nền tảng đồng thời cũng là những con đê giữ vững cho nếp sống 
vừa cá thể vừa tập thể này không bị tràn ngập. Khi nhân loại bước 
qua ngưỡng cửa của thiên niên kỷ thứ ba thì quyền bào chữa đã được 
chinh thức công nhận và luật hóa để nâng lên hàng một nhân quyền 
phổ quát trên khắp thế giới. Ðức lý của người luật sư chính là thứ gì 
giúp cho người luật sư làm tròn được chức năng xã hội người hành sử 
và bảo vệ quyền bào chữa này. Ðức lý của luật sư là ngọn cờ bào 
chữa. Trong phần II sẽ đi sâu thêm vào mặt thực tiễn của đức lý của 
người luật sư. 
   3. Lịch sử đức lý của người luật sư ở Việt Nam: 
         Nghề luật sư đã được du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ trước khi 
Việt Nam còn ở trong vòng Pháp thuộc. Nếu ở mẫu quốc năm 1920 
người luật sư mới chính thức xuất hiện thì ở Việt Nam không thể có 
bóng dáng người luật sư sớm hơn thời điểm này được. Lẽ tự nhiên 
khởi đầu phải ở miền Nam, vùng đất trong đó pháp luật của nước 
Pháp được trực tiếp áp dụng. Những năm 30 đã lác đác có những 
người luật sư Việt Nam hành nghề tại miền Nam. Và đương nhiên 
đức lý của người luật sư Việt Nam hành nghề tại Việt Nam là đức lý 
của người luật sư hành nghề ở tại nước Pháp, dù ở Saigon hay ở 
Hanoi.  
         Sau cuộc đệ nhị thế chiến, người Pháp trở lại một số thành phố 
ở Việt Nam, thì một hình thức luật sư đoàn hỗn hợp Pháp Việt đã hoạt 
động bên cạnh những tòa án hỗn hợp Pháp Việt, trên cơ sở Thỏa hiệp 
văn hóa 1949 ký kết giữa Pháp và Việt Nam. Sau Hiệp định Genève 
1954, tại miền Nam, đã được thành lập hai luật sư đoàn hoàn toàn 
Việt Nam, một ở Huế, một ở Saigon. Về cả hai mặt, cá thể cũng như 
tập thể, đức lý của người luật sư Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu rộng 
của đức lý của người luật sư Pháp. Với biến cố 1975, miền Nam mất 
làm mất luôn cả đoàn thể luật sư đầu tiên này của Việt Nam. Cho đến 
khi bị bãi bỏ, đoàn thể này có một đức lý thành văn và người ta có thể 
coi đó như là đức lý đời thứ nhất của người luật sư Việt Nam. Những 
năm gần đây bên cạnh hệ thống các tòa án nhân dân ở Việt Nam bóng 
dáng người luật sư đã lác đác tái xuất hiện. Dường như một văn bản 
pháp lý mới về hoạt động của luật sư đang ơ trong vòng thai nghén. 
Người ta chờ đợi để coi xem thế hệ luật sư mới này sẽ chỉ có những 
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nghĩa vụ luận của một cơ quan làm chức năng bào chữa theo pháp chế 
xã hội chủ nghĩa hay một hệ thống quy phạm đức lý mới sẽ ra đời để 
mở đường cho nhân quyền, dân chủ chuyển hóa độc tài hội nhập vào 
văn minh nhân quyền phổ quát. Thách đố này đang được đặt ra và 
còn phải đợi tương lai trả lời [1]. 
 
II. ÐỨC LÝ CỦA NGƯỜI LUẬT SƯ TRONG THỰC TẾ 
XÃ HỘI 
         Trong một tác phẩm nhiều người viết, bàn về nghiệp vụ của luật 
sư - trong đó có sáu cựu Thủ lãnh của sáu Luật sư đoàn tại Pháp là 
đồng tác giả - xuất bản năm 2002 tại Paris, người ta thấy có câu nói 
rằng luật sư ngày nay “vừa là một người mới lại vừa là một người 
thừa kế”. Nhận định này tuy để bàn về người luật sư hiện đang hoạt 
động ở Pháp nhưng cũng có thể dùng để hình dung người luật sư Việt 
Nam, hiểu theo nghĩa những người đã hành nghề trong những Luật sư 
đoàn trước 1975 hay những luật sư mà quy chế đang trong vòng được 
thiết lập trong tương lai. Người luật sư này đã thừa hưởng hai di sản 
tinh thần. Một, của lịch sử sáu thế kỷ hoạt động của các luật sư trên 
đất Pháp và một nửa, của hai luật sư đoàn trước đây ở Huế và ở 
Saigon. Hai di sản ấy gộp lại thành một truyền thống để lại cho các 
thế hệ sau. Truyền thống để tiếp nối trong tinh thần tiến hóa nối trước, 
mở sau (kế vãng khai lai). Nói cách khác, người luật sư thuộc thế hệ 
thứ hai sắp chào đời, với quy chế mới để hành nghề ở Việt Nam, có 
thể tìm thấy căn cước của mình qua những người đồng nghiệp thuộc 
thế hệ thứ nhất, dĩ nhiên với những đổi mới và bổ sung do hoàn cảnh 
mới của đất nước mang lại. Căn cước này vừa là một biểu tượng của 
ngọn cờ bào chữa trong khái niệm trừu tượng về đức lý luật sư, vừa là 
sự thể hiện cụ thể của khái niệm này trong thực tế xã hội hiện tại, 
thực tế của những quy phạm chi phối hoạt động nghề nghiệp của 
người luật sư trong khuôn khổ pháp luật quốc gia. Bề dày lịch sử này 
là một chỗ dựa cho người luật sư Việt Nam, trải qua các thời đại, có 
đủ bản lãnh làm tròn chức năng xã hội của mình. 
        Nói quy phạm ở đây là nói những qui tắc của đức lý của người 
luật sư, diễn đạt dưới hình thức trừu tượng và tổng quát, mang tính 
nguyên tắc, và có hiệu lực cưỡng hành. Ðể áp dụng, các quy phạm 
trừu tượng này đã được thể hiện thành một hệ thống nghĩa vụ cụ thể 
mà người luật sư khi hành nghề phải triệt để tôn trọng. Tất cả những 
nghĩa vụ họp lại thành cái mà người ta gọi là kỷ luật nghề nghiệp. 
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Khiếm khuyết trong sự tôn trọng nghĩa vụ, sẽ phải chịu chế tài. Dưới 
đây sẽ bàn sơ lược về ba loại nghĩa vụ cơ bản xuất phát từ đức lý của 
người luật sư ứng dụng vào đời sống xã hội. Ðó là nghĩa vụ đối với 
bản thân, nghĩa vụ đối với tập thể nghề nghiệp và nghĩa vụ đối với 
Nhà nước. Trước khi đi sâu vào tùng loại nghĩa vụ, xin nhấn mạnh ở 
hai điểm. Một là người luật sư phải tôn trọng nghĩa vụ chẳng những 
trong phạm vi nghề nghiệp mà còn ở cả ngoài đời sống hàng ngày, và, 
trong một phạm vi nào đó, cả khi không còn hành nghề nữa. Hai là sự 
nghiêm ngặt này là cái giá người luật sư phải trả để đổi lấy một quyền 
uy đặc biệt chỉ người luật sư mới có trong xã hội, đó là quyền tự do 
bào chữa. 
   1. Nghĩa vụ đối với bản thân: 
        Nói người luật sư có nghĩa vụ đối với bản thân là một điều khiên 
cưỡng. Thật ra, không có bản văn nào quy định rằng người luật sư có 
những nghĩa vụ đối với bản thân. Nhưng điều làm cho đức lý luật sư 
khác với các đức lý khác chính là ở chỗ đó. Một mặt, những nghĩa vụ 
này của người luật sư vừa có tính chất luân lý lại vừa có tính chất 
pháp lý. Mặt khác, người luật sư tôn trọng nghĩa vụ không phải vì sợ 
phạm kỷ luật mà vì tự mình muốn ràng buộc mình thực thi nội dung 
nghĩa vụ, dưới sự thúc đẩy của danh dự nghề nghiệp. 
         Có thể nói người luật sư quan tâm nhiều đến chuyện giữ lời thề 
hơn là chuyện kỷ luật. Thí dụ người luật sư hành nghề tại Pháp thề 
trước tòa án rằng “Tôi xin thề thi hành chức vụ luật sư của tôi trong 
phẩm cách, theo lương tâm, với tinh thần độc lập, trung thực và nhân 
đạo”. Lời thề này đã đặt ra cho người luật sư một loạt nghĩa vụ vừa 
luân lý bao quát mọi hành vi trong cuộc sống và như một cựu Thủ 
lãnh luật sư đoàn của Pháp đã nói, những nghĩa vụ không thời hạn. 
Thêm vào đó nội qui của luật sư đoàn còn đòi hỏi mỗi thành viên luật 
sư khi hành nghề phải thực hiện một số phẩm hạnh thiết yếu khác như 
danh dự, trung thành, khéo léo, nhã nhặn, chừng mực, tế nhị, bất vụ 
lợi, thân ái đồng nghiệp, tận tâm, chuyên chú, thận trọng và khéo cư 
xử. Rèn luyện nhân cách như thế cũng vẫn chưa đủ, người luật sư còn 
phải không ngừng bồi dưỡng tài năng. Mẫu người luật sư hùng biện 
được ghi khắc trong ký ức tập thể từ thời Hy Lạp, La Mã vir probus 
dicendi peritus (nghĩa là người tử tế biết ăn nói) đã khiến cho người 
luật sư phải không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn. Nói tóm lại, 
để lãnh trọng trách của chức năng bào chữa, người luật sư không thể 
thiếu phẩm hạnh tốt, tay nghề cao hay nói cách khác, trong bản thân 
người luật sư đã được trang bị cái “đức” của một bậc trượng phu mà 
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hạnh vô úy và tài hùng biện là hai vũ khí được vận dụng để bảo vệ 
công lý. 
    2. Nghĩa vụ đối với tập thể nghề nghiệp: 
        Nếu nói rằng người luật sư cần phải là một sức mạnh để đóng 
vai trò “bào chữa” trong xã hội thì sức mạnh này chỉ có thể tìm thấy 
nơi tập thể nghề nghiệp của những người luật sư. Ðó là bài học của 
lịch sử nghề luật sư trên thế giới và nhất là ở nước Pháp. Những 
người luật sư Việt Nam trước biến cố 1975 đã thấu hiểu được bài học 
này nên họ đã tạo được một uy thế tinh thần đủ lớn để tồn tại thực sự 
độc lập đối với chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Sau biến cố 1975, 
một cựu Thủ lãnh Luật sư đoàn Saigon, Luật sư Trần Văn Tuyên đã 
chết trong trại cải tạo. Không ít luật sư của hai Luật sư đoàn Huế và 
Saigon đã bị giam giữ trong loại nhà tù không tên này, có người tới 
hơi thở cuối cùng. Và lịch sử luật sư đoàn ở Việt Nam đã sang trang. 
Hướng về tương lai, khó có thể không nêu lên nghi vấn rằng nghề luật 
sư ở Việt Nam có một quá khứ không? 
        Với bước lùi của thời gian, bây giờ người ta đã có thể bình thản 
và khách quan nhìn nhận rằng nghề luật sư ở Việt Nam ra đời được 
trên nửa thế kỷ nay. Và người luật sư Việt Nam đã xuất hiện cùng với 
tập thể nghề nghiệp của nó là Luật sư đoàn. Ðương nhiên trong lô 
gích giao tiếp văn hóa (acculturation) nghề luật sư ở Việt Nam chịu 
ảnh hưởng của Pháp, nhưng đã chỉ để tạo ra một mô hình của quyền 
bào chữa được thể chế hóa trong xã hội Việt Nam. 
         Cụm từ luật sư đoàn là tên gọi để dich chữ tiếng Pháp, barreau 
hay chữ tiếng Anh, bar. Trong các tòa án thời xưa ở Pháp và ở Anh có 
một khoảng cách, được ngăn ra bằng rào cản, giữa chỗ ngồi của các 
quan tòa và chỗ đứng dành riêng cho các luật sư. Do đó chữ barreau 
hay bar đã được dùng để gọi tên các tập thể nghề nghiệp của luật sư. 
        Ở Pháp, các luật sư, đã được coi là thực thụ hay còn đang tập sự, 
có tên trong danh biểu các luật sư hành nghề trong quản hạt của một 
Tòa án Sơ thẩm, họp lại thành một luật sư đoàn tức là tập thể được 
công nhận có pháp nhân để tổ chức cho các luật sư hoạt động nghề 
nghiệp. Số liệu thống kê năm 2002 cho biết có tất cả 181 luật sư đoàn 
tại Pháp. Ở miền Nam Việt Nam sau 1954, các luật sư đã hành nghề 
trong khuôn khổ của hai luật sư đoàn được thành lập trong quản hạt 
hai Tòa Thượng Thẩm Huế và Saigon. Ðiều đáng nói là luật sư đoàn 
ở miền Nam trước đây là sự thể hiện của quyền tự trị của tập thể luật 
sư đối với chính quyền. Quyền tự trị này là một bảo đảm cho sự độc 
lập của người luật sư để hành sử quyền tự do bào chữa. Dĩ nhiên tự trị 
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không phải là hoàn toàn biệt lập đối với chính quyền, đứng ngoài 
pháp luật quốc gia, mà là quy chế trong đó các luật sư tự mình quản 
trị sinh hoạt tập thể của mình không có sự can thiệp của chính quyền. 
Luật sư đoàn được đặt dưới quyền điều khiển của một Thủ lãnh và 
một Hội đồng Luật sư do Ðại hội đồng các luật sư bầu. Khi nghe thấy 
tên gọi Thủ lãnh, người ta có thể liên tưởng tới hình ảnh một lãnh tụ 
tối cao có quyền sinh quyền sát đối với các đồng nghiệp. Nhưng thật 
ra Thủ lãnh luật sư đoàn chỉ là một người đứng đầu trong những 
người bình đẳng (primus inter pares) được các đồng nghiệp suy tôn để 
giữ chức vụ này. Và quyền uy tinh thần của Thủ lãnh luật sư đoàn là 
quyền uy của một chức vụ không phải của một cá nhân lãnh tụ. Vả lại 
Thủ lãnh theo quy chế luật sư đoàn đã thực sự chia quyền điểu khiển 
tập thể với Hội đồng Luật sư. Pháp trị, dân chủ và độc lập là ba nét 
đặc thù của sinh hoạt trong luật sư đoàn ở Việt Nam trước đây. 
         Người luật sư có những nghĩa vụ gì đối với tập thể nghề nghiệp 
của mình? Sự thật người luật sư không bị ràng buộc bởi một nghĩa vụ 
pháp lý đặc biệt nào đối với người Thủ lãnh cũng như đối với Hội 
đồng Luật sư mà chỉ có những nghĩa vụ thực tế xuất phát từ nội qui 
do chính luật sư đoàn thông qua. Vả lại luật sư đoàn chính là môi 
trường để thực hành đức lý của người luật sư. Nhưng cuộc sống tập 
thể này đã tạo ra những nghĩa vụ thực tế xung quanh một ý thức tập 
thể. người luật sư phải tự động gắn bó với tập thể của mình, phải củng 
cố, phát triển và bảo vệ nó. Ðể cho quyền tự do bào chữa đã thành 
một định chế của xã hội có khả năng làm đối trọng với chính quyền 
hầu ngăn cản không cho lạm quyền xâm phạm tự do, nhân phẩm của 
người dân. Những nghĩa vụ của người luật sư đối với tập thể nghề 
nghiệp của mình có thể tóm lại trong bốn chữ “tôn trọng kỷ luật” 
trong tinh thần pháp trị biết tuân thủ những quy phạm do tập thể đặt 
ra, có sự hỗ trợ của ý thức văn hóa nhân quyền, dân chủ, con người tự 
nguyện tự chế không xâm phạm tới tự do, của cải, nhân phẩm, sinh 
mạng của đồng loại. 
   3. Nghĩa vụ đối với nhà nước: 
         Nhân loại đã bước qua ngưỡng cửa thiên niên kỷ thứ ba mang 
theo trong hành trang quyền tự do bào chữa đã được luật quốc tế thể 
chế hóa thành một nhân quyền phổ quát. Cơn gió của thời đại thổi đến 
nhiều nơi giải phóng luật sư thoát khỏi tình trạng phải chịu sự giám 
hộ của chính quyền. Như ở Pháp dưới thời Hoàng đế Napoléon, đầu 
thế kỷ 19, muốn được gia nhập luật sư đoàn để hành nghề, người luật 
sư đã phải thề chịu tuân theo hiến pháp của đế chế, phải trung thành 
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với Hoàng đế, không được nói điều gì, viết điều gì trái ngược với luật 
pháp, trái ngược với thuần phong mỹ tục, có hại cho an ninh Quốc gia 
và hòa bình công cộng. Lời thề của người luật sư Pháp hiện nay đã 
chỉ còn có những lời cam kết thiêng liêng giữ vững đức lý của người 
luật sư mà thôi. ” Tôi xin thề thi hành chức vụ luật sư của tôi trong 
phẩm cách, theo lương tâm, với tinh thần độc lập, trung thực và nhân 
đạo”. 
         Sự thay đổi này mang ý nghĩa lịch sử đánh dấu bước tiến của 
loài người trong cuộc trường chinh tranh thủ và hoàn mĩ nhân quyền. 
Sự tự trị của luật sư đoàn đối với chính quyền là một chiến thắng con 
người đã gặt hái được trong cuộc trường chinh ấy. Người luật sư của 
thời đại văn minh bây giờ đã không còn phải thi hành nghĩa vụ làm 
công cụ cho chính quyền. Người luật sư chỉ có nghĩa vụ phải thực thi 
đức lý của chính nghề nghiệp mình, dĩ nhiên trong khuôn khổ của 
pháp luật, nhưng phải là pháp luật dân chủ không phải là những quy 
phạm phản dân chủ, phi nhân quyền. Tự trị, Luật sư đoàn không tìm 
vị thế đương nhiên đối nghịch với chính quyền, chỉ quan tâm bố trí 
cho mình đứng được trong tư thế độc lập của một chức năng phụ tá có 
ý thức cho công lý thông qua tổ chức tư pháp. Hai kịch bản có thể xảy 
ra. Hoặc những quy phạm của luật sư đoàn được hội nhập vào trong 
các quy phạm của pháp luật quốc gia và pháp luật quốc gia chẳng 
những không can thiệp vào nội bộ của luật sư đoàn mà còn chấp nhận 
cho luật sư đoàn có quyền lập quy trong phạm vi nghề luật sư. Như 
vậy, luật sư đoàn vừa có quyền tự trị lại vừa có sự chính thống pháp 
định. Hoặc những quy phạm của luật sư đoàn không hội nhập được 
vào các quy phạm của pháp luật quốc gia. Trường hợp này, luật sư 
đoàn có thể chỉ đứng trung lập đối với pháp luật quốc gia hay cũng có 
thể đặt ra những quy phạm không đi theo chiều hướng của quy phạm 
của pháp luật quốc gia. Tình trạng không bình thường này sẽ đặt ra 
nhiều vấn đề mà để giải quyết phải tùy theo nhiều yếu tố không còn 
nằm trong khuôn khổ nghề nghiệp của người luật sư nữa. 
      *THAY LỜI KẾT LUẬN 
        Kinh nghiệm cuối đời của một người luật sư đã hành nghề trong 
lớp luật sư đời thứ nhất ở Việt Nam là nghề luật sư cần phải có đức lý 
và những truyền thống đức lý của luật sư đoàn Việt Nam đời thứ nhất 
đã là một lý tưởng sống cao đẹp cho người luật sư Việt Nam dù người 
này đã chấm dứt nghiệp vụ của mình hay vẫn còn đang hành nghề 
trên xứ sở. 
         Ls.Trần Thanh Hiệp 



Ñaëc san Luaät khoa 2007  

 

[1] Tin trong nước cho biết một đạo luật có tên gọi Luật Luật Sư vừa 
được thông qua theo chiều hướng nghề luật sư ở Việt Nam hiện giờ là 
một nghề cung cấp dịch vụ pháp lý - dưới sự giám hộ của chính 
quyền xã hội chủ nghĩa - không phải là một định chế biểu tượng cho 
quyền tự do bào chữa như trước năm 1975. Bài trên đã được viết 
trước khi Luật Luật Sư ra đời. Trong một dịp khác, tác giả sẽ bổ túc 
bài viết này với những phân tích, nhận định về đạo luật mới ấy. 
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CẢM NGHĨ CỦA Ls. TẠ VĂN TÀI  
        SAU KHI ĐỌC BÀI:  

“Ghi chú về đức lý của người luật sư” 
Của Ls. TrầnThanh Hiệp 

 
          
        Thưa Anh Chi Em Câu lạc Bô Sinh Viên Luật Khoa Sàigòn: 
         Đọc bài này của Luật sư Trần Thanh Hiệp, với lối văn lưu loát, 
giàn ý rõ rệt (một ưu điểm lớn), nói đến vấn đề đức lý của nghề luật 
sư mà chắc anh Nguyển-Vũ Văn, khi gửi cho Diễn Đàn CSVLKS, 
muốn nhắc mọi người nên tiếp tục truyền thống tốt đẹp ấy, tự nhiên 
tôi nhớ đến cái thời sinh hoạt tại Luật Sư Đòan Tòa Thượng Thẩm 
Sàigòn trước 1975: tuy tôi ở trong một văn phòng chuyên nhiều hơn 
về cố vấn đầu tư và ít biện hộ các vụ hình trước tòa, nhưng đôi khi 
cũng ra toà về vụ hình, thí dụ biện hộ cho Giám Đốc Chi Nhánh của 
Mitsubishi, và do đó cũng có dịp gặp các luật sư đàn anh như (hồi đó 
gọi là "Anh") Trần Văn Tuyên, người thủ lãnh đàn chú, thân thiện với 
mọi người, và Chị Nguyễn Phước Đại,lúc nào cũng vui tính, đùa giỡn 
mà lại rất duyên dáng. 
         Trong hoài niệm về thời vàng son, nhiều kỷ niệm đẹp trước 
1975 đó, tôi xin góp ý thêm với Luật sư Trần Thanh Hiệp về tương lai 
nghề luật sư ở Viet Nam. 
   1) Quy chế luật sư mới ban hành ở Việt Nam phải công nhận cho 
luật sư mở văn phòng tư (private office), trái với khuynh hướng xưa, 
là tập trung vào các văn phòng bào chữa có sự giám hộ của chính 
quyền. Điều này cho thấy là luật sư Việt nam sẽ có, ngoài vai trò thực 
hiện quyền bào chữa CHỐNG LẠI đối phương (bộ máy chính 
quyền,nếu là vụ hình; đối tụng dân sự, nếu là vụ dân sự) mà luật sư 
Hiệp hình như bàn tới trong hầu hết bài, sẽ có vai trò cố vấn pháp luật 
(consultant) nữa, nhất là trong các luật kinh tế ,thương mại, đầu tư, 
KHÔNG CHỐNG ai cả, mà chỉ cốt theo đúng các quy định để mà 
làm ăn, làm giầu. 
   2) Bộ Tố Tụng Hình Sự Mới 2004, cải tổ nhiều Boä HSTT 1988, đã 
cho phép người luật sư có vai trò khá độc lập, nếu người này can đảm 
thi hành nghĩa vụ biện hộ (điều này tôi có viết chi tiết trên Mạng Lưới 
Nhân Quyền trong bài "Quyền Bi Can"), tuy chưa độc lập như truyền 
thống của Pháp (được nối tiếp thời trước 1975 tại Miền Nam Việt 
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Nam), bởi vì luật sư biện hô trước tòa hình hiện nay vẫn phải nạp đơn 
cho ĐỐI PHƯƠNG là Viện Kiểm Sát Nhân Dân,và Cơ quan Điều 
Tra, họ có công nhận, thì mới tiến hành việc biện hộ được (chứ không 
phải nạp tờ nhiệm cách cho cơ quan trung lập là TÒA ÁN, là đương 
nhiên thi hành nhiệm vụ biện hộ, như tại Miền nam Viet Nam trước 
1975). Nhưng trên thực tế,rất nhiều các luật sư ở Việt Nam hiện nay 
rất can đảm, đòi thực thi quyền biện hô, họ đã đưa ra một danh sách 
các sự cải tổ cần phải thực hiện, trong Hội Thảo Tập Huấn của Đòan 
Luật Sư Hà Nội tổ chức 2004, và những người năng động này, một 
năm sau, đã bầu lại Hội Đồng Luật Sư Đòan, không bầu cho Chủ 
Tịch cũ, mà Đảng yêu cầu bầu, mà lại bầu một ban quản trị mới, có 
những người trước đây đã đòi hỏi nhiều và hành động độc lập nhiều 
(tôi không muốn nói rõ tên các vị ấy ra, vì để yên cho họ làm việc, 
không thì chính quyền lại hiểu lầm là ở bên hải ngoại súi bẩy). ĐÓ 
LÀ NHỮNG CHIẾN SĨ THỰC THI NHÂN QUYỀN (quyền biện hô) 
TỪ BỘT PHÁT (SPONTANEOUS) TRONG GIỚI LUẬT SƯ Ở 
TRONG NƯỚC. 
         Luật sư Hiệp nói đúng là nghe luật sư tại Tây 
Phương, như Pháp (mà Miền Nam VN trước đây bắt chước) và Mỹ, 
sẽ là nguồn cảm hứng (inspiration) cho các luật sư ở VN hiện nay. 
Nhưng những luật sư Miền Nam Việt Nam, hiện nay ở hải 
ngoại,không nên có thái độ "dạy đời","lên lớp", mà chỉ nên gợi ý rất 
khéo léo, đưa ra những thí dụ,nhất là các thí dụ đối chiếu từ các luật ở 
các nước Tây Phương,, rồi để tùy nghi các luật sư trong nước có dung 
nạp hay không, là quyền của họ. CHỈ NÓI NHỮNG LỜI MỜI 
(INVITE), để họ tự áp dụng những tôn chỉ tốt đẹpp của nghề luật sư 
trong xã hội có dân chủ và nhân quyền. Vì như đã nói trên, họ là 
những người rất tự trọng và rất muốn can đảm đấu tranh. 
   3) Anh Luật Sư Hiệp nói rằng lời thề luật sư ở Pháp chỉ nói đến 
nghĩa vụ luật sư, mà không nói đến những câu về tôn trọng luật pháp, 
an ninh quốc gia thời Napoleon. Nhưng theo tôi, sự tôn trọng luật 
pháp, trật tự công cộng và an ninh quốc gia là bổn phận đương nhiên 
của mỗi công dân, trong đó có luật sư, vì ở nước nào cũng có nhu cầu 
luật sư biện hô "trong khuôn khổ luật pháp" (within the bounds of 
law), và ngay tại Mỹ này, luật sư nào làm đường giây giao liên cho 
bọn khủng bố từ trong tù ra tòng phạm ở ngoài (an ninh quốc gia) hay 
đưa thuốc heroin hay tin tức về heroin cho các can phạm và tòng 
phạm của họ ở ngoài ngục thất (trật tự công cộng), là bị truy tố về 
hình sự. Theo tin ngày 17-10-2006, Tòa án Liên bang ở New York đã 
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kết án 28 tháng tù Bà Lynne Steward, 67 tuổi, luật sư của Ông Sheik 
mù mắt người Ai Cập, Adbel-Rahman,, vì Bà đã đưa tin, sau khi Ông 
ấy bị kết án về âm mưu làm nổ 5 vị trí ở New York, ra chỗ tổ chức 
khủng bố bên Ai Cập của ông và lệnh giết những ai đã không nghe 
ông.Tôi không đồng ý với luật sư Hiệp khi anh nói rằng quy phạm 
của luật sư có khi không theo quy phạm quốc gia . Ngay cả quy chế 
luật sư đòan và quy chế đạo đức nghề nghiệp (code of professional 
ethics, deontology) cũng phải được ban  hành bởi một luật của quốc 
gia.-  
                                        Ls. Tạ Văn Tài 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cöïu SVLK Taï Vaên Taøi (gaõi coå) ñöùng cuøng caùc baïn ôû trong saân Tröôøng 
Luaät (1959-1960) tröôùc khi laø giaùo sö Tröôøng Luaät Saøi Goøn (hình döôùi) 
 
 
 
 
 

Tham luaän 
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H. 12 Hàng đầu: từ trái sang phải:các chị Quang, Trinh, Thống, LS 
Nguyễn hữu Thống, LS Đỗ doãn Quế, GS Nguyễn văn Canh, 
LS Hoàng cơ Long, cố Đại sứ Nguyễn qúi Anh 
Hàng dưới: LS Ngô văn Quang, LS Lê duy  San, GS Vũ 
quốc Thúc, LS Trần thiện Hải ( tại San Jose, CA, khi GS 
Thúc sang thăm,  tháng 10, 1990) 

H. 13 GS Lê đình Chi và GS Nguyễn v ăn Canh, tại Atlanta 
             tháng 6 / 2002 (Caùc hình do Gs. Canh cung caáp) 
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NOÙI VÔÙI CAÙC BAÏN TREÛ  
TRONG VAØ NGOAØI NÖÔÙC VEÀ 

BIEÅN ÑOÂNG DAÄY 
SOÙNG. 
 
L.S. NGUYEÃN HÖÕU THOÁNG   
         

     * * * * * * * * *   
         Bieån Ñoâng vôùi Hoaøng Sa, Tröôøng Sa vaø Vònh Baéc Vieät laø moät 
vaán ñeà roái muø. Roái muø veà ñòa lyù, veà phaùp lyù vaø nhaát laø do chieán 
thuaät hoûa muø cuûa Trung Quoác. Do ñoù, chuùng ta caàn trình baøy vaán ñeà 
minh baïch vaø ñôn giaûn. 
 
VEÀ ÑÒA LY.Ù 
        Hoaøng Sa goàm 13 ñaûo san hoâ tí hon taïi caùc vó tuyeán 17-15 Baéc, 
phía ñoâng Quaûng Trò, Thöøa Thieân, Quaûng Nam, Quaûng Ngaõi. 
      Tröôøng Sa vôùi 9 ñaûo nhoû hôn nöõa taïi caùc vó tuyeán 12-7 Baéc, doïc 
töø Cam Ranh veà Nam Caø Mau.  Coù khoaûng 500 ñaûo, coàn, ñaù, baõi 
naèm raûi raùc treân bieån caû, töø Vieät Nam qua Phi Luaät Taân, khoâng coù 
thöôøng daân cö nguï vaø khoâng töïï tuùc veà kinh teá.  Trong soá naøy chæ coù 
hôn 50 ñôn vò coù ñòa danh, goàm 28 cao ñòa vaø hôn 20 ñôn vò ñaù chìm 
vaø baõi ngaàm.  
      a)  Töø 1974 Trung Quoác chieám toaøn theå  HOAØNG SA goàm 13 
ñaûo: 
   - 7 ñaûo phía Ñoâng Baéc thuoäc Nhoùm Tuyeân Ñöùc (Amphitrite) trong 
ñoù coù Ñaûo Phuù Laâm (Woody Island) hình baàu duïc, dieän tích 1.3km2. 
Neáu laø hình chöõ nhaät, beà daøi coù theå laø 1300m vaø beà ngang 1000m 
(baèng moät coâng vieân nhoû). Phuù Laâm laø ñaûo lôùn nhaát taïi Hoaøng Sa vaø 
Tröôøng Sa. 
   - 6 ñaûo phiaù Taây Nam thuoäc Nhoùm Nguyeät Thieàm (Crescent), 
trong ñoù coù Ñaûo Hoaøng Sa (Pattel) roäng 0.56km2 baèng 1/2 Phuù Laâm 
vaø baèng 1/1000 Phuù Quoác (568 km2).  
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 b) Vuøng bieån TRÖÔØNG SA bao la (180.000 daäm vuoâng) 
roäng gaáp 10 laàn Hoaøng Sa, nhöng chæ coù 9 tieåu ñaûo. 
   - Vieät Nam  chieám 3 ñaûo:Tröôøng Sa (Spratley), Nam Yeát (Namyit) 
vaø Sinh Toàn (Sincowe). 
   - Phi Luaät Taân chieám 5 ñaûo:  Bình Nguyeân (Flat), Vónh Vieãn 
(Nanshan),  Beán Loäc (West York), Loaïi Taù (Loaita) vaø Thò Töù 
(Thitu). 
   - Ñaøi Loan chieám Ñaûo Thaùi Bình (Itu Aba). 
      Ñaûo Tröôøng Sa dieän tích 0.13km2, baèng 1/10 Phuù Laâm.Coù tin 
môùi ñaây Ñaøi Loan ñaõ ruùt quaân khoûi Ñaûo Thaùi Bình, hoøn ñaûo lôùn 
nhaát taïi Tröôøng Sa. 
      Ngoaøi 3 ñaûo, Vieät Nam coøn chieám 3 coàn (cay) laø An Bang 
(Amboyna), Song Töû Taây (SouthWest) vaø Sôn Ca (Sand), cuøng 7 ñaù 
noåi, 9 ñaù chìm vaø baõi ngaàm, toång coäng 22  ñôn vò.Ngoaøi 5 ñaûo, Phi 
Luaät Taân coøn chieám 3 coàn , 2 ñaù noåi vaø 8 ñaù chìm, toång coäng 18 ñôn 
vò.Trung Quoác chieám 2 ñaù noåi (reef) laø Ñaù Chöõ Thaäp (Fiery Cross) 
vaø Ñaù Ga Ven (Gaven), cuøng 6 ñaù chìm, toång coäng 8 ñôn vò. 
      Caâu hoûi ñaët ra laø:  Taïi sao töø 1974 khi Trung Quoác chieám toaøn 
theå Hoaøng Sa,  vaø nhaát laø töø 1988 khi xaâm laán Tröôøng Sa, hoï laïi 
khoâng thöøa thaéng xoâng leân ñeå chieám theâm moät soá haûi ñaûo maø phaûi 
laáy moät hoøn ñaù (Ñaù Chöõ Thaäp) laøm ñòa ñieåm chæ huy ? 
      Thöïc ra Trung Quoác chæ muoán thöông thaûo song phöông vôùi caùc 
quoác gia duyeân haûi veà phöông thöùc khai thaùc chung daàu khí taïi theàm 
luïc ñòa (khoâng phaûi cuûa hoï).   
 
VEÀ PHAÙP LYÙ 
 Ñòa caàu goàm 3 phaàn ñaát vaø 7 phaàn nöôùc.  Neáu coù luaät quoác 
teá cho caùc laõnh thoå thì cuõng phaûi coù Luaät Bieån cho vuøng laõnh haûi.  
Naêm 1982, 119 quoác gia kyù Coâng Öôùc Lieân Hieäp Quoác veà Luaät 
Bieån  (Law of the Sea Convention hay Los Convention) trong ñoù coù 
Trung Quoác vaø Vieät Nam.  
 Sau ñaây laø ñònh nghóa veà bieån lòch söû, ñöôøng caên baûn, bieån 
laõnh thoå, vuøng ñaëc quyeàn kinh te,á theàm luïc ñòa, haûi ñaûo vaø quaàn 
ñaûo.  
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   1.  Bieån Lòch Söû  ( historic waters).  
 Theo Toaø AÙn Quoác Teá vaø Ñieàu 8 Luaät Bieån, bieån lòch söû laø 
noäi haûi naèm veà phía ñaát lieàn, beân trong ñöôøng caên baûn cuûa bieån laõnh 
thoå.  Nhö vaäy bieån lòch söû khoâng theå laø Nam Haûi caùch luïc ñòa Trung 
Hoa tôùi 2 000 caây soá. 
   2. Ñöôøng caên baûn (baselines) laø laèn nöôùc thuûy trieàu xuoáng thaáp. 
   3.  Bieån laõnh thoå (territorial sea) roäng 12 haûi lyù tính töø ñöôøng caên 
baûn ra khôi.  
   4. Vuøng ñaëc quyeàn: Noái tieáp bieån laõnh thoå 12 haûi lyù laø Vuøng Ñaëc 
Quyeàn Kinh Teá 200 haûi lyù ñeå ñaùnh caù.  (Exclusive Economic Zone, 
200-mile-fishery zone).    
   5. Theàm luïc ñòa: Vuøng Ñaëc Quyeàn Kinh Teá truøng ñieäp vôùi Theàm 
Luïc Ñòa (Continental Shelf) 200 haûi lyù ñeå khai thaùc daàu khí. 
      Theàm luïc ñòa thuoäc chuû quyeàn tuyeät ñoái cuûa quoác gia duyeân haûi 
trong vieäc khai thaùc daàu khí.  Quyeàn naøy khoâng tuøy thuoäc vaøo ñieàu 
kieän chieám cöù  (occupation) hay coâng boá  (declaration) (Ñieàu 77). 
Do ñoù vieäc Trung Coäng chieám ñoùng moät soá ñaûo, ñaù, baõi taïi Hoaøng 
Sa vaø Tröôøng Sa khoâng coù taùc duïng töôùc ñoïat chuû quyeàn cuûa Vieät 
Nam  taïi theàm luïc ñòa. 
   6.  Haûi ñaûo vaø quaàn ñaûo 
      Caùc haûi ñaûo (nhö Ñaøi Loan hay Tích Lan) ñöôïc quyeàn coù bieån 
laõnh thoå 12 haûi lyù, vaø quy cheá vuøng ñaëc quyeàn kinh teá vaø theàm luïc 
ñòa 200 haûi lyù. Tuy nhieân, caùc tieåu ñaûo khoâng coù thöôøng daân cö nguï 
vaø khoâng töï tuùc veà kinh teá (nhö Hoaøng SaTröôøng Sa) khoâng ñöôïc 
höôûng quy cheá naøy. (Ñieàu 121). 
      Trong aùn leä Lybia/Malta (l985) Toøa aùn khoâng ñoàng hoùa ñaûo 
Malta vôùi luïc ñòa, daàu raèng Malta coù 350 ngaøn daân cö nguï treân moät 
dieän tích 122 daäm vuoâng.  
      Theo ñònh nghóa, quaàn ñaûo bao goàm caùc haûi ñaûo naèm san saùt beân 
nhau vaø coù dieän tích ít nhaát baèng 1/9 vuøng bieån nôi toïa laïc (nhö caùc 
quaàn ñaûo Nam Döông hay Phi Luaät Taân).Nhö vaäy: 
    1) Hoaøng Sa Tröôøng Sa khoâng phaûi laø “quaàn ñaûo” luaät ñònh vì coù 
dieän tích quaù nhoû  (4 daëm vuoâng) trong moät vuøng bieån bao la (180 
ngaøn daëm vuoâng).   
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    2)  Caùc tieåu ñaûo (treân 20 hoøn) taïi Hoaøng Sa Tröôøng Sa khoâng phaûi 
laø “ñaûo” luaät ñònh,  vaø khoâng ñöôïc höôûng quy cheá 200 haûi lyù ñeå 
ñaùnh caù vaø khai thaùc daàu khí. 
 
ÑAÁU LYÙ VAØ ÑAÁU PHAÙP 
 Naêm l982 vôùi tö caùch moät nguõ cöôøng, Trung Hoa hoan hæ kyù 
Coâng Öôùc veà Luaät Bieån.  Kyù xong, Baéc Kinh môùi thaáy lo!  Nhöõng 
ñieàu khoûan trong Coâng ÖÙoùc ñaõ quaù roõ reät. Caùc quoác gia duyeân haûi 
chæ ñöôïc höôûng quy cheá 200 haûi lyù vuøng ñaëc quyeàn kinh teá vaø theàm 
luïc ñòa keå töø bieån laõnh thoå.  
       Trong khi ñoù Tröôøng Sa caùch luïc ñòa Trung Hoa khoaûng 750 haûi 
lyù, neân khoâng naèm trong theàm luïc ñòa cuûa Trung Hoa.  Hoaøng Sa 
cuõng caùch  Hoa Luïc loái 270 haûi lyù. 
      Taïi bôø bieån Vieät Nam, theàm luïc ñòa chaïy thoai thoaûi töø daõy 
Tröôøng Sôn ra Hoaøng Sa.Veà ñòa hình, Hoaøng Sa laø moät haønh lang 
cuûa Tröôøng Sôn töø Cuø Lao Reù ra khôi.  Ñaây laø nhöõng bình nguyeân 
cuûa theàm luïc ñòa Vieät Nam treân maët bieån.  Naêm 1925,  nhaø ñòa chaát 
hoïc quoác teá Tieán Só Khoa Hoïc A. Krempf,  Giaùm Ñoác Vieän Haûi Hoïc 
Ñoâng Döông, sau 2 naêm nghieân cöùu vaø ño ñaïc ñaõ laäp phuùc trình vaø 
keát luaän: “VEÀ MAËT ÑIA CHAÁT, NHÖÕNG ÑAÛO HOAØNG SA LAØ 
THAØNH PHAÀN CUÛA VIEÄT NAM” (Geùologiquement les Paracels 
font partie du Vietnam).  
      Taïi Tröôøng Sa cuõng vaäy. Veà ñoä saâu vaø ñòa hình ñaùy bieån, caùc 
ñaûo coàn ñaù baõi Tröôøng Sa laø söï tieáp noái töï nhieân cuûa theàm luïc ñòa 
Vieät Nam. Taïi baõi Töù Chính , nôi khai thaùc daàu khí, bieån saâu khoâng 
tôùi 400m, vaø taïi vuøng ñaûo Tröôøng Sa ñoä saâu chæ tôùi 200m. Baõi Töù 
Chính caùch bôø bieån Vieät Nam khoaûng 190 haûi lyù vaø caùch luïc ñòa 
Trung Hoa tôùi 780 haûi lyù.  Tröôøng Sa caùch Vieät Nam 220 haûi lyù vaø 
caùch Hoa Luïc 750 haûi lyù. Töø Tröôøng Sa veà bôø bieån Trung Hoa coù 
raõnh bieån saâu hôn 4.600m.  
      Bò  raøng buoäc bôûi Luaät Bieån vôùi vuøng ñaëc quyeàn kinh teá vaø theàm 
luïc ñòa 200 haûi lyù, Trung Hoa tung ra CHIEÁN DÒCH HOÛA MUØ, gaây 
baát oån, tranh chaáp lung tung, thao dieãn, phoùng hoûa tieãn, laán chieám 
böøa baõi taïi mieàn bôø bieån ñeå gaây tieáng vang.  Muïc ñích ñeå phaù roái an 
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ninh traät töï, laøm caûn trôû giao thoâng treân maët bieån, taïo aùp löïc, huø doïa 
vaø khuyeán duï caùc quoác gia Ñoâng Nam AÙ haõy taïm gaùc vaán ñeà tranh 
chaáp chuû quyeàn haûi ñaûo ñeå cuøng nhau KHAI THAÙC DAÂUØ KHÍ 
CHUNG TAÏI THEÀM LUÏC ÑÒA VAØ ÑAÙNH CAÙ CHUNG TAÏI 
VUØNG ÑAËC QUYEÀN KINH TEÁ. 
  
BIEÅN LICH SÖÛ:   THUÛ ÑAÉC CHUÛ QUYEÀN DO KHAÙM 
PHAÙ 
 Naêm 1982, Baéc Kinh taäp hôïp 400 hoïc giaû, ngaøy ñeâm nghieân 
cöùu, thaûo luaän trong suoát 10 naêm ñeå keát luaän raèng Nam Haûi laø Bieån 
Lòch Söû cuûa Trung Hoa Bieån Lòch Söû hay Löôõi Roàng Trung Quoác 
naèm saùt bôø bieån Vieät Nam, caùch Quaûng Ngaõi 40 haûi lyù, caùch Natuna 
(Nam Döông) 30 haûi lyù,  vaø caùch Palawan (Phi Luaät Taân) 25 haûi lyù. 
Noù chieám troïn 3 tuí daàu khí:  Töù Chính (Vanguard) cuûa Vieät Nam, 
Natuna cuûa Nam Döông vaø Coû Rong (Reed Bank) cuûa Phi Luaät Taân  
      Trung Quoác ñöa ra nhieàu taøi lieäu lòch söû ñeå chöùng minh raèng töø 
ñôøi Haùn Vuõ Ñeá 100 ngaøn haûi quaân Trung Hoa ñi tuaàn thaùm ñaõ khaùm 
phaù caùc ñaûo Nam Haûi. Söï khaùm phaù naøy ñöôïc tieáp tuïc döôùi ñôøi nhaø 
Toáng, nhaø Nguyeân, nhaø Minh vaø nhaø Thanh. 
      Nhöõng taøi lieäu lòch söû naøy khoâng ñaùng tin caäy: 
   1.  Chính saùch beá quan toûa caûng. 
      Suoát chieàu daøi lòch söû, Trung Hoa khoâng bao giôø chuû tröông 
chinh phuïc ñaïi döông. Thuyeát beá quan toûa caûng ñöôïc aùp duïng töø ñôøi 
nhaø Taàn (theá kyû thöù 3 tröôùc coâng nguyeân).  Vaïn Lyù Tröôøng Thaønh 
khoâng chæ laø moät kieán truùc maø coøn laø moät nhaân sinh quan. Mieàn bôø 
bieån ñöôïc coi laø nôi hoang vu man rôï. Ñaûo Haûi Nam laø choán löu ñaøy 
caùc tuø nhaân bieät xöù.   Cho ñeán theá kyû 20, chính saùch beá quan toûa 
caûng vaãn ñöôïc thi haønh. 
      Vôùi taâm lyù töï coâ laäp, khoâng theå coù 100 ngaøn quaân Trung Hoa ñôøi 
Taây Haùn ñi khaùm phaù caùc ñaûo san hoâ tí hon taïi Nam Haûi.  Raát coù theå 
ñoù chæ laø 10 vaïn quaân cuûa Taøo Thaùo möôïn leänh Haùn Ñeá ñi xaâm 
chieám Ñoâng Ngoâ vaø ñaõ bò Chu Du ñaùnh tan trong traän Xích Bích. 
      Caùc chuyeán haûi haønh ñôøi nhaø Toáng, nhaø Nguyeân, nhaø Minh, vaø 
nhaø Thanh chæ laø nhöõng cuoäc nam chinh nhaèm thoân tính Vieät Nam.  
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Lòch söû ñaõ ghi vieäc Leâ Ñaïi Haønh phaù tan thuûy binh cuûa Löu Tröøng 
nhaø Toáng, quaân Traàn Höng Ñaïo baén cheát Toa Ñoâ vaø baét soáng OÂ Maõ 
Nhi nhaø Nguyeân, Leâ Lôïi ñaùnh baïi haûi quaân tieáp vieän cho Vöông 
Thoâng nhaø Minh, vaø Quang Trung phaù tan haûi quaân cuûa ñeà ñoác Höùa 
Theá Hanh nhaø Thanh. Vieäc caùc thuûy binh ñôøi Minh Thaønh Toå ñi 
thaêm vieáng caùc quoác gia AÙ Chaâu neáu coù, cuõng khoâng coù taùc duïng 
thuû ñaéc chuû quyeàn taïi caùc haûi ñaûo.  Töø theá kyû l5, caùc nhaø thaùm hieåm 
Boà Ñaøo Nha nhö Vasco de Gama vaø Magellan ñaõ ñi xuyeân 3 ñaïi 
döông töø Ñaïi Taây Döông, vöôït AÁn Ñoä Döông qua Thaùi Bình Döông, 
khaùm phaù haøng ngaøn haûi ñaûo keå caû Phi Luaät Taân vaø Guam. Nhöng 
Boà Ñaøo Nha cuõng khoâng ñoøi chuû quyeàn caùc haûi ñaûo naøy. 
   2. Danh xöng Nam Haûi. 
      Theo chính caùc hoïc giaû Trung Hoa, Nam Haûi laø teân bieån cuûa 
Hoa Nam, caùch Quaûng Ñoâng 50 daäm veà phía Nam. Caùc nhaø haøng 
haûi Taây Phöông muoán cho tieän neân goïi ñoù laø Bieån Nam Hoa (South 
China Sea) (ngoïai nhaân xöng Nam Trung Quoác Haûi). 
      Theo Töï Ñieån Toái Taân Thöïc Duïng Haùn Anh xuaát baûn taïi Hoàng 
Koâng naêm 1971 thì “Nam Haûi laø vuøng bieån keùo daøi töø Eo Bieån Ñaøi 
Loan ñeán Quaûng Ñoâng”. (The Southern Sea stretching from the 
Taiwan Straits to Kwantung.)  
      Theo Töø Ñieån Töø Haûi xuaát baûn naêm 1948, thì Nam Haûi thuoäc 
chuû quyeàn haûi phaän chung cuûa 5 nöôùc laø Trung Hoa, Vieät Nam, Maõ 
Lai, Phi Luaät Taân vaø Ñaøi Loan. 
 DO ÑOÙ NAM HAÛI KHOÂNG PHAÛI LAØ BIEÅN CUÛA TRUNG 
HOA VEÀ PHÍA NAM.  CUÕNG NHÖ AÁN ÑOÄ DÖÔNG KHOÂNG 
PHAÛI LAØ ÑAÏI DÖÔNG CUÛA AÁN ÑOÄ. 
      Naêm 1983, Trung Quoác veõ laïi baûn ñoà, ñoøi chuû quyeàn haûi phaän 
toaøn theå vuøng bieån Ñoâng Nam AÙ.  Hoï coi Nam Haûi laø moät thöù noäi 
haûiï theo kieåu Ñeá Quoác La Maõ coi Ñòa Trung Haûi laø bieån cuûa chuùng 
toâi (Mare Nostrum). 
   3. Luaät phaùp vaø aùn leä. 
      Theo Toøa AÙn Quoác Teá, bieån lòch söû chæ laø noäi haûi.  Hôn nöõa, 
Ñieàu 8 Coâng Öôùc veà Luaät Bieån (l982) ñaõ keát thuùc moïi cuoäc tranh 
luaän khi quy ñònh: “Bieån lòch söû hay noäi haûi cuûa moät quoác gia naèm 



Ñaëc san Luaät khoa 2007  

 

veà phía ñaát lieàn, beân trong ñöôøng caên baûn cuûa bieån laõnh thoå” [The 
International Court of Justice has defined historic waters as internal 
waters. “Waters on the landward side of the baseline of the 
territorial sea form part of the internal waters of the State” Art.8 Los 
Convention (1982)]. 
      Nhö vaäy Nam Haûi khoâng phaûi laø Bieån Lòch Söû cuûa Trung Hoa,  
vì noù laø ngoaïi haûi vaø caùch bôø bieån Trung Hoa tôùi hai ngaøn caây soá. 
      Vaø coâng trình 10 naêm nghieân cöùu cuûa 400 hoïc giaû Trung Quoác 
chæ laø coâng “daõ traøng xe caùt Bieån Ñoâng, nhoïc nhaèn maø chaúng neân 
coâng caùn gì!” 
 
THUÛ ÑAÉC CHUÛ QUYEÀN DO CHIEÁM CÖÙ 
      Theo coâng phaùp quoác teá, muoán thuû ñaéc chuû quyeàn caùc ñaát voâ 
chuû (terra nullius), söï chieám cöù phaûi coù nhöõng ñaëc tính sau ñaây: 
   a)  Chieám cöù thöïc söï 
      Taïi Tröôøng Sa trong soá 28 cao ñòa, Trung Hoa chæ chieám 2 ñaù 
noåi, trong khi Vieät Nam chieám 13. Vaø trong hôn 50 ñôn vò coù ñòa 
danh, Trung Hoa chæ chieám 8, so vôùi 22 cuûa Vieät Nam. 
   b)  Chieám cöù hoøa bình.  
      Trong nhöõng naêm 1974 vaø 1988 Trung Hoa duøng voõ trang chieám 
Hoaøng Sa vaø moät soá ñaù, baõi taïi Tröôøng Sa.  Tuy nhieân söï chieám cöù 
khoâng coù tính hoøa bình neân khoâng ñöôïc luaät phaùp baûo veä. Cuõng nhö 
thôøi Ñeä Nhò Theá Chieán, Nhaät Baûn chieám Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa 
baèng voõ löïc neân khoâng coù chuû quyeàn hôïp phaùp. 
   c)  Chieám cöù lieân tuïc vaø tröôøng kyø 
      Khoâng coù söï phuû nhaän raèng ít nhaát töø 1816, döôùi ñôøi vua Gia 
Long, Vieät Nam ñaõ chieám cöù coâng khai, lieân tuïc, hoøa bình caùc haûi 
ñaûo Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa. Bia chuû quyeàn do ngöôøi Phaùp döïng 
naêm 1938 coù ghi roõ: 
    
   Reùpublique Francaise (Coäng Hoøa Phaùp) 
   Empire d’Annam (Vöông Quoác Vieät Nam) 
   Archipel des Paracels (Quaàn Ñaûo Hoaøng Sa) 
    1816 -    Ile de Pattle 1938 (Ñaûo Hoaøng Sa) 
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         Lòch söû Trung Hoa khoâng mang laïi baèng chöùng naøo cho bieát hoï 
ñaõ lieân tuïc chieám cöù Hoaøng Sa, Tröôøng Sa töø  ñôøi Haùn Vuõ Ñeá hay ít 
nhaát töø  ñôøi Maõn Thanh. 
      Sau Ñeä Nhò Theá Chieán, khi quaân ñoäi Nhaät Baûn ruùt lui, Trung 
Hoa chieám moät phaàn Hoaøng Sa (Nhoùm Tuyeân Ñöùc phía Ñoâng Baéc). 
Naêm 1974 hoï duøng voõ trang chieám noát Nhoùm Nguyeät Thieàm phía 
Taây Nam.  Taïi Tröôøng Sa laàn ñaàu tieân,  naêm l988, hoï chieám moät soá 
ñaù, baõi baèng voõ löïc.  Söï chieám cöù naøy voâ hieäu vì khoâng coù tính hoøa 
bình. Vaû laïi tôùi l974 vaø l988 caùc ñaûo Hoaøng Sa-Tröôøng Sa ñaõ do 
Vieät Nam chieám ñoùng, neân khoâng theå coi laø ñaát voâ chuû (terra 
nullius). 
   d)  Hôn nöõa söï chieám cöù phaûi ñöôïc thöøa nhaän bôûi caùc quoác gia 
lieân heä. 
      1)  Naêm 1951 taïi Hoäi Nghò Cöïu Kim Sôn, 51 quoác gia ñoàng minh 
kyù Hieäp Öôùc Hoøa Bình Nhaät Baûn trong ñoù Nhaät Baûn töø boû chuû 
quyeàn veà Hoaøng Sa Tröôøng Sa, nhöng khoâng noùi ñeå traû cho nöôùc 
naøo. Ñaïi bieåu Lieân Xoâ yeâu caàu Hoäi Nghò bieåu quyeát traû cho Trung 
Hoa. Nhöng Hoäi Nghò ñaõ baùc boû thænh caàu naøy vôùi 46 phieáu choáng. 
Sau ñoù phaùi ñoøan Vieät Nam leân dieãn ñaøn minh thò coâng boá chuû 
quyeàn cuûa Vieät Nam ñoái vôùi Hoaøng Sa Tröôøng Sa, vaø khoâng gaëp söï 
phaûn khaùng naøo. 
      2)  Söï thöøa nhaän chæ coù nghóa neáu xuaát phaùt töø caùc quoác gia 
duyeân haûi lieân heä. Vì caùc ñaûo naøy toïa laïc taïi Bieån Ñoâng Nam AÙ, 
neân chæ caùc quoác gia Ñoâng Nam AÙ môùi coù thaåm quyeàn thöøa nhaän. 
Maø cho ñeán nay taát caû caùc quoác gia Ñoâng Nam AÙ khoâng nöôùc naøo 
thöøa nhaän chuû quyeàn cuûa Trung Hoa taïi Hoaøng Sa Tröôøng Sa. 
     3) Tuy nhieân Baéc Kinh coøn vieän daãn vaên thö ngaøy 14-9-1958 cuûa 
Thuû Töôùng Phaïm Vaên Ñoàng gôûi Thuû Töôùng Chu AÂn Lai ñeå chuû 
tröông raèng Vieät Nam ñaõ thöøa nhaän chuû quyeàn cuûa Trung Hoa taïi 
Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa.  
           Veà maët phaùp lyù söï thöøa nhaän naøy voâ giaù trò.  Vì Tröôøng Sa 
HoaøngSa thuoäc laõnh haûi Vieät Nam Coäng Hoøa. Vaán ñeà laõnh thoå vaø 
laõnh haûi thuoäc thaåm quyeàn cuûa quoác daân do quoác hoäi ñaïi dieän, chöù 
khoâng thuoäc haønh phaùp laø cô quan chaáp haønh luaät phaùp cuûa quoác 
hoäi. Vaû laïi  Quoác Hoäi Vieät Nam trong nhöõng naêm 1956 vaø 1966 ñaõ 
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coâng boá chuû quyeàn cuûa Vieät Nam taïi Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa. Moät 
vaên thö  cuûa Chính Phuû Haø Noäi naêm 1958 khoâng coù hieäu löïc thöøa 
nhaän chuû quyeàn  caùc haûi ñaûo thuoäc laõnh thoå Vieät Nam Coäng Hoøa hoài 
ñoù.  
 
THEÀM LUÏC ÑÒA 
      Vaán ñeà thöïc söï taïi Tröôøng Sa Hoaøng Sa laø vaán ñeà theàm luïc ñòa 
nôi khai thaùc daàu khí. 
   Veà Tröôøng Sa. 
    Taïi Tröôøng Sa baõi daàu khí Töù Chính (Vanguard) caùch bôø bieån 
Vieät Nam khoaûng 190 haûi lyù vaø caùch bôø bieån Trung Hoa loái 780 haûi 
lyù, neân thuoäc theàm luïc ñòa Vieät Nam. 
  Veà Hoaøng Sa. 
      Hoaøng Sa caùch bôø bieån Trung Hoa khoaûng 270 haûi lyù vaø caùch bôø 
bieån Vieät Nam loái 155 haûi lyù neân thuoäc theàm luïc ñòaVieät Nam.   
Khoûang caùch töø cuø lao Reù (Quaûng Ngaõi) ra ñaûo Tri Toân chæ coù 123 
haûi lyù. Veà maët ñòa hình ñaùy bieån Hoaøng Sa laø söï tieáp noái töï nhieân 
cuûa daãy Tröôøng Sôn töø ñaát lieàn chaïy ra bieån. Coù theå noùi Hoaøng Sa 
laø nhöõng bình nguyeân cuûa theàm luïc ñòa Vieät Nam treân maët bieån. 
Chieáu Luaät Bieån 1982 quyeàn cuûa caùc quoác gia duyeân haûi taïi theàm 
luïc ñòa khoâng tuøy thuoäc vaøo söï chieám cöù  (Ñieàu 77).  Do ñoù söï 
chieám ñoùng voõ trang cuûa quaân ñoäi Trung Hoa khoâng coù taùc duïng 
töôùc ñoaït chuû quyeàn cuûa Vieät Nam taïi theàm luïc ñòa Hoaøng Sa. 
 
CAÙC TIEÂU CHUAÅN: 
        
         UÛy Ban Phaân Ranh Theàm Luïc Ñòa Lieân Hieäp Quoácvaø Toaø AÙn 
Quoác Teá  ñöa ra 10 tieâu chuaån ñeå phaân ranh haûi phaän hay ñoàng hoùa 
haûi ñaûo vaøo luïc ñòa: 
   1) Vò trí cuûa caùc ñaûo ñoái vôùi bôø bieån tieáp caän. Taïi vuøng Hoaøng Sa, 
ñaûo Tri Toân chæ caùch luïc ñòa Vieät Nam 135 haûi lyù, trong khi ñaûo 
Hoaøng Sa caùch luïc ñòa Trung Hoa tôùi 270 haûi lyù.  
   2) Dieän tích caùc haûi ñaûo so saùnh vôùi chieàu daøi bôø bieån tieáp caän.  
Ñaûo Hoaøng Sa quaù nhoû beù (0.56km2) chæ baèng 1/1000 ñaûo Phuù Quoác 
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(568km2), trong khi bôø bieån Vieät Nam daøi gaáp 10 laàn bôø ñaûo Haûi 
Nam phía tieáp giaùp Hoaøng Sa. 
   3) Veà ñoä saâu vaø ñòa hình ñaùy bieån, caùc ñaûo, coàn, ñaù, baõi Hoaøng Sa 
vaø Tröôøng Sa laø söï tieáp noái töï nhieân töø luïc ñòa Vieät Nam ra bieån.  
Ñoä saâu taïi Hoaøng Sa laø 900m vaø taïi Tröôøng Sa laø 200m.  Töø Hoaøng 
Sa Tröôøng Sa veà Hoa Luïc coù 2 raõnh bieån saâu hôn 2300m vaø 4600m.  
   4) Veà maët ñòa chaát,  sau 2 naêm nghieân cöùu vaø ño ñaïc, naêm 1925 
Tieán Só Khoa Hoïc A. Krempt xaùc nhaän raèng “Hoaøng Sa laø thaønh 
phaàn cuûa Vieät Nam “. 
   5)Veà daân soá, caùc haûi ñaûo Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa khoâng coù  
thöôøng daân cö nguï, vaø khoâng theå töï tuùc veà kinh teá. Trong khi ñoù soá 
daân cö nguï taïi mieàn bôø bieån Vieät Nam ñoâng gaáp möôøi soá daân sinh 
soáng taïi ñaûo Haûi Nam. 
   6)  Veà sinh thöïc hoïc vaø khí haäu taïi Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa, caùc 
ñaûo san hoâ cuõng nhö caây coû vaø sinh vaät tieâu bieåu cho vuøng nhieät ñôùi 
(Vieät Nam ), chöù khoâng thaáy ôû vuøng oân ñôùi (Trung Hoa). 
   7)  Veà Khu Ñaëc Quyeàn Kinh Teá (ñeå ñaùnh caù), Bieån Ñoâng (vôùi 
Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa) laø khu vöïc ñaùnh caù caên baûn cuûa Vieät Nam. 
Trong khi  ñoù, ngoaøi haûi phaän veà phía Taây, Ñaûo Haûi Nam coøn ñöôïc 
theâm 200 haûi lyù ñeå ñaùnh caù veà phía Ñoâng thoâng qua Thaùi Bình 
Döông,. 
   8)  Taïi theàm luïc ñòa Vieät Nam nhöõng vuøng coù daàu khí naèm giöõa 
Vònh Baéc Vieät vaø khu baõi Töù Chính phía Ñoâng Nam Caø Mau.  Ñaây 
laø nôi keát taàng caùc thuûy tra thaïch chöùa ñöïng caùc chaát höõu cô do nöôùc 
phuø sa soâng Hoàng Haø vaø soâng Cöûu Long ñoå ra bieån töø haøng trieäu 
naêm nay. Do ñoù daàu khí neáu coù laø do caùc chaát höõu cô töø luïc ñòa Vieät 
Nam chöù khoâng phaûi töø Hoa Luïc.  Hôn nöõa, ngoaøi haûi phaän veà phía 
Taây,  Ñaûo Haûi Nam coøn ñöôïc 200 haûi lyù theàm luïc ñòa ñeå khai thaùc 
daàu khí veà phía Ñoâng thoâng qua Thaùi Bình Döông. 
    9)  Bieån Ñoâng vôùi Hoaøng Sa Tröôøng Sa coù aûnh höôûng kinh teá, 
chieán löôïc vaø an ninh quoác phoøng maät thieát vôùi Vieät Nam hôn laø 
Trung Hoa. Vì Trung Hoa coøn coù bieån Hoaøng Haûi vaø Ñoâng Trung 
Quoác Haûi chaïy thoâng qua Thaùi Bình Döông. 
    10) Caùc taøi lieäu, saùch baùo, hoïa ñoà, caùc chöùng tích lòch söû v...v... 
phaûi coù tính xaùc thöïc. Daàu sao caùc taøi lieäu naøy khoâng coù giaù trò baèng 
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caùc yeáu toá khaùch quan khoa hoïc nhö ñòa lyù, ñòa hình, ñòa chaát, daân 
soá, sinh thöïc hoïc, khí haäu cuøng nhöõng yeáu toá veà aûnh höôûng kinh teá, 
chieán löôïc vaø an ninh quoác phoøng. 
 
VEÀ VÒNH BAÉC VIEÄT 
      Vaán ñeà phaân ranh theàm luïc ñòa hay haûi phaän taïi Vònh Baéc Vieät 
cuõng phaûi ñöôïc giaûi quyeát theo 8 tieâu chuaån:  1) Vò trí vaø söï hieän 
dieän cuûa caùc ñaûo  2) chieàu daøi bôø bieån   3) maät ñoä daân soá   4) ñoä saâu 
vaø ñòa hình ñaùy bieån  5)  ñòa chaát  6)  vuøng ñaëc quyeàn kinh teá ñeå 
ñaùnh caù  7)  theàm luïc ñòa ñeå khai thaùc daàu khí  8)  aûnh höôûng kinh 
teá, chieán löôïc vaø an ninh quoác phoøng. 
       Ñaây laø nhöõng  ñieåm ñaëc thuø aûnh höôûng ñeán vieäc phaân ñònh laõnh 
haûi.  Neáu ñöa noäi vuï ra tröôùc UÛy Ban Phaân Ranh Theàm Luïc Ñòa, 
Toøa AÙn Troïng Taøi hay Toøa AÙn Quoác Teá, Vieät Nam seõ coù öu theá.  
KEÁ HOAÏCH THOÂN TÍNH BIEÅN ÑOÂNG CUÛA TRUNG QUOÁC 
Theo Coâng Öôùc veà Luaät Bieån, caùc quoác gia duyeân haûi chæ coù 200 
haûi lyù, vöøa laø vuøng ñaëc quyeàn kinh teá ñeå ñaùnh caù, vöøa laø theàm luïc 
ñòa ñeå khai thaùc daàu khí.  Trong khi ñoù Hoaøng Sa toïa laïc ngoaøi luïc 
ñòa Trung Hoa khoaûng 270 haûi lyù, vaø Tröôøng Sa caùch Hoa Luïc loái 
750 haûi lyù, neân khoâng thuoäc haûi phaän cuûa Trung Quoác. 
      Ñuoái lyù veà phaùp luaät, Trung Quoác ñöa ra thuyeát Bieån Lòch Söû ñeå 
ñoøi chuû quyeàn toaøn vuøng Nam Haûi. 
      Tuy nhieân Toøa AÙn Quoác Teá vaø Coâng Öôùc Lieân Hieäp Quoác Veà 
Luaät Bieån ñaõ baùc boû thuyeát naøy.   
      Thaát baïi trong thuyeát Bieån Lòch Söû, Trung Quoác ñeà ra keá hoaïch 
4 böôùc ñeå thoân tính Bieån Ñoâng veà kinh teá: 
   1) Kyù Hieäp Öôùc Vònh Baéc Boä ñeå huûy baõi Hieäp Öôùc Baéc Kinh 
(theo ñoù Vieät Nam ñöôïc 63% haûi phaän vaø Trung Hoa ñöôïc 37%). 
      Neáu theo ñöôøng trung tuyeán, Vieät Nam seõ ñöôïc 53%.  Tuy nhieân 
treân thöïc teá, phe Coäng Saûn khoâng theo ñöôøng trung tuyeán vaø ñaõ ñöa 
ra 21 ñieåm phaân ñònh theo ñoù Vieät Nam chæ coøn 45%. 
   2) Kyù Hieäp Öôùc Hôïp Taùc Ngheà Caù ñeå thieát laäp Vuøng Ñaùnh Caù 
Chung roäng 61 haûi lyùù. Vaø treân thöïc teá Vieät Nam chæ coøn 25% taïi vó 
tuyeán 17 vaø 32% taïi vó tuyeán 20.  Vôùi caùc taàu ñaùnh caù lôùn troïng taûi 
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treân 100 taán, vôùi caùc löôùi caù daøi 50 haûi lyù, vaø nhaát laø vôùi söï ñoàng loõa 
caáu keát cuûa ñoäi tuaàn caûnh duyeân haûi, toaøn theå Vònh Baéc Vieät seõ 
bieán thaønh khu vöïc ñaùnh caù töï do cho ñoäi kình ngö Trung Quoác maëc 
söùc taän thu, veùt saïch, vaø caïn taàu raùo maùng. 
   3) Töø ñaùnh caù chung ñeán hôïp taùc khai thaùc daàu khí chæ coøn moät 
böôùc.  Trong Hieäp Öôùc Vònh Baéc Vieät coù ñieàu khoaûn quy ñònh raèng, 
khi daàu khí ñöôïc phaùt hieän, hai beân seõ khôûi söï hôïp taùc khai thaùc daàu 
khí. 
       Ngaøy nay taïi Vònh Baéc Vieät, Trung Quoác ñeà ra nhieàu döï aùn 
thaêm doø vaø khai thaùc daàu khí, nhö “Döï AÙn Quyønh Haûi” phía Taây 
ñaûo Haûi Nam vaø “Döï AÙn Vònh Baéc Boä” phía Baéc vó tuyeán 20. (Khi 
duøng danh xöng “Vònh Baéc Boä”, Trung Quoác maëc nhieân nhìn nhaän 
ñoù laø Vònh cuûa Vieät Nam veà phía Baéc. Vì neáu laø cuûaTrung Quoác thì 
phaûi goïi laø Vònh Nam Boä môùi ñuùng ñòa lyù). 
   4) Vôùi chính saùch veát daàu loang, sau khi hoaøn thaønh keá hoaïch hôïp 
taùc ñaùnh caù vaø khai thaùc daàu khí chung taïi Vònh Baéc Vieät, hai beân 
seõ tieán tôùi vieäc hôïp taùc ñaùnh caù vaø khai thaùc daàu khí chung taïi mieàn 
duyeân haûi Trung vaø Nam Vieät.  Ñieàu ñaùng löu yù laø vuøng laõnh haûi 
naøy thuoäc khu ñaëc quyeàn kinh teá vaø theàm luïc ñòa cuûa Vieät Nam neân 
thuoäc chuû quyeàn tuyeät ñoái cuûa Vieät Nam.   
      Baèng keá hoaïch thoân tính 4 böôùc, Baéc Kinh buoäc Haø Noäi hieán 
daâng toaøn theå laõnh haûi Vieät Nam töø Vònh Baéc Vieät ñeán mieàn duyeân 
haûi Trung vaø Nam Vieät taïi Hoaøng Sa Tröôøng Sa theo lôøi cam keát 
cuûa Hoà Chí Minh (Phaïm Vaên Ñoàng chæ laø keû thöøa sai, baát löïc, khoâng 
coù caû quyeàn boå nhieäm moät thöù tröôûng theo lôøi töï thuù cuûa ñöông söï). 
      Nhö vaäy, thuyeát Bieån Lòch Söû töøng bò Toøa AÙn Quoác Teá vaø Coâng 
Öôùc veà Luaät Bieån baùc boû, nay laïi coù cô hoäi trôû thaønh hieän thöïc do 
keá hoaïch 4 böôùc cuûa Trung Quoác ñeå thoân tính Bieån Ñoâng. 
 
XAÂM LAÁN VAØ THOÂN TÍNH 
    Sau ñaây laø tieán trình xaâm laán vaø thoân tính Bieån Ñoâng cuûa Trung 
Quoác trong 60 naêm qua.   
   - Naêm 1945, sau Theá Chieán II, quaân ñoäi Trung Hoa giaûi giôùi quaân 
ñoäi Nhaät ñaõ thöøa cô chieám cöù caùc ñaûo Hoaøng Sa thuoäc nhoùm Tuyeân 
Ñöùc. 
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    - Naêm 1946 Trung Hoa ñoåi teân vuøng bieån Nam Haûi thaønh Ñaëc 
Khu Haønh Chaùnh Haûi Nam, vaø ñoåiteân Hoaøng Sa thaønh Taây Sa vaø 
Tröôøng Sa thaønh Nam Sa. 
    - Naêm 1956, ñeå phaùt ñoäng chieán tranh voõ trangthoân tính Mieàn 
Nam,  Haø Noäi phaûi troâng caäy vaøo söï yeåm trôï cuûa Baéc Kinh.  Vì sau 
caùi cheát cuûa Stalin naêm 1953, Lieân Xoâ muoán chuyeån sang ñöôøng loái 
Chung Soáng Hoøa Bình.  Trong khi ñoù Mao Traïch Ñoâng vaãn chuû 
tröông “giaûi phoùng 1000 trieäu con ngöôøi AÙ Chaâu khoûi aùch Ñeá Quoác 
Tö Baûn”. 
     - Theo luaät vay traû, muoán ñöôïc cöu mang yeåm trôï, phaûi coù söï 
cam keát ñeàn ôn traû nghóa.   
      Ngaøy 15-6-1956, Ngoaïi Tröôûng Ung Vaên Khieâm minh thò tuyeân 
boá:  “Haø Noäi nhìn nhaän chuû quyeàn cuûa Trung Quoác taïi Hoaøng Sa vaø 
Tröôøng Sa maø Trung Quoác goïi laø Taây Sa vaø Nam Sa”. 
      Ngaøy 14-9-1958 do vaên thö cuûa Phaïm Vaên Ñoàng gôûi Chu AÂn 
Lai, Hoà Chí Minh, Chuû Tòch Ñaûng, Chuû Tòch Nöôùc, xaùc nhaän chuû 
quyeàn  cuûa Trung Quoác taïi Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa. 
      Ñeå bieän minh cho laäp tröôøng cuûa Hoà Chí Minh vaø Phaïm Vaên 
Ñoàng,  moät thaùng sau khi Trung Quoác tieán chieám Tröôøng Sa, baùo 
Nhaân Daân, cô quan chính thöùc cuûa Ñaûng Coäng Saûn, trong soá ra ngaøy 
26-4-1988 ñaõ vieát: “Trong cuoäc chieán ñaáu choáng keû thuø xaâm löôïc thì 
Vieät Nam phaûi tranh thuû söï gaén boù cuûa Trung Quoác, vaø ngaên chaën 
Hoa Kyø söû duïng hai quaàn ñaûo noùi treân”. 
      Vaø hoài thaùng 5-1976, baùo Saigon Giaûi Phoùng trong baøi bình luaäân 
vieäc Trung Quoác chieám Hoaøng Sa baèng voõ löïc naêm 1974, ñaõ vieát: 
“Trung Quoác vó ñaïi ñoái vôùi chuùng ta khoâng chæ laø ngöôøi ñoàng chí, 
maø coøn laø ngöôøi thaày tin caån ñaõ cöu mang chuùng ta nhieät tình ñeå 
chuùng ta coù ngaøy hoâm nay.  Vì vaäy chuû quyeàn Hoaøng Sa thuoäc Vieät 
Nam hay thuoäc Trung Quoác cuõng vaäy thoâi !”. 
      Coùù 3 lyù do ñöôïc vieän daãn cho lôøi cam keát cuûa Hoà Chí Minh naêm 
1958: 
      a) Vì Hoaøng Sa, Tröôøng Sa toïa laïc taïi caùc vó tuyeán 17-7 (Quaûng 
Trò- Nam Caø Maâu) neân thuoäc haûi phaän Vieät Nam Coäng Hoøa. Ñoái vôùi 
Haø Noäi nhöôïng Hoaøng Sa, Tröôøng Sa cho Trung Quoác trong thôøi 
ñieåm naøy chæ laø baùn da gaáu! 
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      b)  Sau naøy, do nhöõng tình côø lòch söû, neáu Baéc Vieät thoân tính 
ñöôïc Mieàn Nam thì maáy hoøn ñaûo san hoâ taïi Bieån Ñoâng ñaâu coù aên 
nhaèm gì so vôùi toaøn theå laõnh thoå Vieät Nam?Giaû söû cuoäc “giaûi phoùng 
Mieàn Nam” khoâng thaønh, thì vieäc Trung Quoác chieám Hoaøng Sa 
Tröôøng Sa thuoäc laõnh haûi Vieät Nam Coäng Hoøa cuõng coù taùc duïng laøm 
suy yeáu phe quoác gia veà kinh teá, chieán löôïc vaø an ninh quoác phoøng. 
      Naêm 1972, sau thaát baïi Teát Maäu Thaân (1968),  ñeå phaùt ñoäng 
chieán dòch Toång Taán Coâng Xuaân Haï hayMuøa Heø Ñoû Löûa, Haø Noäi 
huy ñoäng toaøn boä caùc sö ñoaøn chính qui vaøo chieán tröôøng Mieàn 
Nam.  Ñeå baûoveä an ninh quoác ngoaïi choáng söï phaûn kích cuûa quaân 
löïc Vieät Nam Coäng Hoøa vaø Hoa Kyø (nhö trong ChieánTranh 
TrieàuTieân),Haø Noäi ñaõ nhôø 300 ngaøn quaânTrung Quoác maëc quaân 
phuïc Vieät Nam ñeán truù ñoùngtaïi 6 tænh bieân giôùi Baéc Vieät. 
         Trong thôøi gian naøy, vôùi theá thöôïng phong cuûa ngöôøi thaày cöu 
mang (vaø vôùi söï öng thuaän maëc nhieân cuûa Baéc Vieät) Trung Quoác töï 
tieän aán ñònh Vuøng Bieån Caám (Hands-Off  Area) taïi Vònh Baéc Vieät, 
caám ngö daân Vieät Nam khoâng ñöôïc lai vaõng.  Ñaây laø vuøng bieån saâu 
giöõa Vònh coù nhieàu caù lôùn vaø nhieàu tieàm naêng daàu khí. 
      Vuøng Bieån Caám dieän tích 7200 haûi lyù vuoâng, roäng 60 haûi lyù (1 
kinh ñoä) töø kinh tuyeán 107 Ñoâng (phía Vieät Nam) tôùi kinh tuyeán 108 
Ñoâng (phía Haûi Nam), vaø daøi 120 haûi lyù (2 vó ñoä), töø vó tuyeán 20 Baéc 
(Ninh Bình) ñeán vó tuyeán 18 Baéc (Haø Tónh). 
      Theo lôøi thuù nhaän cuûa Thöù Tröôûng Ngoaïi Giao Leâ Coâng Phuïng 
töø ñaàu thaäp nieân 1970, trong nhöõng cuoäc thöông thaûo phaân ñònh laõnh 
haûi, Trung Quoác “kieân trì” ñeà nghò thieát laäp vuøng ñaùnh caù chung taïi 
Vònh Baéc Vieät. 
       
         Vôùi Hieäp Öôùc Vònh Baéc Vieät vaø Hieäp Öôùc Hôïp Taùc Ñaùnh Caù 
naêm 2000, Vuøng Bieån Caám  60 haûi lyù töø Ninh Bình ñeán Haø Tónh 
choàng laán hay truøng ñieäp vôùi Vuøng Ñaùnh Caù Chung 61 haûi lyù töø 
Ninh Bình ñeán Quaûng Bình. 
      Naêm 1974 sau khi Hoa Kyø ruùt quaân khoûi chieán tröôøng Vieät Nam, 
Trung Quoác thöøa cô chieám noát caùc ñaûo Hoaøng Sa thuoäc Nhoùm 
Nguyeät Thieàm.  Neáu haûi quaân Vieät Nam Coäng Hoøa ñaõ hy sinh chieán 
ñaáu thì Baéc Vieät chæ laøm thinh.  Roài trô treõn nguïy bieän: “Chuû quyeàn 
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Hoaøng Sa thuoäc Vieät Nam hay thuoäc Trung Quoác cuõng vaäy thoâi !” 
(Baùo Saigon Giaûi Phoùng). 
      Naêm 1979 Chieán Tranh Vieät Trung buøng noå laøm ñình hoaõn cuoäc 
thöông nghò veà laõnh thoå vaø laõnh haûi. 
      Tranh chaáp Vieät Trung keùo daøi töø 1979 ñeán 1988.  Trong thôøi 
gian naøy, ngaøy 12-11-1982 baèng vaên thö gôûi Lieân Hieäp Quoác ñeå 
coâng boá Ñöôøng Caên Baûn cuûa Bieån Laõnh Thoå, Haø Noäi ñaõ xaùc ñònh 
chuû quyeàn laõnh thoå Vònh Baéc Vieät theo Hieäp Öôùc Baéc Kinh (1887) 
theo ñoù Vieät Nam ñöôïc 63%.   
      Töø 1988,  khi Lieân Xoâ bò sa laày taïi A Phuù Haõn vaø bò boái roái taïi 
Ñoâng AÂu do phong traøo Giaûi Theå Coäng Saûn, Gorbachev ñöa ra chuû 
tröông khoâng can thieäp vaøo coâng vieäc cuûa caùc quoác gia ñoàng minh.  
Luùc naøy Haø Noäi cuõng bò sa laày taïi Caêm Boát.  Vì Lieân Xoâ khoâng coøn 
laø choã töïa, Haø Noäi phaûi muoái maët quay laïi thaàn phuïc Baéc Kinh.  
Thaùng 4, 1988,  moät thaùng sau khi Trung Quoác xaâm laán Tröôøng Sa, 
Baùo Nhaân Daân coøn nguïy bieän raèng Vieät Nam ñaõ nhöôïng Hoaøng Sa 
Tröôøng Sa cho Trung Quoác ñeå ngaên chaän Hoa Kyø söû duïng hai quaàn 
ñaûo noùi treân!   
       Naêm 1991 khi Lieân Xoâ suïp ñoå, Vieät Nam xin taùi laäp bang giao 
vôùi Trung Quoác. Vaø naêm 1992  khi Trung Quoác chieám baõi daàu khí 
Vaïn An phía Ñoâng Nam Caø Mau, Vieät Nam cuõng chæ phaûn khaùng 
chieáu leä.   
      Naêm 1999, vôùi Hieäp Öôùc Bieân Giôùi Vieät Trung, Vieät Nam 
nhöôïng cho Trung Quoác khoaûng 800 km2 laõnh thoå Baéc Vieät. 
       Naêm 2000, vôùi Hieäp Öôùc Vònh Baéc Vieät, Haø Noäi nhöôïng cho 
Baéc Kinh töø 12.000 km2 ñeán 21.000 km2 haûi phaän.   
      Ngaøy 25-12-2004 caùc phaùi boä Trung-Vieät toå chöùc lieân hoan ngaøy 
kyû nieäm 4 naêm kyù keát Hieäp Öôùc Vònh Baéc Vieät vaø Hieäp Öôùc Hôïp 
taùc Ngheà Caù. 
      Hai ngaøy sau, ngaøy 27-12-2004, nhaø caàm quyeàn Baéc Kinh loan 
baùo ñaõ baét giöõ 80 ngö phuû Vieät Nam veà toäi xaâm nhaäp ñaùnh caù baát 
hôïp phaùp.  Caùc ngö phuû phaûn ñoái, noùi hoï vaãn truyeàn noái haønh ngheà 
ñaùnh caù taïi vuøng bieån naøy töø ñôøi oâng, ñôøi cha. Nhöng lính tuaàn 
duyeân Trung Quoác traû lôøi ñaõ coù hieäp ñònh môùi, vaø vuøng bieån naøy  
chính thöùc thuoäc veà Trung Quoác.  Caùc ngö phuû khoâng chòu, ñoøi baùo 
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caùo leân ñoäi bieân phoøng Vieät Nam.  Lính haûi quaân Trung Quoác cöôøi 
ngaïo ngheã, neùm thuoác noå gaàn taøu, roài laùi taàu tuaàn duyeân toâng voâ caùc 
taøu ñaùnh caù khieán 23 ngö daân Vieät Nam taïi Ñaø Naüng vaø Quaûng 
Ngaõi bò cheát chìm, 6 ngöôøi bò thöông vaø 10 taøu ñaùnh caù bò hö hoûng. 
Moät soá ngö daân khaùc taïi Bình Ñònh vaø Khaùnh Hoøa cuõng bò xua ñuoåi 
khoâng ñöôïc ñeán ñaùnh caù taïi ngoaøi khôi vuøng bieån Hoaøng Sa.  Nhöõng 
vuï saùt haïi daõ man naøy khoâng ñöôïc phoå bieán treân baùo chí. 
     Hai tuaàn sau, ngaøy 8-01-2005, taïi Vònh Baéc Boä, caùc taøu 
tuaàn duyeân Trung Quoác bao vaây vaø baén xoái xaû vaøo caùc taøu ñaùnh caù 
Vieät Nam khieán 9 ngö daân Thanh Hoùa bò thieät maïng, 7 ngöôøi bò 
thöông vaø 8 ngöôøi khaùc bò baét ñem ñi. 
           Khi noäi vuï phaùt giaùc, nhaø caàm quyeàn Haø Noäi coøn muoán ñoå toäi 
cho “boïn haûi taëc”.  Trong khi ñoù, moät vaøi tôø baùoVieät Nam laïi loan 
tin caùc ngö phuû Vieät Nam bò “taøu nöôùc ngoaøi" bao vaây vaø duøng suùng 
baén xoái xaû.  Vaø caùc haõng thoâng taán ngoaïi quoác nhö AFP, Reuters ñaõ 
xaùc ñònh raèng ñoù chính laø nhöõng taøu tuaàn duyeân Trung Quoác. Vaäy 
maø nhaø caàm quyeàn Haø Noäi chæ daùm phaûn khaùng laáy leä, chæ leân aùn 
nhöõng haønh ñoäng töï phaùt cuûa caùc binh só Trung Quoác vaø yeâu caàu 
tröøng phaït nhöõng caù nhaân phaïm phaùp. 
      Thöïc ra ñaây khoâng phaûi laø nhöõng haønh vi töï phaùt leû loi cuûa moät 
soá binh só voâ traùch nhieäm maø laø caû moät chính saùch khuûng boá cuûa 
Trung Quoác ñeå ngaên caám ngö daân Vieät Nam khoâng ñöôïc ñeán ñaùnh 
caù taïi vuøng bieån saâu, daønh cho Trung Quoác ñoäc quyeàn ñaùnh caù, 
thaêm doø vaø khai thaùc daàu khí.  Hoài thaùng 11, 2004, Trung Coäng coøn 
ngang nhieân ñöa moät giaøn khoan daàu khí töø Thöôïng Haûi vaøo theàm 
luïc ñòa Vieät Nam chæ caùch bôø bieån 63 km. 
      Ngaøy nay moïi ngöôøi môùi nhìn thaáy yù ñoà cuûa Trung Quoác:  Vuøng 
Ñaùnh Caù Chung quy ñònh trong Hieäp Öôùc Hôïp Taùc Ngheà Caù chæ laø 
söï bieán hình cuûa Vuøng Bieån Caám, caám ñòa hay caám haûi do Trung 
Quoác aán ñònh töø ñaàu thaäp nieân 1970.  Maõi tôùi thaùng 8, 2002 chính 
phuû Vieät Nam môùi leân tieáng phaûn ñoái vieäc Trung Quoác aán ñònh 
Vuøng Bieån Caám ñaùnh caù taïi Vuøng Ñaùnh Caù Chung. 
      Töø sau ngaøy 30-6-2004 khi Hieäp Öôùc Vònh Baéc Vieät vaø Hieäp 
Öôùc Hôïp Taùc Ñaùnh Caù coù hieäu löïc thi haønh, Trung Quoác töï ban cho 
hoï ñoäc quyeàn thao tuùng taïi Vuøng Bieån Caám trong Vònh BaécVieät 
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cuõng nhö taïi mieàn duyeân haûi Trung Vieät. Theo ghi nhaän cuûa ñoäi 
bieân phoøng Vieät Nam, noäi trong naêm 2004, rieâng taïi vuøng bieån Ñaø 
Naüng, caùc taøu thuyeàn Trung Quoác ñaõ xaâm nhaäp haûi phaän Vieät Nam 
1017 laàn. Vaäy maø khoâng thaáy coù phaûn öùng naøo veà phía Vieät Nam.  
     Thöøa thaéng xoâng leân, töø thaùng 10 ñeán thaùng 12/2004, lính haûi 
quaân Trung Quoác ñaõ saùt haïi 23 ngö daân Ñaø Naüng vaø Quaûng Ngaõi.   
      Ngaøy 8-1-2005, caùc taøu tuaàn duyeân Trung Quoác laïi duøng ñaïi lieân 
baén cheát 9 ngö daân Thanh Hoùa trong Vuøng Bieån Caám taïi Vònh Baéc 
Vieät. Ñaây laø nhöõng haønh ñoäng coá saùt coù döï möu trong ñoù Vieät Coäng 
laø keû ñoàng loõa baèng caùch giuùp phöông tieän. 
      Moät tuaàn sau vuï khuûng boá  8-1-2005, Trung Quoác ñoåi gioïng, bòa 
ñaët raèng löïc löôïng tuaàn duyeân Trung Quoác chæ baén cheát nhöõng keû 
cöôùp coù vuõ khí  khi nhöõng ngöôøi naøy ñònh cöôùp taøu ñaùnh caù cuûa 
Trung Quoác.  Ñoäc ñaùo hôn nöõa, caùc taøu ñaùnh caù (tí hon) cuûa Vieät 
Nam ñaõ noå suùng tröôùc vaøo caùc taøu tuaàn duyeân (coù trang bò suùng ñaïi 
lieân) cuûa Trung Quoác! Vöøa ñaùnh troáng vuøa aên cöôùp, Trung Quoác 
muoán bieán vuï coá saùt cuûa hoï thaønh vuï cöôùp bieån cuûa haûi taëc ñeå ñoøi 
quyeàn töï veä chính ñaùng.  Theo qui ñònh cuûa UÛy Ban Lieân Hôïp, ñoái 
vôùi caùc ngö daân hoaït ñoäng bình thöôøng,  caùc taøu bieân phoøng khoâng 
ñöôïc duøng voõ khí ñeå haêm doïa, baïo haønh, ñaû thöông hay coá saùt.  Caùc 
bieän phaùp xöû lyù chæ coù tính caùch haønh chaùnh nhö baét giöõ caùc ngö 
thuyeàn vi phaïm qui luaät, nhöng phaûi traû taøu vaø traû töï do cho ngö daân 
khi  coù söï baûo laõnh thích ñaùng. 
          Trong vuï khuûng boá taïi Vònh Baéc Vieät vaø vuøng bieån Hoaøng Sa, 
lính tuaàn duyeân Trung Quoác ñaõ gieát ngöôøi voâ toäi vaï trong chính saùch 
“saùt nhaát nhaân, vaïn nhaân cuï” (gieát moät soá ngö daân voâ toäi khieán haøng 
vaïn ngöôøi khaùc sôï khoâng daùm ñi ñaùnh caù taïi mieàn duyeân haûi xa bôø). 
     
TRÖÔÙC TOØA AÙN QUOÁC DAÂN 
        Thaùng 6, 2004 khi caùc Hieäp Öôùc Vònh Baéc Vieät coù hieäu löïc thi 
haønh, thay maët ñoàng baøo trong nöôùc khoâng coøn quyeàn ñöôïc noùi, UÛûy 
Ban Luaät Gia Baûo Veä Daân Quyeàn taïi haûi ngoaïi ñaõ keát aùn Ñaûng 
Coäng Saûn Vieät Nam veà 4 toäi phaûn boäi toå quoác, vôùi phaàn chuû vaên nhö 
sau: 
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“Naêm 1999 Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam kyù Hieäp Ñònh Bieân Giôùi Vieät 
Trung ñeå nhöôïng ñaát bieân giôùi cho Trung Quoác. 
  “Naêm 2000, Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam kyù Hieäp Ñònh Phaân 
Ñònh  Vònh Baéc Boä vaø Hieäp Ñònh Hôïp Taùc Ngheà Caù ñeå baùn nöôùc 
Bieån Ñoâng vaø daâng caù daâng daàu  cho Trung Quoác. 
 “Naêm 1958 baèng vaên thö cuûa Phaïm Vaên Ñoàng, Ñaûng Coäng Saûn 
Vieät Nam cam keát chuyeån nhöôïng caùc quaàn ñaûo Hoaøng Sa vaø 
Tröôøng Sa cho Trung Quoác.  
          “Nhöõng haønh vi naøy caáu thaønh 4 toäi phaûn boäi Toå Quoác baèng 
caùch caáu keát vôùi nöôùc ngoaøi nhaèm xaâm phaïm chuû quyeàn cuûa quoác 
gia, xaâm phaïm söï toaøn veïn laõnh thoå cuûa Toå Quoác,  vaø xaâm phaïm 
quyeàn cuûa Quoác Daân ñöôïc söû duïng ñaày ñuû nhöõng taøi nguyeân vaø 
nguoàn lôïi thieân nhieân cuûa Ñaát Nöôùc”. 
 
         Trong hai ngaøy 28 vaø 29-1-2005, ngöôøi Vieät haûi ngoaïi, khaép 
nôi treân theá giôùi ñaõ toå chöùc nhöõng cuoäc mít tinh vaø bieåu tình tuaàn 
haønh tröôùc caùc toøa Ñaïi Söù vaø Toång Laõnh Söï Trung Quoác vaø Vieät 
Nam ñeå phaûn khaùng nhöõng haønh ñoäng xaâm laêng vaø coá saùt coù döï 
möu cuûa Trung Quoác, ñoàng thôøi keát aùn Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam 
veà nhöõng haønh ñoäng phaûn boäi toå quoác vaø ñoàng loõa saùt haïi ñoàng baøo 
baèng caùch taïo cô hoäi vaø giuùp phöông tieän cho keû chaùnh phaïm.  
             L.S. NGUYEÃN HÖÕU THOÁNG 
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THAM LUẬN: 
TẠO THỜI CƠ, XOAY 
VẬN NƯỚC 
 
Ls.Lâm Lễ Trinh 
 
LTS: Ñaëc san Luaät khoa 2007 xin cám ơn 
Ls Lâm Lễ Trinh đã đồng ý cho trích dụng 
bài sau đây từ Tuyển tập “THỨC TỈNH: 
Quốc gia & Cộng sản” xuất bản tại 

Californie nhân dịp Tết Đinh Hợi. 
 
        Sau Đệ nhứt thế chiến, nhà nghiên cứu học quốc tế Tibor Mende  
đã tiên đoán quyền lực thế giới trong thế kỷ 21 sẽ di chuyển từ Mỹ 
châu qua Đông Nam Á là vùng  sắp vượt lên hàng đầu về kinh tế. 
Nước Việt Nam may mắn – hay bất hạnh? -  có một vị trí địa dư chính 
trị tối hệ vì nằm ở trung tâm vùng này. Các đại cường trên thế giới 
thèm thuồng thống trị xứ ta chẳng những vì nhu cầu chiến lược quân 
sự mà còn vì  tài nguyên tại đây rất dồi giàu. VN bị xích hóa năm 
1975 nhưng thuyết domino không thể hiện như Hoa kỳ dự đoán. Từ 
trên ba thập niên, Cộng sản không đưa nổi đất nước ra khỏi vũng lầy 
chậm tiến và vẫn lệ thuộc ngọai bang. 
            Tuyển tập “THỨC TỈNH, Quốc gia và Cộng sản” không nhằm 
mục tiêu tố Cộng mà cũng không có cao vọng đưa ra một thông điệp 
chủ quan. Tác giả cố gắng phân tích một cách trung thực những sai 
lầm phạm phải của phe Quốc gia lẫn Cộng sản, đồng thời những cơ 
hội bỏ lỡ để thực hiện thống nhứt và độc lập mà không cần xử dụng 
đến chiến tranh. Những tài liệu và nhận xét trong sách không ra ngoài 
chủ đích trả lại sự thật cho lích sử hầu phá vỡ những huyền thoại nuôi 
sống Đảng Cộng sản cho đến nay trong tâm tư của một số đồng bào 
còn mê muội hướng về Xã hội chủ nghĩa đang giẫy chết. Như thế, 
mới tiêu hủy đựợc vĩnh viễn mặc cảm thắng, bại trong cuộc huynh đệ 
tương tàn, do Đế quốc Mỹ, Nga, Tàu giựt giây trên hai chục năm để 
rồi tất cả đều bỏ rơi chúng ta. Trong chiến tranh ủy nhiệm vừa qua, 
Nam lẫn Bắc Việt đều làm bia đở đạn cho ngoại bang. Khi thật sự 
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thức tỉnh, chúng ta mới có thể bắt tay nhau xây dựng quê hương, 
không hoang phí những tài nguyên thiên nhiên và khối óc quý báu. 
              
         Phạm vi bài này giới hạn nên chỉ đề cập đến ba điểm cốt yếu: 
Người cộng sản VN còn là người Việt nam thật sự hay không? Vấn 
đề VN cốt lủy là gì? Tại sao cần một cuộc cách mạng dân tộc để thay 
thế cộng sản? 

Người CSVN thuần thaønh coøn là người Việt Nam 
thật sự hay không? 
             Mặc dù xem tôn giáo như chất nha phiến đầu độc quần 
chúng, là đồng minh của tư bản bốc lột, Mác Lê xây dựng Xã hội chủ 
nghĩa (xhcn) – đặc biệt sau khi đảng Bolchevick cướp được chính 
quyền ở Nga tháng 11.1917 - theo mô thức một tôn giáo, có giáo chủ 
(là Tổng bí thơ),giáo lý (duy vật biện chứng) , giáo điều ( chủ thuyết 
Mác-Lê là chân lý; Tổng bí thơ là hiện thân của Chân, Thiện, Mỹ;  
Đảng lúc nào cũng đúng ). Để đào tạo con người xhcn mới hành động 
theo lệnh giáo chủ, các tay phù thủy CS dùng kỷ thuật tẩy não. Tinh 
thần và tất cả các mối tình cảm cũ bị xóa bỏ; từ nay, đạo đức cách 
mạng của con người CS mới gồm có những đặc tính nói láo không 
biết ngượng, luôn luôn nuốt lời cam kết, lưu manh lật lọng và gian ác. 
Ai không phải là CS đều là kẻ thù giai cấp, phải tiêu diệt bằng mọi 
cách. Phương châm chiến đấu là “cứu cánh biện minh phương tiện”, 
phương tiện nào cũng tốt miễn tiêu diệt được kẻ thù. Nói tóm tắt, các 
tay CS thuần thành là những con người máy hoạt động theo chỉ thị 
Đảng và hoàn toàn thiếu mất quả tim. Tất cả đều mắc hai bệnh hoang 
tưởng (paranoia) và ích kỷ (egomania).  
             Tại VN, nhái lời Khổng Tử, Hồ Chí Minh tuyên bố “trồng 
người như trồng cây”. Với khuôn máy đúc Mác Lê, Hồ đã sản xuất 
con người xhcn VN mới, vô thần, vô pháp, vô luân, khác biệt với 
người VN thật sự. Họ xem Liên xô là tổ quốc , chối bỏ lịch sử cổ 
truyền, mơ ước xây dựng một thiên đường vô sản hạ giới và cổ võ 
cho một nền văn hóa xây dựng trên hận thù và tư lợi trong khi cốt tủy 
của văn hóa Việt là tình thương.  
              Sau 30.4.1975, quân CS từ Bắc tràn vào Miền Nam. Chúng 
hành động dưới vĩ tuyến 17 như một đoàn binh viễn chinh ngoại quốc 
chiếm đóng   thuộc địa. Noi gương Thái thú Tàu và thổ phỉ Pháp lúc 
xưa, bọn thống trị thực dân CS vơ vét vàng bạc, châu báu, máy móc, 
đồ quý chở về Bắc, đập phá các di tích lịch sử, hủy diệt sách vở, bắt 
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dân học tập mút mùa, đày đi vùng kinh tế mới, đập phá nghĩa trang, 
mồ mã, thay đổi tiền bạc, thay luôn tên thủ đô Sàigòn như CS làm bên 
Nga sô. 
              Trong cung cách cai trị nước, người CS còn để lộ tư cách 
ngoại quốc khi họ bảo vệ ưu tiên quyền lợi của quan thầy Nga-Tàu, 
bất chấp sự thiệt thòi của dân Việt. Sau đây, vài thí dụ điển hình:  
  1) Hồ đã mê muội tuân lệnh Mao cho thi hành tàn bạo kế hoạch cải 
cách ruộng đất từ 1953 đến 1956, sát hại gần một triệu nông dân vô 
tội.  
   2) Bắc Việt câm miệng hến năm 1958 trước cảnh Hạm đội Trung 
cộng đè bẹp Hải quân VNCH để cưởng chiếm Hòang Sa. Chẳng 
những thế, Thủ tướng Phạm Văn Đồng còn nhìn nhận bằng công văn 
chủ quyền Bắc Kinh trên đảo này.   
   3) Hà Nội đã yêu cầu Trung Cộng gởi 320.000 quân trong giai đọan 
1965-1968 qua giúp CSVN (theo tiết lộ của Thông tấn xã Nhựt 
Kyodo và  4) Dù chiến thắng, Phạm Văn Đồng lạy lục kẻ thù củ là 
Mỹ trở lại VN trong thập niên 90. 
             Trước khi nhắm mắt lìa đời, Hồ không ngượng miệng tuyên 
bố sung sướng được về chầu ông cha là Các Mác và Mao sư phụ! 
             Để cứu chế độ,  Hà nội “đổi mới” kinh tế năm 1986 nhưng về 
chính trị, chúng vẫn đàn áp dân chúng như một tầng lớp mafia đỏ với 
đặc quyền, đặc lợi. Đế quốc Liên Xô sụp đổ năm 1992, chủ thuyết 
Mác Lê mất hết hấp lực và bị thế giới xem như một tà giáo.   
             Dư luận cho rằng VN Dân chủ Coäng hòa sẽ không tồn tại quá 
một thập niên thế mà chúng vẫn còn đó. Tại sao? Để ổn định làm ăn, 
Bắc Kinh lẫn Hoa Thịnh Đốn không muốn có sự xáo trộn ở VN. Hơn 
nữa, đa số dân Việt chán ghét đổ máu và cho rằng chiến lược hay 
nhứt là chuyển biến chế độ CS bằng biện pháp ôn hòa. Đây chỉ là ý 
muốn chủ quan, còn sự thực khách quan thế nào?  Thiển nghĩ cần 
bình tỉnh nhận định một số điểm:               
   1) Người CS chỉ lùi bước khi họ yếu thế hơn đối phương. Tuy dốt, 
các tay lãnh đạo CS là bực sư trong trường tranh đấu, họ không dại ký 
vào bản án tử hình của mình khi biết không thể từ chối rút lui trước 
làn sóng cách mạng.   
   2) Cách mạng không luôn luôn bắt buộc đổ máu.                             
   3) Vấn đề dân căm thù CS còn nguyên ở VN, như thế cái mầm cách 
mạng vẫn tiềm tàng.  
   4) Nếu chúng ta không muốn mà hoàn cảnh cách mạng chin mùi thì 
tìm cách ngăn lại cũng không được. VN hiện ở trong giai đọan chót 
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của tiến trình cách mạng dân tộc đã phát khởi cách đây một thế kỷ khi 
thực dân Pháp chiếm đóng ba tỉnh Miền Đông Nam kỳ năm 1862. 
Cuộc nổi loạn chống Đế quốc kéo dài, Hồ và đồng chí đã qua mặt các 
đảng phái quốc gia cướp đọat chính quyền năm 1945 và sau đó, 
chúng lôi cuốn  đồng bào Bắc Việt vào một cuộc chiến mới mệnh 
danh “chống Mỹ cứu nước”.   
            Lòng dân trong nước bất mãn hiện không ngớt gia tăng. Sự 
đồi trụy xã hội đạt lên mức tột cùng: mãi dâm, xuất cảng phụ nữ làm 
điếm, xì ke, hút xách, thất nghiệp, mua bán văn bằng… Chính quyền 
ù lì không chịu cải cách. Vả chăng, muốn cải cách cũng không được 
cho đến ngày nào điều 4 của Hiến Pháp 1992 liên hệ đến độc quyền 
lãnh đạo của Đảng CS chưa bị xóa bỏ. Độc đảng tạo đặc quyền, đặc 
lợi và bất công. Điều 4 là tử huyệt của CSVN.  
            Từ bớt sợ, dân hết sợ, đúng hơn nổi sợ đã chuyển từ Dân qua 
Đảng. Nhiều triệu chứng báo hiệu sự sụp đố của chế dộ CS: cuộc 
sống trụy lạc của giới tư bản đỏ là một điều sĩ nhục giai cấp nông dân 
và công dân bị khai thác tận cùng và không được che chở; cảnh vơ 
vét chợ chiều của cán bộ CS ở mọi cấp, và sự lưu hành tại các thành 
phố những tài liệu chống đối chính phủ. 
 
Vấn đề Việt Nam là gì? Cần giải quyết ra sao? 
               Vấn đề Việt Nam từ ngày lập quốc cho đến nay là mối ám 
ảnh triền miên của một dân tộc nhỏ yếu bị địa lý chính trị ngẫu nhiên 
đặt ở phía Nam của Trung Quốc, một láng giềng khổng lồ, rộng nhứt 
và đông dân nhứt trên thế giới. Nước Văn Lang ra đời vào lối thế kỷ 
thứ 7 trước Công Nguyên. Vị vua đầu tiên thuộc họ Hồng Bàng lấy 
danh hiệu Hùng Vương.  
              Lịch sử VN là một lịch sử tranh đấu gian khổ chống chủ 
nghĩa Đại Hán luôn luôn lăm le tiêu hóa nước chư hầu bé tí. Quyết 
tâm sống tự do và bảo vệ độc lập là hai yếu tố chi phối hàng đầu mọi 
biến cố chính trị quan trọng trong sử sách nước Việt. Tư tưởng chủ 
đạo trong nghệ thuật trị quốc của dân tộc  chúng ta phản chiếu hai đặc 
tính này. 
                Dân Việt luôn luôn có cảm giác đứng bên bồ vực thẩm, bị 
Trung Hoa uy hiếp thường xuyên. Bởi thế, mỗi khi nền độc lập quốc 
gia bị Tàu đe dọa hay tước đoạt, tinh thần đấu tranh bất khuất là vũ 
khí tâm lý duy nhứt, lưu truyền qua bao nhiêu thế hệ và lắng sâu vào 
tiềm thức mọi công dân VN đến mức trở nên một thứ bản năng: bản 
năng sinh tồn dân tộc.  Vì không hiểu rõ nguồn cội quyết tâm của 
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người Việt chống ách nô lệ cho nên những học giả xứ ngoài nghiên 
cứu về VN lắm khi thẩm lượng sai các biến cố quân sự, chính trị và 
xã hội đang diễn trên đất Việt. Giáo sư Pháp Paul Mus là một trong 
những nhân vật hiếm có nhận định sâu sắc: “Ngay từ khi lập quốc, 
mấu chốt của lịch sử Việt là tinh thần kháng ngoại xâm được hòa hợp 
một cách nghịch lý với khả năng đồng hóa những gì từ ngoài du nhập 
vào, một tinh thần quốc gia quật khởi không gì lay chuyển được mặc 
dù bị thua trận, bị phân chia, bị chinh phục.” 
             Điểm nên lưu ý là người dân Việt không ngại đứng lên làm 
cách mạng mỗi khi ngoại bang chiếm đọat chủ quyền quốc gia và cai 
trị theo lối thực dân. Hình thức Cách Mạng không đem ra áp dụng 
chống bạo chúa trong nước bức hiếp dân lành. Trong trường hợp này, 
thường một nhân vật tài đức được dân ủng hộ để dựng nên một triều 
đại mới, sau khi truất phế hôn quân. Cách mạng giải phóng dân tộc – 
gọi gọn là Cách mạng Dân tộc  (CMDT)– là một cuộc chiến đấu liên 
tục,  trường kỳ, bất chấp giá nào, chống đế quốc xâm lăng. Nhờ có 
tinh thần bất khuất, VN không bị đồng hóa sau 1000 năm đô hộ của 
Tàu.  Dù biết trước sẽ thất bại, nhà cách mạng vẫn không sờn lòng. 
Nguyễn Thái Học từng nói: “Không  thành công thì thành nhân.” 
               Từ Nguyễn Trung Trực (bị Pháp xử tử năm 1868) cho đến 
Trần Văn Bá (bị thực dân CS bắn bỏ năm 1985), 117 năm đã trôi qua, 
6 thế hệ anh hùng nối tiếp hy sinh, họ thuộc nhiều giai tầng xã hội và 
tổ chức chính trị khác nhau nhưng tất cả đều xã thân đấu tranh cho 
một mục tiêu chung: giải phóng đất khỏi ách nước ngoài. 
                Lịch sử VN đã trải qua ba cuộc cách mạng từ ngày khai 
quốc: Cuộc cách mạng đầu chấm dứt thời kỳ Bắc thuộc kéo dải ngót 
một ngàn năm với chiến thắng Bạch Đằng Giang năm 939. Cuộc cách 
mạng thứ hai kết thúc sự đô hộ 21 năm của quân Minh (1407-1428), 
bằng việc quân Minh đầu hàng Bình Định Vương Lê Lợi. Cuộc cách 
mạng thứ ba khởi đầu năm 1862 khi quân Pháp chiếm bằng vũ lực ba 
tỉnh Miền Đông Nam kỳ. Những gì đã xảy ra tại VN  từ khi Đảng 
Cộng sản Đông Dương chiếm chính quyền năm 1945 cho đến nay là 
sự tiếp tục của tiến trinh CMDT đang diễn tiến và chỉ chấm dứt khi 
CS bị lật đổ.  Như trình trên, CSVN được xem như lực lượng ngọai 
xâm của Đệ tứ Quốc tế. Họ là những người Việt vong thân, vong bổn, 
một lọai thực dân đỏ hay đúng hơn, họ không còn là người VN từ hơn 
nữa thế kỷ qua. 
Tại sao phải làm Cách Mạng? 
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           Hồ Chí Minh qua đời năm 1969. Di sản thâm độc và nguy hại 
nhứt mà Hồ lưu lại là tiêu diệt nền văn hóa cổ truyền của Đất nước  
đặt trên quy tắc nhân, nghĩa, lể, trí, tín và thay thế bằng văn hóa xã 
hội chủ nghĩa vô thần, vô pháp và vô luân. Sau cái mặt tiền phồn 
thịnh giả tạo mà nhóm mafia Hà Nội dựng ra ở các thành phố để lòe 
thế giới, là thảm cảnh bần cùng, hậu tiến, bệnh họan của nông thôn và 
giới công nhân. Trên lưng các đảng phái quốc gia ương hèn, Cộng sản 
đã thực hiện bằng súng và còng một cuộc cách mạng ngoại lai để xóa 
bỏ các giá trị cao quý mà tổ tiên đã dày công xây đắp, để thay đổi nếp 
sống,  suy tư, phong tục , tập quán và luôn cả ngôn ngữ của người dân 
Việt. Mục tiêu tối thượng của Hồ là áp đặt lâu dài - vĩnh viễn, nếu 
được - thuyết Mác Lê tại Việt Nam. 
           Để dẹp Cách mạng cộng sản đang làm băng hoại Đất nước, cần 
một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Không có giải pháp nào khác 
nếu muốn sớm kết thúc một sự quản lý tồi tệ và hồi sinh tâm thức bất 
khuất của quần chúng. Cũng như tất cả các chế độ và lý thuyết chính 
trị nhân tạo, xã hội chủ nghĩa không thoát khỏi quy luật thành, thịnh, 
suy, hủy. Tột đỉnh của CSVN là chiến thắng năm 1975. Hiện chúng ở 
trên đà suy sụp không thể ngăn nổi vì chúng ngạo mạn vi phạm bí 
kiếp trị nước từng được Khổng tử vạch ra “Thuận thiên giả tồn, 
nghịch Thiên giả vong, Thuậïn Trời thì còn, nghịch Trời thì mất” 
“Trời” có nghĩa “Ý Dân”. Hai thế kỷ sau Khổng Tử, Mạnh Tử can 
đảm xác nhận giữa thời quân chủ chuyên chế: “Dân vi quý, xả tắc  
thứ chi, quân vi khinh”.                  
           CSVN sẽ không cưởng lại nổi hai quy tắc thiên nhiên khác là 
“Vật Cùng Tắc Biến” và “Tương Quan Nhân Quả.” Thật vậy, tại VN 
hiện nay, mâu thuẫn gia tăng hết thuốc chửa giữa nhà cầm quyền áp 
bức và quần chúng bị hiếp đáp. Đại loạn sẽ xảy ra. Ngày xưa, Mạnh 
Tử gọi tình trạng ấy “Thượng vô đạo quỷ, hạ vô pháp thủ.” Dân 
không còn nhịn được nữa trước cảnh vơ vét và chà đạp công lý của 
cán bộ CS. Tức nước vỡ bờ. Đó là điểm “cùng”, “biến” bắt buộc nổ 
tung. Ba tử huyệt của Đảng CS là khuyết tật nội tại, mãnh lực của 
đồng đô-la giết chết tình đồng chí và sức mạnh vũ bảo của truyền 
thông thổi liên tục vào nước những ý thức truyền nhiểm về dân chủ 
và nhân quyền. Theo luật Nhân Quả của Đạo Phật và phương pháp 
luận “Tương quan Nhân quả” (relation de cause à effet) của các nhà 
bác học thì có vay phải trả. Các tội ác CS là một món nợ máu tích lủy 
nhiều năm. Đã đến lúc CS phải trả lời với quốc dân đồng bào. Mọi 
chế độä độc tài không thể cưởng nổi hướng chuyển bắt buộc qua Dân 
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chủ. Nguyên thủ tướng Anh Margaret Thatcher từng nói: “Nếu được 
tự do chọn lựa thì con người luôn luôn chọn Tự do.” Cách mạng 
không phải là một biến cố ngẫu nhiên. Cách mạng là điểm chót của 
một tiến trình bất khả kháng. 
              Một số người đặt câu hỏi: Hiện có hy vọng lật đổ CS hay 
không? Làm sao Cách mạng thành công nếu không lập Đảng? Phải áp 
dụng chiến lược nào? Khi nào Cách mạng bùng nổ? Các yếu tố ngoại 
quốc ảnh hưởng ra sao đến Cách Mạng? 
               Lịch sử cho thấy tại VN chưa bao giờ có một chế độ suy 
thời mà thịnh trở lại được. Với một chính thể độc đảng toàn trị như ở 
VN ngày nay, sự kiện này càng khó thể phủ nhận. Theo định nghĩa, 
Cách mạng là một sự tự động nổi dậy của quần chúng để lật đổ một 
trật tự chính trị không đáp ứng nguyện vọng của đa số. Cách mạng có 
hy vọng thành công khi hội đủ ba yếu tố chiến lược:  thời, thế và cơ. 
Thời qua, thế xuống, lực suy là hiện trạng của CSVN. Bằng chứng là 
dân chúng xuống đường càng ngày càng đông ở Thái Bình, Xuân 
Lộc, Kim Nổ, Thanh Hóa, Hà Nội, Liên khu tư, Bắc Ninh, Trà Cổ, 
Thành phố Hồ chí Minh, Long xuyên..v..v..để phản đối Chinh quyền. 
Các phong trào đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, tự do nghiệp 
đoàn.. đã xuất hiện và được Thế giới ủng hộ.. 
               Đảng cách mạng là yếu tố quan trọng nhưng không phải là 
yếu tố “không thể thiếu được (sine qua non)” để cuộc nổi loạn xảy ra. 
Cách mạng Pháp năm 1789 đã bùng nổ không do một đảng nào phát 
động. Những cá nhân chống quân chủ, kết hợp thành nhiều nhóm 
nhỏ, gieo rắc từ lâu trong xã hội thành thị và nông thôn tư tưởng cách 
mạng của J.J. Rousseau, Montesquieu, Voltaire..Dân nghèo Paris, bất 
mãn vì thiếu bánh mì, chụp lấy cơ hội xuống đường ủng hộ những đại 
biểu Tiers État trong Quốc hội  đang bị Nhà Vua hăm dọa đàn áp. 
               Trong cuộc Cách Mạng Nhung năm 1989 ở Tiệp Khắc cũng 
vậy, không có một Đảng cách mạng nào lãnh đạo quần chúng. Dân 
xuống đường, nghe lời kêu gọi của nhóm trí thức mệnh danh Hiến 
chương 77. Qua hai cuộc cách mạng kể trên, có thể kết luận: Cách 
mạng là hệ quả của sự áp bức, bốc lột, bất công trong một chế độ độc 
tài, dú có hay không Đảng Cách mạng. 
              Những vụ khởi nghĩa chống Cộng  tại Việt Nam sau 1975 
thất bại là vì thiếu một chiến lược đấu tranh thích hợp và khả thi. 
Phương tiện nhiều mà chiến lược dỡ thì vẫn thua, đó là bài học của 
Hoa kỳ. Trong trường hợp chúng ta, chủ điểm chiến lược là phải vận 
dụng bằng mọi cách sức mạnh vạn năng của khối người bất mãn. Cần 
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nghiên cứu tường tận kỷ thuật chuyển biến tư tưởng của họ từ thờ ơ, 
tiêu cực đến quyết tâm dấn thân, xuống đường khi thời cơ đến tại 
điểm quyết định. Một cuộc tổng nỗi dậy của quần chúng sẽ tràn ngập 
lực lượng an ninh CS.  Khí thế toàn dân sẽ làm cho lực lượng này nao 
núng, buông súng, đứng về phía đại chúng, chọn Dân thay vì ngã theo 
Đảng.  Nói tóm tắc, mục tiêu tấn công phải là mục tiêu tinh thần, 
phương tiện tấn công là phương tiện truyền thông xử dụng quyết liệt.  
Chiến lược có hai hình thức: trực tiếp, để tạo ưu thế áp đảo khi tấn 
công mạnh vào yếu điểm của địch. Vả gián tiếp, để làm hao mòn tinh 
thần và vật chất đối phương. Vấn đề chiến lược quyết định sự thành 
bại của Cách mạng.  
              Sau hết, không nên chủ quan phủ nhận ảnh hưởng cũa những 
yếu tố ngoại quốc đối với cách mạng. Ảnh hưởng có hai loại: tích cực 
(xu thế độc tài chuyển biến qua dân chủ, áp lực nhân quyền và dân 
chủ của khối người Việt lưu vong…) và tiêu cực (thế lực ngọai quốc 
đầu tư tại VN, Hoa kỳ và Trung cộng chống cách mạng vì động cơ 
khác nhau…) Biến cố Cách mạng có thể chậm lại vì chính sách của 
ngoại bang nhưng không thể bị ngăn cản nếu Thế giới Tự do không 
giải quyết giùm cho Cộng sản ba điểm nóng: hố phân cách giàu 
nghèo, tham nhũng và cảnh bị áp bức, bốc lột hàng ngày của dân 
Việt. 
                Cộng sản Việt hiện tiến sâu vào  giai đoạn thoái trào, hết 
thời, thất thế và lực suy . Có sự “chia tay ý thức hệ”, - đúng hơn, một 
cuộc ly hôn vĩnh viễn - giữa Đảng và Dân.  Mất dân là mất tất cả. Vì 
biết rõ sự thật phủ phàng này mà lúc sanh tiền, Hồ Chí Minh đã nhắc 
đi, nhắc lại với các đồng chí: “Có Dân là có tất cả.” Trong chiều dài 
cuộc chiến Việt Nam, Hồ và Đảng CS đã tận dụng được sức mạnh 
của dân để chiến thắng vì họ đã bỉ ổi gạt được dân. Miền Nam thảm 
bại vì không nắm được Dân. Vậy muốn thành công, phải THỨC 
TỈNH, học hỏi từ các sai lầm và cơ hội bỏ lỡ trong dĩ vãng. Phải trở 
VỀ NGUỒN, tức  về với dân tộc, xây dựng dân thành một sức mạnh 
vô địch,  một thành trì che chở chế độ phát sinh từ dân.  Một chế độ 
bởi dân, của dân và vì dân. Sức mạnh dân tộc cọng với kinh nghiệm 
đấu tranh vaø lòng yêu nước nồng nhiệt  giúp giới lãnh đạo sáng suốt 
tạo thời cơ để xoay vaän nước. 
Ls. Laâm Leã Trinh 
Thủy Hoa Trang 
Xuân Đinh Hợi              
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Giôùi Thieäu Taùc giaû & Taùc phaåm: 
VIEÄT NAM TRONG THEÁ  
CHIEÁN LÖÔÏC QUOÁC TEÁ MÔÙI 
 
Ls. Traàn Töû Huyeàn 

 
LTS. Ls. Traàn  Töû Huyeàn laø Tröôûng Nam cuûa coâ Luaät sö Traàn Vaên Tuyeân, 
ngöôøi ñaàu tieân ñaõ ñöôïc taùc giaû Thieän YÙ bí maät ñöa cho ñoïc baûn thaûo taøi lieäu 
“Vieät Nam Trong Theá Chieán Löôïc Quoác Teá Môùi” (1977) taïi Vieät Nam.Naêm 
1995taøi lieäu naøy döôïc aán haønh laàn ñaàu vaø ñaõ taùi baûn  laàn thöù hai vaøo naêm 
2005 taïi Houston, Texas, Hoa Kyø. 
 
      Ñuùng ra toâi ñaõ phaûi vieát ñoâi ñieàu giôùi thieäu taùc giaû vaø taùc phaåm 
“Vieät Nam Trong Theá Chieán Löôïc Quoác Teá Môùi” trong aán baûn laàn 
ñaàu (1995), song vì luùc ñoù toâi môùi ñeán Hoa Kyø chöa ñöôïc bao 
laâu,ñôøi soáng chöa oån ñònh, nhaän ñöôïc baûn thaûo quaù treã, neân ñaønh 
khaát laïi cho ñeán hoâm nay, trong laàn taùi baûn naøy. 
   Tröôùc heát ñoái vôùi taùc giaû Thieän YÙ  Nguyeãn Vaên Thaéng vaø toâi 
khoâng phaûi laø choã xa laï. Chuùng toâi quen bieát vaø cuøng haønh ngheà taïi 
Toøa Thöôïng Thaåm Saøi Goøn tröôùc naêm 1975. Moãi khi gaëp nhau hay 
trong luùc chôø ñôïi phieân toøa, anh thöôøng keùo toâi ra haønh lang toøa aùn 
trao ñoåi veà tình hình quoác teá vaø quoác noäi, veà cuoäc chieán keùo daøi treân 
queâ höông  vaø veà töông lai ñaát nöôùc. Anh chính laø taùc giaû Thö Ngoû 
göûi caùc nhaø laõnh ñaïo hai mieàn Nam Baéc ñaêng treân noäi san “Sinh 
Vieân Tieán Boä Luaät Khoa” vaøo thôøi ñieåm hoäi ñaøm Paris khôûi söï ít 
laâu(1969), keâu goïi caùc nhaø laõnh ñaïo hai mieàn Nam Baéc “Nhaân cô  
may lòch söû naøy, cuøng nhau tìm ra ñöôïc moät giaûi phaùp phuø hôïp vôùi 
thöïc traïng ñaát nöôùc. . .coù lôïi nhaát cho daân toäc Vieät Nam, ñeå chaám 
döùt söï ñoå maùu voâ ích cho theá heä thanh nieân chuùng toâi...”(Nhöõng 
doøng Taâm Huyeát) 
    Nhaän xeùt  veà caù tính, baïn beø cuõng nhö toâi ñeàu ñoàng yù raèng anh laø 
moät con ngöôøi boäc tröïc, ñaày nhieät huyeát, töø luùc coøn laø moät thanh 
nieân cho ñeán nay ñaõ ngoøai luïc tuaàn maø vaãn haêng say hoïat ñoäng gaén 
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boù vôùi taäp theå, cho xaõ hoäi, con ngöôøi, daân toäc vaø ñaát nöôùc. Vôùi khaû 
naêng aên noùi huøng bieän, coù duyeân, bieän luaän saéc beùn vaø ñaày tính 
thuyeát phuïc, anh ñaõ thaønh coâng trong caùc cuoäc tranh luaän vôùi baïn beø 
trong choán rieâng tö cuõng nhö  trong caùc cuoäc hoäi hoïp coâng khai. Anh 
töøng laø moät thaønh vieân trong “Nhoùm Huøng Bieän Luaät Khoa” vaø laø 
thaønh vieân trong Ban Ñaïi Dieän Sinh Vieân Luaät Khoa  SaøiGoøn (Hoäi 
Ñoàng Kieåm Soùat)Sau naêm 1975 Saøi goøn ñoåi chuû thay teân, Thieän YÙ 
ñaõ sôùm lao vaøo moät cuoäc chieán ñaáu môùi choáng cheá ñoäc taøi coäng saûn, 
cuøng moät soá anh em bí maät thaønh laäp “Maët Traän Nhaân Quyeàn Vieät 
Nam” vaø ñaõ bò baét caàm tuø. Vì laø ngöôøi coù kieán thöùc roäng, khaû naêng 
noùi vaø vieát, neân ñaõ ñöôïc toå chöùc tín nhieäm trong vai troø UÛy Vieân 
Nghieân Huaán cuûa Maët Traän Nhaân Quyeàn Vieät Nam. Chính trong vai 
troø naøy, Thieän YÙ ñaõ laø ngöôøi khôûi thaûo “Chính Cöông vaø Saùch Löôïc 
Ñaáu Tranh Cuûa Maët Traän Nhaân Quyeàn Vieät Nam”,  “Baûn Tuyeân 
Ngoân Nhaân Quyeàn Vieät Nam” (1978) vaø nhieàu taøi lieäu huaán luyeän 
vaø hoïc taäp khaùc, trong ñoù coù taøi lieäu nghieân cöùu lyù luaän “Vieät Nam 
Trong Theá Chieán Löôïc Quoác Teá Môùi”, maø toâi coù haân haïnh laø ngöôøi 
ñaàu tieân ñöôïc anh cho ñoïc baûn thaûo vieát treân hai taäp vôû hoïc troø vaøo 
ñaàu naêm 1977. Toâi coøn nhôù, vaøo moät buoåi chieàu moät ngaøy cuûa thaùng 
2 naêm 1977, anh heïn laø seõ ngoài saün treân chieác xe Honda Dame chôø 
toâi tröôùc coång Sôû Coâng Nghieäp Thaønh Phoá (tröôùc laø Boä Tö Phaùp 
VNCH) treân ñöôøng Thoáng Nhaát gaàn nhaø thôø Ñöùc Baø. Khi thaáy nhau, 
theo qui öôùc tröôùc, caû hai chaäy xe Honda song song veà höôùng Sôû 
Thuù Saøi Goøn. Khi ñeán ngaõ tö Thoáng Nhaát & Cöôøng Ñeå, ñuùng luùc coù 
ñeøn ñoû, chuùng toâi saùp laïi gaàn nhau vaø anh trao cho toâi hai taäp vôû hoïc 
troø moät caùch bình thaûn, roài hai ngöôøi reõ hai höôùng khaùc nhau. 
      Sau khi ñoïc baûn thaûo toâi raát suùc ñoäng vaø caûm phuïc taùc giaû. Suùc 
ñoäng vì  noäi dung taøi lieäu ñaõ  toùat ra moät thieän chí vaø loøng yeâu nöôùc 
noàng naøn cuûa taùc giaû, ñaõ noùi leân ñöôïc ñuùng taâm thöùc vaø giaûi quyeát 
ñöôïc phaàn naøo noãi baên khoaên khaéc khoûai cuûa caù nhaân toâi, vaø coù leõ 
cuõng cuûa nhieàu ngöôøi Vieät mieàn Nam sau cuoäc chieán keát thuùc quaù 
nhanh maø chöa hieåu vì sao; Ñoàng thôøi ñaõ thoåi vaøo loøng toâi moät nieàm 
laïc quan tin töôûng ôû töông lai daân toäc.  Thaùn phuïc vì khaû naêng luaän 
lyù, vôùi caùc söï kieän, taøi lieäu chöùng minh maø ai cuõng coù theå kieåm 
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chöùng ñöôïc, neân coù tính loâi cuoán vaø thuyeát phuïc ngöôøi ñoïc. Thaùn 
phuïc vì söï can ñaûm daán thaân cuûa anh vaøo moät cuoäc chieán ñaáu cam 
go, ñaày hieåm nguy trong loøng cheá ñoä ñang coøn say men chieán thaéng, 
moät keû ñòch ñang ôû theá maïnh, raát maïnh luùc ñoù. Thaùn phuïc vì anh ñaõ 
töø boû cô hoäi coù theå tieán thaân trong cheá ñoä môùi, khi lyù lòch ñöôïc coi laø 
toát (do thaønh phaàn xuaát thaân töø giai caáp lao ñoäng ngheøo phaán ñaáu 
vöôn leân) vaø khaû naêng cuûa anh trong moâi tröôøng giaùo duïc cuûa cheá 
ñoä môùi ñaõ taïo ñöôïc uy theá vaø söï tin töôûng cuûa Ban Giaùm Hieäu nhaø 
tröôøng muoán taïo ñieàu kieän, caát nhaéc anh. 
   Ñoái vôùi taùc phaåm, sau khi ñoïc “Vieät Nam Trong Theá Chieán Löôïc 
Quoác Teá môùi”, coù leõ ñoäc giaû seõ thaáy ñöôïc thaân phaän baát bình ñaúng 
cuûa caùc nöôùc ngheøo yeáu nhö Vieät Nam chuùng ta trong phaàn “Nhaän 
Ñònh Toång Quaùt Veà Neán Taûng Bang Giao Quoác Teá”. Ñeå hieåu raèng, 
“Caùc nöôùc ngheøo muoán coù ñoäc laäp chuû quyeàn vaø ñöôïc ñoái xöû bình 
ñaúng, khoâng coù con ñöôøng naøo khaùc laø phaûi tìm caùch vöôn mình 
leân ñeå böôùc vaøo haøng nguõ caùc nöôùc giaàu. Vieät Nam chuùng ta ngaøy 
naøo chöa thoùat  khoûi caûnh ngheøo yeáu, ngaøy aáy ñoäc laäp, chuû quyeàn vaø 
bình ñaúng chöa theå coù ñöôïc trong quan heä quoác teá” (VNTTCLQTM, 
trang 33).  
 
         Ñoäc giaû cuõng bieát ñöôïc noäi dung theá chieán löôïc quoác teá cuõ vaø 
noäi dung theá chieán löôïc quoác teá môùi laø gì vaø vì sao coù söï thay ñoåi 
theá chieán löôïc quoác teá cuûa caùc cöôøng quoác cöïc (Phaàn II, Chöông I, II 
& III). Bieát ñöôïc ñieàu naøy, ñoäc giaû seõ hieåu ñöôïc vì sao cuoäc chieán 
baûo veä phaàn ñaát töï do vaø cheá ñoä daân chuû VNCH cuûa quaân daân Mieàn 
Nam Vieät Nam, coù chính nghóa, ñang ôû theá maïnh vaø cuoäc chieán keùo 
daøi nhö theá (1954-1975) maø ñaõ suïp ñoå quaù nhanh goïn. Bieát vaø hieåu 
nhö theá ñeå coù theå ñoàng yù vôùi luaän ñieåm naøy cuûa taùc giaû: “...cuoäc 
chieán tranh Vieät Nam keát thuùc nhö theá, khoâng phaûi laø thaéng lôïi cuûa 
phe naøy ñoái vôùi phe kia maø chæ laø vì nhu caàu thay ñoåi theá chieán löôïc 
quoác teá môùi cuûa caùc cöôøng quoác cöïc maø thoâi” (VNTTCLQTM, trang 
147). 
            Neáu vaäy thì Vieät Nam ñaõ vaø ñang ñi vaøo Theá Chieán Löôïc 
Quoác Teá Môùi nhö theá naøo? Theo taùc giaû Thieän YÙ, thì quaù trình ñöa 
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Vieät Nam vaøo theá chieán löôïc quoác teá môùi ñaõ vaø ñang traûi qua ba 
böôùc: 
   - Trieät tieâu cheá ñoä cöïc höõu Vieät Nam Coäng Hoøa (ñaõ hoøan taát). 
   - Trieät tieâu cheá ñoä cöïc taû Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam 
(ñaõ vaø ñang tieâu vong) 
   - Hình thaønh cheá ñoä töï do daân chuû (ñaõ vaø ñang hình thaønh) 
          Baèng lyù luaän vaø thöïc tieãn, taùc giaû ñaõ cho thaáy, vaø chuùng ta coù 
theå kieåm chöùng ñöôïc, cheá ñoä cöïc taû CHXHCNVN ñaõ vaø ñang treân 
ñaø tieâu vong trong caùi maø taùc giaû goïi laø “Moâi tröôøng maät ngoït kinh 
teá thò tröôøng” (maät ngoït cheát ruoài). Trong moâi tröôøng naøy ñaõ vaø 
ñang dieãn ra söï chuyeån hoùa: Caùc caùn boä, ñaûng vieân coäng saûn ñang 
“bò” tö saûn hoùa, nhaø nöôùc coäng saûn ñang bò tö baûn hoùa, vaø cheá ñoä 
coäng saûn ñang bò daân chuû hoùa töøng böôùc. ÔÛ cuoái quaù trình chuyeån 
hoùa naøy, theo qui luaät duy vaät bieän chöùng thì “löôïng ñoåi, chaát ñoåi”. 
Nghóa laø, moät khi löôïng daân chuû tích luõy thöøa ñuû thay theá löôïng ñoäc 
taøi, thì cheá ñoä ñoäc taøi toøan trò hieän nay seõ bieán chaát thaønh cheá ñoä 
daân chuû. 
           Vaäy bao giôø cheá ñoä cöïc taû CHXHCNVN hieän nay môùi tieâu 
vong?  Theo taùc giaû thì söï tieâu vong cheá ñoä ñoäc taøi toøan trò hieän nay 
taïi Vieät Nam, ñeå hình thaønh cheá ñoä daân chuû ñaõ laø ñieàu taát yeáu; Söï 
theå naøy ñeán mau hay chaäm laø tuøy vaøo caùc “löïc ñaåy, löïc xoay töø 
nhieàu phía cuøng chieàu”, trong ñoù coù löïc ñaáu tranh cuûa caùc löïc löôïng 
quoác gia, daân toäc, daân chuû trong cuõng nhö ngoøai nöôùc theo chieàu 
höôùng daân chuû hoùa ñaát nöôùc. 
            Sau cuøng, ñeå chuyeån ñoåi cheá ñoä töø ñoäc taøi qua daân chuû moät 
caùch hoøa dòu vaø nhanh choùng hôn, phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa theá 
chieán löôïc quoác teá môùi, taùc giaû trong nhöõng trang saùch cuoái cuøng ñaõ 
“Luaän baøn veà moät giaûi phaùp toøan cuoäc cho vaán ñeà töông lai daân toäc 
Vieät Nam”. Trong ñoù, taùc giaû ñeà nghò “Ba böôùc tieán ñeán neán daân 
chuû nhaát nguyeân daân toäc”. Noäi dung moãi böôùc ñi naøy ra sao, khaû thi 
hay khoâng khaû thi laø ñieàu coù theå gaây tranh luaän. Tuy nhieân, theo 
nhaän ñònh cuûa chuùng toâi, vaø cuõng ñuùng vôùi yù nghó cuûa taùc giaû khi 
ñöa ra ñeà nghò naøy, cuõng thaáy laø khoù hieän thöïc, voâ cuøng khoù, nhöng 
khaû thi, neáu caùc beân “vì ñaát nöôùc, vì daân toäc vaø coù loøng yeâu nöôùc 



Ñaëc san Luaät khoa 2007 

- 136 - 

thöïc söï”. Coù ñieàu, taùc giaû cuõng deø daët veà hieäu quaû thöïc tieãn cuûa 
giaûi phaùp ñeà nghò naøy, neân ñaõ vieát “ chuùng toâi chæ  muoán noùi leân 
khaùt voïng caù nhaân, cuõng laø khaùt voïng chung cuûa toøan daân Vieät, vôùi 
öôùc mong raèng, caùc nhaø laõnh ñaïo daân toäc seõ sôùm tìm ra vaø hieän 
thöïc moät giaûi phaùp toái öu cho vaán ñeà töông lai daân toäc Vieät 
Nam”.(trang 409) 
   Ñeán ñaây coù theå noùi taùc giaû Thieän YÙ ñuùng laø moät con ngöôøi “tri 
haønh ñoàng nhaát” vaø coù oùc thöïc teá, neân khi baøn veà töông lai ñaát nöôùc 
anh ñaõ ñöa ra moät giaûi phaùp cuï theå maø anh goïi laø “Ba böôùc ñeán neàn 
daân chuû nhaát nguyeân daân toäc”. Ñoái vôùi anh, daân chuû, töï do vöøa laø 
lyù töôûng vöøa laø muïc tieâu phaûi hieän thöïc. Vì theá khi ñeà caäp ñeán daân 
chuû, töï do anh ñaõ nghó ngay ñeán phöông caùch bieán lyù töôûng thaønh 
hieän thöïc vaø ñöa ra giaûi phaùp “Ba böôùc” noùi treân. Ñaây laø ñieåm son 
cuûa taùc giaû vaø taùc phaåm, chuùng toâi nghó theá. 
   Baây giôø, phaàn coøn laïi tuøy thuoäc vaøo nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo ñöông 
thôøi ôû Vieät Nam. Theo taùc giaû, neáu hoï bieát sôùm naém laáy cô hoäi 
thuaän lôïi, lôïi duïng nhöõng keõ hôû cuûa theá chieán löôïc quoác teá môùi, töï 
giaùc mau sôùm töø boû ñoäc taøi, chuyeån ñoåi qua daân chuû, ñeå coù theå huy 
ñoäng ñöôïc noäi löïc (söùc maïnh beân trong) vaø ngoïai löïc (söùc maïnh beân 
ngoøai), taïo thaønh ngoïn gioù toång hôïp ñuû söùc ñöa con dieàu Vieät 
Nam(neáu hình dung Vieät Nam nhö moät con dieàu) caát caùnh leân vaø caát 
caùnh leân cao. Ngöôïc laïi neáu hoï tieáp uø lì, muõ ni che tai, khoâng theøm 
ñeám xæa tôùi nhöõng tieáng noùi xaây döïng vaø  ñaày thieân chí ôû trong cuõng 
nhö ngoøai nöôùc, seõ  chæ coù taùc duïng laøm chaäm tieán trình ñi ñeán töông 
lai toát ñeïp cho daân toäc, nhöngkhoâng theå laøm maát töông lai toát ñeïp 
aáy. Moät töông lai maø taùc giaû khaúng ñònh “chaéc chaén seõ ñeán, vaán ñeà 
chæ coøn laø thôøi gian, maø neáu nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo hieän nay bieát 
khoân ngoan hôn, thì seõ ruùt ngaén thôøi gian ñi ñeán töônglai ñoù” (Traû 
lôøi phoûng vaán cuûa VOA, 5/1995).  
   Sau cuøng, taùc giaû Thieän YÙ, qua taùc phaåm “Vieät Nam Trong Theá 
Chieán Löôïc Quoác Teá Môùi” ñaõ ñöôïc vieát ñi vieát laïi nhieàu laàn, trong 
bí maät (1977) cuõng nhö coâng khai trong nhaø tuø (1978 vieát theo yeâu 
caàu cuûa chaáp phaùp) vaø ôû haûi ngoïai möôøi naêm tröôùc (1995) vaø nay taùi 
baûn (2005), ñaõ nhö moät thoâng ñieäp maïnh meõ göûi ñeán nhöõng ngöôøi 
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laõnh ñaïo daân toäc coù traùch nhieäm hoâm qua, hoâm nay vaø ngaøy mai. 
Thieát töôûng, ñaây laø moät taùc phaåm lyù luaän chính trò coù giaù trò thöïc tieãn 
caàn ñoïc, daønh cho taát caû nhöõng ai coøn quan taâm ñeán vaän maïng ñaát 
nöôùc, töông lai daân toäc. 
   Traân troïng giôùi thieäu cuøng baïn ñoïc khaép nôi. 
   
     Oak Land, California ngaøy 9 thaùng 9 naêm 2005 
                   Luaät sö  Traàn Töû Huyeàn 

* Hình löu 
nieäm böõa tieäc 
chaøo möøng hai 
aùi nöõ cuûa coá 
luaät sö Leâ Vaên 
Maõo ñeán thaêm 
Houston laø Ls. 
Nga & Phu 
quaân ñeán töø 
Chaâu AÂu, Ls. 
Kim Phöôïng 
(hieàn theâ cuûa 
Ls. Traàn Töû 

Huyeàn) ñeáná töø  Baéc California. Hai vò ngoài laø Gs. Mai Vaên Leã vaø Ls. 
Nguyeãn Vaên Quyù.  
* Haøng ñöùng 1 (töø traùi qua phaûi) Phu nhaân CSVLK Leâ Phaùt Minh, Phu 
nhaân Ls. Nguyeãn Tieán Ñaït, Phu nhaân Ls. Ngoâ Höõu Lieãn, em gaùi Ls. Nga 
vaø Ls. Nga, CSVLK Pham thò Minh vaø Ls. Nguyeãn Thò Chính . 
* Haøng ñöùng 2: Ls. Nguyen N. Haûi,Ls. Nguyeãn Tín, , Ls. Nguyeãn Theá 
Linh, Gs. Nguyeãn P. Thöù, chaùu Ls. Phöôïng vaø Ls. Phöôïng, Phu nhaân Ls. 
Tín, CSVLK Phöông Nam,phía sau laø Cöïu Thaåm phaùn Traàn Haïo, Ls. 
Nguyeãn T. Nhung, Ls. Nguyeãn mai, Phu quaân Ls. Nhung, CSVLK Leâ P. 
Minh, Phu quaân Ls. Nga vaø Thieän YÙ Nguyeãn Van Thaéng . 
BAØI THUYEÁT TRÌNH CUÛA THIEÄN YÙ: 
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VIEÄT NAM 
ÑAÕ VAØ ÑANG 
ÑI VEÀ ÑAÂU? 
 
LTS. Trong cuoäc hoäi luaän chuû 
ñeà “Vieät Nam Con Ñöôøng 
Chuùng ta ñi” do moät nhoùm luaät 
sö, luaät gia, vaên ngheä só vaø cöïu 
chieán só QLVNCH toå chöùc vaøo 

ngaøy Thöù Baåy 1-4-2006 taïi Hoäi Tröôøng Trung Taâm Coâng Giaùo Vieät Nam, 
CSVLK Thieän YÙ  Nguyeãn Vaên Thaéng ñaõ thuyeát trình öùng khaåu trong gaàn 30 
phuùt ñeà taøi “Vieät Nam ñaõ vaø ñang ñi veà ñaâu”. Sau ñaây laø baøi ñöôïc dieãn giaû 
löôïc ghi laïi noäi dung caùc phaàn chính yeáu. 
 
 
        * * *  “Vieät Nam ñaõ vaø ñang ñi veà ñaâu?” laøø ñeà taøi thuyeát trình 
vaø hoäi luaän, vaøo thôøi ñieåm ñaùnh daáu chaëng ñöôøng 30 naêm ñaáu tranh 
cho muïc tieâu daân chuû hoùa ñaát nöôùc (1975 – 2005). Hieån nhieân Ban 
Toå chöùc hoäi luaän muoán quyù vò cuøng chuùng toâi nhìn laïi chaëng ñöôøng 
chuùng ta ñaõ ñi qua, ñeå thaåm ñònh vaø taùi khaúng ñònh con ñöôøng chuùng 
ta, nhöõng ngöôøi Vieät Nam khoâng coäng saûn, ñeå  ñi ñeán muïc tieâu, thöïc 
hieän lyù töôûng cuûa mình, tröôùc sau vaãn ñuùng vaø laø chaân lyù taát thaéng 
cuûa thôøi ñaïi 
           
         Vaø vì vaäy, cho ñeán luùc naøy, caâu traû lôøi coù tính khaúng ñònh toång 
quaùt vaø ngaén goïn khoâng maáy khoù khaên, raèng “Vieät Nam ñaõ vaø ñang 
ñi ñeán daân chuû” hay laø con ñöôøng tranh ñaáu cho muïc tieâu hieän thöïc 
lyù töôûng maø chuùng ta theo ñuoåi trong nhieàu thaäp nieân qua ñaõ vaø 
ñang ñi daàn ñeán chieán thaéng sau cuøng. Nhöng  caùi khoù laø phaûi laøm 
sao lyù giaûi, chöùng minh baèng caùc söï kieän lòch söû  vaø thöïc tieãn coù tính 
thuyeát phuïc, ñeå  caû  chuùng ta (laø tuyeät ñaïi ña soá nhöõng ngöôøi Vieät 



Ñaëc san Luaät khoa 2007 

- 136 - 

Nam khoâng coäng saûn), cuõng nhö  ñoái phöông cuûa chuùng ta (laø nhöõng 
ngöôøi Vieät Nam coäng saûn), ñeàu phaûi nhìn nhaän ñoù laø söï thaät. 
         Thöïc ra, vaán ñeà “Vieät Nam ñaõ vaø ñang ñi veà ñaâu” laø moät vaán 
naïn ñaõ ñöôïc nhieàu ngöôøi, trong nhieàu theá heä naèm trong doøng sinh 
maïng daân toäc ñaët ra töø laâu. Ñaõ coù nhieàu lôøi giaûi ñaùp, maø lôøi giaûi ñaùp 
cuûa caù nhaân chuùng toâi qua taäp taøi lieäu nghieân cöùu lyù luaän “Vieät Nam 
Trong Theá Chieán Löôïc Quoác Teá Môùi” cuõng chæ laø moät. Chuùng toâi 
xin ñöôïc laàn löôït trình baày: 
 
I/-LÔØI GIAÛI ÑAÙP AÁY ÑÖÔÏC ÑÖA RA TÖØ KHI NAØO VAØ 
LYÙ GIAÛI RA SAO? 
        Coù theå noùi, lôøi giaûi ñaùp cuûa caù nhaân chuùng toâi ñaõ ñöôïc manh 
nha töø khi coøn laø moät sinh vieân raát treû, qua böùc “Thö ngoû göûi caùc 
nhaø laõnh ñaïo hai mieàn Nam Baéc Vieät Nam” ñaêng treân noäi san Sinh 
Vieân Tieán Boä Luaät Khoa naêm 1969 ; ñöôïc traû lôøi roõ neùt vaø  khaúng 
ñònh maïnh meõ hôn qua taäp taøi lieäu nghieân cöùu lyù luaän “Vieät Nam 
Trong Theá Chieán Löôïc Quoác Teá Môùi”, ñöôïc khôûi thaûo töø ñaàu naêm 
1977, vieát laïi laøm taøi lieäu hoïc taäp cho Maët Traän Nhaân Quyeàn Vieät 
Nam naêm 1978; roài vieát laïi theo yeâu caàu hoûi cung laøm baèng chöùng 
keát toäi “Phaûn ñoäng” cuûa chaáp phaùp coâng an coäng saûn Vieät Nam naêm 
1979;  ra haûi ngoïai in thaønh saùch aán haønh laàn ñaàu naêm 1995 vaø  môùi 
cho taùi baûn vaøo naêm 2005.   
         Lôøi giaûi ñaùp naøy coù ñöôïc, xuaát phaùt töø  thöïc teá  30 naêm tröôùc 
ñaây, do söï keát thuùc cuoäc chieán tranh Vieät Nam khoâng bình thöôøng, 
ñaõ ñöa ñeán suy tö ñeå töï  tìm ra lôøi giaûi ñaùp cho  nhöõng baên khoaên 
thaéc maéc caù nhaân: 
   1/- Raèng vì sao cuoäc hieán tranh Vieät Nam khoác lieät keùo daøi nhö 
theá (1954 – 1975) maø laïi keát thuùc nhanh goïn nhö vaäy? 
   2/-Raèng söï  keát thuùc chieán tranh khoâng bình thöôønng nhö vaäy, phaûi 
chaêng laø do nhu caàu caàn thay ñoåi theá chieán löôïc quoác teá môùi cuûa 
Hoa Kyø noùi rieâng, caùc cöôøng quoác cöïc noùi chung?  
   3/- Raèng neáu ñaõ laø moät nhu caàu thay ñoåi theá chieán löôïc quoác teá 
môùi, thì cuoäc chieán tranh keát thuùc nhö theá khoâng theå coi laø thaéng lôïi 
cuûa phe naøy (coäng saûn) ñoái vôùi phe kia (Quoác gia). Vì thöïc teá, quoác 
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chöa ñaùnh ñaõ ruùt chaäy, vôùi toác ñoä ruùt quaân nhanh hôn toác ñoä tieán 
coâng cuûa Coäng. . . Coù ñaùnh ñaâu maø thua? 
   4/- Raèng neáu coù söï thay ñoåi theá chieán löôïc quoác teá môùi, thì lyù do 
taïi sao vaø noäi dung theá chieán löôùc quoác teá môùi ñoù nhö theá naøo. 
Nhöõng daáu hieäu naøo cho thaáy theá giôùi ñaõ vaø ñang ñi vaøo theá chieán 
löôïc quoác teá môùi ñoù? 
   5/- Vaø raèng  nhö theá thì Vieät Nam ñaõ vaø ñang ñi vaøo theá chieán 
löôïc quoác teá môùi ñoù nhö theá naøo? 
        Baèng nhöõng kieán thöùc höõu haïn, taøi lieäu haïn cheá, kinh nghieäm 
soáng vaø söï quan saùt suy luaän treân caùc döõ kieän lòch söû vaø thöïc tieãn 
theá giôùi vaø Vieät Nam, chuùng toâi ñaõ laàn löôït lyù giaûi caùc vaán naïn treân 
ñeå ñi ñeán moät xaùc tín sau cuøng baèng nieàm laïc quan tin töôûng höôùng 
veà töông lai. Töông lai aáy laø gì: 
       “ Ñoù laø moät töông lai töôi saùng, ñaày trieån voïng toát ñeïp cho daân 
toác Vieät Nam, sau moät quaù khöù ñen toái döùôi söï keàm keïp cuûa ngoïai 
bang, vôùi chieán tranh, ñoäc taøi, haän thuø, ñoùi ngheøo vaø tuûi nhuïc. Moät 
töông laïi trong ñoù seõ hieän thöïc ñöôïc lyù töôûng, öôùc mô, hoøai baõo cuûa 
nhieáu theá heä daân Vieät ñaõ vaø ñang noã löïc höôùng tôùi. Nghóa laø moät 
töông lai seõ hình thaønh ñöôïc moät cheá ñoä daân chuû ñích thöïc, moät ñaát 
nöôùc phaùt trieån toøan dieän ñeán giaàu maïnh, vaên minh, tieán boä theo 
kòp ñaø tieán hoùa chung cuûa nhaân loïai. Moät töông lai trong ñoù moïi 
ngöôøi daân Vieät ñöôïc soáng tronghoøa bình, oån ñònh, ñoøan keát yeâu 
thöông, töï do, coâng bình vaø aám no haïnh phuùc. . .” ( VNTTCLQTM, 
trang 387). 
         Thaät vaäy, qua taäp taøi lieäu nghieân cöùu lyù luaän naøy, chuùng toâi ñaõ 
ñöa ra lôøi giaûi ñaùp raát sôùm vaøo thôøi khoûang theá löïc  coäng saûn  quoác 
teá coøn maïnh(1975 – 1980), coäng saûn Vieät Nam ñang coøn  say men 
chieán thaéng, duø chæ laø chieán thaéng bieåu kieán, song ñaõ toû ra töï maõn  
daùm khaúng ñònh raèng “Tình theá khoâng theå ñaûo ngöôïc”, nghóa laø 
Vieät Nam seõ vónh vieãn laø moät nöôùc coäng saûn, seõ thöøa thaéng xoâng leân 
laøm nhieäm vuï quoác teá voâ saûn ñeå nhuoäm ñoû caùc quoác gia trong vuøng 
Ñoâng Nam A,Ù  tieán tôùi coäng saûn hoùa toøan theá giôùi! Nhöng lôøi giaûi 
ñaùp ñöôïc lyù giaûi, chöùng minh cuûa chuùng toâi ngay  trong thôøi khoûang 
naøy laø” Vieät Nam nhaát ñònh seõ  ñi ñeán daân chuû “ sau moät quaù trình 
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thôøi gian phuø hôïp vôùi noäi dung, caùc böôùc tieán theo  chieàu höôùng cuûa 
moät theá chieán löôïc quoác teá môùi. Ñoù laø quaù trình 3 böôùc: 
   - Böôùc 1: Trieät tieâu caùc cheá ñoä cöïc höõu toøan caàu noùi chung, taïi 
Vieät Nam vaø Ñoâng Döông noùi rieâng (Coâng cuï chieán löôïc cuõ khoâng 
coøn thích duïng). Böôùc naøy ñaõ hoøan taát nhanh goïn taïi Vieät Nam vaøo 
ngaøy 30-4-1975 vôùi söï caùo chung cheá ñoä cöïc höõu Vieät Nam Coäng 
Hoøa (VNCH); taïi Kampuchia vôùi söï  suïp ñoå cuûa cheá ñoä Coäng Hoøa 
Kapuchia  ngaøy 17-4-1975, vaø taïi Laøo vôùi söï tieâu vong cuûa cheá ñoä 
Phouma trung laäp thaân Myõ vaøo ngaøy 2-12-1975. 
   - Böôùc 2: Trieät tieâu caùc cheá ñoä cöïc taû toøan caàu noùi chung, taïi Vieät 
Nam vaø Ñoâng Döông noùi rieâng (cuõng laø nhaân toá chieán löôïc cuõ 
khoâng coøn thích duïng). Böôùc naøy ñaõ vaø ñang dieãn bieán treân phaïm vi 
toøan caàu (laø söï  ñaõ tieâu vong cuûa Lieân Xoâ, caùc nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa 
Ñoâng AÂu. . .vaøo cuoái thaáp nieân 80, ñaàu thaäp nieân 90) vaø taïi Vieät Nam 
cuõng nhö hai nöôùc khaùc ôû Ñoâng Döông laø  Kampuchia vaø Laøo (Ñaõ 
vaø ñang tieâu vong ôû möùc ñoä khaùc nhau taïi Vieät Nam, Kapuchia vaø 
Laøo, cuõng nhö caùc nöôùc CS khaùc coøn soùt laïi) 
   - Böôùc 3: Hình thaønh caùc cheá ñoä daân chuû trung laäp, phi lieân keát, 
theo nghóa ñoái ngoïai ña phöông treân neàn taûng lôïi ích caùc maët vaø hai 
beân cuøng coù lôïi (ít  nhieàu), phi yù thöùc heä, phuø hôïp vôùi nhaân toá chieán 
löôïc môùi: hoøa bình, oån ñònh vaø trung laäp (Ñaõ hình thaønh cheá ñoä daân 
chuû coù möùc ñoä khaùc nhau taïi Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc coäng saûn cuõ ôû 
Ñoäng AÂu;  löôïng daân chuû ñaõ vaø ñang hình thaønh vaø thay theá daàn 
löôïng ñoäc taøi coäng saûn, cheá ñoä ñaõ vaø ñang  treân ñaø tieâu vong taïi Vieät 
Nam – xin ñoïc theâm chi tieát trong taøi lieäu VNTTCLQTM). 
         Töø lyù luaän ñeán thöïc tieãn, Vieät Nam ñaõ vaø ñang ñi vaøo theá 
chieán löôïc quoác teá môùi nhö theá naøo, qua quaù trình 3 buôùc treân ñaây, 
ai cuõng coù theå kieåm chöùng  ñöôïc qua caùc söï kieän thöïc teá xaày ra töø  
30-4-1975 ñeán nay.  
        Treân bình dieän lyù luaän, Vieät Nam ñang ôû trong thôøi kyø quaù ñoä 
töø cheá ñoä ñoäc taøi toøan trò  coäng saûn (ñang tieâu vong) tieán ñeán cheá ñoä 
daân chuû phaùp trò (ñang hình thaønh theo ñaø tieâu vong cuûa ñoäc taøi toøan 
trò). Cheá ñoä daân chuû phaùp trò seõ ñeán ôû cuoái quaù trình chuyeån ñoåi 
naøy khi “Löôïng daân chuû” tích luõy thöøa ñuû thay theá “Löôïng ñoäc 
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taøi” (theo duy vaät bieän chöùng: löôïng ñoåi, chaát ñoåi maø ?). Ñaây laø söï 
chuyeån ñoåi trong hoøa bình maø ngöôøi CSVN duø bieát khoâng theå cöôõng 
laïi ñöôïc, song mieäng thì vaãn toá caùo vaø caûnh giaùc caùn boä ñaûng vieân 
choáng laïi caùi goïi laø “AÂm möu dieãn bieán hoøa bình” cuûa caùc theá löïc 
thuø nghòch, song chaân vaãn phaûi chaäy theo dieãn bieán naøy. Vì sao? Vì 
hoï bieát raèng “Dieãn bieán hoøa bình” ñaõ laø xu theá taát yeáu cuûa thôøi ñaïi 
(daân chuû hoùa toøan caàu veà chính trò, thò tröôøng töï do hoùa toøan caàu veà 
kinh teá), coù muoán cuõng khoâng theå cöôõng laïi ñöôïc. Vaäy chæ coøn caùch 
thöïc hieän chính saùch hai maët: Moät maët beân ngoøai vaãn phaûi toû ra 
choáng “Dieãn bieán Hoøa bình” baèng mieäng cho phuø hôïp vôùi lyù luaän 
cuûa “Chuû nghóa Marx – Lenine” vaãn ñang ñöôïc giai caáp thoáng trò 
duøng laøm neàn taûng tö töôûng (theâm tö töôûng Hoà Chí Minh) cho cheá 
ñoä (vì khoâng theå xoay ngay 180 ñoä ); ñoàng thôøi  cuõng coá keùo daøi 
theâm thôøi gian chuyeån ñoåi theo chieàu höôùng môùi ñeå coù  theâm thôøi 
gian thoáng trò ñoäc quyeàn, ñeå coù ñieàu kieän thuû lôïi ñöôïc nhieàu vaø deã 
daøng hôn thôøi gian töông lai sau khi chuyeån ñoåi qua cheá ñoä daân chuû 
cai trò baèng phaùp luaät. Ñoàng thôøi, giai caáp thoáng trò CSVN vaãn toû ra 
saün saøng ñi theo chieàu höôùng môùi baèng con ñöôøng “ñoåi môùi”, theo 
moät toác ñoä phuø hôïp laø ñeå giöõ ñöôïc an toøan quyeàn vaø lôïi cho ñeán 
cuoái quaù trình chuyeån ñoåi cheá ñoä (hình thaønh cheá ñoä daân chuû phaùp 
trò). 
        Treân thöïc teá, söï chuyeån ñoåi cheá ñoä chính trò kính teá taïi Vieät 
Nam baèng “dieãn bieán hoøa bình” (theo caùch goïi cuûa ngöôøi coäng saûn) 
hay baèng “ Cuoäc caùch maïnh nhung” (theo thuaät ngöõ  caùc nöôùc daân 
chuû Phöông Taây) ñaõ vaø ñang dieãn bieán nhö sau:  
       Trong moâi tröôøng “Maät ngoït kinh teá thò tröôøng”(laáy yù tuïc ngöõ 
“maät ngoït cheát ruoài” laøm thuaät ngöõ chuùng toâi duøng) ba tieán trình naøy 
ñaõ vaø ñang xaåy ra (ai cuõng kieåm chöùng ñöôïc qua thöïc teá):  
   - Moät laø caùc caùn boäâ ñaûng vieân coäng saûn ñaõ vaø ñang ñöôïc “tö saûn 
hoùa töøng böôùc” (laøm giaàu baèng moïi caùch: kinh doanh hôïp phaùp, 
moùc ngoaëc, tham nhuõng, ñuïc khoùet cuûa coâng. . . ñeå trôû thaønh caùc 
nhaø “Tö baûn Ñoû”) vaø  daân thöôøng  cuõng ñöôïc tö saûn hoùa ( caùc nhaø 
“tö baûn traéng”), hình thaønh giai caáp tö baûn (Ñoû & Traéng) trong nöôùc 
phuø hôïp vôùi neàn kinh teá thò tröôøng tö baûn chuû nghóa. 
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   - Hai laø nhaø nöôùc CS Vieät Nam hieän nay ñaõ vaø ñang ñöôïc “Tö 
baûn hoùa” töøng böôùc (Giaûi tö caùc coâng ty quoác doanh, phaùt trieån caùc 
coâng ty tö baûn ngoïai quoác vaø tö nhaân trong nöôùc. . . thò tröôøng hoùa) 
   - Cheá ñoâ CSVN ñaõ vaø ñang döôïc daân chuû hoùa töøng böôùc (thöïc teá 
nay ñaõ coù  daân chuû hôn so vôùi 10 hay 20 naêm tröôùc ñaây, ñaõ coù tieáng 
noùi ñoái laäp, pheâ phaùn coâng khai cheá ñoä, bieåu tình  coù möùc ñoä  vaø 
cöôøng ñoä  gia taêng theo thôøi gian. . .). Theo nhaän ñònh vaø döï kieán 
cuûa chuùng toâi tieán trình naøy seõ theå hieän qua 3 thôøi kyø: Thöû nghieäm 
daân chuû (1995 – 2005)- Thöïc taäp daân chuû (2005 – 2010) – vaø hình 
thaønh cheá ñoä Daân Chuû Ña Nguyeân (2010 – 2015) * (VNTTCLQTM 
– trang 342 ñeán 345) 

 
          Ñeå  goùp phaàn thieát laäp vaø thuùc ñaåy quaù trình chuyeån ñoåi hoøa 
bình cô caáu chính trò vaø kinh teá taïi vieät Nam, caùc cöôøng quoác daân 
chuû noùi chung, caùc cöôøng quoác cöïc (G.8) noùi rieâng ñaõ thöïc hieän 
chính saùch hai maët theo kieåu “Baøn tay nhung vaø baøn tay saét” hay 
laø chính saùch “caây gaäy vaø cuû caø roát” cuûa Myõ. 
         Moät maët hoå trôï taøi chaùnh cho nhaø caàm quyeàn toàn taïi vaø phaùt 
trieån theo höôùng thieát laäp cô caáu kinh teá thò tröôøng tö baûn chuû 
nghóa. Hoå trôï song phöông (vôùi moät quoác gia giuùp Vieät nam)  hay 
ña phöông (vôùi nhieàu quoác gia), tröïc tieáp hay giaùn tieáp qua caùc toå 
chöùc phaùt trieån vuøng (ASIAN)). Hay qua caùc cô quan taøi chaùnh 
quoác teá (nhö  Ngaân Haøng Theá Giôùi (WB), Quyõ Tieàn Teä Quoác Teá 
(IMF). . .,). Maët khaùc, taán coâng cheá ñoä baèng vuõ khí “daân chuû, nhaân 
quyeàn” nhö moät aùp löïc thuùc ñaåy cheá ñoä phaûi ñi ñuùng theo chieàu 
höôùng môùi (daân chuû hoùa, thò tröôøng hoùa) neáu muoán nhaän söï trôï 
giuùp taøi chaùnh ñeå phaùt trieån vaø coù cô hoäi laøm giaàu cho giai caáp 
thoáng trò. 

 
        Theo nhaän ñònh cuûa chuùng toâi, sôû dó  nhaø caàm quyeàn CSVN 
hieïân nay chòu chaáp nhaän con ñöôøng ñoåi môùi theo chieàu höôùng cuûa 
chieán löôïc quoác teá môùi, vì bieát raèng khoâng theå coù söï choïn löïa naøo 
khaùc. Vaû laïi, ñi theo chieàu höôùng môùi, quyeàn vaø lôïi cuûa giai caáp 
thoáng trò (ñaûng CSVN) vaãn ñöôïc baûo ñaûm thuï höôûng, khi thöïc teá theá 
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heä CS giaø nua thöôøng  ñöôïc naém quyeàn vaø höôûng lôïi cho ñeán tuoåi 
veà höu an höôûng tuoåi giaû, theá heä ñaûng vieân taïi chöùc ñöông quyeàn 
(chính trò, kinh teá, quaân söï. . .) thì ñöôïc cho ñi tham quan, tu nghieäp 
ôû caùc nöôùc daân chuû tö baûn, nhieàu nhaát laø tham quan tu nghieäp ôû Myõ. 
Con caùi caùn boä ñaûng vieân CS vaø con caùi giai caáp daân giaû giaàu coù 
ñöôïc du hoïc ñoâng ñaûo ôû caùc nöôùc daân chuû tö baûn, nhieàu nhaát  vaãn laø 
taïi Hoa Kyø. Ñaây laø noã löïc caûi taïo nhaânb söï  laõnh ñaïo taïi chöùc taïi 
quyeàn, ñaøo taïo giai caáp laõnh ñaïo môùi cho moät cô caáu chính trò, kinh 
teá, xaõ hoäi môùi. Nghóa laø chieàu höôùng môùi ñaõ vaø ñang taïo ñieàu kieän 
vaø nhaân toá môùi ñeå ñöa Vieät Nam vaøo quyõ ñaïo cuûa chieán löôïc quoác 
teá môùi moät caùch hoøa bình. Noùi caùch khaùc, caùc cöôøng quoác noùi 
chung, Hoa Kyø noùi rieâng ñang thöïc hieän chuû tröông, chính saùch caûi 
taïo cô caáu vaø nhaân söï cuûa chính quyeàn hieän taïi thaønh coâng cuï chieán 
löôïc môùi, khoâng uûng hoä chuû tröông duøng baïo löïc laät ñoå, thay theá (Vì 
khoâng muoán gaây ñoå vôõ, xaùo troän; vaø vì duø muoán cuõng khoâng theå 
thöïc hieän ñöôïc do khoâng coù moät löïc löôïng ñoái troïng ñuû maïnh ñeå laøm 
coâng vieäc laät ñoå). 
 
II/-KEÁT THUÙC  QUAÙ TRÌNH:VIEÄT NAM SEÕ ÑI ÑEÁN 
DAÂN CHUÛ NHÖ THEÁ NAØO? 
     Theo döï kieán cuûa chuùng toâi, ñöôïc trình baày chi tieát qua nhieàu 
trang taøi lieäu nghieân cöùu lyù luaän “Vieät Nam TrongTheá Chieán Löôïc 
Quoác Teá Môùi”, thì Vieät Nam ñang ôû giai ñoïan cuoái quaù trình ñi vaøo 
quyõ ñaïo cuûa theá chieán löôïc quoác teá môùi. Nghóa laø quaù trình hình 
thaønh moät  cheá ñoä chính trò “Daân chuû ña nguyeân” vaø  cô caáu kinh teá 
thò tröôøng töï do. Quaù trình naøy seõ  keát thuùc baèng hai caùch: 
   1.- Moät laø neáu  CSVN toû ra khoân ngoan hôn, bieát döøng laïi ñuùng 
luùc, hoï vaãn coù theå baûo veä ñöôïc  quyeàn vaø lôïi cho moät taäp ñoøan trong 
quaù trình chuyeån ñoåi vaø sau khi chuyeån ñoåi cheá ñoä töø ñoäc taøi toøan trò 
nhaát nguyeân qua daân chuû phaùp trò ña nguyeân, ñaûng CSVN vaãn coù 
choã ñöùng vaø tieáng noùi treân chính tröôøng (töông töï nhö ôû Nga vaø caùc 
nöôùc cöïu coäng saûn Ñoâng AÂu). Nghóa laø, ôû cuoái quaù trình chuyeån ñoåi, 
ñaûng CSVN chuû ñoäng keát thuùc quaù trình baèng söï  töï giaùc töø boû ñoäc 
quyeàn thoáng trò, moät mình ñi böôùc tröôùc hay cuøng vôùi caùc löïc löôïng 
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chính trò quoác gia, daân toäc, daân chuû thieát laäp moät theå cheá chính trò 
daân chuû phaùp trò ña nguyeân.  
         Haønh ñoäng cuï theå khaû tín laø chuû ñoäng töï mình tuyeân boá huûy boû 
toøan boä baûn hieán phaùp hieän haønh, laøm baûn hieán phaùp môùi hay söûa 
ñoåi bieán caûi baûn Hieán phaùp hieän haønh thaønh baûn Hieán Phaùp Daân 
Chuû ña nguyeân, song song vôùi vieäc traû töï voâ ñieàu kieän cho caùc tuø 
nhaân chính trò ñang bò giam caàm vaø chaám döùt moïi haønh vi baét bôù 
giam caàm nhöõng ngöôøi baát ñoàng chính kieán hay vì lyù do toân giaùo. 
Ñoàng thôøi, ñieàu chænh caùc vaên kieän laäp phaùp vaø laäp quy cho phuø hôïp 
vôùi theå cheá daân chuû ña nguyeân, song song vôùi vieäc thöïc thi, toân 
troïng, baûo veä caùc quyeàn töï do daân chuû vaø caùc nhaân quyeàn cô baûn. . . 
Taát caû nhaèm hình thaønh khung caûnh daân chuû ña nguyeân, tieàn ñeà daân 
chuû vaø taïo nieàm tin cho caùc löïc löôïng chính trò quoác gia, daân toäc daân 
chuû (veà söï thöïc taâm cuûa ngöôøi CS) ñeå böôùc vaøo saân khaáu chính trò 
tranh cöû vôùi ñaûng Coäng Saûn (neáu coøn giöõ teân) hay ñaûng cuûa nhöõng 
cöïu ñaûng vieân coäng saûn (neáu bieán theå thay teân). Trong ñieàu kieän 
naøy, caùc chính ñaûng  thuoäc moïi khuynh höôùng coù theå  naém quyeàn 
baèng phöông thöùc daân cöû thoâng qua caùc cuoäc öùng cöû, tranh cöû vaø 
baàu cöû töï do. Neáu ñaûng coäng saûn  vaãn laø moät chính ñaûng maïnh, ñöôïc 
nhaân daân tín nhieäm, hoï vaãn coù theå tieáp tuïc naém quyeàn. Taáât nhieân, 
duø ñaûng coäng saûn naém quyeàn hay baát cöù chính ñaûng naøo khaùc cuõng 
phaûi cai tri  theo Hieán Phaùp vaø luaät phaùp daân chuû ña nguyeân ñaõ 
ñöôïc ban haønh. 
   2.- Hai laø, neáu nhöõng ngöôøi CSVN ngoan coá baùm laáy quyeàn haønh, 
trong ñieàu kieän löôïng daân chuû ñaõ tích luõy thöøa ñuû, thì hoï seõ bò laät ñoå 
baèng chính söùc maïnh cuûa nhaân daân. Nghóa laø, vaøo thôøi ñieåm ñoù, 
maâu thuaãn giöõa  nhaø caàm quyeàn CSVN ñaõ khoâng coøn laø maâu thuaãn 
vôùi moät  vaøi giai caáp trong xaõ hoäi, maø trôû thaønh maâu thuaãn ñoái 
khaùng vôùi moïi giai caáp, vôùi toøan xaõ hoäi, giai caáp caàm quyeàn (laø 
ñaûng CSVN) seõ bò coâ laäp, seõ taïo ra tieàn ñeà suïp ñoå cho cheá ñoä maø 
chính V. Lenine toå sö CS ñaõ daäy hoï  laø khi “Tình theá caùch maïng 
chín muøi”caùch maïng laät ñoå noå ra chaéc chaén thaønh coâng. Vì trong 
tình theá naøy thì  chính söùc maïnh vuøng leân cuûa nhaân daân seõ quaät ngaõ 
hoï, luùc ñoù caùc coâng cuï baûo veä cheá ñoä nhö quaân ñoäi, coâng an seõ ñöùng 
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veà phía nhaân daân, seõ quay hoïng suùng, löôõi leâ baén vaøo ñaàu nhöõng keû 
caàm quyeàn ñoäc taøi ngoan coá hay seõ boû chaäy ñeå maëc laøn soùng bieåu 
tình cuûa nhaân daân aøo leân ñeø beïp giai caáp caàm quyeàn baèng söùc naëng 
cuûa soá ñoâng chöù khoâng caàn söùc maïnh cuûa baïo löïc quaân söï. Ñaây 
khoâng chæ laø lyù luaän caùch maïng maø laø moät thöïc teá ñaõ xaåy ra taïi Lieân 
Soâ Toå Quoác Xaõ Hoäi Chuû Nghóa cuûa nhöõng ngöôøi CSVN vaøo cuoái 
thaáp nieân 1989, khi nhaân daân Lieân Xoâ bao vaây vieän DUMA (Quoác 
Hoäi Lieân Xoâ). Luùc aáy, daân chuùng aøo leân, quaân ñoäi, coâng an, maät vuï 
voán laø coâng cuï cuûa baûo veä neàn chuyeân chính voâ saûn Soâ Vieát thieát 
laäp hôn 70 naêm ôû ñaát nöôùc naøy(1917-1989), ñaõ boû chaäy, cheá ñoä 
Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Lieân Xoâ ñaõ suïp ñoå tan taønh, keùo theo 
sau ñoù söï tieâu vong cuûa taát caû caùc nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa ÑoângAÂu, 
ñeå  cuøng hình thaønh cheá ñoä daân chuû vôùi cô caáu kinh teá thò tröôøng töï 
do nhö hieän nay 
      Vieät Nam roài cuõng seõ coù moät ngaøy nhö theá. Bôûi vì, caây coå thuï 
“Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Lieân Xoâ” vaø caùc caønh côõ böï  nhö  
caùc nöôùc “Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Ñoâng AÂu” coøn bò “Chieàu höôùng môùi 
khoâng theå ñaûo ngöôïc” böùng troác reã, thì caønh nhoû eøo uoät  nhö “Coäng 
Hoøa Xaõ Hoäi Chuû  Nghóa Vieät Nam” phoûng coøn toàn taïi ñöôïc bao laâu 
nöõa? 
III/-BAO LAÂU NÖÕA CHEÁ ÑOÄ ÑOÄC TAØI TOØAN TRÒ ÔÛ 
VIEÄT NAM TIEÂU VONG ÑEÅ HÌNH THAØNH CHEÁ ÑOÄ 
DAÂN CHUÛ ÑA NGUYEÂN? 
      Khoâng ai daùm khaúng ñònh, song caên cöù vaøo nhöõng bieán chuyeån 
töøng ngaøy tình hình trong nöôùc, chuùng toâi döï ñoùan raèng: treã laém laø 
böôùc vaøo thaäp nieân thöù 2 Theá  Kyû Thö Ba naøy, Vieät Nam phaûi coù 
cheá ñoä daân chuû ña nguyeân, hay ít ra laø mang tính daân chuû ña nguyeân 
phoâi thaiä, neáu nhö à khaû naêng, uy tín vaø taøi laõnh ñaïo cuûa ñaûng CSVN, 
tieáp tuïc theo chieàu höôùng ngaøy caøng suy suïp gia toác nhö hieän nay. 
Vaø neáu vôùi cöôøng ñoä taán coâng gia taêng cuûa caùc löïc ñaåy, löïc xoay 
xuaát phaùt töø nhieàu theá song cuøng chieàu sau ñaây.  
   - Theá quoác teá : vôùi caùc chính phuû daân chuû, caùc toå chöùc kinh teá taøi 
chaùnh quoác teá, caùc toå chöøa baûo veä nhaân quyeàn quoác teá. . . neáu duy 
trì vaø tieáp tuïc ñaåy maïnh aùp löïc  treân cheá ñoä CSVN qua caùc hoà sô vi 
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phaïm nhaân quyeàn vaø daân quyeàn vôùi söï tieán boä ñi keøm caùc döï aùn ñaàu 
tö vaø phaùt trieån moïi maët. 
   -  Theá quoác noäi: vôùi söï gia taêng soá löôïng, cöôøng ñoä ñaáu tranh  cuûa 
caùc löïc löôïng daân chuû, toân giaùo choáng cheá ñoä, söùc phaûn khaùng cuûa 
moïi taàng lôùp nhaân daân vaø söï töï huûy do  töï baûn chaát cheá ñoä ñoäc taøi, 
maâu thuaãn quyeàn lôïi noäi boä choáng phaù laãn nhau vaø caên beänh nan y 
tham nhuõng traàm troïng hôn, baát coâng xaõ hoäi, hoá ngaên caùch giaàu 
ngheøo ngaøy moät saâu saéc, caùc teä traïng laøm baêng hoïai xaõ hoäi toøan 
dieän. .  
   - Theá quoác ngoïai: Vôùi caùc chính ñaûng quoác gia, caùc löïc löôïng 
chính trò quoác gia daân toäc daân chuû, caùc toå chöùc Coäng Ñoàng Ngöôøi 
Vieät Quoác Gia haûi ngoïai, chænh ñoán laïi cô caáu toå chöùc (“nhaát theå ña 
ñaàu”, ñoäc laäp veà toå chöùc, song coù moät boä tham möu chung, lieân keát 
ñaáu tranh theo moät saùch löôïc chung phuø hôïp vôùi “Chieàu höôùng môùi” 
ñeå coù hieäu quaû vaø hieäu quaû phaûi kieåm chöùng ñöôïc ñeå cuûng coá nieàm tin 
taát thaéng cuûa chính nghóa ñaáu tranh . . .) 
* * * 
         Töïu chung, chuùng ta coù theå khaúng ñònh moät caùch coù caên cöù 
raèng,Vieät Nam ñaõ vaø ñang ñi ñeáân daân chuû vaø nhaát ñònh phaûi ñi ñeán 
daân chuû, treân söï  tieâu vong töøng böôùc cheá ñoä ñoäc taøi toøan trò CS hieän 
nay. Vì ñoù ñaõ nhö laø moät taát yeáu lòch söû. Vaán ñeà chæ coøn laø thôøi gian 
vaø thôøi gian aáy ñeán mau hay chaäm laø tuøy thuoäc vaøo cöôøng ñoä taùc 
ñoäng cuûa caùc löïc ñaåy löïc xoay treân ñaây, trong ñoù coù söï goùp phaàn 
cuûa nhöõng ngöôøi Vieät Nam haûi ngoïai. Chính nhöõng löïc ñaåy löïc xoay 
naøy seõ laøm cho traùi sung coäng saûn rôi ruïng sôùm hôn duø chöa chín 
muøi. Vaø vì vaäy ñaáu tranh vaø tieáp tuïc ñaåy maïnh ñaáu tranh vaãn laø 
ñieàu caàn thíeât, Vaán ñeà chæ coøn laø phaûi ñaáu tranh caùch naøo, sao cho 
coù hieäu quaû thöïc teá, neáu chuùng ta muoán goùp phaàn vaøo moät chieán 
thaéng chuû ñoäng vôùi nhaân daân trong nöôùc. Nhöng cho duø chuùng ta 
khoâng taïo ñöôïc chieán thaéng chuû ñoäng, chuùng ta vaãn coù ñöôïc moät 
chieán thaéng aên theo do chieàu höôùng môùi ñem laïi. Vaø do ñoù, caùch 
naøo thì chuùng ta, nhöõng ngöôøi Vieät nam khoâng coäng saûn ôû haûi ngoïai 
cuõng nhö trong nöôùc, vaãn laø keû chieán thaéng sau cuøng. Ñoù laø söï taát 
thaéng cuûa chính nghóa quoác gia daân toäc daân chuû, ñoái vôùi nguïy nghóa 
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coäng saûn ñoäc taøi phi daân toäc, sau moät quaù trình ñaáu tranh laâu daøi 
gian khoå, khoác lieät giöõa hai con ñöôøng: quoác gia vaø coäng saûn, ñeå 
khaúng ñònh ai thaéng ai, chaân lyù thuoäc veà ai. 
   Traân troïng kính chaøo vaø caûm ôn quyù vò . .  . 

Thieän YÙ 
Thuyeát trình taïi cuoäc Hoäi Luaän chuû ñeà 

“Vieät Nam Con Ñöôøng ChuùngTa Ñi” 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cựu luật sư Nguyễn văn Thắng với bút hiệu THIỆN Ý nói về thế chiến 
lược mới, được mô tả trong cuốn sách của ông có tựa: Việt Nam Trong 
Thế Chiến lược Quốc tế mới, trong buổi hội luận tại Trung Tâm Công 
Giáo Santa Ana (VB) .  
- "Việt Nam, con đường chúng ta đi", đó là chủ đề một cuộc hội luận diễn ra 
ở phòng hội Trung Tâm Công Giáo VN, do một số trí thức tại Quận Cam tổ 
chức hôm chiều Thứ Bảy 1 tháng 4, thu hút khoảng 200 người dự. 
         Cuộc hội luận gồm phần thuyết trình về cuộc chiến đấu anh dũng của 
quân dân Miền Nam từ 1954 đến 1975, cuộc đấu tranh kiên cường cho mục 
tiêu dân chủ hóa đất nước (1975-2005). Phần thuyết trình có chiếu phim tài 
liệu lịch sử từ 1954 đến 2005. 
         Một thuyết trình viên được mời từ Houston qua: cựu luật sư Thiện Ý 
Nguyễn văn Thắng, hiện là chủ tịch CLB Luật khoa VN, chủ nhiệm chủ bút 
báo Luật pháp và Đời sống ở Houston.. . .” (Tin Internet)     
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KHAÛO LUAÄN: 

NGUYEÂN NHAÂN LUAÄT QUOÁC TEÁ  
CHAÄM PHAÙT TRIEÅN ÔÛ VIEÄT-NAM 
 
Taï-quoác-Tuaán 
Cöïu SVLK Saøi goøn 
 
LTS. Tröôùc naêm 1975, OÂng Taï Quoác Tuaán toát nghieäp Cao Hoïc Coâng 
Phaùp Ñaïi hoïc Luaät khoa Saøigoøn, giaùo sö Anh vaên, vaø laø cöïu vieân 
chöùc Boä Ngoïai Giao VNCH. Sau 1975 ñònh cö taïi Hoa Kyø, ñaõ hoïc vaø 
toát nghieäp nhieàu vaên baèng Ñaïi hoïc Hoa Kyø. OÂng Tuaán ñang nghæ höu 
taïi Dallas, Texas vaø ñaõ coù nhieàu baøi bieân khaûo coù giaù trò veà luaät 
phaùp, lòch söû, vaên hoïc . . . ñaêng treân nhieàu baùo ôû haûi ngoïai. Hieän laø 
coäng taùc vieân thöôøng xuyeân taïp chí chuyeân ñeà “Luaät phaùp & Ñôøi 
soáng” phaùt haønh taïi Hoa Kyø, do moät nhoùm cöïu sinh vieân luaât khoa 
chuû tröông. 
 
                
    Nöôùc Vieät-nam maëc duø ñaõ toàn taïi ngoùt 5.000 naêm vaø coù hôn 2.000 
naêm lòch söû bang giao vôùi caùc nöôùc laùng gieàng (nhö Trung-quoác, Ai-
lao, Cao-mieân, Chieâm-thaønh, v.v.), nhöng khoâng heà laäp neân moät heä 
thoáng nguyeân taéc hay taäp tuïc luaät quoác teá rieâng cuûa mình. Maët khaùc, 
tuy luaät quoác teá maø ngöôøi Taây phöông thi haønh haøng maáy traêm naêm 
qua (goïi taét laø “luaät quoác teá”) ñaõ ñöôïc truyeàn baù ôû Vieät-nam töø cuoái 
thaäp nieân 1910 vaø tuy trong khoaûng thôøi gian naêm 1945-1975, vaø 
ngay caû tôùi hieän taïi, ñaõ coù raát nhieàu bieán coá xaûy ra ôû Vieät-nam gaây 
neân nhöõng vaán ñeà, nhöõng ñeà taøi nghieân cöùu theo khía caïnh luaät quoác 
teá, nhöng Vieät-nam coù raát ít luaät gia hay luaät sö chuyeân veà luaät quoác 
teá, khoâng coù nhieàu taùc phaåm, taïp chí, taäp san chuyeân veà ngaønh luaät 
naøy, vaø khoâng coù ngay caû nhöõng toå chöùc, nhöõng hoäi ñoaøn, nhöõng 
nhoùm chuyeân nghieân cöùu vaø phoå bieán luaät quoác teá. Moät soá nguyeân 
nhaân ñaõ goùp phaàn vaøo vieäc taïo neân tình traïng naøy. 
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         Tröôùc khi ñi vaøo vaán ñeà, chuùng toâi xin noùi ngay laø vì thieáu 
nhieàu taøi lieäu vaø döõ kieän veà vieäc giaûng daïy, phaùt trieån luaät quoác teá ôû 
vuøng thuoäc cheá ñoä Vieät-nam Daân chuû Coäng hoøa (VNDCCH) tröôùc 
naêm 1975 vaø Coäng hoøa Xaõ hoäi Chuû nghóa Vieät-nam (CHXHCNVN) 
töø ñoù ñeán nay neân nhöõng gì chuùng toâi trình baøy döôùi ñaây laø döïa theo 
moät soá taøi lieäu phoå bieán ôû ngoaïi quoác maø chuùng toâi söû duïng heát söùc 
deø daët. 
 
I/-  LUAÄT QUOÁC TEÁ KHOÂNG ÑÖÔÏC GIAÛNG DAÄY ÑAÀY 
ÑUÛ  
         Maõi ñeán nhöõng naêm cuoái cuøng cuûa theá kyû thöù 18 ngöôøi Vieät 
môùi baét ñaàu tieáp xuùc vôùi caùi goïi laø luaät quoác teá, khi chuùa Nguyeãn-
AÙnh (sau naøy laø vua Gia-long, 1802-1820) ñieàu ñình vôùi Phaùp, tuy laø 
qua giaùm muïc ngöôøi Phaùp Baù-ña-loäc, ñeå xin vieän trôï quaân söï duøng 
vaøo vieäc tranh giaønh quyeàn cai trò nöôùc Ñaïi-Vieät vôùi nhaø Taây-sôn 
(1788-1802), vaø nhaát laø töø thaäp nieân 1860 ñeán thaäp nieân 1880, nöôùc 
Vieät ñaõ nhieàu laàn thöông thuyeát vôùi  ngöôøi Phaùp luùc ñoù ñang xaâm 
laêng nöôùc Vieät. Coù leõ vì nhöõng söï vieäc naøy maø moät soá nhaø trí thöùc 
Vieät ñaõ tìm toøi hoïc hoûi veà luaät quoác teá. Thöïc vaäy, naêm 1874, Phaïm-
phuù-Thöù (1820-1882), luùc ñoù giöõ chöùc Toång-ñoác Haûi-yeân, ñaõ cho in 
laïi baûn dòch baèng Hoa vaên moät taùc phaåm cuûa ngöôøi Anh veà quoác teá 
coâng phaùp, mang nhan ñeà Vaïn Quoác Coâng Phaùp(1). 
            Tuy nhieân, phaûi maáy chuïc naêm sau moân luaät quoác teá môùi 
ñöôïc chính thöùc giaûng daïy cho ngöôøi Vieät-nam ôû Tröôøng Cao ñaúng 
Phaùp chính Ñoâng-döông (naêm 1933 tröôøng ñoåi teân laø tröôøng Cao 
ñaúng Luaät hoïc, vaø naêm 1938 tröôøng laïi moät laàn nöõa ñoåi thaønh Luaät 
khoa Ñaïi hoïc hieäu, hay goïi taét laø Tröôøng Luaät).  
            Luaät quoác teá ñöôïc  daïy thaønh hai moân Quoác teá Coâng phaùp vaø 
Quoác teá Tö phaùp ôû naêm thöù ba chöông trình ba naêm Cöû nhaân Luaät 
khoa. Moãi moân ñöôïc giaûng daïy trong 1 hoïc kyø (moân hoïc baùn nieân), 
goàm 18 tuaàn leã, toång coäng 30 giôø hoïc vaø chæ coù thi vaán ñaùp thoâi. 
Treân caáp Cao hoïc, Quoác teá Coâng Phaùp vaãn chæ laø moät trong nhöõng 
moân cuûa chöông trình Cao hoïc Coâng phaùp, vaø Quoác teá Tö phaùp laø 
moät moân cuûa chöông trình Cao hoïc Tö phaùp. Caû hai moân naøy laø 
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nhöõng moân hoïc toaøn nieân, trong 2 hoïc kyø, hay 36 tuaàn leã, toång coäng 
60 giôø. 
            Caùc giaùo sö phuï traùch giaûng daïy moân luaät quoác teá laø ngöôøi 
Phaùp vaø caùc saùch giaùo khoa veà luaät quoác teá do ngöôøi Phaùp bieân soaïn 
baèng tieáng Phaùp. Leõ dó nhieân, caùc sinh vieân suy  nghó, lyù luaän theo 
quan ñieåm cuûa nöôùc Phaùp vaø cuûa caùc hoïc giaû  Phaùp veà caùc vaán ñeà 
luaät quoác teá. Thænh thoaûng quan ñieåm cuûa caùc luaät gia ngoaïi quoác 
hay caùc quyeát ñònh cuûa caùc toøa aùn quoác teá cuõng ñöôïc trình baøy, 
nhöng raát sô saøi, noâng caïn. Maët khaùc, trong thôøi Phaùp thuoäc, caùc hoïc 
sinh vaø sinh vieân Vieät-nam töø tieåu hoïc leân ñeán ñaïi hoïc ñeàu ñöôïc  
daïy Phaùp ngöõ, ít khi hoï coù cô hoäi ñöôïc hoïc caùc ngoaïi ngöõ khaùc, 
ngoaïi tröø tieáng Hy-laïp hay tieáng La-maõ, nhöng ngay caû trong tröôøng 
hôïp naøy hoï cuõng chæ ñöôïc daïy tieáng Hy-laïp hay La-maõ coå ñieån maø 
thoâi, do ñoù raát ít ngöôøi coù theå ñoïc caùc saùch vôû taøi lieäu vieát baèng 
ngoaïi ngöõ khaùc. 
            Hôn nöõa, phöông phaùp giaûng daïy hoaøn toaøn coù tính caùch lyù 
thuyeát. Trong moân luaät quoác teá, caùc giaùo sö chæ trình baày nhöõng 
nguyeân taéc cuûa luaät quoác teá. Ngoaøi ra, vieäc giaûng daïy luaät quoác teá ôû 
caáp Cöû nhaân vaø ôû caáp Cao hoïc khoâng khaùc nhau maáy, ngoaïi tröø taát 
caû caùc vaán ñeà caên baûn cuûa Quoác teá Coâng phaùp hay cuûa Quoác teá Tö 
phaùp ñöôïc giaûng daïy ôû caáp Cöû nhaân, coøn ôû caáp Cao hoïc thì sinh vieân 
ñöôïïc giaûng daïy ôû trình ñoä thaâm cöùu moät vaøi vaán ñeà cuûa Quoác teá 
Coâng phaùp hay Quoác teá Tö phaùp (vì vaäy teân moân hoïc môùi goïi laø 
Quoác teá Coâng phaùp Thaâm cöùu, Quoác teá Tö phaùp Thaâm cöùu). 
             ÔÛ moãi lôùp, giaùo sö giaûng baøi, coøn caùc sinh vieân thì ghi cheùp 
baøi giaûng. Ít khi coù nhöõng cuoäc hoäi thaûo hay thuyeát trình, maëc duø 
sinh vieân coù theå ñaët caâu hoûi ñeå giaùo sö giaûi thích. Caùc sinh vieân 
thöôøng khoâng ñöôïc giaùo sö chæ ñònh cho moät ñeà taøi naøo ñeå nghieân 
cöùu vaø trình baøy tröôùc caû lôùp hay vieát thaønh baøi.  
Sau heát, maëc duø sinh vieân Cao hoïc coù theå choïn moät vaán ñeà luaät 
quoác teá ñeå laøm luaän aùn tieán só, nhöng trong thôøi Phaùp thuoäc khoâng 
coù sinh vieân Vieät-nam thuaàn tuùy naøo (nghóa laø khoâng mang quoác 
tòch Phaùp) vieát luaän aùn tieán só veà moät vaán ñeà thuoäc luaät quoác teá, nhaát 
laø veà Quoác teá Coâng phaùp. Ngoaøi ra, khoâng coù ngay caû nhuõng ngöôøi 
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Vieät-nam ôû Vieät-nam vieát saùch vôû hay baøi baùo veà caùc vaán ñeà luaät 
quoác teá.      
            Tình hình naøy vaãn tieáp dieãn sau khi Vieät-nam ñöôïc ñoäc laäp 
trôû laïi naêm 1945. Tuy nhieân, ôû vuøng VNDCCH, tröôùc naêm 1976 
tröôøng Ñaïi hoïc Haø-noäi khoâng coù caáp moät vaên baèng luaät naøo, maø chæ 
giaûng daïy coù moät vaøi moân luaät ôû ban Phaùp lyù. Ai muoán haønh ngheà 
luaät phaûi theo hoïc taïi Tröôøng Cao ñaúng Phaùp lyù. Tuy nhieân, taïi ñaây 
caùc sinh vieân cuõng chæ ñöôïc hoïc caùc moân heä thoáng tö phaùp Vieät-
nam, luaät haønh chính, toå chöùc chính quyeàn vaø chính trò hoïc.   
               
          Naêm 1976, tröôøng Ñaïi hoïc Haø-noäi thieát laäp ban luaät hoïc, vôùi 
chöông trình hoïc 4 naêm. Trong hai naêm ñaàu, sinh vieân hoïc nhöõng 
moân luaät toång quaùt, coøn nhöõng moân chuyeân bieät thì chæ baét ñaàu ñöôïc 
giaûng daïy töø naêm thöù ba trôû ñi. Ngoaøi ra, sinh vieân coù theå choïn 
chuyeân veà: (a) Luaät Nhaø Nöôùc vaø Haønh Chính (töùc Coâng Phaùp); (b) 
Luaät Tö Phaùp; (c) Luaät Kinh Teá; hay (d) Luaät Quoác Teá. Chöông 
trình chuyeân ngaønh Luaät Quoác teá goàm caùc moân Quoác teá Coâng phaùp, 
Quoác teá Tö phaùp, vaø Ngoaïi giao.  
              Naêm 1980, Tröôøng Cao ñaúng Phaùp lyù nhaäp vôùi ban  Phaùp lyù 
cuûa tröôøng Ñaïi hoïc Haø-noäi thaønh tröôøng Ñaïi hoïc Phaùp lyù. Tröôøng 
Ñaïi hoïc Phaùp lyù cuõng coù chöông trình hoïc luaät 4 naêm vaø sinh vieân 
cuõng coù theå choïn chuyeân veà luaät quoác teá.   
              Chuùng toâi thuù thöïc laø khoâng bieát gì hôn veà vieäc  giaûng daïy 
luaät  quoác teá ôû mieàn baéc Vieät-nam trong nhöõng naêm 1954-1975 vaø 
trong toaøn quoác töø naêm 1975 trôû ñi. 
               
         Trong khi ñoù ôû caùc khu do chính quyeàn quoác gia kieåm soaùt 
vieäc giaûng daïy luaät quoác teá khoâng coù gì thay ñoåi, veà chöông trình 
hoïc, phöông phaùp giaûng daïy, saùch giaùo khoa, ngay caû veà chuyeån 
ngöõ giaûng daïy laø Phaùp ngöõ. Maõi ñeán khi ngöôøi Phaùp trao traû ngaønh 
ñaïi hoïc cho chính phuû Quoác gia Vieät-nam (ngaøy 11/5/1955) vaø moät 
heä thoáng ñaïi hoïc hoaøn toaøn quoác gia ñöôïc thieát laäp ôû Saøi-goøn, meänh 
danh laø “Vieän Ñaïi hoïc Saøi-goøn”, thì vieäc giaûng daïy luaät quoác teá taïi 
Luaät khoa Ñaïi hoïc ñöôøng Saøi-goøn môùi coù ba thay ñoåi.   
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              Thöù nhaát, moân Quoác teá Coâng phaùp ñöôïc giaûng daïy ôû naêm 
thöù nhaát ban Cöû nhaân Luaät khoa. Tuy nhieân, moân Quoác teá Tö phaùp 
vaãn ñöôïc giaûng daïy ôû naêm thöù ba ban Cöû nhaân Luaät khoa.  
              Thöù hai, caû hai moân Quoác teá Coâng phaùp vaø Quoác teá Tö 
phaùp ñeàu coù theå laø moân thi vieát ôû kyø thi cuoái naêm thöù nhaát (Quoác teá 
Coâng phaùp) hay cuoái naêm thöù ba (Quoác teá Tö phaùp). Tuy nhieân, vì 
kyø thi vieát cuûa moãi naêm hoïc cuûa caáp Cöû nhaân goàm coù ba moân maø 
hai moân baét buoäc laø daân luaät vaø kinh teá (vaø cuõng laø moân thi vaán 
ñaùp), neân moân Quoác teá Coâng phaùp hay Quoác teá Tö phaùp chæ laø moân 
boác thaêm (cuõng nhö moät soá moân khaùc) ñeå laøm moân thi vieát thöù ba, 
cho naêm thöù nhaát vaø naêm thöù ba. Ngoaøi ra, neáu moân Quoác teá Coâng 
phaùp hay Quoác teá Tö phaùp ñöôïc boác truùng cho kyø thi vieát thì ñöôïc 
mieãn trong kyø thi vaán ñaùp; coøn neáu khoâng ñöôïc choïn trong kyø thi 
vieát thì seõ ñöôïc khaûo trong kyø thi vaán ñaùp.  
              Thöù ba, hai moân Quoác teá Coâng phaùp vaø Quoác teá Tö phaùp, 
cuõng nhö caùc moân khaùc,  ñöôïc giaûng daïy baèng Vieät ngöõ ôû caáp Cöû 
nhaân. Treân caáp Cao hoïc, vieäc giaûng daïy luaät quoác teá khoâng coù gì 
thay ñoåi caû,  ngoaïi tröø trong nhöõng naêm ñaàu vieäc giaûng daïy vaãn 
baèng Phaùp ngöõ, sau cuõng ñoåi sang baèng Vieät ngöõ. Hôn nöõa, chöông 
trình ôû caû hai caáp naøy khoâng coù caùc moân hoïc nhieäm yù.   
              Naêm 1965 chöông trình hoïc luaät ôû caáp Cöû nhaân coù theâm hai 
thay ñoåi: (a)   chöông trình hoïc taêng leân laø 4 naêm; vaø (b) sinh vieân 
ñöôïc töï do choïn chuyeân veà Coâng phaùp, Tö phaùp hay Kinh teá ngay töø 
caáp Cöû nhaân, chöù khoâng phaûi ñôïi tôùi caáp Cao hoïc.  
              Ngay caû vieäc giaûng daïy luaät quoác teá cuõng vaãn giöõ nguyeân. 
Caùc giaùo sö vaãn giaûng baøi, phaàn lôùn laø döïa treân nhöõng saùch giaùo 
khoa, hoaëc laø do chính giaùo sö bieân soaïn hoaëc laø cuûa caùc taùc giaû 
khaùc. Khoâng coù nhöõng buoåi nghieân cöùu vaán ñeà (case study), khoâng 
coù caû nhöõng buoåi hoäi thaûo hay thuyeát trình, maëc duø töø naêm 1959 caùc 
sinh vieân luaät coù theâm nhöõng buoåi thöïc taäp veà moät vaøi ngaønh, nhö: 
daân söï toá tuïng, hình söï toá tuïng, v.v.  
              Coøn ôû caáp Cao hoïc thì tuy moät soá vaán ñeà hay ñeà muïc 
chuyeân bieät ñöôïc giaûng daïy, nhöng cuõng chæ laø lyù thuyeát thoâi, hay 
noùi cho ñuùng hôn laø nhöõng vaán ñeà caên baûn cuûa luaät quoác teá ñöôïc 



Ñaëc san Luaät khoa 2007 

- 136 - 

khai trieån ôû trình ñoä cao hôn, tæ mæ hôn. Vaøo giöõa thaäp nieân 1960 
trong lôùp Quoác teá Coâng phaùp Thaâm cöùu ôû naêm thöù nhaát,  giaùo sö 
Löu-vaên-Bình ñaõ cho caùc sinh vieân thuyeát trình veà moät soá vaán ñeà 
thuoäc luaät quoác teá.  
             Ngoaøi ra, khoâng coù maáy taùc giaû Vieät-nam vieát saùch giaùo 
khoa hay baøi baùo veà luaät quoác teá baèng Vieät ngöõ. Caùc giaùo trình cuûa 
caùc giaùo sö thöôøng ñöôïc quay roneùo trong naêm hoïc cho sinh vieân 
duøng. Cho tôùi naêm 1975, ôû mieàn nam Vieät-nam chæ coù 4 saùch giaùo 
khoa veà luaät quoác teá do boán giaùo sö cuûa Tröôøng Luaät Saøi-goøn bieân 
soaïn ñöôïc xuaát baûn: hai saùch veà quoác teá coâng phaùp, moät  cuûa giaùo sö 
Löu-vaên-Bình vaø moät cuûa giaùo sö Taêng-kim-Ñoáng, cuøng hai saùch veà 
quoác teá tö phaùp, moät cuûa giaùo sö Nguyeãn-xuaân-Chaùnh vaø moät cuûa 
giaùo sö Nguyeãn-huy-Chieåu(2).   
              Caùc sinh vieân naøo bieát Phaùp ngöõ, neáu muoán, coù theå trau gioài 
kieán thöùc theâm nhôø caùc taøi lieäu veà luaät quoác teá vieát baèng Phaùp ngöõ 
coù raát nhieàu trong thö vieän tröôøng luaät. Tôùi cuoái thôøi Coäng hoaø thì 
thö vieän caùc tröôøng luaät ôû mieàn nam Vieät-nam môùi coù moät ít saùch vôû 
baùo chí veà luaät quoác teá vieát baèng Anh ngöõ.  
              Maët khaùc, theo choã chuùng toâi ñöôïc bieát, ôû mieàn baéc Vieät-
nam tröôùc naêm 1975 cuõng nhö trong caû nöôùc sau naêm ñoù khoâng coù 
saùch giaùo khoa hay baùo san naøo chuyeân veà luaät quoác teá do ngöôøi 
Vieät-nam vieát baèng Vieät ngöõ. Haàu heát caùc taøi lieäu veà luaät quoác teá, 
döôùi hình thöùc baøi khaûo cöùu hay pheâ bình, ñeàu ñöôïc ñaêng trong caùc 
taäp san phaùp lyù, thí duï nhö Luaät Hoïc (sau ñoåi teân laø Nhaø Nöôùc vaø 
Phaùp Luaät).  
          
         Sau heát, coù hai ñieåm ñaùng chuù yù.  
   - Thöù nhaát, gioáng trong thôøi Phaùp thuoäc, caùc tröôøng luaät ôû Vieät-
nam trong thôøi Coäng-hoøa ñaõ caáp raát nhieàu vaên baèng veà luaät, cöû nhaân 
cuõng nhö tieán só, nhöng toaøn laø veà coâng phaùp, tö phaùp, hay kinh teá, 
chöù khoâng coù ai vieát luaän aùn tieán só naøo veà luaät quoác teá caû.  
   - Thöù hai, trong 20 naêm 1955-1975 ñaõ coù vaøi giaùo sö thænh giaûng 
ngoaïi quoác ñeán daïy ôû caùc tröôøng luaät ôû mieàn nam Vieät-nam, nhöng 
khoâng coù ai dieãn giaûng veà luaät quoác teá. Thöôøng laø hoï giaûng daïy veà 
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luaät hieán phaùp ñoái chieáu, hình luaät ñoái chieáu, luaät haøng haûi, chính trò, 
kinh teá, v.v.  
 
II/- SÖÏ THÔØ Ô LAÕNH ÑAÏM CUÛA NGÖÔØI VIEÄT NAM 
ÑOÁI VÔÙI LUAÄT QUOÁC TEÁ 
         Nhö ñaõ noùi trong phaàn I beân treân, luaät quoác teá Taây phöông chæ 
du nhaäp Vieät-nam töø cuoái thaäp nieân 1910 maø thoâi. Tröôùc ñoù, nöôùc 
Vieät khoâng bieát ñeán vaø cuõng khoâng quan taâm ñeán luaät quoác teá maø  
ngöôøi Taây phöông hieåu vaø thöïc haønh. Ñaáy laø chöa noùi tröôùc theá kyû 
thöù 19, nöôùc Vieät khoâng coù bang giao vôùi caùc quoác gia Taây phöông, 
maëc duø töø theá kyû thöù 16 ñaõ coù moät soá thöông nhaân vaø giaùo só Hoøa-
lan, Anh, Phaùp, Boà-ñaøo-nha, Taây-ban-nha tôùi buoân baùn hay giaûng 
ñaïo. Chæ töø haäu baùn theá kyû thöù 19, khi trieàu ñình Vieät phaûi öùng phoù 
vôùi ngöôøi Phaùp, luùc ñoù coù daõ taâm muoán thoáng trò nöôùc Vieät, thì môùi 
ñöôïc bieát coù moät heä thoáng luaät leä goïi laø luaät quoác teá.  Tuy nhieân, xeùt 
cho kyõ thì chuùng ta thaáy moät soá qui taéc maø trieàu ñình Vieät aùp duïng 
trong vieäc bang giao vôùi caùc laân bang, coù phaàn töông töï caùc nguyeân 
taéc cuûa luaät quoác teá Taây phuông. 
              Do aûnh höôûng saâu ñaäm cuûa Nho giaùo, nöôùc Vieät tröôùc khi 
bò Phaùp ñoâ hoä ñaõ chuù troïng ñeán “leã” nhieàu hôn laø  “phaùp” trong 
quan heä giöõa con ngöôøi vôùi con ngöôøi cuõng nhö laø trong caùc giao 
dòch quoác teá.  
              “Leã” laø ñeå duy trì traät töï vaø hoøa hôïp trong xaõ hoäi ngoõ haàu 
ngöôøi ta coù theå soáng trong thanh bình an laïc. Söï thanh bình an laïc 
naøy seõ maát ñi khi traät töï vaø hoøa hôïp xaõ hoäi bò roái loaïn hay ñöùt ñoaïn 
do nhöõng haønh ñoäng phaïm phaùp taïo neân. Luùc ñoù “phaùp”, nghóa laø 
luaät, trôû neân caàn thieát ñeå ngaên chaën nhöõng haønh ñoäng sai laàm, 
nguoàn goác cuûa moïi roái loaïn, baát an, maát traät töï trong xaõ hoäi. “Phaùp” 
ñöôïc söû duïng ñeå tröøng phaït moïi  söï vi phaïm ñeán nhöõng tieâu chuaån, 
nhöõng qui phaïm ñöôïc xaõ hoäi nhìn nhaän vaø thi haønh.  
            Gioáng nhö trong töông quan giöõa nhöõng ngöôøi trong cuøng 
moät nöôùc, ngöôøi Vieät tin raèng coù moät söï hoøa hôïp vaø quaân bình trong 
bang giao giöõa caùc nöôùc vôùi nhau, maëc duø, vì moät soá yeáu toá, coù nöôùc 
giaøu coù nöôùc ngheøo, coù nöôùc lôùn coù nöôùc nhoû, coù nöôùc maïnh coù 
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nöôùc yeáu, coù nöôùc tieán boä coù nöôùc laïc haäu, v.v. Söï hoøa hôïp vaø quaân 
bình naøy caàn phaûi ñöôïc duy trì baèng "leã", chöù khoâng phaûi baèng 
"phaùp". 
              "Leã" ñoøi hoûi vieäc bang giao giöõa caùc quoác gia phaûi ñöôïc ñaët 
treân neàn taûng bình ñaèng. Vì theá nöôùc Vieät ñaõ khai trieån moät heä 
thoáng luaät leä ñeå ñoái xöû vôùi ngoaïi bang treân caên baûn naøy, chuû yeáu 
goàm nhöõng leã nghi chi phoái vieäc tieáp xuùc giöõa caùc vua chuùa Vieät ôû 
kinh ñoâ vôùi caùc söù giaû ngoaïi quoác tôùi thaêm vieáng, cuõng nhö caùc qui 
taéc lieân quan ñeán vieäc nhaän quaø taëng cuûa caùc vua chuùa Trung-quoác 
hay vaät trieàu coáng cuûa caùc nöôùc nhoû hôn. Hình thöùc theå hieän quan 
troïng nhaát cuûa “leã” trong bang giao quoác teá laø  trieàu coáng. 
               Ñoái vôùi Trung-quoác thì töø naêm 972, döôùi thôøi nhaø Ñinh 
(968-980), nöôùc Vieät baét ñaàu thi haønh chính saùch trieàu coáng Trung-
quoác.  
               Ngöôøi Vieät quan nieäm raèng vieäc trieàu coáng laø moät chính 
saùch khoân ngoan, muïc ñích laø ñeå laøm haøi loøng laùng gieàng khoång loà, 
hieáu chieán, tham lam laø Trung-quoác ñeå coù theå soáng trong hoøa bình 
maø phaùt trieån vaø tieán boä. Vieäc naøy khoâng coù nghóa laø nöôùc Vieät laø 
moät thuoäc ñòa hay thuoäc quoác cuûa Trung-quoác, maëc duø Trung-quoác 
suoát trong hôn 11 theá kyû ñoâ hoä (207/180 TCN – 939 SCN) ñaõ nhieàu 
laàn caûi bieán nöôùc Vieät thaønh moät tænh cöïc nam cuûa Trung-quoác, maø 
chæ laø moät daáu hieäu chöùng toû nöôùc Vieät nhìn nhaän uy theá cuûa Trung-
quoác, nhöng khoâng bao giôø chòu thuaàn phuïc Trung-quoác hay nghe 
theo leänh cuûa Trung-quoác.  
              Tuy nhieân, vieäc trieàu coáng khoâng coù tính caùch thöôøng 
xuyeân. Nöôùc Vieät chæ noäp trieàu coáng khi naøo bò suy yeáu vaø Trung-
quoác huøng maïnh; traùi laïi, khi naøo nöôùc Vieät huøng maïnh coøn Trung-
quoác suy yeáu thì nöôùc Vieät tìm ñuû moïi caùch ñeå trì hoaõn hay khoâng 
noäp trieàu coáng. Hôn nöõa, nhöõng ñoøi hoûi yeâu saùch  vaät chaát cuûa 
Trung-quoác ñeàu ñöôïc ñaùp öùng moät caùch mieãn cöôõng, khoâng ñeàu 
ñaën, coøn nhöõng yeâu saùch chính trò hay quaân söï ñeàu bò töø choái baèng 
nhieàu lyù do.  
             Ngay caû söï kieän laø töø naêm 972 trôû ñi Trung-quoác thöôøng saéc 
phong cho caùc vua Vieät cuõng khoâng vì theá laøm cho nöôùc Vieät maát 
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ñoäc laäp vaø chuû quyeàn. Do ñoù, keå töø khi nöôùc Vieät giaønh ñöôïc ñoäc 
laäp naêm 939 trôû ñi, Trung-quoác nhieàu laàn ïtìm caùch thoân tính nöôùc 
Vieät nhöng laàn naøo cuõng bò ñaùnh baïi moät caùch thaûm thöông. Tuy 
nhieân, sau moãi laàn phaù tan aâm möu xaâm laêng cuûa Trung-quoác, nghóa 
laø ñaõ söû duïng "phaùp", caùc vua Vieät bao giôø cuõng göûi ñoà trieàu coáng 
sang Trung-quoác, khoâng phaûi vì sôï nöôùc khoång loà phöông baéc naøy 
seõ traû thuø maø laø vì muoán taùi laäp hoøa bình thaân thieän vôùi Trung-quoác. 
              Coøn ñoái vôùi vieäc bang giao vôùi caùc nöôùc nhoû hôn, nhö Ai-
lao, Cao-mieân, Chieâm-thaønh, v.v., nöôùc Vieät ñaõ ñoái xöû vôùi nhöõng 
nöôùc naøy treân caên baûn bình ñaúng, maëc duø nöôùc Vieät cuõng ñoøi hoûi 
caùc nöôùc naøy trieàu coáng.  
              Ñoái vôùi ngöôøi daân Vieät, cheá ñoä trieàu coáng, moät hình thöùc 
cuûa leã, laø moät phöông thöùc thích hôïp ñeå duy trì hoøa hôïp vaø traät töï 
giöõa caùc quoác gia. Chæ khi naøo coù söï vi phaïm hay toäi phaïm xaûy ra 
thì "phaùp", töùc laø söùc maïnh quaân söï, môùi ñöôïc söû duïng ñeå ñoøi laïi leõ 
coâng baèng. Tuy nhieân, sau khi söû duïng “phaùp” xong, "leã ” ñöôïc söû 
duïng laïi ngay ñeå taïo neân tình traïng bang giao hoøa thuaän thaân thieän 
vôùi nöôùc laøm ñieàu sai. Noùi caùch khaùc, "leã" laø phöông phaùp chính 
yeáu trong vieäc thi haønh bang giao vôùi caùc nöôùc, ñöôïc duøng vôùi caùc 
nöôùc thaân höõu; coøn "phaùp", döôùi hình thöùc tröøng trò baèng phöông tieän 
quaân söï, daønh cho nhöõng nöôùc ñòch, chæ ñöôïc söû duïng khi nöôùc naøo 
xaâm phaïm chuû quyeàn, uy quyeàn , söï toaøn veïn laõnh thoå cuûa nöôùc 
Vieät.  
               
         Coøn nhö caùi goïi laø luaät quoác teá thì chæ laø moät saùng taùc cuûa 
ngöôøi Taây phöông, môùi hình thaønh töø giöõa theá kyû thöù 17 ñeå ñaùp öùng 
vôùi caùc nhu caàu cuûa nhöõng quoác gia taân laäp ñaõ laøm tan vôõ coäng ñoäng 
chính trò vaø tinh thaàn ngöï trò toaøn chaâu AÂu töø thôøi Ñeá quoác La-maõ, 
vôùi muïc ñích phaùt trieån moät heä thoáng quaân bình theá löïc, ngoõ haàu 
ngaên chaën khoâng cho moät nöôùc coù theå thoáng trò  nöôùc khaùc ñöôïc. Heâä 
thoáng luaät quoác teá naøy khoâng thích hôïp vôùi caùc qui taéc veà bang giao 
quoác teá maø caùc nöôùc Ñoâng phöông, ñoäc laäp töø laâu tröôùc khi caùc quoác 
gia AÂu-chaâu ñöôïc thaønh laäp, nhö laø Vieät-nam, Trung-quoác, Nhaät-
baûn, Trieàu-tieân, v.v., ñaõ theo. 
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              Ñaáy laø chöa keå vieäc, sau khi ñaõ neám nhöõng kinh nghieäm 
ñau ñôùn trong vieäc ñoái phoù vaø thöông thuyeát vôùi ngöôøi Phaùp trong 
theá kyû thöù 19, ngöôøi Vieät-nam ñaõ coù moät thaùi ñoä hoaøi nghi ñoái vôùi 
luaät quoác teá Taây phöông, nhaát laø coøn vì thaáy ngöôøi AÂu Myõ coù thieân 
kieán vôùi ngöôøi AÙ-chaâu, coi ngöôøi AÙ-chaâu laø man di moïi rôï, laïc haäu, 
keùm hay khoâng coù vaên minh, voâ ñaïo hay taø ñaïo, v.v., vaø khinh bæ 
ngöôøi AÙ-chaâu, coi hoï laø cu-li, laø gioáng daân thaáp keùm haï löu, cuøng laø 
boùc loät hoï ñeán taän xöông taän tuûy.  
              Ngöôøi Vieät coøn bieát raèng maëc duø caùc nöôùc Taây phöông 
caïnh tranh nhau trong vieäc buoân baùn, truyeàn ñaïo, gaây vuøng aûnh 
höôûng, vuøng theá löïc, v.v., nhöng khi caàn ñeán hoï khoâng chòu giuùp ñôõ 
ngöôøi Vieät, bôûi vì duø laø ñoái thuû vôùi nhau, nhöng hoï cuõng laø nhöõng 
daân toäc ñoàng chuûng, coù quan heä maät thieát vôùi nhau veà vò trí ñòa dö, 
veà boái caûnh lòch söû, veà neàn taûng vaên hoùa, veà yù thöùc heä toân giaùo, cho 
neân khi caàn, hoï seõ uûng hoä ñoái thuû cuûa mình hôn laø uûng hoä ngöôøi AÙ 
chaâu, laø nhöõng daân toäc xa laï ñoái vôùi hoï veà moïi phöông dieän. Do ñoù, 
ngöôøi Vieät tin  raèng, khi caàn, ngöôøi AÂu Myõ chaéc chaén seõ khoâng aùp 
duïng nhöõng qui taéc luaät quoác teá moät caùch coâng baèng ñoái vôùi ngöôøi 
AÙ-chaâu noùi chung vaø ngöôøi Vieät-nam noùi rieâng. 
                
            Söï tin töôûng cuûa ngöôøi Vieät-nam khoâng phaûi laø voâ caên cöù. 
Lòch söû ñaày raãy nhöõng thí duï chöùng minh laø hoï tin ñuùng.        
             Chuùng ta coù theå keå moät thí duï. Sau khi Nhaät-baûn ñaàu haøng 
caùc quoác gia Ñoàng-minh, chaám döùt traän Theá Chieán II (1939-1945), 
ngaøy 6.9.1945 khi quaân ñoäi Anh tôùi mieàn nam Vieät-nam ôû phía nam 
vó tuyeán thöù 16 ñeå giaûi giôùi quaân ñoäi chieám ñoùng Nhaät-baûn chieáu 
theo söï thoûa thuaän cuûa caùc Cöôøng Quoác Ñoàng-minh taïi Hoäi nghò 
Potsdam thaùng 7 cuøng naêm, hoï ñaõ cho quaân ñoäi Phaùp ñi theo vaø cho 
pheùp quaân Phaùp chieám laïi mieàn nam Vieät-nam vôùi muïc ñích bieán 
Vieät-nam thaønh thuoäc ñòa cuûa Phaùp moät laàn nöõa. Haønh ñoäng naøy 
cuûa nöôùc Anh ñaõ vi phaïm chöông trình cuûa caùc Cöôøng Quoác Ñoàng-
minh vaø khoâng theøm ñeám xæa gì ñeán söï phaûn ñoái cuûa Vieät-nam. Hôn 
nöõa, vieäc naøy ñaõ môû ñöôøng cho cuoäc chieán tranh ñaãm maùu vaø toán 
keùm keùo daøi 9 naêm (1945-1954).  
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            Chuùng  ta cuõng neân nhôù raèng taïi Hoäi Nghò Geneva (nhoùm 
hoïp töø ngaøy 8/5 ñeán ngaøy 20/7/1954) ñeå chaám döùt traän chieán tranh 
naøy, moät laàn nöõa ngöôøi Anh laïi keá hoaïch vaø tích cöïc vaän ñoäng cho 
giaûi phaùp chia ñoâi nöôùc Vieät-nam, baát chaáp söï phaûn ñoái cuûa nhaân 
daân Vieät-nam, moät haønh ñoäng ñöa ñeán traän chieán tranh thöù hai 
(1960-1975), gieát cheát haøng trieäu nhaân maïng, keå Vieät-nam laãn ngoaïi 
quoác, vaø toán haøng tæ myõ kim.   
 
III/- CAÙC TRÔÛ NGAÏI CHO VIEÄC PHAÙT TRIEÅN LUAÄT 
QUOÁC TEÁ ÔÛ VIEÄT NAM.   
         Söï chaäm phaùt trieån cuûa luaät quoác teá ôû Vieät-nam coøn vì nhieàu 
nguyeân nhaân khaùc nöõa, nhö laø ít coù cô hoäi phaùt trieån luaät quoác teá, 
chuyeân vieân veà luaät quoác teá ít coù cô hoäi laøm vieäc trong laõnh vöïc tö, 
ít coù ngöôøi thích thuù nghieân cöùu vaø hoaït ñoäng ñeå phoå bieán luaät quoác 
teá, v.v.   
 
A. Luaät Quoác Teá Ít Coù Cô Hoäi Phaùt Trieån   
              Vaøo luùc luaät qoác teá Taây phöông ñöôïc giaûng daïy ôû Vieät-nam 
thì nöôùc Vieät ñaõ khoâng coøn ñoäc laäp vaø maát heát chuû quyeàn, caû veà ñoái 
noäi laãn ñoái ngoaïi, sau khi bò Phaùp ñaùnh baïi veà quaân söï nhieàu laàn vaø 
bò baét buoäc phaûi laàn löôït kyù 4 hieäp öôùc vôùi Phaùp ngaøy  5.6.1862, 
15.3.1874, 25.8.1883, vaø 6.6.1884. Do hai hieäp öôùc 1883 vaø 1884, 
mieàn nam nöôùc Vieät (Nam-kyø) ñaõ bieán thaønh thuoäc ñòa Phaùp, trong 
khi mieàn baéc (Baéc-kyø) trôû thaønh xöù baûo hoä cuûa Phaùp, ngoaïi tröø hai 
thaønh phoá Haø-noäi vaø Haûi-phoøng ñöôïc caûi laøm nhöôïng ñòa cuûa Phaùp, 
coøn mieàn trung (Trung-kyø) – ngoaïi tröø Ñaø-naüng, moät nhöôïng ñòa 
khaùc cuûa Phaùp -- tuy treân danh nghóa vaãn laø do trieàu ñình Vieät cai 
trò, nhöng trong thöïc teá cuõng bieán thaønh xöù baûo hoä cuûa Phaùp. Vôùi söï 
ñoâ hoä cuûa Phaùp, caùc bang giao ñoái ngoaïi cuûa nöôùc Vieâït bò chaám döùt.  
              Hôn nöõa, ngaøy 9.6.1885, Trung-quoác ñaõ kyù moät hieäp öôùc 
vôùi Phaùp, coâng nhaän quyeàn cai trò cuûa Phaùp ñoái vôùi Vieät-nam. Quan 
heä ngoaïi giao cuûa Trung-quoác vôùi Vieät-nam, toàn taïi hôn 20 theá kyû, 
chaám döùt, Trung-quoác khoâng coøn can thieäp vaøo nhöõng vieäc noäi boä 
cuûa Vieät-nam, khoâng coøn ñöôïc nhaän trieàu coáng cuûa Vieät-nam nöõa. 
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Trung-quoác chæ coøn duy trì lieân laïc thöông maïi vôùi Vieät-nam, nhöng 
qua söï chæ huy, giaùm saùt, vaø kieåm soaùt cuûa Phaùp.   
              Maët khaùc, bang giao giöõa Vieät-nam vaø Ai-lao, Cao-mieân 
cuõng bò chaám döùt. Ngay caû moïi lieân laïc cuûa Vieät-nam vôùi caùc nöôùc 
AÂu-chaâu, tuy khoâng nhieàu vaø khoâng thöôøng xuyeân, cuõng khoâng coøn 
toàn taïi nöõa.  
             Töø ñoù trôû ñi, Phaùp naém giöõ taát caû caùc vieäc tieáp xuùc vaø giao 
dòch giöõa nöôùc Vieät vaø caùc nöôùc khaùc, keå caû Trung-quoác, vaø Phaùp 
ñaïi dieän Vieät-nam trong moïi vieäc giao dòch vôùi caùc nöôùc khaùc cuõng 
nhö laø baûo veä ngöôøi Vieät-nam ôû ngoaïi quoác. Theo qui ñònh cuûa Hieäp 
öôùc 1884, Vieät-nam chæ coù theå thieát laäp bang giao chính thöùc vôùi caùc 
nöôùc ngoaøi qua trung gian cuûa Phaùp. Tuy nhieân, ñoù chæ laø treân lyù 
thuyeát thoâi, chöù treân thöïc teá, trong suoát thôøi Phaùp thuoäc, Vieät-nam 
khoâng coù cô hoäi thieát laäp quan heä ngoaïi giao vôùi moät nöôùc naøo caû.  
               
         Vieäc maát chuû quyeàn vaøo tay Phaùp ñaõ aûnh höôûng raát nhieàu ñeán 
söï phaùt trieån cuûa luaät quoác teá ôû Vieät-nam, maëc duø, nhö ñaõ noùi ôû 
phaàn I, luaät quoác teá ñöôïc giaûng daïy ôû Vieät-nam töø cuoái thaäp nieân 
1910. Neáu coù ngöôøi Vieät-nam naøo chuyeân veà quoác teá coâng phaùp thì 
seõ thaáy khoâng coù cô hoäi söû duïng chuyeân moân cuûa mình, coøn neáu 
chuyeân veà quoác teá tö phaùp thì may ra môùi coù dòp söû duïng.        
             
         Vì Phaùp hoaøn toaøn kieåm soaùt vaø lieäu lyù caùc giao dòch ñoái ngoaïi 
cuûa Vieät-nam, keå caû vieäc ñoái xöû vôùi caùc ngoaïi kieàu cö truù treân laõnh 
thoå Vieät-nam cuõng nhö vieäc taøi phaùn caùc tranh chaáp coù lieân quan tôùi 
nhöõng ngöôøi khoâng phaûi laø Vieät-nam. Ñaáy laø chöa noùi ñeán vieäc 
Phaùp lieäu lyù caùc vaán ñeà ñoái ngoaïi cuûa Vieät-nam ôû beân Phaùp, chöù 
khoâng phaûi laø ôû Vieät-nam, vaø trong hoaït ñoäng naøy ngöôøi Vieät-nam 
khoâng ñöôïc pheùp tham döï. Moät ñoâi khi coù tröôøng hôïp caàn ñeán ngöôøi 
chuyeân veà luaät quoác teá, nhöng trong haàu heát tröôøng hôïp, chuyeân 
vieân Vieät-nam  coù quoác tòch Phaùp tröôùc khi chuyeân moân cuûa hoï 
ñöôïc söû duïng. Nhö vaäy ngöôøi aáy haønh xöû chuyeân moân cuûa mình vôùi 
tö caùch laø coâng daân Phaùp, chöù khoâng phaûi laø coâng daân Vieät-nam, vaø 
leõ dó nhieân phaûi theo chính saùch hay laäp tröôøng cuûa Phaùp.  
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            Tình traïng naøy khoâng ñöôïc caûi thieän maáy sau khi cheá ñoä ñoâ 
hoä Phaùp bò chaám döùt, maëc duø töø ñoù trôû ñi caùc luaät gia vaø sinh vieân 
luaät ñaõ chuù yù tôùi luaät quoác teá.   
              Thöïc vaäy, hai ngaøy sau khi chính phuû ñoâ hoä Phaùp bò laät ñoå 
trong moät cuoäc ñaûo chính cuûa quaân ñoäi chieám ñoùng Nhaät-baûn ngaøy 
6.3.1945, vua Baûo-ñaïi (1925-1945) tuyeân boá Vieät-nam ñoäc laäp vaø 
baõi boû caùc hieäp öôùc Vieät-nam bò baét buoäc phaûi kyù vôùi Phaùp trong 
haäu baùn theá kyû thöù 19. Tieáp theo ñoù Ñaûng Coäng saûn Vieät-nam ñaõ 
cöôùp chính quyeàn ngaøy 19.8.1945, roài ñeán hai traän chieán tranh 1946-
1954 (thöôøng goïi laø Vieät Chieán I) vaø 1960-1975 (thöôøng goïi laø Vieät 
Chieán II).  
               
            Trong 30 naêm trôøi, 1945-1975, Vieät-nam ñaõ coù nhieàu cô hoäi 
tham döï vaøo nhöõng hoaït ñoäng cuûa coäng ñoàng quoác teá. Vieät-nam 
cuõng laø moät trong nhöõng taùc nhaân cuûa nhöõng bieán coá coù lieân quan 
hay taïo neân nhieàu vaán ñeà thuoäc laõnh vöïc luaät quoác teá. 
              Ngay khi vöøa môùi tuyeân boá ñoäc laäp, Vieät-nam ñaõ coá thoaùt 
khoûi söï kieåm soaùt cuûa quaân ñoäi chieám ñoùng Nhaät-baûn vaø laáy laïi caùc 
cô sôû haønh chính vaãn coøn naèm trong tay hoï. Roài ñeán khi Nhaät-baûn 
ñaàu haøng caùc Cöôøng Quoác Ñoàng-minh thaùng 8.1945, Vieät-nam phaûi 
ñöông ñaàu vôùi moät tình traïng ñaát nöôùc bò caùc Cöôøng Quoác Ñoàng-
minh chia ñoâi ñeå giaûi giôùi quaân ñoäi chieám ñoùng Nhaät-baûn, vôùi vó 
tuyeán thöù 16 laøm ranh giôùi: mieàn baéc trao cho Quoác quaân Trung-hoa 
vaø mieàn nam trao cho quaân ñoäi Anh. Trong thôøi gian quaân ñoäi hai 
nöôùc naøy chieám ñoùng, taïi caû hai mieàn ñaõ coù nhieàu vuï xung ñoät coù voõ 
trang. ÔÛ mieàn nam, quaân ñoäi vieãn chinh Phaùp ñöôïc quaân ñoäi Anh 
cho ñi theo vaøo mieàn Nam vaø, ñöôïc söï pheâ chuaån cuûa Anh, ñaõ 
chieám ñoùng Saøi-goøn ñeå laäp laïi söï ñoâ hoä. Maët khaùc, khi quaân ñoäi 
chieám ñoùng Trung-quoác, thi haønh Hieäp öôùc Phaùp-Hoa 28.2.1946, rôøi 
Vieät-nam thaùng 6.1946, thì ôû caùc ñòa phöông nhöõng vuï ñuïng ñoä giöõa 
ngöôøi Vieät vaø ngöôøi Phaùp gia taêng raát nhanh, khoâng sao kieåm soaùt 
ñöôïc, vaø cuoái cuøng chieán tranh toaøn quoác buøng noå ngaøy 19.12.1946. 
Cuoäc Toaøn Quoác Khaùng Chieán Choáng Thöïc Daân Phaùp naøy (Vieät 
Chieán I) keùo daøi ñeán ngaøy 21.7.1954 môùi chaám döùt.   
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              Trong khoaûng thôøi gian töø ngaøy 6.3.1945 ñeán ngaøy 
19.12.1946 Vieät-nam ñaõ thöông thuyeát vaøi laàn vôùi Trung-hoa Daân 
quoác ñeå laøm giaûm bôùt gaùnh naëng chính trò, quaân söï vaø kinh teá do 
ñoaøn quaân chieám ñoùng cuûa nöôùc naøy ñem laïi, nhaát laø vôùi Phaùp ngoõ 
haàu coù theå baûo veä neàn ñoäc laäp vaø chuû quyeàn môùi laáy laïi ñöôïc. 
Nhöõng cuoäc thöông thuyeát naøy ñaõ ñem laïi moät soá hieäp öôùc, thoûa 
öôùc.  
              Vieäc ñoaøn quaân vieãn chinh Phaùp coá chieám laïi Vieät-nam ñeå 
taùi laäp söï ñoâ hoä cuûa Phaùp cuoái cuøng ñaõ ñöa ñeán cuoäc chieán tranh 
keùo daøi ngoùt 8 naêm. 
              Trong khi cuoäc chieán tranh tieáp dieãn caøng ngaøy caøng khoác 
lieät thì chính phuû Phaùp baét ñaàu môû moät loaït nhöõng cuoäc thöông 
thuyeát vôùi cöïu hoaøng Baûo-ñaïi vôùi muïc ñích thaønh laäp moät chính 
quyeàn khoâng Coäng saûn ôû trong nhöõng vuøng do Phaùp cai trò.  Nhöõng 
cuoäc thöông thuyeát naøy ñaõ khai sinh Quoác Gia Vieäït-nam (ngaøy 
1.7.1949) do Baûo-ñaïi ñöùng ñaàu vôùi danh nghóa Quoác tröôûng. Chính 
theå môùi naøy ñaõ laäp töùc ñöôïc Hoa-kyø, Anh, Phaùp vaø moät soá nöôùc 
khaùc, keå caû Toøa Thaùnh Vatican, coâng nhaän. Ñeå ñoái laïi, Trung-hoa 
Nhaân daân Coäng hoøa quoác, Lieân-bang Soâ-vieát, cuõng nhö moät soá quoác 
gia Coäng saûn vaø thaân Coäng saûn  ñaõ coâng nhaän Vieät-nam Daân chuû 
Coäng hoøa.   
              Cuoäc Vieät Chieán I chaám döùt sau khi Phaùp vaø VNDCCH kyù 
Hieäp ñònh Ñình chieán ôû Vieät-nam ngaøy 20.7.1954, döôùi quyeàn baûo 
trôï  cuûa ba nöôùc Anh, Lieân-bang Soâ-vieát vaø Trung-hoa Nhaân daân 
Coäng hoøa quoác, laø nhöõng nöôùc ñaõ trieäu taäp moät hoäi nghò quoác teá 
nhoùm hoïp ôû Geneva, Thuïy-só, töø ngaøy 8.5 ñeán ngaøy 21.7.1954.  
Ñieàu ñaùng noùi laø tuy Quoác Gia Vieät-nam vaø Hoa-kyø cuõng tham döï 
hoäi nghò naøy  nhöng khoâng kyù vaøo Hieäp ñònh, vì hai nöôùc naøy phaûn 
ñoái vieäc chia ñoâi nöôùc Vieät-nam. 
              Hieäp ñònh Geneva chaám döùt chieán tranh ôû Vieät-nam vaø 
ñoàng thôøi chia ñoâi nöôùc naøy. Mieàn baéc Vieät-nam ôû phía baéc vó tuyeán 
thöù 17 (ranh giôùi laø soâng Beán-haûi) thuoäc VNDCCH, coøn mieàn nam 
thuoäc QGVN (töø ngaøy 26.10.1955 caûi thaønh Vieät-nam Coäng hoøa). 
Hôn nöõa, chieáu theo söï thoûa thuaän ngaøy 30.3.1956 giöõa VNCH vaø 
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Phaùp, quaân ñoäi Phaùp ñaõ hoaøn toaøn ruùt khoûi Vieät-nam ngaøy 25.4. 
1956. Keå töø ñoù VNCH ñöôïc hoaøn toaøn töï do ñi theo ñöôøng loái do 
mình hoaïch ñònh.  
              Maët khaùc, Hieäp ñònh Geneva coøn thieát laäp UÛy hoäi Quoác teá 
Giaùm saùt vaø Kieåm soaùt (thöôøng goïi taét laø UÛy hoäi Quoác teá), thaønh 
vieân goàm ñaïi dieän caùc nöôùc Gia-naõ-ñaïi (laøm chuû tòch UÛy hoäi), AÁn-
ñoä vaø Ba-lan, ñeå giaùm saùt vaø kieåm soaùt vieäc thi haønh Hieäp ñònh. UÛy 
hoäi Quoác teá  hoaït ñoäng ôû caû hai vuøng vaø baùo caùo tröïc tieáp cuõng nhö 
hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm vôùi Anh vaø Lieân-soâ, hai ñoàng chuû tòch 
cuûa Hoäi nghò Geneva.   
              Ñaùng tieác laø Hieäp ñònh Geneva khoâng chaám döùt ñöôïc chieán 
tranh. Chaúng bao laâu sau, chieán tranh laïi tieáp dieãn, tuy treân moät 
phaïm vi nhoû hôn trong moät thôøi gian ngaén. Saùu naêm sau (naêm 1960), 
cuoäc Vieät Chieán II buøng noå. Laàn naøy, chieán tranh giôùi haïn trong 
phaàn ñaát cuûa VNCH, maëc duø töø giöõa thaäp nieân 1960 trôû ñi coù nhieàu 
phi vuï phaùt xuaát töø mieàn nam oanh taïc mieàn baéc vaø moät soá quoác gia 
khaùc cuõng dính líu vaøc cuoäc chieán, nhaát laø Hoa-kyø, Ñaïi-Haøn Daân 
quoác, UÙc, Taân Taây-lan, v.v., ñaõ göûi quaân hay coá vaán quaân söï sang 
giuùp ñôõ VNCH. Cuoäc chieán tranh naøy chæ chaám döùt naêm 1975 khi 
cheá ñoä VNCH bò suïp ñoå.  
              Khi traän Vieät Chieán II leân ñeán cao ñoä, naêm 1968 moät hoäi 
nghò quoác teá khaùc laïi ñöôïc toå chöùc, laàn naøy ôû Ba-leâ, thuû ñoâ cuûa 
Phaùp, ñeå tìm caùch chaám döùt chieán tranh ôû Vieät-nam. Tham döï Hoäi 
nghò coù VNCH, Hoa-kyø, VNDCCH, Maët traän Giaûi phoùng Mieàn Nam 
Vieät-nam (goïi taét laø Maët traän Giaûi phoùng). Sau 5 naêm thöông thuyeát, 
ngaøy 27.1.1973 caùc phe tham döï ñaõ kyù moät hieäp ñònh. Moät UÛy hoäi 
Quoác teá khaùc ñöôïc thaønh laäp vôùi cuøng muïc ñích nhö UÛy hoäi Quoác teá 
tröôùc, goïi laø UÛy hoäi Quoác teá Kieåm soaùt vaø Giaùm saùt, goàm ñaïi dieän 
caùc nöôùc Gia-naõ-ñaïi (vaãn laøm chuû tòch UÛy hoäi, nhöng chæ vaøi thaùng 
sau thì Gia-naõ-ñaïi ruùt chaân khoûi UÛy hoäi vaø ñaïi dieän Indoenesia laøm 
chuû tòch),  Indonesia, Hung-gia-lôïi vaø Ba-lan. 
              Tuy nhieân, Hieäp ñònh kyù chöa raùo möïc thì chieán tranh tieáp 
dieãn ngay. Chæ coù moät ñieàu Hieäp ñònh ñöôïc tuaân haønh laø quaân ñoäi 
Hoa-kyø ruùt ra khoûi VNCH. Cuoái cuøng Hieäp ñònh Paris khoâng coøn 
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hieäu löïc sau khi cheá ñoä VNCH suïp ñoå ngaøy 30.4.1975 vaø quoác gia 
thoáng nhaát döôùi söï cai trò cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät-nam. 
               Maëc duø coù chieán tranh, hai cheá ñoä ñaõ tung ra nhöõng cuoäc 
ganh ñua ngoaïi giao ñeå ñöôïc quoác teá coâng nhaän vaø uûng hoä, tham döï 
raát nhieàu hoäi nghò quoác teá hay vuøng, gia nhaäp  nhieàu toå chöùc quoác teá 
hay vuøng, môû nhöõng cuoäc thöông thuyeát vaø kyù nhieàu hieäp öôùc, thoûa 
öôùc quoác teá hay vuøng vôùi nhieàu nöôùc khaùc vaø caùc toå chöùc quoác teá 
hay vuøng, thieát laäp caùc phaùi boä ngoaïi giao vaø laõnh söï ôû ngoaïi 
quoác,v.v.  
          
         Vì theá töø naêm 1945 ñeán naêm 1975 Vieät-nam ñaõ coù nhieàu cô 
hoäi ñeå theâm kinh nghieäm veà nhöõng hoaït ñoäng quoác teá cuõng nhö laø 
veà luaät quoác teá. Ñoù laø nhöõng dòp toát ñeå hoïc hoûi vaø laøm vieäc cho 
nhöõng ngöôøi muoán chuyeân veà luaät quoác teá. Ñaùng tieác laø soá caùc 
chuyeân gia vaø sinh vieân chuyeân veà luaät quoác teá trong khoaûng thôøi 
gian naøy ôû caû hai vuøng chaúng coù taêng chuùt naøo.  
 
B. Chính Quyeàn Khoâng Quan Taâm Ñeán Vieäc Söû Duïng 
Chuyeân Vieân Veà Luaät Quoác Teá 
              Tình traïng ñaùng buoàn naøy phaàn lôùn laø do chính quyeàn caû 
hai mieàn ñaõ khoâng quan taâm ñeán vieäc söû duïng chuyeân vieân veà luaät 
quoác teá  vaø cuõng khoâng taïo neân nhöõng cô hoäi ñeå xuùc tieán phaùt trieån 
luaät quoác teá trong mieàn chính phuû cai quaûn.      
               Sau naêm 1945, moät chuyeân vieân veà quoác teá coâng phaùp, neáu 
coù, vaãn khoâng tìm thaáy choã coù theå söû duïng chuyeân moân cuûa mình 
trong caùc cô quan chính quyeàn, nhaát laø trong Boä Ngoaïi giao, nôi coù 
laäp nhöõng nha, sôû hay ty phuï traùch caùc vaán ñeà quoác teá hay luaät quoác 
teá, keå caû nhöõng hieäp öôùc hay thoûa uôùc quoác teá khaùc, cuõng nhö 
nhöõng nhieäm sôû ngoaïi giao vaø laõnh söï ôû ngoaïi quoác. 
              ÔÛ VNDCCH, vieäc tuyeån duïng caùc nhaân vieân ngoaïi giao vaø 
laõnh söï chuû yeáu caên cöù vaøo vieäc hoï laø ñaûng vieân Ñaûng Coäng saûn 
Vieät-nam hay nhöõng toå chöùc, ñoaøn theå hay hoäi ñoaøn phuï thuoäc 
Ñaûng, vaø vaøo söï trung thaønh cuûa hoï vôùi cheá ñoä, chöù khoâng vaøo hoïc 
vaán, nhaát laø kieán thöùc veà luaät quoác teá cuûa hoï.       
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              Coøn ôû vuøng döôùi quyeàn kieåm soaùt cuûa chính quyeàn quoác 
gia, tình traïng cuõng khoâng khaù hôn. Chuyeân moân veà luaät quoác teá 
khoâng phaûi laø moät ñieàu kieän ñoøi hoûi nôi ngöôøi muoán gia nhaäp ngaønh 
ngoaïi giao vaø laõnh söï. 
              Tröôùc naêm 1965, caùc nhaân vieân ngoaïi giao vaø laõnh söï, ñöôïc 
tuyeån choïn trong soá nhöõng ngöôøi ñöôïc tieán cöû hay qua nhöõng kyø thi 
vaán ñaùp, trong ñoù thí sinh ñöôïc hoûi veà nhieàu vaán ñeà thuoäc nhieàu 
laõnh vöïc. Tuy trong nhöõng kyø thi vaán ñaùp naøy thí sinh coù theå bò hoûi 
veà nhöõng vaán ñeà thuoäc luaät quoác teá, nhöng kieán thöùc veà luaät quoác teá 
khoâng bao giôø ñöôïc nhaán maïnh. Hôn nöõa, caùc thí sinh khoâng nhaát 
thieát phaûi toát nghieäp tröôøng luaät, maø coøn coù theå laø nhöõng ngöôøi toát 
nghieäp caùc tröôøng ñaïi hoïc khaùc nöõa. Ngay caû caùc giaùm khaûo cuõng 
khoâng coù ai laø chuyeân gia veà luaät quoác teá.       
 
     Chæ töø naêm 1965 Boä Ngoaïi giao VNCH môùi toå chöùc nhöõng khoùa 
thi chính thöùc tuyeån nhaân vieân ngoaïi giao vaø laõnh söï. Kyø thi tuyeån 
ñaàu tieân, ñöôïc toå chöùc vaøo thaùng 5.1965, goàm coù hai baøi thi vieát, thí 
sinh phaûi vieát döôùi hình thöùc luaän vaên, vaø moät baøi thi vaán ñaùp. Ñoái 
vôùi baøi thi vieát thöù nhaát, thí sinh ñöôïc choïn vieát veà moät ñeà taøi thuoäc 
luaät hieán phaùp, hay moät ñeà taøi thuoäc moân chính trò. Ñoái vôùi baøi thi 
vieát thöù hai cuõng vaäy, thí sinh ñöôïc choïn vieát veà moät ñeà taøi thuoäc 
moân kinh teá taøi chính hoaëc moät ñeà taøi veà lòch söû Vieät-nam. Nhöõng 
thí sinh naøo qua ñöôïc kyø thi vieát thì vaøo thi vaán ñaùp, vaø phaûi trình 
baøy, baèng Anh ngöõ hay Phaùp ngöõ,  moät vaán ñeà thuoäc moân daân luaãt, 
luaät hieán phaùp, luaät quoác teá, kinh teá hoïc, taøi chính hoïc, chính trò hoïc, 
vaên hoùa, lòch söû, ñòa lyù, v.v., tuøy theo boác thaêm truùng ñeà taøi naøo. Caùc 
khoùa thi sau vaãn theo phöông thöùc ñoù.  
               Ñieàu ñaùng noùi laø kieán thöùc veà luaät quoác teá vaãn khoâng phaûi 
laø ñieàu kieän chính yeáu ñoøi hoûi nôi thí sinh, bôûi vì thí sinh coù theå 
tham döï nhöõng kyø thi tuyeån nhaân vieân ngoaïi giao vaø laõnh söï mieãn laø 
ñaõ toát nghieäp ñaïi hoïc, baát luaän thuoäc ngaønh naøo. Vì theá chuùng ta 
môùi thaáy coù nhöõng ngöôøi toát nghieäp vôùi baèng Cöû nhaân Vaên khoa hay 
Cöû nhaân Khoa hoïc, laïi coù nhöõng ngöôøi toát nghieäp Ñaïi hoïc Sö phaïm, 
Hoïc vieän Quoác gia Haønh chính, v.v., cuõng ñöôïc tuyeån laøm nhaân vieân 
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ngoaïi giao vaø laõnh söï ngang haøng vôùi nhöõng ngöôøi coù baèng Cöû nhaân 
Luaät khoa, neáu qua ñöôïc hai kyø thi vieát vaø thi vaán ñaùp. Hôn nöõa, 
ngöôøi coù baèng Cöû nhaân Luaät khoa coù theå chuyeân veà ngaønh coâng 
phaùp, ngaønh tö phaùp hay ngaønh kinh teá taøi chính.  
              Vì vaäy ôû Boä Ngoaïi giao VNCH khoâng coù laáy moät chuyeân 
vieân veà luaät quoác teá naøo caû. Hôn nöõa, trong suoát 26 naêm toàn taïi 
(1949-1975) cuûa Boä Ngoaïi giao, Nha Toå chöùc vaø Hoäi nghò Quoác teá 
khoâng coù moät nhaân vieân naøo, keå caû caùc vò Giaùm ñoác, laø chuyeân vieân 
veà luaät quoác teá. Ngay caû  Phoøng Hieäp öôùc Quoác teá cuûa Nha naøy laø 
phoøng phuï traùch thu thaäp, phaân loaïi caùc hieäp öôùc cuõng nhö caùc thoûa 
öôùc quoác teá maø VNCH ñaõ kyù keát hay gia nhaäp cuõng chæ laø nhaân vieân 
ngaïch haønh chính quaûn lyù, chöù khoâng phaûi laø caùc nhaân vieân ôû ngaïch 
ngoaïi giao vaø laõnh söï, vaø nhöõng nhaân vieân naøy khoâng ñöôïc huaán 
luyeän veà luaät quoác teá.  
              
            Sau heát, Boä Ngoaïi giao VNCH khoâng coù laáy moät coá vaán 
phaùp lyù, chöù ñöøng noùi laø moät ban coá vaán phaùp lyù. Caùc vaán ñeà phaùp 
lyù, nhaát laø nhöõng vaán ñeà thuoäc laõnh vöïc luaät quoác teá,  tuøy vuï hay 
vaán ñeà, do Phoøng Phaùp lyù hay  Phoøng Laõnh söï thuoäc Nha Vaên hoùa, 
Phaùp lyù, Laõnh söï vaø Haønh chính xöû lyù. Nhaân vieân cuûa caû hai phoøng 
naøy cuõng khoâng ñöôïc huaán luyeän veà luaät noùi chung vaø luaät quoác teá 
noùi rieâng, maëc duø töø sau naêm 1965 ñoâi khi nhaân vieân toát nghieäp 
tröôøng luaät ñöôïc cöû laøm vieäc ôû ñaây, nhöng chæ laø trong moät thôøi gian 
ngaén maø thoâi. Ngay caû caùc vò giaùm ñoác cuûa Nha naøy cuõng khoâng coù 
ai ñöôïc huaán luyeän veà luaät, nhaát laø veà luaät quoác teá. 
              Moät ñieåm ñaùng chuù yù laø trong thôøi gian 1949-1975 coù 3 Boä 
tröôûng Ngoaïi giao VNCH toát nghieäp tröôøng luaät: giaùo sö Thaïc só 
Luaät Vuõ-vaên-Maãu (ñoàng thôøi cuõng laø khoa tröôûng ñaàu tieân cuûa 
tröôøng Ñaïi hoïc Luaät khoa Saøi-goøn sau khi heä thoáng ñaïi hoïc ñöôïc 
Phaùp trao hoaøn Vieät-nam) vaø caùc luaät sö Traàn-chaùnh-Thaønh 
vaøVöông-vaên-Baéc, nhöng caû ba vò khoâng chuyeân veà luaät quoác teá. 
Maët khaùc, raát ít tröôûng nhieäm sôû ngoaïi giao hay laõnh söï, cuõng nhö 
nhaân vieân cuûa caùc nhieäm sôû naøy toát nghieäp luaät hoïc, vaø nhöõng vò 
naøo toát nghieäp tröôøng luaät thì laïi khoâng chuyeân veà luaät quoác teá. 
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Ngoaïi tröø moät vò laø oâng Haø-vónh-Phöông, maø chuùng ta seõ noùi tôùi 
trong ñoaïn D beân döôùi.  
               Ñi xa hôn nöõa, khoâng moät thaønh vieân naøo trong phaùi ñoaøn 
cuûa caû hai chính theå tham döï hai Hoäi nghò Geneva 1954 vaø Hoäi nghò 
Paris 1968-1973, cuõng nhö haàu heát caùc hoäi nghò quoác teá hay vuøng 
khaùc, chuyeân moân veà luaät quoác teá, tuy trong vaøi tröôøng hôïp, chính 
phuû VNCH ñaõ möôùn coá Giaùo sö Nguyeãn-quoác-Ñònh (xem theâm 
ñoaïn D beân döôùi) ñeå coá vaán veà moät soá vaán ñeà.     
C. Ít Cô Hoäi Laøm Vieäc Trong Khu Vöïc Tö  
            Moät sinh vieân luaät muoán chuyeân veà Quoác  teá Coâng phaùp seõ 
vaáp phaûi moät trôû ngaïi raát lôùn: ñoù laø khoâng coù cô hoäi laøm vieäc ôû khu 
vöïc tö, coøn neáu chuyeân veà Quoác teá Tö phaùp thì cuõng chæ coù raát ít 
tröôøng hôïp ñöôïc söû duïng chuyeân moân naøy.      
           Maëc duø trong thôøi Phaùp thuoäc nöôùc Vieät-nam bò chia laøm 3 
“kyø”, moãi kyø coù nhöõng ñaïo luaät, boä luaät, phaùp qui rieâng, nhöng hieám 
khi coù nhöõng vuï phaân tranh phaùp luaät, bôûi vì caùc ñaïo luaät, boä luaät, 
phaùp qui cuûa caùc kyø khoâng khaùc nhau quaù nhieàu. Thí duï, khoaûng 
90% caùc ñieàu khoaûn cuûa boä Hoaøng-Vieät Hoä Luaät (töùc Daân Luaät 
Trung-kyø) 1936-1939 töông töï, neáu khoâng theå noùi laø töông ñoàng vôùi, 
caùc ñieàu khoaûn cuûa boä Daân Luaät Baéc-kyø 1931. Hôn nöõa, ít coù ngöôøi 
daân ôû kyø naøy coù taøi saûn ôû moät kyø khaùc. Vì vaäy, trong suoát thôøi gian 
83 naêm thuoäc Phaùp coù raát ít vuï phaân tranh phaùp luaät.  
            Maët khaùc, nhöõng aùn vuï coù lieân quan ñeán nhöõng ngöôøi thuoäc 
caùc quoác tòch khaùc nhau cuõng khoâng taïo neân nhöõng vuï phaân tranh 
phaùp luaät bôûi vì ngöôøi ngoaïi quoác cö nguï ôû Vieät-nam ñöôïc ñoái xöû 
vôùi nhöõng ñaëc hueä khaùc ngöôøi Vieät-nam. 
         Thöïc vaäy, trong thôøi Phaùp thuoäc ôû Vieät-nam, ñöùng veà phöông 
dieän phaùp lyù, coùù 4 loaïi ngöôøi, theo thöù töï, laø: ngöôøi Phaùp, ngöôøi AÂu-
chaâu, ngöôøi ñöôïc ñoàng hoùa (les assimileùs) vaø ngöôøi Vieät-nam. 
Ngöôøi ñöôïc ñoàng hoùa haàu heát laø ngöôøi Trung-hoa, baát luaän laø hoï 
sinh ñeû ôû Trung-quoác hay ôû Vieät-nam. Hoï ñöôïc ñoàng hoùa vôùi ngöôøi 
AÂu-chaâu. Vì vaäy nhöõng vuï tranh chaáp hay kieän tuïng trong ñoù moät 
beân laø ngöôøi Phaùp, ngöôøi AÂu-chaâu hay ngöôøi ñöôïc ñoàng hoùa ñeàu 
thuoäc thaåm quyeàn cuûa toøa aùn Phaùp vaø ñöôïc xeùt xöû theo luaät cuûa 
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nöôùc Phaùp. Luaät Vieät-nam, ngay caû luaät cuûa Trung-kyø (nhö ñaõ noùi ôû 
phaàn III ñoaïn A beân treân, treân nguyeân taéc Trung-kyø do trieàu ñình 
Vieät-nam cai trò), khoâng coù quyeàn chi phoái hoï. Chæ töø naêm 1945 trôû 
ñi thì chuyeân moân veà quoác teá tö phaùp môùi coù cô hoäi söû duïng.  
Sau khi laáy laïi ñöôïc ñoäc laäp vaø chuû quyeàn, Vieät-nam baét ñaàu laøm 
nhöõng luaät leä ñeå aùp duïng trong moïi tröôøng hôïp. Tuy nhieân, trong 
khoaûng thôøi gian 1945-1954 laïi coù raát ít vuï caàn söû duïng ñeán chuyeân 
moân veà quoác teá tö phaùp.  
            Maëc duø daõ ñoäc laäp, nhöng chaúng bao laâu thì xaûy ra cuoäc Vieät 
Chieán thöù I (ngaøy 19.12.1946) maø haäu quaû laø Vieät-nam bò chia ra 
thaønh hai vuøng. 
           Trong nhöõng vuøng do Coäng saûn kieåm soaùt coù raát ít ngöôøi 
ngoaïi quoác vaø nhöõng ngöôøi naøy haàu heát töø nhöõng nöôùc Coäng saûn 
khaùc ñeán giuùp ñôõ chính quyeàn. Ngay vieäc buoân baùn vôùi nhöõng nöôùc 
khoâng Coäng saûn cuõng khoâng ñaùng keå. Hôn nöõa, trong nhöõng vuøng 
naøy chæ coù luaät leä cuûa VNDCCH maø thoâi. Ñaáy laø chöa keå caùc nhaân 
vieân caùc toøa aùn ôû nhöõng vuøng naøy laø caùc caùn boä Coäng saûn, raát ít 
ngöôøi am hieåu luaät leä hay ñöôïc huaán luyeän veà luaät; ngoaøi ra, luaät sö 
ôû ñaây khoâng coù moät vai troø quan troïng ñaùng keå naøo. Vì vaäy, soá caùc 
vuï tranh chaáp hay kieän caùo caàn ñeán chuyeân moân veà luaät quoác teá, caû 
quoác teá coâng phaùp laãn quoác teá tö phaùp, haàu nhö khoâng coù.            
            Trong khi ñoù, ôû nhöõng vuøng môùi ñaàu do quaân ñoäi vieãn chinh 
Phaùp chieám ñoùng sau ñöôïc ñaët döôùi quyeàn chính phuû quoác  gia thì 
caùc ñònh cheá tö phaùp ñöôïc thieát laäp vaø caùc luaät leä ñöôïc ban haønh 
trong thôøi Phaùp thuoäc vaãn tieáp tuïc aùp duïng, vôùi moät vaøi ñaëc ñieåm 
ñaùng chuù yù.      
      - Thöù nhaát, chæ coøn ngöôøi Phaùp vaãn tieáp tuïc ñöôïc höôûng moïi öu 
ñaõi thoâi. Thoûa öôùcVieät-Phaùp 8.3.1949 qui ñònh raèng luaät Phaùp seõ 
ñöôïc aùp duïng trong nhöõng vuï coù lieân can tôùi ngöôøi Phaùp (ñieàu V, 
khoaûn 3.2). 
      - Thöù hai, töø thaùng 7/1949 ñeán thaùng 7/1954, nhöõng vuï daân söï vaø 
thöông söï trong ñoù hoaëc laø nhöõng coâng daân khoâng phaûi laø ngöôøi 
Vieät-nam trong Lieân hieäp Phaùp kieän nhau hay kieän ngöôùi Vieät-nam, 
hoaëc laø coâng daân cuûa nhöõng nöôùc maø Phaùp ñaõ coù nhöõng qui öôùc lieân 
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quan ñeán moät ñaëc quyeàn thaåm phaùn, vaø moät aùn kieän hình söï trong 
tröôøng hôïp nhöõng ngöôøi thuoäc loaïi naøy vi phaïm luaät leä coù phöông 
haïi ñeán nöôùc Phaùp, ñeàu do caùc toøa aùn hoãn hôïp Vieät-Phaùp xeùt xöû 
(ñieàu V, khoaûn 2). 
            Ñuùng lyù ra trong nhöõng vuï naøy chuyeân moân veà quoác teá tö 
phaùp coù cô hoäi ñöôïc söû duïng. Tuy nhieân, söï thöïc khoâng phaûi nhö 
vaäy. Hieäp ñònh Vieät-Phaùp 1949 cuõng qui ñònh raèng luaät Vieät-nam seõ 
ñöôïc aùp duïng trong nhöõng vuï  khoâng coù lieân can ñeán ngöôøi Phaùp; 
coøn trong nhöõng tröôøng hôïp khaùc, luaät Phaùp seõ ñöôïc aùp duïng (ñieàu 
V, khoaûn 3.3), vaø, nhaát laø, theo quaùn leä cuûa quoác teá tö phaùp, caùc vaán 
ñeà coù lieân quan tôùi thaân traïng seõ ñöôïc luaät leä cuûa quoác gia cuûa 
nhöõng phe coù lieân heä (ñieàu V, khoaûn 4) chi phoái. Chæ töø sau naêm 
1956 trôû ñi chính phuû VNCH môùi coù nhöõng hoaït ñoäng thay theá caùc 
luaät leä vaø phaùp qui ban haønh thôøi Phaùp thuoäc baèng nhöõng luaät leä vaø 
phaùp qui môùi aùp duïng cho toaøn mieàn nam Vieät-nam. ÔÛ mieàn baéc, 
chính phuû VNDCCH cuõng coù nhöõng noã löïc töông töï.     
            Vì caøng ngaøy caøng coù nhieàu ngöôøi vaø coâng ty ngoaïi quoác ñeán 
VNCH hoaït ñoäng, laøm vieäc, laøm caùc dòch vuï, laäp gia ñình, v.v., vaø vì 
thöông maïi giöõa VNCH vaø caùc nöôùc khaùc gia taêng nhieàu, vieäc phaân 
tranh phaùp luaät khoâng theå naøo traùnh döôïc. Do ñoù, ngoaøi söï chuyeân 
moân veà luaät taøi chính quoác teá, luaät thöông maïi quoác teá, chuyeân moân 
veà quoác teá tö phaùp cuõng ñaõ töông ñoái coù cô hoäi ñöôïc söû duïng hôn laø 
chuyeân moân veà quoác teá coâng phaùp. Tuy nhieân, ñoù chæ laø theo 
nguyeân taéc thoâi, chöù trong thöïc teá, soá caùc aùn vuï ñoøi hoûi chuyeân moân 
veà quoác teá tö phaùp do caùc toøa aùn VNCH thuï lyù töø naêm 1955 ñeán 
naêm 1975 töông ñoái raát ít, bôûi vì ngöôøi Vieät-nam thích giaûi quyeát 
beân ngoaøi toøa aùn moïi tranh chaáp vaø chæ vaïn baát ñaéc dó, khi khoâng 
coøn ñöôøng loái naøo khaùc, môùi tìm ñeán toøa aùn xin phaân xöû.  
            Vieät-nam laø moät nuôùc ngheøo. Ngöôøi Vieät ít coù ñuû khaû naêng 
taøi chính ñeå taän tuïy laøm nhöõng gì  ít kieám ñöôïc tieàn, maëc duø söï taän 
tuïy nhö vaäy coù lôïi cho söï phaùt trieån cuûa quoác gia. Do ñoù, cho duø moät 
sinh vieân muoán chuyeân veà luaät quoác teá thì cuõng khoâng theå hay 
khoâng coù khaû naêng hoïc ngaønh luaät khoâng giuùp ngöôøi aáy kieám ñöôïc 
vieäc laøm hay caûi thieän tình traïng cuûa mình. Trong hoaøn caûnh naøy, 
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vieäc hoïc hoûi nghieân cöùu luaät quoác teá ôû Vieät-nam phaùt trieån chaäm laø 
moät vieäc dó nhieân, vaø ñoù cuõng laø lyù do cho tôùi nay coù ít luaät gia Vieät-
nam ñaõ coù nhöõng ñoùng goùp ñaùng keå vaøo vieäc phaùt trieån luaät quoác teá 
ôû Vieät-nam. 
D. Thieáu Söï Quan Taâm vaø Hoaït Ñoäng Xuùc Tieán Vieäc Hoïc 
Hoûi, Nghieân Cöùu Luaät Quoác Teá   
              Sau heát, cuõng phaûi noùi laø caùc giôùi ñaïi hoïc vaø chuyeân nghieäp 
ñaõ thôø ô laõnh ñaïm khoâng coå xuùy, khuyeán khích, naâng ñôõ, xuùc tieán 
vieäc nghieân cöùu, hoïc hoûi luaät quoác teá ôû trong nöôùc.  
            Maët khaùc, nhöõng ngöôøi Vieät-nam coù hoïc veà luaät quoác teá ña 
soá laïi hoaït ñoäng ôû ngoaïi quoác. Xin keå vaøi thí duï. 
             Ñaùng keå nhaát laø coá giaùo sö Nguyeãn-quoác-Ñònh thuoäc 
Universiteù de Droit, d'Economie et de Sciences sociales de Paris. 
Giaùo sö laø taùc giaû cuûa nhieàu taùc phaåm veà quoác teá coâng phaùp vieát 
baèng Phaùp ngöõ(3)  vaø nhieàu laàn laøm coá vaán cho caùc phaùi ñoaøn Vieät-
nam, cuõng nhö cho vaøi quoác gia noùi tieáng Phaùp, taïi caùc hoäi nghò hay 
thöông thuyeát quoác teá.  
              Moät luaät gia khaùc laø giaùo sö  Nguyeãn-höõu-Truï. Sau khi ñaäu 
baèng Cöû nhaân Luaät khoa vaø hoïc hai naêm Cao hoïc  Coâng phaùp taïi 
Tröôøng Luaät Saøi-goøn, giaùo sö ñaõ sang Thuïy-só theo hoïc taïi Institut 
Universitaire de Hautes Etudes Internationales thuoäc Universiteù de 
Geneøve, vaø toát nghieäp vôùi baèng Tieán só Chính trò hoïc. Luaän aùn tieán 
só cuûa giaùo sö, vieát baèng Phaùp ngöõ, nhan ñeà laø Quelques Probleømes 
de Succession d’Etats Concernant le Viet-nam (ñöôïc Emile 
Bruylant, Bruxelles, xuaát baûn, 1970), trình baøy moät vaán ñeà thuoäc 
luaät quoác teá coù lieân quan tôùi Vieät-nam. Töø ñoù giaùo sö chæ daïy luaät 
quoác teá ôû ngoaïi quoác thoâi.  
             Ñieàu ñaùng tieác laø, theo choã chuùng toâi ñöôïc bieát, hai giaùo sö 
naøy chöa bao giôø daïy luaät quoác teá ôû Vieät-nam hay vieát veà nhöõng 
vaán ñeà thuoäc luaät quoác teá baèng Vieät ngöõ, hoaëc laø dòch caùc taùc phaåm 
veà luaät quoác teá cuûa giaùo sö hay cuûa ngöôøi khaùc sang Vieät ngöõ. Vì 
vaäy, raát ít ngöôøi Vieät-nam, nhaát laø nhöõng ngöôøi thuoäc theá heä treû 
khoâng bieát Phaùp ngöõ, coù theå hoïc hoûi nhöõng ñieàu giaûng daïy cuûa giaùo 
sö.  
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               Moät soá ngöôøi khaùc tuy coù toát nghieäp veà luaät quoác teá nhöng 
ñeàu hoaëc laø khoâng daïy hoïc hoaëc laø chæ daïy hay vieát nhöõng moân 
khoâng phaûi laø luaät noùi chung hay luaät quoác teá noùi rieâng.    
              Hai trong nhöõng ngöôøi ñoù toát nghieäp Vieän Haøn laâm Luaät 
Quoác teá ôû The Hague (Hoøa-lan), laø caùc oâng Haø-vónh-Phöông vaø Leâ-
thaønh-Khoâi. Khi ñang laøm Söù thaàn toaøn quyeàn taïi toaø Ñaëc söù VNCH 
(sau naâng leân laøm toøa Ñaïi söù) ôû Bonn, thuû ñoâ cuûa nöôùc Coäng hoøa 
Lieân bang Ñöùc, trong thôøi Ñeä Nhaát Coäng hoøa (1955-1963), oâng 
Phöông ñaõ theo hoïc moät khoùa veà luaät quoác teá taïi Vieän Haøn laâm 
Luaät Quoác teá. Coøn oâng Khoâi tuy cuõng toát nghieäp taïi Vieän naøy nhöng 
chæ daïy hoïc ôû beân Phaùp vaø chæ vieát veà lòch söû vaø vaên hoùa Vieät-nam 
thoâi.  
              Ngöôøi thöù ba laø oâng Ñinh-Sôn, toát nghieäp Master of Laws 
taïi The Institute of Air and Space Law thuoäc McGill University ôû 
Montreal, Canada. Luaän vaên toát nghieäp cuûa oâng, nhan ñeà 
L’Heùlicopteøre: Ses Diffeùrentes Utilisation, Ses Probleømes 
Juridiques, khoâng ñöôïc xuaát baûn. OÂng khoâng heà daïy hoïc, dieãn giaûng 
hay vieát veà ngaønh chuyeân moân cuûa oâng, maø chæ laøm vieäc taïi caùc phi 
tröôøng ôû Phaùp vaø Vieät-nam. 
Maët khaùc, ôû VNCH, töø sau khi Vieän Ñaïi hoïc Saøi-goøn ñöôïc ngöôøi 
Phaùp trao traû laïi cho Vieät-nam cho ñeán khi cheá ñoä VNCH caùo chung 
ngaøy 30.4.1975  coù vaøi giaùo sö giaûng daïy luaät quoác teá, nhöng khoâng 
vò naøo chuyeân veà ngaønh naøy.  
              Hai giaùo sö Löu-vaên-Bình vaø Taêng-kim-Ñoâng, ngoaøi caùc 
moân khaùc cuõng daïy Quoác teá Coâng phaùp ôû caû hai caáp Cöû nhaân vaø 
Cao hoïc. Caùc giaùo trình baèng Vieät ngöõ cuûa hai vò ñöôïc quay roneùo 
cho sinh vieân duøng. Ngoaøi ra, hai giaùo sö cuõng ñaõ cho xuaát baûn saùch 
giaùo khoa veà luaät quoác teá (xem chuù thích 2).  
              Veà moân Quoác teá Tö Phaùp coù ba giaùo sö Trònh-ñình-Tieâu, 
Nguyeãn-xuaân-Chaùnh vaø Nguyeãn-huy-Chieåu.  
              Giaùo sö Tieâu daïy moân naøy ôû naêm thöù ba caáp Cöû nhaân taïi 
hai Tröôøng Luaät Saøi-goøn vaø Hueá trong vaøi naêm roài sang soáng ôû beân 
Phaùp. Môùi ñaàu giaùo sö giaûng daïy baèng Phaùp ngöõ, sau ñoåi sang Vieät 
ngöõ. Tuy giaùo sö coù nhieàu taùc phaåm vieát baèng Phaùp ngöõ vaø in ôû beân 
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Phaùp, nhöng, theo choã chuùng toâi bieát, haàu  heát laø veà ngaønh daân luaät 
chöù khoâng phaûi laø quoác teá tö phaùp, nhaát laø khoâng coù taùc phaåm naøo 
vieát baèng Vieät ngöõ in ôû Vieät-nam.  
              Giaùo sö Chaùnh thay theá giaùo sö Tieâu. Giaùo sö giaûng daïy 
baèng Vieät ngöõ ôû caáp Cöû nhaân vaø Phaùp ngöõ ôû caáp Cao hoïc. Tuy 
nhieân, haàu heát caùc taùc phaåm cuûa giaùo sö vieát veà daân luaät laø ngaønh 
chuyeân moân cuûa giaùo sö, ngoaïi tröø moät saùch giaùo khoa (xem chuù 
thích 2) vaø moät baøi baùo veà quoác teá tö phaùp vieát baèng Vieät ngöõ(4).  
              Sau khi giaùo sö Chaùnh rôøi Vieät-nam khoaûng naêm 1965 sang 
ñònh cö ôû beân Phaùp, giaùo sö Nguyeãn-huy-Chieåu thay theá giaùo sö 
Chaùnh vaø daïy quoác teá tö phaùp cho tôùi naêm 1975. Giaùo sö cuõng coù 
xuaát baûn moät saùch giaùo khoa veà quoác teá tö phaùp (xem chuù thích 2). 
              Vieäc haàu heát caùc giaùo sö naøy khoâng vieát maáy veà luaät quoác 
teá cuõng khoâng coù gì laø khoù hieåu. Laõnh vöïc chuyeân moân chính cuûa 
caùc vò khoâng phaûi laø luaät quoác teá: ñoù laø luaät hieán phaùp trong tröôøng 
hôïp giaùo sö Löu-vaên-Bình, hay daân luaät ñoái vôùi caùc giaùo sö Trònh-
ñình-Tieâu, Nguyeãn-xuaân-Chaùnh, Nguyeãn-huy-Chieåu, v.v.  
               
              Tôùi ñaây chuùng ta cuõng neân noùi ñeán ba ñieåm coù aûnh höôûng 
ñeán vieäc phaùt trieån luaät quoác teá ôû Vieät-nam.  
               Thöù nhaát, trong caùc taïp chí hay taäp san luaät ôû Vieät khoâng 
coù nhöõng muïc hay baøi ñieåm saùch ñeå giôùi thieäu hay pheâ bình caùc 
saùch môùi xuaát baûn, chaúng nhöõng laø saùch veà luaät quoác teá maø coøn caû 
nhöõng saùch veà caùc ngaønh luaät khaùc nöõa, maëc duø coù nhöõng baøi 
nghieân cöùu hay bình luaän veà caùc phaùn quyeát cuûa caùc toøa aùn veà nhieàu 
ngaønh luaät hoaëc veà nhöõng ñaïo luaät, boä luaät môùi.  
               Thöù hai, keát quaû caùc khaûo cöùu, nghieân cöùu cuûa caùc giaùo sö 
thöôøng khoâng ñöôïc toàn tröõ trong caùc thö vieän luaät, nhaát laø thö vieän 
cuûa tröôøng luaät nôi giaùo sö giaûng daïy ñeå cho caùc sinh vieân hay 
nhöõng ngöôøi khaùc tham khaûo.      
               Thöù ba, ôû VNCH khoâng coù ñònh cheá caáp hoïc boång hay trôï 
kim ñeå nghieân cöùu, khaûo cöùu. Do ñoù, neáu khoâng coù ñuû khaû naêng taøi 
chính ñeå ñaøi thoï caùc phí toån thì caùc sinh vieân khoâng theå naøo nghieân 
cöùu, khaûo cöùu veà moät vaán ñeà luaät naøo ñoù, keå caû luaät quoác teá. Vì 
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vaäy, kieán thöùc chaúng nhöõng veà luaät quoác teá maø caû veà caùc moân luaät 
khaùc nöõa cuûa caùc sinh vieân chæ giôùi haïn trong nhöõng gì giaùo sö giaûng 
daïy trong lôùp, hay, quaù laém laø moät vaøi saùch baùo maø sinh vieân coù thôøi 
giôø ñoïc theâm. 
              Hôn nöõa, khoâng coù moät hoäi ñoaøn hay hieäp hoäi naøo chuyeân 
veà luaät quoác teá ñeå xuùc tieán vieäc hoïc hoûi, nghieân cöùu ngaønh luaät naøy. 
Ngay caû caùc luaät sö ñoaøn, quoác gia cuõng nhö ñòa phöông, cuõng 
khoâng coù moät ban, moät nhoùm chuyeân nghieân cöùu veà luaät quoác teá. Söï 
thieáu soùt naøy leõ dó nhieân ñöa ñeán keát quaû laø trong khoaûng thôøi gian 
1955-1975 khoâng coù moät hoäi nghò, hoäi thaûo, hay toïa ñaøm naøo veà luaät 
quoác teá ñöôïc toå chöùc ôû VNCH, maëc duø ñaõ coù moät soá hoäi nghò quoác 
teá hay vuøng veà caùc laõnh vöïc khaùc ñöôïc toå chöùc ôû ñaây. Ngoaøi ra, 
khoâng coù luaät gia hay luaät sö naøo ñaõ tham döï caùc hoäi nghò, hoäi thaûo, 
hay toïa ñaøm veà luaät quoác teá toå chöùc ôû ngoaïi quoác, ngoaïi tröø Boä 
tröôûng Ngoaïi giao VNCH Vöông-vaên-Baéc, voán laø luaät sö (nhöng 
khoâng phaûi laø chuyeân gia veà luaät quoác teá), ñaõ tham döï Hoäi nghò 
Lieân-hieäp-quoác veà Luaät Bieån toå chöùc ôû Caracas, Venezuela naêm 
1974.  
              Nhöõng söï thieáu soùt trong hai giôùi ñaïi hoïc vaø chuyeân nghieäp 
naøy ñöa tôùi söï khan hieám caùc taùc phaåm nghieân cöùu, khaûo cöùu, bình 
luaän, bieân khaûo veà luaãt quoác teá.      
               
        ÔÛ QGVN vaø VNCH cho tôùi thaùng 4.1975 ñaõ coù nhieàu taïp chí 
hay taäp san luaät ñöôïc xuaát baûn, chaúng haïn Phaùp Lyù Taäp San, Luaät 
Hoïc Kinh Teá Taïp Chí, Nghieân Cöùu Haønh Chính, Revue Asienne de 
Droit Compareù, EROPA Review (5), v.v. Tuy nhieân, khoâng coù moät 
taïp chí hay taäp san chuyeân veà luaät quoác teá. Chæ thænh thoaûng môùi coù 
moät vaøi baøi vieát veà moät vaán ñeà thuoäc luaät quoác teá ñaêng trong taïp chí 
luaät toång quaùt (thí duï taïp chí Phoå Thoâng cuûa moät nhoùm sinh vieân toát 
nghieäp luaät vaø caùc giaùo sö Tröôøng Luaät Haø-noäi xuaát baûn tröôùc khi 
Vieät-nam bò chia ñoâi naêm 1954, maø hai nhaân vaät chuû yeáu laø oâng 
Ñaøo-vaên-Taäp, toát nghieäp luaät, vaø giaùo sö luaät Vuõ-vaên-Maãu; Queâ 
Höông cuûa moät nhoùm giaùo sö Tröôøng Luaät Saøi-goøn, chuû nhieäm laø 
giaùo sö luaät Nguyeãn-cao-Haùch), hay taïp chí thuoäc ngaønh khaùc (nhö 
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Taäp San Quoác Phoøng cuûa Tröôøng Cao ñaúng Quoác phoøng VNCH), 
v.v.  
               Noùi toùm laïi, nhieàu nguyeân nhaân ñaõ laøm cho vieäc phoå bieán 
vaø phaùt trieån luaät quoác teá ôû Vieät-nam chaäm chaïp. Nhöõng nguyeân 
nhaân naøy khoâng phaûi laø hoaøn toaøn khoù khaên, khoâng caùch gì vöôït 
khoûi. Vôùi thieän taâm vaø coá gaéng cuûa nhöõng ngöôøi coù phaän söï, nhaát laø 
trong giôùi ñaïi hoïc vaø luaät sö ñoaøn, luaät quoác teá coù theå phaùt trieån 
maïnh meõ vaø nhanh ñöôïc. 
CSVLK Taï Quoác Tuaán 
Chuù Thích 
         (1) Raát tieác laø cho ñeán nay chuùng toâi vaãn chöa kieám ñöôïc baûn dòch 
Hoa vaên cuûa saùch naøy; vì vaäy chuùng toâi khoâng roõ teân dòch giaû Trung-quoác, 
naêm baûn dòch ñöôïc xuaát baûn, teân saùch vaø teân taùc giaû, teân nhaø xuaát baûn, naêm 
xuaát baûn cuûa aán baûn nguyeân taùc Anh ngöõ ñöôïc duøng ñeå dòch sang Hoa ngöõ.  
         (2) Ñoù laø caùc saùch Quoác Teá Coâng Phaùp cuûa giaùo sö Löu-vaên-Bình 
(khoâng ghi teân nhaø xuaát baûn, Saøi-goøn, 1973), Quoác Teá Coâng Phaùp cuûa giaùo 
sö Taêng-kim-Ñoâng (Vieät Höông, Saøi-goøn, taäp I, 1975; taäp II chöa ñöôïc xuaát 
baûn), Phaân Tranh Phaùp Luaät cuûa giaùo sö Nguyeãn-xuaân-Chaùnh (Khai Trí, 
Saøi-goøn, 1964) vaø Quoác Teá Tö Phaùp cuûa giaùo sö Nguyeãn-huy-Chieåu 
(khoâng ghi teân nhaø xuaát baûn, Saøi-goøn, 1973).         
         (3) Taùc phaåm quan troïng nhaát cuûa giaùo sö laø saùch Droit International 
Public, do Librairie Geùneùrale de Droit et Jurisprudence, Paris, xuaát baûn 
naêm1975. Laàn taùi baûn thöù hai (do cuøng nhaø xuaát baûn) naêm 1980, taùc phaåm 
naøy ñaõ ñöôïc hai giaùo sö Patrick Daillier thuoäc Universiteù de Bretagne 
Occidentale vaø Alain Pellet thuoäc Universiteù de Paris Nord hieäu ñính vaø 
taêng boå.  
         (4) Ñoù laø baøi “Vaán Ñeà Phaân Tranh Trong Thôøi Gian Trong Quoác Teá 
Tö Phaùp” ñaêng trong Luaät Hoïc Kinh Teá Taïp Chí, taäp 8, soá 1 (1963), tr. 17-
36. 
         (5) (a) Phaùp Lyù Taäp San do Boä Tö phaùp xuaát baûn töø naêm 1948. (b) 
Luaät Hoïc Kinh Teá Taïp Chí laø moät quí san cuûa Tröôøng Luaät Saøi-goøn töø naêm 
1956. (c) Nghieân Cöùu Haønh Chaùnh, do Hieäp hoäi Nghieân cöùu Haønh chính 
xuaát baûn vôùi söï coäng taùc cuûa Hoïc vieän Quoác gia Haønh chính töø naêm 1957. 
(d) Revue Asienne de Droit Compare laø cô quan ngoân luaän cuûa Hieäp hoäi 
Luaät Ñoái chieáu, maø hoäi vieân haàu heát laø caùc giaùo sö Tröôøng Luaät Saøi-goøn. 
(e) EROPA  Review laø baùn nieân san cuûa The Eastern Regional 
Organizations for Public Administration (EROPA). 
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                   HEÄ THOÁNG XÖÛ AÙN 
                          TAÏI CAÙC TOØA AÙN  
                       LIEÂN BANG HOA KYØ 
                           
 

                  Ls. Nguyeãn Maïnh San 
                                 Attorney Admission  & 

                                                        Naturalization Deputy 
         
* * * * * LTS. Luaät sö Nguyeãn Maïnh San hieän laø Phuï Taù Tröôûng Phoøng 
Toá Tuïng Ñaëc traùch Luaät sö ñoøan vaø Nhaäp tòch thuoäc U.S Courthouse Tieåu 
bang Oklahoma. Ñoàng thôøi Ls. San coøn laø moät Thaày Saùu Giaùo Hoâi Coâng 
Giaùo Ñòa phaän Oklahoma phuï traùch tuyeân uùy trong caùc trai tuø. 
           
         Taïi Hoa Kyø coù hai heä thoáng chính yeáu:Xöû aùn vaø toå chöùc caùc 
Toøa aùn Lieân bang vaø Tieåu bang Hoa Kyø. Heä thoáng xöû aùn vaø toå chöùc 
caùc Toøa aùn Tieåu bang voâ cuøng phöùc taïp vaø ña dieän. Vì noù bao goàm 
nhieàu Toøa aùn ñòa phöông caáp Tænh, Quaän vaø Thaønh phoá. Ngoøai ra heä 
thoáng xöû aùn vaø toå chöùc Toøa aùn cuûa Tieåu bang naøy ñoâi khi hoøan toøan 
khaùc bieät vôùi Tieåu bang kia. Trong khi ñoù heä thoáng xöû aùn vaø toå chöùc 
caùc Toøa aùn Lieân bang theo phöông thöùc ñoàng nhaát treân toøan laõnh thoå 
Hoa Kyø. 
         Sau ñaây chuùng toâi chæ trình baày Heä Thoáng Xöû AÙn , coøn Toå 
Chöùc Caùc Toøa AÙn Lieân Bang Hoa Kyø  xin ñöôïc trình baøy trong moät 
baøi khaùc. 
         
1.- CAÙC CAÁP TAØI PHAÙN : 
          Nhö nhieàu ngöôøi ñaõ bieát, Toøa aùn laø moät trong nhöõng cô caáu 
coâng quyeàn do chính phuû Lieân bang vaø chính phuû Tieåu bang laäp ra 
ñeå giuùp daân chuùng giaûi quyeát caùc vuï tranh chaáp qua caùc thuû tuïc 
phaùp lyù. 
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         Nhöõng vuï tranh chaáp ñöôïc giaûi quyeát ôû Toøa laø do söï baát ñoàng 
yù kieán giöõa ngöôøi naøy vôùi ngöôøi kia veà moät söï kieän ñaõ xaåy ra. 
Chaúng haïn nhö oâng A laùi xe vöôït ñeøn ñoû ñaâm ñaàu vaøo xe oâng B, 
nhöng oâng A vaãn cho laø mình phaûi vì ñang chaäy xe qua ñeøn xanh. 
Hoaëc tröôøng hôïp khaùc nhö vuï ñaùnh cöôùp trong khi oâng C laïi coù 
ngöôøi em song sinh gioáng nhau nhö hai gioït nöôùc khieán coù söï laàm 
laãn thuû phaïm. Vaäy Toøa seõ phaûi ñieàu tra xem söï thöïc cuûa hai tröôøng 
hôïp vöøa keå ñeå phaùn quyeát baûn aùn cho nhöõng ngöôøi thöïc söï phaïm toäi. 
Neáu oâng A coù loãi gaây ra tai naïn cho oâng B thì oâng A phaûi boài thöôøng 
moät soá tieàn thieät haïi cho oâng B do Toøa quy ñònh. Coøn neáu oâng C 
chính laø thuû phaïm cöôùp tieàn ngaân haøng thì oâng C phaûi laõnh aùn tuø ôû 
do Toøa phaùn quyeát. 
         Nhö vaäy Toøa AÙn laø moät trong nhöõng cô quan coâng quyeàn  
ñoùng moät vai troø heát söùc quan troïng trong xaõ hoäi.Toøa seõ phaùn quyeát 
ngöôøi naøo coù toäi, ngöôøi naøo voâ toäi, caên cöù treân nhöõng baèng chöùng 
xaùc thöïc caáu thaønh toäi phaïm theo luaät. Toøa seõ phaùn daäy nhöõng hình 
phaït naëng nheï ñeå ñöôïc thi haønh trieät ñeå ñoái vôùi phaïm nhaân.Ñoàng 
thôøi Toøa aùn cuõng laø nôi giuùp daân chuùng giaûi quyeát nhöõng vuï tranh 
chaáp rieâng tö giöõa ngöôøi naøy vôùi ngöôøi khaùc  trong tinh thaàn hoøa giaûi 
coâng baèng vaø hôïp lyù 
         Ñoâi khi chuùng ta cuõng thaáy coù nhöõng phaùn quyeát cuûa Toøa gaây 
nhieàu tieáng vang vaø laøm aûnh höôûng ñeán taâm lyù quaàn chuùng moät 
caùch maïnh meõ vaø saâu roäng hôn laø ñeán nhöõng caù nhaân nguyeân caùo 
hay bò caùo trong vuï aùn. 
      Thaät vaäy, vaøo naêm 1965 taïi Tieåu bang Iowa coù 3 hoïc sinh bò taïm 
ñuoåi khoâng cho ñeán tröôøng hoïc. Lyù do laø vì caû  3 hoïc sinh naøy khi ñi 
hoïc ñaõ ñeo baêng ñen ôû caùnh tay ñeå toû thaùi ñoä choáng ñoái chieán tranh 
Vieät Nam. Ba hoïc sinh naøy ñaõ kieän nhaø tröôøng ra Toøa vì laøm nhö 
vaäy vôùi hoï laø traùi luaät.. Toøa aùn Toái Cao cuûa Tieåu Bang Iowa sau khi 
cöùu xeùt kyõ caøng ñaõ phaùn quyeát vieäc nhaø tröôøng ñuoåi hoïc ba hoïc sinh 
naøy laø vi phaïm quyeàn töï do baày toû quan ñieåm caù nhaân hay cuûa ñoøan 
theå do Hieán Phaùp Hoa Kyø ñaõ quy ñònh. Vaø phaûi thu hoài leänh ñuoåi vaø 
thu nhaän 3 hoïc sinh naøy trôû laïi ñi hoïc nhö thöôøng.Baûn phaùn quyeát 
naøy cuûa Toøa AÙn ñaõ gaây moät aûnh höôûng taâm lyù saâu roäng trong quaàn 
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chuùng treân toøan nöôùc Myõ luùc baáy giôø lieân quan ñeán quyeàn töï do baày 
toû quan ñieåm caù nhaân hay hoäi ñoøan trong tinh thaàn oân hoøa vaø traät töï. 
         Trong moät vuï aùn khaùc veà tröôøng hoïc xaåy ra taïi Tieåu Bang 
Kansas giöõa phuï huynh hoïc sinh kieän Sôû Giaùo Duïc cuûa thaønh phoá 
Topeka. Toøa ñaõ phaùn quyeát vieäc Sôû Giaùo Duïc cuûa thaønh phoá naøy 
baét buoäc treû em da ñen phaûi hoïc rieâng tröôøng laø vi phaïm Hieán Phaùp 
Hoa Kyø. 
         Trong phaàn môû ñaàu baøi naøy chuùng toâi ñaõ trình baày laø coù  2 Heä 
Thoáng Xöû AÙn vaø Toå Chöùc Caùc Toøa AÙn Cuûa Tieåu Bang vaø Lieân 
Bang Hoa Kyø. Caû hai loïai naøy ñeà baét  nguoàn töø  ñaëc tính phaùp trò 
cuûa Hieán Phaùp Hoa Kyø maø ngöôøi ta goïi laø chính saùch cai trò Lieân 
Bang.Chính saùch naøy daønh moät soá nhieäm vuï cho chính phuû Lieân 
Bang Hoa Kyø. Trong khi phaàn lôùn caùc  caùc nhieäm vuï khaùc  cuõng 
khoâng keùm phaàn quan troïng laïi daønh cho chính phuû caùc tieåu bang. 
Nhöõng nhieäm vuï naøy mang tính caùch baûo veä Hieäp Chuûng Quoác Hoa 
Kyø bao goàm 50 Tieåu Bang. Chaúng haïn vieäc giöõ gìn an sinh saïch seõ 
caùc soâng ngoøi, baûo veä quoác phoøng vaø giaùm saùt taát caû nhöõng coâng 
vieäc thuoäc veà taøi saûn quoác gia. Coøn chính phuû cuûa caùc tieåu Bang thì 
thi haønh caùc nhieäm vuï rieâng cuûa töøng Tieåu Bang, nhö ñieàu haønh 
tröôøng hoïc, giöõ gìn an ninh traät töï cuûa Tieåu Bang, xaây caát vaø baûo trì 
caàu coáng, ñöôøng xaø cuûa Tieåu Bang. 
          
         Rieâng Toøa AÙn Lieân Bang Hoa Kyø coù traùch nhieäm phaûi giaûi 
quyeát nhöõng vuï tranh chaáp coù lieân quan ñeán Hieán Phaùp vaø Luaät Leä 
do Quoác Hoäi Hoa Kyø ñaõ chung quyeát  ban haønh. Toøa aùn Tieåu Bang 
trong khi xeùt xöû  caùc vuï kieän phaûi aùp duïng ñuùng theo Hieán Phaùp vaø 
Luaät Leä cuûa Tieåu Bang mình, nhöng khoâng ñöôïc traùi vôùi tinh thaàn 
phaùp lyù cuûa Hieán Phaùp vaø Luaät Leä maø Quoác hoäi Hoa Kyø ñaõ ban boá. 
         Trong vieäc toå chöùc caùc Toøa AÙn Lieân Bang thì Toøa AÙn Lieân 
Bang Khu laø nhieàu hôn caû. Quoác Hoäi Hoa Kyø ñaõ phaân chia laõnh thoå 
Hoa Kyø ra laøm 94 Khu, moãi Khu coù moät Toøa AÙn Lieân Bang Khu 
(United States District Court). Caùc Toøa AÙn Khu ñaët tröïc thuoäc döôùi 
quyeàn 12 Toøa AÙn Mieàn (Regional Circuit). Neáu moät vuï kieän bò xöû 
thua ôû Toøa AÙn Lieân Bang Khu, thì beân thua coù theå khaùng caùo baûn aùn 
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leân Toøa AÙn Lieân Bang Mieàn xin taùi xeùt xöû ñeå xem baûn aùn caáp Khu 
coù xöû ñuùng luaät hay khoâng. 
         Toøa aùn cao nhaát Hoa Kyø laø Toøa AÙn Toái Cao Phaùp Vieän Hoa 
Kyø (The Supremcourt of  the United States) toïa laïc taïi Thuû Ñoâ   
Hoa Thònh Ñoán. Toøa aùn naøy noåi tieáng nhaát nöôùc Myõ vaø laø quyeàn löïc 
tö phaùp cao nhaát nöôùc Myõ. Moät vuï kieän bò xöû thua ôû  Toøa AÙn Lieân 
Bang Khu,  thì ñöôïc quyeàn choáng aùn leân Toøa AÙn Lieân Bang Mieàn 
ñeå xin taùi thaåm; Neáu Toøa AÙn Lieân Bang Mieàn vaãn xöû y aùn cuûa toøa 
döôùi , vaãn coù theå thöôïng toá leân Toái Cao Phaùp Vieän Lieân Bang Hoa 
Kyø xin xeùt xöû laïi baûn aùn cuûa Toøa AÙn Lieân Bang Mieàn.Tuy nhieân 
khoâng gioáng nhö Toøa AÙn Mieàn, Toái Cao Phaùp Vieän Hoa Kyø raát ít 
khi xeùt xöû laïi nhöõng baûn aùn do Toøa AÙn Lieân Bang Mieàn ñaõ phaùn 
quyeát. 
 2/- TÍNH CHAÁT TAØI PHAÙN HÌNH SÖÏ VAØ DAÂN SÖÏ       
         Nhieàu ngöôøi trong chuùng ta ít ñeå yù ñeán söï khaùc bieät  giöõa vuï 
kieän veà hình söï (Criminal case) vôùi vuï kieän veà daân söï (Civil case) 
         Vuï kieän veà hình söï laø moät ngöôøi hay nhieàu ngöôøi  bò chính 
quyeàn truy toá ra Toøa veà nhöõng haønh ñoäng phaïm phaùp coù theå gaây 
nguy haïi cho caû moät taäp theå quaàn chuùng trong xaõ hoäi chöù khoâng 
rieâng chæ laøm nguy haïi cho moät caù nhaân naøo ñoù maø thoâi. Moät khi 
Toøa aùn hay Boài THaåm Ñoøan ñaõ keát toäi bò caùo laø thuû phaïm thì ñöông 
söï seõ laõnh aùn phaït tieàn hay phaït tuø hoaëc aùn treo. Tröôùc khi moät toäi 
phaïm veà hình söï bò ñöa ra Toøa xeùt xöû, phaïm nhaân phaûi ñöôïc xaùc 
nhaän tröôùc Boài Thaåm Ñoøan laø ñöông söï thöïc söï phaïm toäi, hoaëc ñöôïc 
xaùc nhaän bôûi nhöõng nguoàn tin ñaùng tin caäy do caùc nhaân chöùng cung 
caáp, xaùc nhaän chính ñöông söï laø thuû phaïm. Sau ñoù chính quyeàn coù 
traùch nhieäm nhaân danh xaõ hoäi truy toá haønh ñoäng phaïm phaùp cuûa 
ñöông söï ra tröôùc Toøa  aùn ñeå ñöôïc xeùt xöû coâng khai tröôùc quaàn 
chuùng chöù khoâng khoâng phaûi traùch nhieäm cuûa naïn nhaân trong vuï aùn 
ñoøi truy toá phaïm nhaân ra Toøa. Ñoâi khi co 1nhöõng vuï aùn veà hình söï 
chæ coù phaïm nhaân maø khoâng coù haïn nhaân. Chaúng haïn chính phuû 
Lieân Bang  coù theå truy toá ra Toøa nhöõng ngöôøi naøo maø maø chính phuû 
nghi ngôø laø laøm giaùn ñieäp cho ñòch gaây nguy haïi cho caû nöôùc Hoa 
Kyø; cuõng nhö chính phuû cuûa caùc Tieåu Bang coù theå baét giöõ vaø truy toá  
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ra Toøa nhöõng ngöôøi bò nghi ngôø laø say röôïu hay uoáng röôïu trong luùc 
laùi xe ñeå gaây tai naïn cheát ngöôøi voâ toäi ñang ñöùng treân leà ñöôøng, voán 
laø moät tai hoïa lôùn cho xaõ hoäi. 
         Nhöõng vuï kieän veà daân söï coù theå cuûa caù nhaân hay hoäi ñoøan, 
haõng xöôûng kieän nhau ra Toøa vì moät beân (party) ñaõ boäi öôùc vi phaïm 
lôøi cam keát, hoaëc moät beân khoâng thi haønh nghieâm chænh traùch nhieäm 
phaùp lyù cuûa mình. Noùi moät caùch roõ hôn laø chuùng ta soáng trong moät 
xaõ hoäi , moïi ngöôøi ñeàu coù boån phaän, traùch nhieäm phaùp lyù veà tinh 
thaàn cuõng nhö vaät chaát nhö: khoâng ñöôïc laøm toån thöông ñeán danh döï 
ngöôøi khaùc vaø cuõng khoâng ñöôïc laøm thieät haïi ñeán thaân theå ngöôøi 
khaùc, duø tröïc tieáp hay giaùn tieáp do söï baát caån cuûa mình. Chaúng haïn 
moät ngöôøi haøng xoùm ôû caïnh nhaø  baïn ñaõ baát caån vaát voû chuoái treân leà 
ñöôøng tröôùc cöûa nhaø hoï vaø baïn ñi qua voâ tình daüm chaân leân voû chuoái 
bò tröôït teù xuoáng ñöôøng laøm baïn gaãy xöông hoâng phaûi vaøo nhaø 
thöông ñieàu trò. Baïn coù theå kieän ngöôøi haøng xoùm ñoù ra Toøa daân söï 
ñeå ñoøi boài thöôøng söï thieät haïi veà vaät chaát do söï baát caån cuûa ñöông 
söï gaây ra. Neáu baïn thaéng kieän, ngöôøi haøng xoùm ñoù seõ khoâng phaûi ñi 
tuø hay bò Toøa phaït vaï, nhöng Toøa seõ phaùn quyeát bò can phaûi traû moät 
soá tieàn ñeå baïn trang traûi tieàn baùc só vaø nhaø thöông .v.v... 
          
         Moät vuï kieän daân söï khaùc veà boäi öôùc giao keøo nhö: Moät tieäm 
baùn ñoà goã cho moät haõng thaàu xaây caát nhaø cöûa vôùi giaù ñaëc bieät, coù 
giao heïn ngaøy giao haøng. Nhöng roài tieäm baùn goã ñaõ thaát heïn, tôùi 
ngaøy giao haøng haõng xaây caát vaãn khoâng nhaän ñöôïc goã, buoäc loøng 
haõng phaûi ñi mua goã ôû nôi khaùc vôùi giaù maéc hôn ñeå kòp xaây caát nhaø 
cho khaùch haøng. Sau ñoù,haõng thaàu kieän tieäm goã ra Toøa veà toäi boäi 
öôùc ñeå ñoøi boài thöôøng soá tieàn thieät haïi phaûi mua goã nôi khaùc maéc 
hôn. 
    3.- THAÅM QUYEÀN TAØI PHAÙN TIEÅU BANG VAØ LIEÂN 
BANG 
         Tôùi ñaây chuùng ta cuõng neân tìm hieåu xem nhöõng vuï tranh tuïng 
naøo ñöôïc ñöa ra xeùt xöû taïi caùc Toøa aùn Tieåu Bang treân khaép ñaát nöôùc 
Hoa Kyø, voán laø heä thoáng Toøa aùn giöõ moät vai troø heát söùc quan troïng 
trong vieäc ñieàu haønh vaø thöïc thi coâng lyù cho moïi coâng daân. 
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         Treân thöïc teá, haàu heát caùc vuï tranh tuïng ñeàu ñöôïc xeùt xöû taïi caùc 
Toøa aùn Tieåu Bang vaø caùc Toøa aùn naøy tieáp xuùc  haøng ngaøy vôùi daân 
chuùng nhieàu nhaát. Neáu ai trong chuùng ta phaûi ñi haàu Toøa vôùi tö caùch 
nguyeân caùo (plaintiff), bò caùo (dependant) , nhaân chöùng (witness) 
hay vôùi tö caùch boài thaåm (jury) v.v. . .thì 90% nhöõng ngöôøi naøy phaûi 
ñeán tieáp xuùc vôùi Toøa aùn Tieåu bang vaø chæ coù 10% laø ñeáán Toøa aùn 
Lieân Bang, thöôøng laø trong caùc vuï cöôùp boùc, haønh hung ngöôøi gaây 
thöông tích vaø nhöõng vuï vi phaïm luaät giao thoâng. 
         Nhôø vaøo quyeàn taøi phaùn voâ giôùi haïn theo nhö Hieán Phaùp Hoa 
Kyø ñaõ qui ñònh cho caùc Tieåu bang, vaø Hieán Phaùp cuûa moãi Tieåu bang 
cuõng daønh quyeàn taøi phaùn cho caùc Tieåu bang mình, neân caùc Toøa aùn 
Tieåu bang thöôøng choïn quyeàn xeùt xöû haàu heát caùc vuï kieän caùo xaåy ra 
trong Tieåu bang mình. 
         Trong nhieàu naêm gaàn ñaây, con soá kyû luïc caùc vuï kieän caùo haøng 
naêm do caùc Toøa aùn Tieåu Bang xeùt xöû ñöôïc öôùc löôïng khoûang 29 
trieäu vuï. Ñoù laø chöa keå ñeán nhöõng vuï aùn veà  giao thoâng coâng coäng 
vaø nhöõng vuï phaït vi caûnh vì ñaäu xe böøa baõi. Ngöôïc laïi cuõng trong 
cuøng thôøi gian ñoù, haøng naêm chæ coù khoûang hôn moät trieäu vuï aùn 
ñöôïc xeùt xöû taïi Toøa aùn Lieân bang maø thoâi. Trong khi phaûi keå ñeán 
moät nöûa toång soá nhöõng vuï aùn ñoù ñeàu thuoäc veà phaù saûn (bankruptcy) 
vaø chæ coù moät phaàn möôøi cuûa toång soá treân moät trieäu vuï laø nhöõng vuï 
aùn tieåu hình (minor criminal cases). Do ñoù con soá caùc vò quan toøa 
ngoài xöû aùn cuûa hai heä thoáng xöû aùn Tieåu bang vaø Lieân bang cuõng raát 
laø caùch bieät nhau khaù xa. Khoûang gaàn 30 ngaøn quan toøa  (judges) 
thuoäc Toøa aùn Tieåu bang trong khi chæ coù gaàn moät ngaøn naêm traêm 
quan toøa Lieân bang (federal judges) bao goàm luoân caû nhöõng quan 
toøa phuï thaåm (US magistrates) 
         Nhö ñaõ trình baày trong phaàn môû ñaàu cuûa baøi naøy laø caùc quan 
toøa Lien bang khoâng coù quyeàn taøi phaùn roäng raõi (broad jurisdiction) 
nhö caùc toøa aùn Tieåu bang. Do ñoù Hieán Phaùp Hoa Kyø ñaõ qui ñònh 
giôùi haïn nhöõng loïai tranh tuïng naøo Toøa aùn Lieân bang môùi coù thaåm 
quyeàn. Chaúng haïn Toøa aùn Lieân bang chæ coù thaåm quyeàn xeùt xöû 
nhöõng vuï tranh tuïng maø moät beân (party) laø chính phuû Hoa kyø, nhöõng 
vuï kieän lieân quan ñeán caùc haønh ñoäng vi phaïm Hieán phaùp Hoa Kyø 
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hoaëc nhöõng vuï vi phaïm ñeán luaät leä Lieân Bang. (federal laws); nhöõng 
vuï kieän lieân quan ñeán caùc nhaø ngoïai giao ñaïi dieän  cho caùc quoác gia 
khaùc; Moät soá vuï aùn ñaëc bieät veà phaù saûn hay nhöõng vuï tranh tuïng veà 
tai naïn xaåy ra treân bieån. Ngoøai ra, Toøa aùn Lieân bang coøn xeùt xöû 
nhöõng vuï tranh tuïng döïa vaøo nhöõng nguyeân taéc phaùp lyù caên baûn cuûa 
Tieåu bang maø caû hai beân(both parties) bò caùo cuõng nhö nguyeân caùo 
ñeàu khoâng cuøng cö truù trong moät Tieåu bang, noùi caùch roõ raøng hôn laø 
moãi beân cö nguï ôû moät tieåu bang khaùc nhau. Coù moät soá vuï tranh tuïng 
ñoâi beân coù theå choïn löïa xin Toøa Lieân bang hoaëc Tieåu bang xeùt xöû, 
nhöng nhöõng tröôøng hôïp nhö vaäy thöôøng raát hieám. 
         Haàu heát caùc vuï tranh tuïng do Toøa aùn Lieân bang xeùt xöû ñeàu laø 
nhöõng vuï veà daân söï (civil cases) nhieàu hôn laø nhöõng vuï hình söï 
(criminal cases). Nhö chuùng ta bíeât Quoác Hoâi Hoa Kyø ñaõ bieåu quyeát 
vaø thoâng qua ñaïo luaät aán ñònh quyeàn haïn cho caùc vò chuû nhaân cuûa 
caùc cô quan coâng cuõng nhö tö laø khoâng ñöôïc quyeàn töø choái thueâ 
möôùn nhaân vieân hay nhaân coâng chæ vì lyù do khaùc bieät chuûng toäc 
(race), khaùc phaùi (sex) hoaëc vì coù nhöõng ñaëc tính khaùc bieät lieân heä 
ñeán vieäc thöøa haønh coâng vieäc (job performance). 
         Chuùng ta haõy ñem moät tröôøng hôïp tranh tuïng veà daân söï nhö: 
Coù moät coâng nhaân naïp ñôn taïi Toøa aùn Lieân bang ñoøi truy toá  moät 
haõng xöôûng vì ñaõ khoâng thi haønh nghieâm chænh ñaïo luaät vöøa keå treân, 
laø ñaõ töø choái khoâng chòu thu duïng ñöông söï vaøo laøm vieäc cho haõng 
chæ vì ñöông söï laø ñaøn baø. Haõng naøy cho ñöông söï bieát laø chæ thueâ 
möôùn ñaøn oâng thoâi, vieän côù laø nhöõng coâng vieäc cuûa haõng ñeàu laø 
nhöõng coâng vieäc naëng khoâng thích hôïp cho ñaøn baø. Moät vuï tranh 
tuïng khaùc  veà daân söï taïi Toøa aùn Lieân bang nhö ñöông ñôn khieáu naïi 
laø bò cô quan coâng quyeàn töø choái khoâng cho höôûng quyeàn lôïi trôï caáp 
an sinh xaõ hoäi ñuùng theo luaät leä ñaõ ban haønh maø ñöông ñôn cho raèng 
mình ñuû ñieàu kieän ñeå ñöôïc höôûng tieàn trôï caáp ñoù.. Laïi moät vuï tranh 
tuïng khaùc nhö ñöông ñôn khieáu naïi taïi Toøa laø coù moät haõng baùn 
nhöõng saûn phaåm töông töï nhö saûn phaåm cuûa hoï taïi moät ñòa phöông. 
         Moät soá ñôn khieáu naïi (complaint) taïi Toøa aùn Lieân Bang do caùc 
luaät sö ñeä naïp thay maët cho daân chuùng ñeå yeâu caàu Toøa xeùt laïi nhöõng 
quyeát ñònh vaø vieäc laøm cuûa moät soá cô quan haønh chaùnh lieân bang 
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(federal administrative agencies) xem ñuùng hay sai, cuõng ñöôïc keå 
nhö laø nhöõng vuï tranh tuïng veà daân söï. Thí duï nhö nhöõng cô quan 
baûo veä nhöõng khu vöïc laân caän khoûi bò oâ nhieãm (The environmental 
protection agency), ñaõ cho pheùp moät xöôûng cheá taïo giaáy ñöôïc 
quyeàn ñoå nhöõng nöôùc dö thöøa töø trong maùy laøm giaáy ra con soâng 
naèm trong khu vöïc coù daân cö, ñaõ bò daân chuùng trong khu vöïc ñoù 
choáng ñoái quyeát lieät vaø laøm ñôn khieáu naïi taïi Toøa xin xeùt xöû  quyeát 
ñònh cho pheùp cuûa cô quan chính quyeàn coù hôïp phaùp hay khoâng. 
Nhöõng vuï khieáu naïi xin Toøa xeùt laïi nhöõng quyeát ñònh caáp giaáy pheùp 
cuûa moät soá cô quan chính quyeàn ñeàu ñöôïc xeùt xöû taïi caùc Toøa AÙn 
Lieân Bang Vuøng (US Circuit Courts Of Appeals) chöù khoâng phaûi xöû 
ôû Toøa AÙn Lieân Bang Khu (US District Courts) 
         Chuùng ta caàn bieát lyù do taïi sao caùc vuï tranh tuïng veà daân söï  
ñöôïc xeùt xöû taïi Toøa AÙn Lieân Bang laïi nhieàu hôn caùc vuï tranh tuïng 
veà hình söï ñöôïc xeùt xöû taïi caùc Toøa aùn Tieâu bang. Laø vì Hieán Phaùp 
Hoa Kyø ñaõ qui ñònh daønh quyeàn cho Toøa aùn Tieåu bang xeùt xöû haàu 
heát nhöõng haønh ñoäng phaïm phaùp veà hình luaät. Ví duï haønh ñoäng cöôùp 
boùc laø toäi hình. Vaäy luaät naøo ñaõ qui ñònh haønh ñoäng cöôùp boùc laø toäi 
hình? Xin thöa raèng haàu heát caùc luaät tieåu bang (states laws) ñeàu qui 
ñònh roõ haønh ñoäng cöôùp boùc laø phaïm troïng toäi theo hình luaät,trong 
khi chæ coù raát ít luaät lieân bang qui ñònh haønh ñoäng cöôùp boùc caùc ngaân 
haøng coù kyù quyõ tieàn baûo hieåm vôùi chính quyeàn Lieân bang laø phaïm 
troïng toäi (felony). Coøn moät soá troïng toäi khaùc ñöôïc qui ñònh trong 
luaät Lieân bang nhö chuyeån dòch caàn sa töø nöôùc ngoøai vaøo noäi ñòa 
Hoa Kyø vaø vieäc xöû duïng heä thoáng böu ñieän Hoa Kyø ñeå xaâm nhaäp vaø 
tieâu thuï soá haøng baát hôïp phaùp naøy. 
         Caùc Toøa aùn Lieân bang cuõng xeùt xöû nhöõng vuï aùn khai phaù saûn, 
khaùnh taän (Bankruptcy) vaø nhöõng vuï aùn naøy seõ do nhöõng quan toøa 
chuyeân bieät veà phaù saûn xeùt xöû.(Bancrytcy Judges). Caùc vò quan toøa 
naøy seõ phaùn quyeát vaø ñaët keá hoïach phaân phoái taøi saûn coøn laïi cho caùc 
chuû nôï. Nhieàu vuï aùn phaù saûn con nôï ñaõ khoâng traû laïi cho chuû nôï moät 
ñoàng xu naøo caû vì con nôï khoâng coøn gì ñeå laïi cho Quan Toøa phaân 
phoái cho chuû nôï, neân Toøa phaùn truyeàn cho con nôï khoâng phaûi hoøan 
traû cho chuû nôï baát cöù moùn nôï naøo vaø keå töø nay con nôï ñöôïc quyeàn 
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khôûi söï laäp laïi söï nghieäp môùi (fresh start) maø khoâng coøn sôï ai ñeán 
ñoøi nôï nöõa. 
         Nhö ta thaáy,maëc daâøu toång soá caùc vuï kieän tuïng ñöôïc xeùt xöû taïi 
Toøa aùn Lieân bang thì quaù ít oûi so vôùi toång soá khoång loà caùc vuï kieän 
caùo ñöôïc xeùt xöû ôû caùc Toøa aùn Tieåu bang. Nhöng caùc vuï aùn lieân bang 
coù taàm möùc gaây aûnh höôûng taâm lyù quaàn chuùng maõnh lieät hôn treân 
khaép laõnh thoå Hoa Kyø vaø ñoâi khi gaây tieáng vang khaép theá giôùi. Bôûi 
vì Toøa aùn Lieân bang ñaõ aùp duïng luaät leä Lieân Bang ñuùng theo Hieán 
Phaùp Hoa Kyø ñaõ qui ñònh vaø ñoàng thôøi baûo veä trieät ñeå caùc quyeàn lôïi 
cuûa Chính phuû Lieân bang Hoa Kyø. 
         4.- THUÛ TUÏC KHIEÁU KIEÄN VAØ XEÙT XÖÛ: 
         Khôûi ñaàu moät vuï tranh tuïng veà daân söï taïi toøa laø do moät ngöôøi 
hay nhieàu ngöôøi, hoaëc luaät sö ñaïi dieïân cho thaân chuû ñeán naïp ñôn 
khieáu naïi taïi vaên phoøng toá tuïng taïi Toøa aùn (office of Court clerk). 
Ñôn khieáu naïi toá giaùc haønh ñoäng sai laàm cuûa ñoái phöông. Ngöôøi 
ñöùng ñôn khieáu toá ñöôïc goïi laø ñöông ñôn hay nguyeân ñôn (plaintiff), 
vaø ngöôøi bò toá giaùc laø bò ñôn (defendant). Ñoù laø nhöõng danh töø 
chuyeân moân ñaõ ñöôïc caùc Quan Toøa vaø Luaät sö goïi teân trong caùc 
cuoäc tranh luaän tröôùc toøa. 
         Sau khi ñöông ñôn noäp ñôn khieáu naïi taïi toøa thì bò ñôn coù moät 
thôøi gian ñeå naïp ñôn traû lôøi cho nguyeân ñôn veà ñôn kieáu naïi ñoù. Sau 
ñoù , nhöõng giaáy tôø ñöôïc ñeä naïp cho vaên phoøng toá tuïng cuûa caû ñoâi 
beân ñeå ñoâi beân traû lôøi nhau goïi laø nhöõng daâõn chöùng bieän minh 
(pleadings). Ngöôïc laïi, khôûi ñaàu cho moät vuï aùn veà hình söï thì heát 
söùc phöùc taïp vaø toán keùm tieàn baïc. Vì ngay töø phuùt ñaàu, vò luaät sö ñaïi 
dieän cho ngaønh haønh phaùp cuûa chính phuû lieân bang goïi laø Bieän 
lyù(US Attorney) hoaëc phuï taù BieänLyù (Assistant Attorney) phaûi trình 
baày taát caû caùc döõ kieän cho boài thaåm ñoøan cuûa Lieân bang (Federal 
Grand Jury) bieát roõ caùc chi tieát chöùng côù chöùng minh laø bò caùo coù 
phaïm toäi; vaø ngay khi vò Bieän Lyù hay Phuï taù Bieän Lyù trình baày nhö 
vaäy tröôùc Boài Thaåm Ñoøan, thì bò caùo coù theå ñaõ bò baét toáng giam 
hoaëc coù theå chöa bò truy naõ, toáng giam. Ñoâi khi vò Bieän Lyù phaûi coá 
gaéng thuyeát phuïc Boài Thaåm Ñoøan cuøng ñoàng yù laø bò caùo ñaõ phaïm 
toäi vaø lôøi buoäc toäi naøy phaûi ñöôïc coâng boá chính thöùc. Neáu Boài thaåm 
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ñoøan ñoàng yù vôùi Bieän Lyù thì seõ ra moät quyeát nghò chính thöùc buoäc 
toäi bò caùo goïi laø bieân baûn buoäc toäi hay caùo traïng (indictments) 
        Nhö treân ñaõ trình baày, moät khi Boài Thaåm Ñoøan cuøng ñoàng yù vôùi 
Bieän Lyù laø bò can ñaõ phaïm toäi, thì Boåi Thaåm Ñoøan kyù vaøo baûn caùo 
traïng buoäc toäi. Nhöng chuùng ta neân phaân bieät coù hai loïai Boài Thaåm 
Ñoøan: Moät laø Ñaïi Boài Thaåm Ñoøan (Grand Jury) hai laø Tieåu Boài 
Thaåm Ñoøan (Petit Jury). Ñaïi Boài Thaåm Ñoøan thaûo luaän ñeå ñi ñeán 
moät quyeát ñònh laø bò can phaïm toäi hay khoâng phaïm toäi. Neáu bò can 
coù toäi thì Boài Thaåm Ñoøan phaûi kyù vaøo baûn caùo traïng buoäc toäi ñeå tieán 
haønh thuû tuïc truy toá bò can ra tröôùc Toøa xeùt xöû. Tieåu Boài Thaåm 
Ñoøan thì tröïc tieáp tham döï  trong caùc phieân Toøa xöû aùn, ñeå nghe 
nhöõng chöùng côù vaø lôøi buoäc toäi ñöôïc trình baày trong phieân xöû. Do ñoù 
Tieåu Boài Thaåm Ñoøan coøn ñöôïc goïi laø Boài Thaåm Ñoøan Xöû AÙn (Trial 
Jury). Boài Thaåm Ñoøan Xöû AÙn goàm töø 6 ñeán 12 ngöôøi, coøn Ñaïi Boài 
Thaåm Ñoøan coù töø 16 ñeán 23 ngöôøi. 
         Sau khi Ñaïi Boài Thaåm Ñoøan ñaõ chính thöùc coâng boá baûn caùo 
traïng buoäc toäi bò can, thì aùn leänh truy naõ baét giam bò can ñöôïc thi 
haønh ngay, neáu bò can coøn taïi ñaøo. Sau ñoù, vaên phoøng Bieän Lyù tieán 
haønh thuû tuïc saép xeáp (Arrangement) cho bò can trình dieän tröôùc 
Quan Toøa ñeå nghe nhöõng lôøi buoäc toäi cuûa luaät sö ñaïi dieän Coâng Toá 
Vieän vaø bò can ñöôïc quyeàn traû lôøi coù nhaän hay khoâng nhaän toäi. Neáu 
bò can nhaän toäi thì ngaøy giôø seõ ñöôïc aán ñònh ñeå daãn bò can trôû laïi 
phieân toøa nghe Quan Toøa tuyeân aùn. Trong tröôøng hôïp bò can khoâng 
nhaän toäi nhö trong baûn caùo traïng ñaõ buoäc toäi bò can, thì bò can seõ 
ñöôïc xeùt xöû trong phieân toøa keá tieáp do Quan Toøa aán ñònh ngaøy giôø 
xöû.  
         Baûn caùo traïng cuûa Ñaïi Boài Thaåm Ñoøan haàu heát ñeàu laø toäi 
phaïm ñaïi hình (felonies), coøn nhöõng toäi phaïm tieåu hình 
(Misdemeanors) ñeàu do Bieän Lyù ñaïi dieän Coâng Toá Vieän truy toá bò 
can ra tröôùc Toøa maø khoâng caàn baûn caùo traïng cuûa Ñaïi Boài Thaåm 
Ñoøan. Nhöõng toäi phaïm tieåu hình nhö  laøm maát an ninh traät töï coâng 
coäng thì thuoäc Toøa aùn Tieåu bang xeùt xöû. Laùi xe quaù toác ñoä gaây tai 
naïn treân xa loä lieân bang hoaëc trong caùc coâng vieân cuûa lieân bang thì 
thuoäc Toøa aùn Lieân bang xeùt xöû. 
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         Maëc daàu ai cuõng coù quyeàn kieän nhau ra Toøa ñeå xin coâng lyù xeùt 
xöû nhöõng vuï tranh chaáp nhau veà daân söï; cuõng nhö Coâng Toá Vieän ñaïi 
dieän chính quyeàn truy toá caùc can phaïm veà hình söï, nhöng chuùng ta 
neân nhôø raèng moãi laàn kieän caùo nhau ra Toøa laø caû moät vaán ñeà gaây 
toán keùm tieàn baïc cuõng nhö thôøi giôø. Hôn nöõa, khi phaûi haàu Toøa caû 
ñöông caùo cuõng nhö bò caùo ñeàu lo sôï hoài hoäp theo doõi phieân xöû 
khoâng bieát mình seõ thaéng hay thua kieän ñaây. Do ñoù, neáu tính theo tyû 
leä daân soá thì ñaõ coù raát ít ngöôøi  muoán kieän caùo nhau. 
         Coù nhieàu hoà sô kieän caùo nhau ôû Toøa, neáu Quan Toøa thaáy caùc 
döõ kieän ghi trong hoà sô quaù roõ raøng vaø ñaày ñuû caùc yeáu toá chính xaùc 
ñeå xeùt xöû, thì Quan Toøa khoâng caàn phaûi aán ñònh moät phieân xöû maø 
chæ caên cöù vaøo caùc döõ kieän ñoù maø ban haønh moät aùn leänh (Summary 
Judgement) cho moät beân (party) ñöôïc quyeàn thi haønh aùn leänh naøy, 
hoaëc ban leänh huûy boû ñôn caùo giaùc (Complaint) nhöõng haønh ñoäng 
baát hôïp phaùp cuûa bò caùo. Vì theá cöù 10 vuï kieän caùo veà daân söï (civil) 
thì chæ coù moät vuï ñöôïc ñöa ra tröôùc Toøa xeùt xöû, 9 vuï coøn laïi thöôøng 
do ñoâi beân ñoàng yù thöông löôïng ñi ñeán thoûa thuaän eâm ñeïp vôùi nhau 
ñeå chaám döùt vuï kieän, hoaëc do chính Toøa huûy boû (Dismiss) caùc ñôn 
kieän ñaõ ñöôïc ñeä naïp taïi Toøa; Cuøng moät tyû leä töông töï nhö vaäy ñoái 
vôùi caùc vuï aùn veà hình söï. Caùc bò can thöôøng coù khuynh höôùng nhaän 
toäi hôn laø choái toäi. Vì neáu choái toäi, caùc bò can raát sôï phaûi ñöùng tröôùc 
vaønh moùng ngöïa ñeå traû lôøi nhöõng caâu hoûi hoùc buùa cuûa Quan Toøa vaø 
cuûa Luaät sö ñaïi dieän Coâng Toá Vieän. Khi chuùng ta ñang chöùng kieán 
moät phieân toøa xeùt xöû  moät toäi nhaân, nhöõng gì chuùng ta nghe vaø thaáy 
chæ laø moät phaàn nhoû cuûa vuï aùn,phaàn khaùc heát söùc quan troïng maø 
chuùng ta khoâng thaáy roõ ñoù laø söï dieãn tieán vaán ñeà phaùp lyù then choát 
cuûa vuï aùn. 
         Muïc ñích chính yeáu cuûa caùc phieân toøa xeùt xöû caùc vuï truy toá thuû 
phaïm veà hình söï laø ñeå tìm ra söï thaät cuûa noäi vuï xem coù ñuùng nhö 
baûn caùo traïng buoäc toäi cuûa Ñaïi Boài Thaåm Ñoøan hay khoâng. Rieâng 
caùc phieân toøa xeùt xöû caùc vuï kieän daân söï, laø ñeå giaûi quyeát nhöõng 
tranh chaáp veà quyeàn lôïi cuûa moãi beân, nhöõng lôøi giao öôùc cuûa ñoâi 
beân coù ñöôïc  thi haønh nghieâm chænh theo ñuùng traùch nhieäm phaùp lyù 
ñaõ quy ñònh hay khoâng. 
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         Neáu ñoâi beân khoâng chòu thoûa thuaän giaûi quyeát noäi vuï qua caùc 
luaät sö ñaïi dieän, vaø neáu keû phaïm phaùp ñaïi hình khoâng chòu nhaän toäi 
thì baét buoäc Toøa AÙn phaûi aán ñònh moät phieân xöû keá tieáp ñeå xeùt xöû toäi 
phaïm. Trong tröôøng hôïp nhö vaäy, bò can coù quyeàn ñoøi hoûi phieân toøa 
xöû phaûi coù Boài Thaåm Ñoøan ñeå thaûo luaän vaø tìm hieåu xem nhöõng lôøi 
buoäc toäi bò can cuûa Coâng Toá Vieän  coù ñuùng söï thaät hay khoâng. 
Chuùng ta neân nhôù raèng sau khi Boài Thaåm Ñoøan quyeát ñònh bò can coù 
toäi(Guilty) hay khoâng coù toäi (Inguilty) coøn ban boá baûn aùn naëng hay 
nheï laø do quyeàn quyeát ñònh cuûa Quan Toøa. Neáu bò can quyeát ñònh 
choïn phieân toøa xöû khoâng caàn Boài Thaåm Ñoøan thì quyeàn tuyeân aùn 
naëng hay nheï hoaëc tha boång laø quyeàn cuûa Quan Toøa (Bench Trial). 
Nhöng cho duø bò can choïn löïa loïai phieân toøa naøo xöû ñi chaêng nöõa(xöû 
bôûi Boài Thaåm Ñoøan  (Jury Trial) hay xöû aùn bôûi Quan Toøa (Bech 
Trial), thì taát caû heä thoáng  phaùp lyù (legal Standards) ñöôïc ñem aùp 
duïng trong vieäc xeùt xöû ñeàu do Quan Toøa quyeát ñònh. Vì neáu choïn xöû 
aùn bôûi Boài Thaåm Ñoøan thì  tröôùc khi Boài Thaåm Ñoøan ñi vaøo phoøng 
hoïp rieâng ñeå thaûo luaän vaán ñeà (Deliberation) xem bò caùo coù toäi hay 
khoâng, taát caû Boài Thaåm Vieân ñeàu ñöôïc Quan Toøa höôùng daãn töôøng 
taän veà luaät leä seõ ñöôïc aùp duïng cho noäi vuï, ñeå giuùp Boài Thaåm Ñoøan 
coù moät khaùi nieäm toång quaùt veà vaán ñeà phaùp lyù cuûa noäi vuï. 
         Chaúng haïn nhö Quan Toøa seõ giaûi thích  cho Boài Thaåm Ñoøan 
bieát roõ  raøng duøng suùng maø khoâng coù ñaïn ôû beân trong ñeå ñi ñaùnh 
cöôùp cöûa tieäm thì cuõng gioáng nhö duøng suùng coù leân ñaïn saün ñeå ñi 
cöôùp moät cöûa tieäm. Noùi roõ hôn laø caû hai tröôøng hôïp ñi ñaùnh cöôùp 
moät cöûa tieäm trong hai tröôøng hôïp naøy ñeàu nhö nhau trong vaàn ñeà 
phaùp lyù. Nhöng Boài Thaåm Ñoøan phaûi thaûo luaän ñeå tìm hieåu xem coù 
ñích thöïc bò can laø keû ñeán tieäm ñoù aên cöôùp vaø chính bò can coù duøng 
khaåu suùng ñoù hay khoâng. 
         Theo truyeàn thoáng ngaønh tö phaùp Hoa Kyø, ngöôøi ta tin raèng 
Toøa aùn Hoa Kyø  ñaõ vaø ñang duøng moät phöông phaùp hieäu nghieäm 
nhaát ñeå tìm ra söï thöïc cuûa noäi vuï ñöôïc goïi laø phöông phaùp ñoái chaát 
(Adversury Process). Trong phöông phaùp naøy moãi beân tranh luaän 
nhau baèng caùch trình baày caùc döõ kieän vaø nhöõng lyù leõ xaùc ñaùng nhaát 
cuûa mình ñeå laøm sao cho Quan Toøa  hay Boài Thaåm Ñoøan nhìn thaáy 
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vaø hieåu roõ ñaâu laø söï thöïc cuûa noäi vuï. MOÃi beân khi trình baày ñeàu 
nhaán maïnh ñeán nhöõng khía caïnh phaùp lyù ñeå ñöa ra nhöõng öu ñieåm 
xaùc thöïc nhaát cuûa söï vieäc haàu hoå trôï cho lyù leõ xaùc ñaùng cuûa mình vaø 
moi ra nhöõng khuyeát ñieåm voâ lyù cuûa ñoái phöông vöøa môùi trình baày. 
         QuanToøa hoaëc Boài Thaåm Ñoøan seõ caên cöù vaøo nhöõng chöùng côù 
hieån nhieân ñeå  giaûi quyeát noäi vuï qua hai loïai döõ kieän: Moät laø chöùng 
côù vaät theå nhö tranh aûnh, giaáy tôø, buùt tích vaø nhöõng vaät duïng. Hai laø 
lôøi khai cuûa caùc nhaân chöùng ñaõ ñöôïc caùc luaät sö hoûi cung. Tuy 
nhieân, Quoác Hoäi Hoa Kyø ñaõ thieát laäp  moät heä thoáng khaùc bieät trong 
caùc vuï aùn hình söï  cuõng nhö daân söï ñeå quyeát ñònh ñaâu laø söï thaät cuûa 
noäi vuï. Caùc vuï aùn hình söï taïi caùc Toøa AÙn Lieân Bang cuõng nhö taïi 
caùc Toøa AÙn Tieåu Bang,bò can chæ coù theå bò keát aùn coù toäi neáu  Boài 
Thaåm Ñoøan hay Quan Toøa tin raèng  nhöõng lôøi buoäc toäi bò can ñaõ 
ñöôïc daãn chöùng baèng nhöõng chöùng côù hieån nhieân vaø nhöõng lyù leõ xaùc 
ñaùng khoâng coøn gì phaûi nghi ngôø nöõa. Neân nhôù raèng  Ñaïi Boài Thaåm 
Ñoøan khi coâng boá chính thöùc baûn caùo traïng buoäc toäi can 
phaïm(Indictment)  thì ñoù môùi chæ laø giai ñoïan khôûi ñaàu ñeå truy toá 
can phaïm ra Toøa xeùt xöû, chöù chöa haún  laø can phaïm ñaõ hoøan toøan 
100%  phaïm toäi. Vì coù theå khi ra Toøa can phaïm coù theå ñöôïc Toøa tha 
boång vì thieáu baèng côù xaùc thöïc. Baûn chung quyeát buoäc toäi cuûa Boài 
Thaåm Ñoøan (Jury Verdict) phaûi hoäi ñuû tuùc soá 12 laù phieáu ñoàng nhaát 
thuaän cuûa 12 Boài Thaåm Vieân thì môùi coù giaù trò. Nhöng neáu chæ coù 
moät laù phieáu choáng laïi yù kieán thuaän cuûa 11 Boài ThaåmVieân thì Quan 
Toøa seõ tuyeân boá  baûn chung quyeát buoäc toäi cuûa Boài Thaåm Ñoøan laø 
phaùn quyeát voâ hieäu löïc (Mistrial) vaø Quan Toøa seõ chæ thò chuyeån vuï 
aùn cho moät Boài Thaåm Ñoøan môùi khaùc tieáp tuïc thaûo luaän ñeå ñaït tôùi 
moät quyeát ñònh ñoàng nhaát 
         Chính vì quy luaät ñoøi hoûi phaûi hoäi ñuû  tuùc soá phieáu ñoàng nhaát 
vaø tuyeät ñoái maø coù moät soá vuï aùn hình söï thaät laø quaù toán keùm ngoøai 
söï öôùc ñoùan cuûa moïi ngöôøi. Vì phaûi traû tieàn phí toån haøng ngaøy cho 
caùc  Boài Thaåm Vieân veà choã aên choán ôû,tieàn di chuyeån. .  . .trong khi 
vuï aùn thöôøng keùo daøi trong nhieàu ngaøy. Ñoù laø chöa keå tieàn di 
chuyeån aên uoáng cho caùc bò can vaø tieàn traû theâm giôø phuï troäi cho caùc 
nhaân vieân aùp giaûi bò can tôùi Toøa. 
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         Ñeán ñaây chuùng ta cuõng coù theå möôøng töôïng ñöôïc raèng moät vuï 
aùn hình söï khi ñöôïc xeùt xöû xong, tieàn toán phí coù theå leân tôùi haøng 
traêm ngaøn Myõ Kim. Ñoái vôùi nhöõng vuï kieän veà daân söï  (Civil 
Cases),neáu muoán hoå trôï vaø beânh vöïc cho nhöõng lyù leõ cuûa nguyeân 
caùo (Plaintiff) ñöa ra ñeå buoäc toäi bò caùo (Dependent), Boài Thaåm 
Ñoøan caàn phaûi aùp duïng  phöông phaùp suy luaän tröôùc nhöõng chöùng côù 
hieån nhieân (Preponderance of the evidence), ñeå thaáy roõ bò caùo ñaõ 
khoâng thi haønh ñuùng boån phaän phaùp lyù , trong caùc giao keøo kheá  
öôùc..v . v . . ñaõ ghi hoaëc trong caùc luaät leä ñaõ quy ñònh, laøm thieät haïi 
ñeán vaät chaát cuõng nhö tinh thaàn cuûa nguyeân caùo. 
         Thaät söï maø noùi, ñoâi khi söï suy luaän vaø quyeát ñònh cuûa Boài 
Thaåm Ñoøan khoâng ñöôïc chính xaùc cho laém. Maëc daàu tröôùc khi Boài 
Thaåm Ñoøan vaøo phoøng hoïp rieâng ñeàu ñaõ ñöôïc höôùng daãn caën keõ  veà 
nhöõng nguyeân taéc phaùp lyù  seõ ñöôïc aùp duïng cho vuï aùn cuûa quan toøa. 
Tuy nhieân, nhôø vaøo söï giaûi thích naøy cuõng ñaõ giuùp ích khaù nhieàu cho 
Boài Thaåm Ñoøan trong cuoäc thaûo luaän rieâng ñeå ñi ñeán moät chung 
quyeát cho vuï aùn moät caùch mau choùng hôn. 
                               Luaät sö Nguyeãn Maïnh San 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caùc Gíao sö Buøi Töôøng Chieåu, Vuû Q. Thoâng, Nguyeãn Cao Haùch vaø 
Trònh Ñ. Khaûi vaø sinh vieân tröôøng luaät Saøigoøn ngaøy xöa. 
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         Hồ Xuân Hương là một độc đáo của nền văn học Việt Nam. 
Bao nhiêu giấy mực đã nói về bà. Hồ Xuân Hương một nhà thơ dâm 
tục thấp hèn, một xúc phạm đến phẩm giá người phụ nữ, một thất 
vọng cho văn chương Việt Nam. Hồ Xuân Hương một nữ sĩ tài ba đã 
tiên phong và táo bạo làm những bài thơ vừa thanh vừa tục, những bài 
thơ dám đề cập đến một vấn đề cấm kỵ là tình yêu nhục thể. Tùy theo 
quan niệm về đạo đức xã hội mà Hồ Xuân Hương là người này hoặc 
người kia. Tuy nhiên, theo thời gian Hồ Xuân Hương đã trở thành 
một người đi trước thời đại mình, là người đã biết dùng thi tài một 
cách thông minh bằng những bài thơ độc đáo luôn luôn ẩn chứa hai 
nghĩa để chế diễu một giai cấp đạo đức giả, để vạch trần những vô lý 
của một xã hội phong kiến, cũng như táo bạo chống lại những tập tục 
phi lý đã cấm đoán và ràng buộc người phụ nữ Việt Nam về vật chất 
cũng như tinh thần vào cuối thế kỷ 18.  
 Theo Đào Duy Anh xã hội trong giai đoạn đó rất ư là bất 
công với người phụ nữ vì  “trong gia đình, chủ quyền ở trong tay gia 
trưởng thì đàn bà tất là không có quyền gì cả.  Khổng giáo chủ trương 
nam tôn nữ ty, trọng nam khinh nữ, lại vun đắp thêm quyền uy của 
gia trưởng mà đè nén địa vị của đàn bà.” (1). Nền văn học của chế độ 
phong kiến Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng Khổng 
giáo nên các truyền thống về giá trị và chuẩn mực văn hóa đều được 
đặt ra để phục vụ cho phái nam. Nền văn học đó đồng thời cũng được 
dùng để khuyến dụ và cưỡng chế đàn bà phải chấp nhận vai trò thua 
kém đàn ông vì trời đã đặt định như vậy. Các áng văn chương nổi 
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tiếng của Việt Nam trong thời phong kiến đầy dẫy những tư tưởng 
tiêu cực về đàn bà như: “Đau đớn thay phận đàn bà / lời rằng bạc 
mệnh cũng là lời chung” (Kiều), hoặc “Thuở trời đất nổi cơn gió bụi / 
khách má hồng nhiều nổi truân chuyên” (Chinh Phụ Ngâm), hoặc 
“Oán chi những khách tiêu phòng / mà xui phận bạc nằm trong má 
đào” (Cung Oán Ngâm Khúc). Ngoài ra còn nào Gia huấn ca, rồi tam 
cương, ngũ thường nữa cũng đều dạy cho đàn bà, con gái biết an phận 
với vai trò thứ yếu và phụ thuộc trong xã hội. 
 Trước một xã hội đầy những tư tưởng và nề nếp trọng nam 
khinh nữ do các nhà nho dựng lên đó, trước một xã hội bị bóp méo 
trong đó người nữ đã phải bị bắt buộc suy tư, và hành động Hồ Xuân 
Hương đã khôn khéo dùng văn chương như một thứ vũ khí để chống 
lại những trật tự áp chế đó. Vũ khí bà dùng là những bài thơ vừa 
thanh vừa tục. Đề cập đến một vấn đề hết sức cấm kỵ trong văn 
chương là vấn đề tính dục là một chuyện rất khó nói một cách có 
thẩm mỹ kể cả đối với các nhà văn nam giới, nhưng Hồ Xuân Hương 
đã tài tình và khéo léo dùng những cảnh hoặc hình ảnh rất bình 
thường như đền Trấn quốc, chùa Hương, đèo Ba dội, hang Cắc cớ, 
động Kẽm trống, ốc nhồi, con cua, trái mít, bánh trôi, đồng tiền, cái 
quạt... và những sinh hoạt hằng ngày như cảnh dệt vải, tát nước, đánh 
đu, đánh cờ... để tả những chuyện tình dục cấm kỵ một cách rất thoái 
mái với những ngôn từ rất đơn giản nhưng lại rất sống động và gợi 
hình.    
 Đọc thơ của Hồ Xuân Hương xin hãy đọc như những văn bản 
thuần túy. Và trong lãnh vực văn bản thuần túy không có vấn đề luân 
lý. Theo quan điểm của các học thuyết phê bình hậu cấu trúc mà đặc 
biệt là thuyết hủy tạo (deconstruction) của Derrida thì trong ngôn ngữ 
không có sự phân biệt giữa nghĩa đen và nghĩa bóng hay nghĩa thanh 
và nghĩa tục. Derrida nhìn thế giới chỉ gồm toàn văn bản được cấu tạo 
bởi những cặp biểu hiệu hệ cấp đối kháng như văn hóa và thiên nhiên, 
hành động và thụ động, mặt trời và mặt trăng, ngày và đêm, nói và 
viết, cha và mẹ... Những cặp từ tố đối kháng này đã cấu tạo nên 
những hệ thống tư tưởng và chi phối các đường lối chánh trị của các 
xã hội phương tây. Trong các cặp từ tố này từ tố đầu bao giờ cũng 
được gắn cho vị trí trội yếu so với từ tố sau. Và trong mỗi cặp từ tố 
một sự tranh đấu nội tại thường diễn ra không ngừng để dành ưu thế, 
nhưng bao giờ phía “hành động” cũng thắng phía “thụ động”, dương 
bao giờ cũng hơn âm. Trong việc tìm hiểu tác phẩm, theo Derrida chỉ 
có văn bản mới là đối tượng của nghiên cứu và trong văn bản chỉ có 
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các biểu hiệu (signifiers) và các ý nghĩa được biểu hiện (signifieds). Ý 
nghĩa của ngôn ngữ nói riêng và ý nghĩa của văn bản nói chung tùy 
thuộc vào sự giải mã của người đọc. Trên quan điểm đó, Hồ Xuân 
Hương một cách kỳ lạ đã đi trước phong trào nữ quyền ở phương tây 
hàng trăm năm.  Nhưng bà còn oanh liệt hơn các nữ lưu phương tây 
vì bà đã đơn thương độc mã đối đầu với cả một xã hội phong kiến đầy 
những nhà nho lúc nào cũng mang nặng trong đầu những ý tưởng về 
tam cương, ngũ thường và tam tòng, tứ đức rất bất lợi cho đàn bà. 
 Tại phương tây mãi đến giữa thế kỷ 20, Virginia Woolf một 
nhà tranh đấu nữ quyền Mỹ mới bắt đầu cổ võ phụ nữ hãy nói lên 
tiếng nói chống lại sự bất bình đẳng giữa nam và nữ. Và tại Pháp một 
tác giả nữ quyền khác là Helene Cixous cũng cổ võ phụ nữ hãy viết 
văn, không những chỉ viết mà còn phải viết thật nhiều về phụ nữ, viết 
để đưa người phụ nữ bị xa cách, bị quên lãng, bị đứng ngoài rìa văn 
học trở lại với văn chương. Trong tiểu luận “Le Rire de la Meduse” 
Cixous đã nồng nàn tha thiết mời gọi phụ nữ “phải viết để đặt người 
nữ vào văn bản, đồng thời cũng đề đặt người nữ vào thế giới và lịch 
sử” (2). Hơn một trăm năm trước Hồ Xuân Hương của Việt Nam đã 
biết dùng văn chương để nói lên tiếng nói chống đối lại cái xã hội đã 
dành mọi đặc quyền cho nam giới. Không những chỉ viết mà Hồ 
Xuân Hương còn nói lên tiếng nói của phụ nữ một cách táo bạo và 
hiện thực. Giữa khi các văn thi sĩ nam giới mộng mơ lên thăm cung 
Hằng, mơ gặp tiên nữ ở Thiên thai hoặc tả những cảnh non nước hữu 
tình nhưng vô thưởng vô phạt thì Hồ Xuân Hương đã dùng chánh sự 
hiện thực của cuộc sống làm vũ khí để đả phá xã hội phụ quyền 
đương thời. Cuộc sống hiện thực là một sự phối hợp của hai yếu tố 
âm dương, tại sao lại chối bỏ hiện thực. Tình dục là một khía cạnh 
hiện thực thân thiết của con người và cuộc đời từ lâu đã bị bỏ quên 
trong văn chương. Hồ Xuân Hương bằng những bước chân táo bạo đã 
đem phô bày ra giữa ánh nắng khuyển nho các hành động và bộ phận 
có nhiệm vụ truyền giống của nam và nữ đã giúp cho nhân loại 
trường tồn. 
 Trước hết, Hồ Xuân Hương không chấp nhận sự coi trọng 
dương và khinh thường âm. Do đâu mà những gì liên quan đến dương 
thì được coi là đúng, là thanh, còn những gì dính dáng đến nữ là tục, 
là dơ bẩn. Cho nên, để chống lại quan niệm thanh/tục không chánh 
đáng đó Hồ Xuân Hương đã tuyên xưng các hình ảnh bị cấm kỵ trong 
các bài thơ của bà như một thách thức đối với nam giới. Trong hầu 
hết các bài thơ của Hồ Xuân Hương đều có ngụ ý tả cảnh làm tình, 
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nói về cơ quan sinh dục nữ hoặc nam, đó là chưa kể đến những nhóm 
chữ nói lái cũng hàm ý nghĩa tính dục. Vậy thì chủ đề chánh của các 
bài thơ của Hồ Xuân Hương nằm ở nghĩa thanh hay nằm nơi nghĩa 
tục?  Thanh hay tục là do nơi lòng người. Tục hay thanh cũng do nơi 
sự thanh lặng của tâm hồn. “Chuông sầu chẳng đánh cớ sao om?”. Hồ 
Xuân Hương đã khéo léo dùng sự tục thanh như một bức màn thưa để 
che mắt các nhà nho thủ cựu. Hồ Xuân Hương đã đánh lên một tiếng 
trống làm nhiều người bừng tỉnh cơn mê ngủ trong nền văn chương 
Hán Đường. Hồ Xuân Hương đã đem ngọn lửa thi ca thắp sáng cho 
nền văn học chữ Nôm. Nhưng cái tục của Hồ Xuân Hương không 
phải là cái dung tục hạ cấp mà là cái tục rất thanh, rất mỹ học, tuy 
nôm na nhưng không mách qué. Tất cả cái tục đó đều được bà hướng 
đến một mục tiêu rõ rệt là tôn vinh vai trò và vị trí người nữ trong xã 
hội để chống lại địa vị độc tôn của người nam đã được xã hội phong 
kiến thừa nhận một cách bất công.  
 Dù nhìn thơ của Hồ Xuân Hương theo ý hướng tục hay thanh 
đa số mọi người đều công nhận giống như Đào Duy Anh là văn 
chương của Hồ Xuân Hương rất “khinh bạc mà tài tình” (3). Chỉ cần 
đọc lại bài thơ Đèo Ba Dội của Hồ Xuân Hương cũng đủ thấy tài làm 
thơ của bà. Nếu đứng về phương diện ý nghĩa thanh nhã mà so sánh 
bài thơ này với bài Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan vẫn 
được người đời ngợi khen thì bài thơ của Bà Huyện Thanh Quan như 
là một bức hình đen trắng bằng phẳng còn bài Đèo Ba Dội như là một 
bức tranh nổi ba chiều sống động đầy màu sắc và âm thanh.  
 Qua thơ văn của Hồ Xuân Hương ta thấy bà đã cho chuyện 
tính dục cũng bình thường và tự nhiên không có gì là cấm kỵ và xấu 
xa. Nếu xấu tại sao “hiền nhân quân tử ai mà chẳng / mỏi gối chồn 
chân vẫn muốn trèo”. Hồ Xuân Hương với những câu thơ nôm mầu 
nhiệm, với một trái tim rực lửa đã đốt cháy mọi hành động giả đạo 
đức của xã hội phụ quyền, gia trưởng. Nếu xấu tại sao những cảnh 
“cửa son đỏ loét tùm hum nóc” và cảnh “cầu trắng phau phau đôi ván 
ghép” lại có sức mạnh “lâm tuyền quyến cả phồn hoa lại” và không 
những thứ dân mà cả vua chúa cũng “chúa dấu vua yêu một cái này”. 
Giáo sư Nguyễn Văn Hanh từ những thập niên 1930 đã đề cập đến 
“cái này” của Hồ Xuân Hương như sau: “cái mà người vô bịnh ưa 
hơn hết, phụng thờ hơn hết, phải nói rõ ưa và phụng thờ trong những 
lúc không có con mắt người thứ ba nào trông vào, trong những lúc 
“cấm ngoại thủy không ai được biết”.., nhưng nơi chỗ đông người, 
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người ta vừa nghe nói đến thì đã vội vàng kêu la “bất nhã”, “tục”, vì 
thành kiến luân lý.” (4) 
 Đúng là vì thành kiến mà xã hội phụ quyền đông cũng như 
tây đã chèn ép phụ nữ để phục vụ cho những lợi ích của nam giới. Ở 
phương tây Kate Millett với tác phẩm Sexual Politics ấn hành năm 
1970 đã kịch liệt đả phá chế độ phụ quyền (patriarchy). Theo Millett 
ngoại trừ sự khác biệt nơi bộ phận sinh dục, đàn bà và đàn ông không 
khác gì nhau. Millet đã giận dữ đòi phải xóa bỏ định chế gia đình vì 
nó là một dụng cụ và là một đơn vị nền tảng của cơ chế phụ quyền. 
Millett còn kết án cơ chế phụ quyền đã dùng hình thức chánh trị phái 
tính (sexual politics) để duy trì sự thống trị đối với phụ nữ. Phụ quyền 
không chỉ là những phép tắc của người nam gia trưởng chi phối tất cả 
con cái trong gia đình mà còn là một định chế chánh trị của đàn ông 
dùng để đàn áp đàn bà. Theo Millett, cơ chế đàn áp phụ nữ có rễ thâm 
sâu trong xã hội loài người không phải là cơ chế tư bản mà là cơ chế 
phụ quyền dành ưu quyền cho đàn ông. Qua cơ chế phụ quyền phụ nữ 
bị thích nghi hóa với ý hệ nữ tính và phải chấp nhận vai trò thua kém 
đàn ông(5).  
 Trước Kate Millett rất lâu Hồ Xuân Hương ở trời đông cũng 
đã phẫn nộ với cơ chế phụ quyền và đã tỏ ra khinh bạc phái nam. Bà 
đã gọi họ bằng đủ thứ danh xưng đầy vẻ miệt thị như “phường lòi 
tói”, “lũ ngẩn ngơ”, “ong non ngứa nọc”, “dê cỏn buồn sừng” ... Qua 
kinh nghiệm thực tiễn bà biết có nhiều đấng “quân tử” rất dễ bị mê 
hoặc bởi  “đôi gò Bồng đảo” hoặc  “một lạch Đào nguyên”  đến nỗi 
phải “mỏi mắt dòm “ rồi “dùng dằng đi chẳng dứt”.  Cho nên trong 
mắt bà nhiều “quân tử” rất là nhỏ nhoi nên đối với hạng người này bà 
đã không ngại ngùng lên mặt xưng là “chị” với họ:  “này này chị bảo 
cho mà biết...”, hoặc “lại đây cho chị dạy làm thơ...”. Trước mắt Hồ 
Xuân Hương cái giai cấp “quân tử” mà xã hội Khổng giáo ưu ái dành 
cho nhiều ưu quyền so với phụ nữ thật ra không xứng đáng được có 
những thứ quyền như vậy. Giữa một xã hội phong kiến theo tư tưởngï 
nho giáo phân biệt rõ rệt giữa quân tử và tiểu nhân mà bà dám lớn 
tiếng ngạo mạn như vậy bà đúng là một nữ lưu tranh đấu đầy can 
trường.  John Balaban, người đã dịch thơ bà ra Anh ngữ, trong một 
bài viết về Hồ Xuân Hương đăng trên The American Review đã nhận 
xét là những bài thơ chống đối phụ quyền của Hồ Xuân Hương đối 
với người phương tây cuối thế kỷ 20 có vẻ rất bình thường nhưng 
trong thời đại của bà là chuyện làm nguy hiểm và đã gây nên nhiều 
khích động lớn (6).  
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 Nguy hiểm hay không Hồ Xuân Hương vẫn không nương tay 
với cái xã hội đạo đức giả đó.  Hồ Xuân Hương đã dùng chánh ngay 
“cái này” mà xã hội phụ quyền cho là “tục” tức là “cái đó” (the other) 
theo như Simone de Beauvoir đã gọi về sau này để làm vũ khí đánh 
vào cái thành trì luân lý trọng nam khinh nữ. Simone de Beauvoir hơn 
một trăm năm sau cũng nhận định phái nam là chủ thể trong xã hội 
phụ quyền, phái nam là tuyệt đối còn phụ nữ chỉ là một phái tính 
khác, một cái Đó (the Other) của đàn ông.  Phụ nữ bị chối từ quyền 
làm chủ bản thể, và quyền ý thức trách nhiệm về hành động của mình. 
Theo Simone de Beauvoir nữ tánh đã ngăn trở phụ nữ được trở thành 
một bản thể độc lập. Do đó, bà kêu gọi phụ nữ phải biết giải phóng 
mình khỏi nữ tánh (7). Hơn một trăm năm trước Hồ Xuân Hương qua 
những bài thơ táo bạo đã kêu gọi và đã tự giải phóng mình khỏi nữ 
tánh rồi.  
 Khi nói về nữ tánh nhà phân tâm học Freud cũng cho đàn bà 
là một thế giới huyền bí. Để trả lời người phụ nữ là gì Freud cho là 
phải căn cứ vào sự khác biệt tính dục và sự khác biệt tính dục được 
xác định bằng sự thấy (visibility). Sự thấy rõ ràng hiện thực là dương 
vật lồ lộ nơi người nam trong khi nơi người nữ thì cái hiện thực đó 
vắng bóng. Về phương diện tâm linh Freud nhận định sự khác biệt 
này là sự thiếu vắng, là sự mất mát của người nữ.  Dù không biết gì 
về Freud nhưng một cách vô thức Hồ Xuân Hương đã biết chứng 
minh sự hiện hữu bằng cách đem trưng bày ngay cái cơ quan sinh dục 
“hơi thiếu” đó trước mắt các ông để nói lên sự hiện hữu của mình và 
của phái nữ. Giống như cụ Đoàn Quan Tấn trong lời tựa cho quyển 
sách của giáo sư Nguyễn Văn Hanh có nhận xét là “xã hội An nam, 
do theo văn minh Tàu, mãi chủ ý trao dồi tâm trí, nên thuở giờ ít biết 
cái đẹp thân xác của người như Âu Mỹ. Tại vậy mà luôn luôn phải 
che giấu, vì là xấu, dơ...”.  (8). Ở phương tây từ xa xưa thân thể con 
người nói chung và thân hình phụ nữ nói riêng đã là đối tương cho 
nghệ thuật, đặc biệt là trong nghệ thuật tạc tượng, và là một biểu 
trưng cho cái đẹp vĩnh cửu. Sự hiện hữu của nét đẹp phái nữ qua các 
hình tượng điêu khắc và tranh vẻ được trưng bày đầy dẫy khắp nơi.  
Các viện bảo tàng, các công viên và dinh thự phương tây chứa đầy 
những tranh và tượng vệ nữ khỏa thân. Những bức tượng và tranh đã 
từng làm cho thi sĩ Bích Khê phải ca ngợi: “Đến triển lãm cả tấm thân 
kiều diễm, / Nàng là tuyết hay da nàng tuyết điểm? / Nàng là hương 
hay nhan sắc lên hương? / Mắt ngời châu rung ánh sóng nghê 
thường...”.  



Ñaëc san Luaät khoa 2007 

 

 Hồ Xuân Hương biết được giá trị của thân xác và “cái đó” 
của phụ nữ nên bà đã không ngần ngại đem vũ khí của phái nữ ra làm 
độc chiêu. Giống như các phong trào tranh đấu nữ quyền tại Mỹ, 
trong nhiều cuộc xuống đường các bà nhiều lúc đã đem phô trương vẻ 
đẹp của thân thể họ như một vũ khí tranh đấu, thì Hồ Xuân Hương đã 
không ngần ngại khoe rằng “thân em vừa trắng lại vừa tròn”, bà còn 
cho biết  “da nó xù xì, múi nó dầy” hoặc tả một cách tỉ mỉ rõ ràng hơn 
“Cầu trắng phau phau đôi ván ghép / Nước trong leo lẻo một dòng 
thông / Cỏ gà lún phún leo quanh mép / Cá giếc le te lách giữa 
dòng...”  hoặc “Chành ra ba góc da còn thiếu / Khép lại đôi bên thịt 
vẫn thừa”... So với các phụ nữ tranh đấu cho nữ quyền ở phương tây, 
Hồ Xuân Hương đã táo bạo hơn nhiều.  
 Theo nhà văn nữ kiêm triết gia Pháp là Helen Cixous thì sự 
tương quan giữa phụ nữ và thân xác của họ đã ăn sâu trong văn hóa từ 
lâu đời. Ở người phụ nữ viết và nói luôn đan kết với nhau thành một 
nên những sáng tạo của họ thường có liên hệ với thân xác vì khi viết 
cũng như nói phụ nữ vật thể hóa những điều suy nghĩ trong đầu, và 
biểu hiện nó với cả thân xác mình (9). Điều nhận định này của triết 
gia Cixous cho thấy là Hồ Xuân Hương không phải là một trường hợp 
ngọai lệ.  
 Trước những lời thơ tả cảnh rất thẩm mỹ nhưng quá hiện thực 
của Hồ Xuân Hương làm sao mà những nhà nho đạo mạo không lớn 
tiếng kêu là phạm thuần phong mỹ tục. Nhưng khi “ngoại thủy không 
ai được biết” chắc không ít người trong bọn họ lại không lén lút 
thưởng thức những dòng thơ  “mỹ miều” của Hồ Xuân Hương. Khi tả 
âm vật của nữ giới Hồ Xuân Hương đã dùng những lời đẹp đẽ mỹ 
miều bao nhiêu thì khi tả dương vật của nam giới bà lại dùng những 
lời kém văn hoa hơn, hoặc đầy mai mỉa như  “một chút  tẻo tèo teo”, 
“nào nón tu lờ, nào mũ thâm”, “đầu thì trọc lốc, áo không tà”, “đầu 
đội  mũ da loe chóp đỏ / lưng đeo bị đạn rủ thao đen”... thì  rõ rệt 
thâm ý của bà là muốn tôn vinh âm vật hơn dương vật cũng như trong 
sáng và đẹp đẽ hơn vì “quân thiếp trắng” nõn nà, còn “quân chàng 
đen” đúa, xấu xí. 
 Giống như Hồ Xuân Hương gần hai trăm năm sau một nữ 
triết gia người Pháp là Luce Irigaray cũng đã dùng hình tượng âm vật 
trong việc nghiên cứu học thuyết nữ quyền. Irigaray so sánh diễn 
trình ngôn ngữ nữ giới với sự cấu trúc của bộ phận sinh dục phụ nữ. 
Bộ phận sinh dục này gồm có hai mép môi ôm liền nhau thể hiện sự 
liên tục và sự chối bỏ sự phân chia. Irigaray cho phụ nữ là sự nối tiếp 
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với nhịp điệu của vũ trụ và thân xác của họ có sự liên hệ không thể 
chối cãi được với vạn vật (10). Ngoài ra, trong khi đề cập đến vai trò 
của chiếc gương của Lacan trong việc nghiên cứu sự hình thành chủ 
thể tánh của người nữ, Irigaray cũng cho là không nên dùng chiếc 
gương phẳng vì chiếc gương phẳng chỉ phản chiếu được cơ quan sinh 
dục của phụ nữ như chỉ là một cái lỗ, hay nói cách khác chiếc gương 
phẳng không phản chiếu được những nét đặc trưng tính dục của phụ 
nữ. Theo Irigaray thay vì gương phẳng bà cho là nên dùng gương lõm 
vì gương lõm cho ta thấy sự vật dường như đảo lộn, gương lõm hội tụ 
ánh sáng vào một điểm và nhờ đó mà ánh sáng được chiếu rọi vào các 
bí mật của các hốc hố và xuyên thấu qua được những huyền bí của 
phụ nữ (11). 
 Hồ Xuân Hương cũng nói về sự huyền bí của âm vật và của 
phụ nữ nhưng thay vì dùng những ý tưởng có tánh cách khoa học bà 
gọi nó một cách bình dân là “hang cắc cớ” và dùng lối gieo vần “om” 
độc hiểm và tối mò trong nhiều bài thơ của bà như: “Nứt làm hai 
mảnh hỏm hòm hom” hoặc “Con đường vô ngạn tối om om”... để nói 
lên sự huyền bí đó. 
 Ngoài ra, theo Hồ Xuân Hương vai trò của phụ nữ trong việc 
tạo nên âm dương hòa hợp theo đúng lẻ đạo của tạo hóa là một việc 
đáng tôn vinh. Chuyện chăn gối là chuyện tự nhiên của mọi giai từng 
xã hội, từ vua chúa đến dân gian ai mà không muốn “cho ta yếu dấu 
chẳng rời tay”, ai mà chẳng mong được “yêu đêm chưa phỉ lại yêu 
ngày” cho nên dầu “chồn chân mỏi gối hãy còn ham”. Sự trân trọng 
đó của phái nam đã một lần nữa xác nhận sự hiện hữu của phái nữ. 
Chuyện gối chăn là một hiện hữu phổ quát trong hầu hết các bài thơ 
của bà. Còn hiện hữu nào đẹp đẽ bằng cảnh trai thanh gái lịch “đánh 
đu” vui sướng ngày lễ hội: “Trai đu gối hạc khom khom cật / Gái uốn 
lưng ong ngửa ngửa lòng / Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới / Hai 
hàng chân ngọc duỗi song song...”. Còn hiện hữu nào hấp dẫn cho 
bằng cảnh người lao động “dệt vải” miệt mài đêm hôm khuya khoắt: 
“Hai chân đạp xuống năng năng nhắc / Một suốt đâm ngang thích 
thích mau...”. Còn hiện hữu nào sống động bằng cảnh người nông dân 
“tát nước khe” với nét đẹp “nước lộn trời” giữa thiên nhiên: “Xì xòm 
đáy nước mình nghiêng ngửa / Nhấp nhỏm bên bờ đít vắt ve...”. Còn 
hiện hữu nào nóng bỏng bằng cảnh tao nhân mặc khách tìm vui trong 
những cuộc “đánh cờ” nơi thâm cung: “Thoạt mới vào, chàng liền 
nhảy ngựa / Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên / Hai xe hà, chàng gác 
hai bên / Thiếp sợ bí, thiếp liền ghểnh sĩ...” và còn nhiều hiện hữu ở 
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các từng lớp khác nữa, từ cô hàng bán sách, bà lang đến các quan thị 
và các nhà sư hổ mang còn nặng lòng trần cũng không thoát khỏi nhu 
cầu tìm “cực lạc là đây, chín rõ mười” đó. Sự thực đó hiển nhiên như 
cơm để ăn, không khí để thở có gì đâu mà phải cấm kỵ đến nỗi văn 
chương không được phép đề cập đến. Những bước chân táo bạo của 
Hồ Xuân Hương vào cuối thế kỷ 18 mãi đến đầu thế kỷ 20 các nhà 
văn phương tây như D.H. Lawrence chẳng hạn mới dám diễn tả đến 
trong một tác phẩm rất được truyền tụng là Lady Chatterley’s Lover.  
 Chuyện chăn gối theo Hồ Xuân Hương không những giúp 
cho âm dương hòa hợp mà còn là một nghĩa vụ nặng nề của người nữ 
giúp người nam vượt qua những khó khăn của cuộc đời như chiếc 
quạt đã làm “mát mặt anh hùng khi tắt gió”, hoặc giúp “che đầu quân 
tử lúc sa mưa”. Nghĩa vụ đó đáng được trọng vọng ngang hàng nghĩa 
vụ của phái nam. Đó là nghĩa vụ vừa làm vợ vừa làm mẹ “thân cò lặn 
lội bờ sông”, vừa thỏa mãn chồng vừa ru dỗ con thơ: ”bố cu lổm 
ngổm bò trên bụng / thằng bé hu hơ khóc dưới hong”. Còn hình ảnh 
nào sống động hơn để vẻ nên vai trò nặng nề đó của người đàn bà. 
   Nhưng có thể còn hơn thế nữa, Hồ Xuân Hương qua bài thơ 
Kẽm Trống đã một cách tinh tế tả cảnh “vượt cạn” của phụ nữ đồng 
thời nói lên nghĩa vụ cao cả của đàn bà là sanh ra trẻ con, một nghĩa 
vụ hơn hẳn đàn ông vì đàn ông không thể làm được. Bài thơ Kẽm 
Trống mới đọc qua chỉ như là một bài thơ tả cảnh nhưng với một 
người khinh bạc và hay dùng chữ hai nghĩa cũng như thường hay nói 
lái như Hồ Xuân Hương, ta phải tìm hiểu ý nghĩa bài thơ này một 
cách cặn kẽ hơn (12).  
   Trước hết, trong bài thơ này có rất nhiều từ liên quan đến 
nước như: “sông”, “sóng”, “sóng dồn”, “nước”, “vỗ”, “nước vỗ”, 
“long bong”, “thùng” ...  Trong chỉ có 56 chữ của bài thơ mà Hồ 
Xuân Hương đã dùng đến 9 từ liên quan đến nước. Có phải chăng bà 
đã nghĩ đến cái mà sau này Helene Cixous thường nhắc tới trong Le 
Rire de la Meduse là hình ảnh nước đại dương. Có phải chăng Hồ 
Xuân Hương cũng giống như Cixous đã dùng đến hình ảnh nước để 
ám chỉ nước trong bào thai bụng mẹ (13). 
 Ngoài ra, trong bài thơ Kẽm Trống còn có một số các từ đáng 
chú ý khác là: “trống”, “hang”,  “hẹp”, “ra khỏi”, “rộng thùng”, “qua 
cửa mình (ơi)”, “nỗi bưng bồng”... Chữ trống cho ta liên tưởng đến 
bụng bầu của người đàn bà sắp đến ngày sanh nở và ngay câu mở đầu 
“hai bên thì núi, giữa thì sông” cho ta thấy cảnh người sản phụ đang 
nằm trong tư thế sẵn sàng sanh con. Các nhóm từ khác như qua cửa 
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mình, hang, hẹp, ra khỏi, rộng thùng cộng với ý tưởng nước trong bào 
thai bụng mẹ vừa dẫn giải ở trên cho ta hình dung đến cảnh tượng 
như sau: đứa bé từ trong bụng to như cái trống xuôi theo đường âm 
hộ nhỏ hẹp nhờ nước tràn ra từ bào thai để rồi sau đó vượt ra khỏi cửa 
mình của mẹ để vào một thế giới không gian rộng thùng và được tiếp 
nhận bồng ẩm bởi người thân..  
 Hồ Xuân Hương qua ẩn ý của bài thơ này muốn cho người 
đàn ông thấy là đàn bà có một nhiệm vụ rất là thiêng liêng, cao cả hơn 
hẳn đàn ông là nhiệm vụ sanh con và sanh ra sự sống.  Thêm vào đó, 
trong hai câu kết “qua cửa mình ơi, nên ngắm lại / nào ai có biết nỗi 
bưng bồng ” Hồ Xuân Hương còn muốn nhắn gởi chung phái nam 
hãy “ngắm lại” mình để nhớ là tất cả đàn ông đều đã đi qua “cái cửa 
đó” cũng như đừng quên ”nỗi bưng bồng” khổ nhọc của mẹ hay 
người nữ.  
 Khi chống lại trật tự xã hội phụ quyền, Hồ Xuân Hương 
muốn kêu gọi thiết lập một trật tư xã hội mới trong đó không còn 
những cảnh phân biệt đối xử: “kém cạnh cho nên mang tiếng hoẻn / 
đủ đồng ắt hẳn đóng nên quan”. Đặc biệt bà đã ngang nhiên chống lại 
thành kiến xã hội ruồng bỏ người phụ nữ chửa hoang: “quản bao 
miệng thế lời chênh lệch / những kẻ không mà có mới ngoan”. Trật tự 
xã hội mới mà bà mong muốn là một trật tự trong đó phụ nữ nói riêng 
và mọi người nói chung phải được bình đẳng, không còn phải chịu 
cảnh “cầm bằng làm mướn, mướn không công” nữa. 
 Hồ Xuân Hương đã đặc biệt chống đối kịch liệt chế độ đa thê 
của xã hội đương thời. Với kinh nghiệm bản thân sau hai lần lập gia 
đình với Tổng Cóc và ông phủ Vĩnh Tường bà thấy rõ chế độ đa thê 
rất phổ biến trong xã hội phong kiến là một sự bất công của xã hội 
phụ quyền. Đàn ông thì năm thê, bảy thiếp trong khi đó đàn bà phải 
chính chuyên một chồng. Cho nên thân phận người đàn bà, đặc biệt là 
các tì thiếp thì thật đáng thương chẳng khác gì một thứ nô lệ hay một 
thứ dụng cụ tình dục cho đàn ông. Tuy mang tiếng là vợ nhưng về 
phương diện sinh lý bình thường người làm thiếp cũng không được 
quyền đòi hỏi:  “kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng / năm khi mười họa, 
nên chăng chớ / một tháng đôi lần, có cũng không”. Tuy vậy, làm 
thiếp vẫn còn đỡ hơn các phụ nữ chẳng may phải lâm vào cảnh: “cán 
cân tạo hóa rơi đâu mất” khiến cho “cọc nhổ đi rồi lỗ bỏ không” thì ô 
hô “miệng túi càn khôn” đành phải khép lại cả đời vì xã hội phụ 
quyền không chấp nhận cho người đàn bà được đi bước nữa.  
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 Sự chống đối của Hồ Xuân Hương có vẻ như không tích cực 
như các thế hệ phụ nữ của phương tây sau này đã đòi hỏi phụ nữ phải 
được giải phóng sinh lý. Nhưng giữa một xã hội phong kiến của nho 
gia với bao nhiêu là chèn ép về tinh thần lẫn vật thể thì chỉ một sự chỉ 
trích một cách táo bạo như ta vừa thấy đã là một hành động quá tích 
cực rồi.  
 Trước những trói buộc của xã hội, nhiều lúc bà cũng mơ được 
thoát ra khỏi các tập tục, các lễ giáo, và các ý hệ phong kiến khắc 
nghiệt để làm nên nhiều sự nghiệp lẫy lừng hơn: “ví đây đổi phận làm 
trai được / thì sự anh hùng há bấy nhiêu” và có lúc bà cũng muốn “dơ 
tay với thử trời cao thấp / xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài”. Nhưng sức 
người có hạn mà ước lệ xã hội khắc khe đã có từ ngàn đời nên bà chỉ 
đành trăn trở trong đêm khuya mà than cho thân phận: “canh khuya 
văng vẳng trống canh dồn/ trơ cái hồng nhan với nước non”. Tuy 
cũng than vãn khi lẻ loi cô độc lúc đêm khuya thanh vắng, nhưng bên 
ngoài bà là một người nhiều nghị lực: “thân này đâu đã chịu già tom” 
và bà thường hay kêu gọi phụ nữ khác (hay bà tự nhũ mình) là chớ có 
khóc than mà phải luôn vùng lên tranh đấu: “nín đi kẻo thẹn với non 
song”. 
  Đúng là không thẹn với non sông, tên tuổi Hồ Xuân Hương 
và thơ của bà đã vượt thời gian và không gian nhỏ hẹp của Việt Nam 
đi vào thế giới văn chương toàn cầu. John Balaban là một giáo sư tại 
Viện Đại học North Carolina và là một nhà thơ nổi tiếng đã từng đoạt 
các giải thưởng về thơ xuất sắc của Viện Hàn Lâm Các Thi sĩ Hoa Kỳ 
có một lần lạc đến Việt Nam và lạc vào vườn thơ của Hồ Xuân 
Hương. Khách lãng du đã bị mê hoăc bởi “hương xuân” đến nỗi phải 
bỏ ra bao công sức trong nhiều năm trời để dịch thơ Hồ Xuân Hương 
ra tiếng Mỹ và xuất bản thành sách với nhan đề là “Spring Essence: 
The Poetry of Ho Xuan Huong” để giới thiệu với độc giả phương tây 
(14). 
  Nhờ đó mà “hương xuân” của nền văn chương Đại Việt đã 
bay tỏa ngào ngạt nơi trời tây khiến nguyên Tổng thống Hoa kỳ Bill 
Clinton cũng biết đến và trong bữa quốc tiệc tại Hà-nội nhân chuyến 
viếng thăm Việt Nam vào tháng 11 năm 2000 đã phải nhận xét là “Sự 
toàn cầu hóa đang đem thế giới lại gần Việt Nam cũng như đem Việt 
Nam lại gần với thế giới... Những bài thơ từ 200 năm trước của Hồ 
Xuân Hương đã được ấn hành tại Mỹ—bằng tiếng Anh, bằng tiếng 
Việt, và cả bằng chữ Nôm nữa, đây là lần đầu tiên lối chữ cổ của Việt 
Nam đã được thực hiện bằng in ấn. ("Globalization is bringing the 
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world to Vietnam and also bringing Vietnam to the world... The 200-
year-old poems of Ho Xuan Huong are published in America--in 
English, in Vietnamese, and even in the original Nôm, the first time 
ancient Vietnamese script has come off a printing press.") (15).  
 Hai tờ báo Mỹ chuyên về thơ là The American Poetry Review 
số ra tháng 9 và 10 năm 2000 (volume 29, số 5) (16) và Poetry Daily 
Review cũng có đăng bài viết về bà và ý kiến của đọc giả về thơ của 
Hồ Xuân Hương sau khi đọc quyển sách của John Balaban (17). Hãy 
nghe một đọc giả của Poetry Daily Review là G. Merritt đã say mê 
thơ Hồ Xuân Hương ra sao: “Bộ sưu tập (thơ) đầy gợi cảm này làm 
tôi  hi vọng còn thêm nữa. Điều thất vọng duy nhứt của tôi là khi biết 
rằng mấy trăm trang sách này đã thể hiện gần hết thơ của Hồ Xuân 
Hương. Quyển sách mỏng này thật là sáng chói”. (“This sensually-
rich collection left me hoping for more. My only disappointment was 
learning that these hundred pages represent "most of Xuan Huong's 
extant poetry". This thin book shines brightly.”) (18).  
  
         Không những đọc giả mà cả các tác giả tăm tiếng cũng ca ngợi 
thơ của bà. Neil Sheehan,tác giả quyển sách nói về Việt Nam A 
Bright Shining Lie, đã nhận xét  “Bà là người đàn bà, ngoài tài ba về 
văn chương còn có được đức tánh can trường ViệtNam, và dám thách 
thức các ước lệ đương thời”. (“She was a woman who possessed, 
along with her literary talent, that great Vietnamese virtue of courage, 
and dared to defy the conventions of her time"). Frances 
Fitzgerald,tác giả một quyển sách viết về Việt Nam khác là Fire in the 
Lake cũng đã ghi nhận: "Qua cách dịch của John Balaban, thơ của Hồ 
Xuân Hương vừa dí dỏm, vừa chua cay, và sâu sắc đáng được có một 
chỗ đứng trong nền văn chương thế giới. Tôi thích tưởng tượng cảnh 
tác giả các bài thơ đó, cô gái hư của thế kỷ 18 ở Việt Nam, phóng 
những mũi tên đầy khiêu gợi vào thái độ đạo đức giả về giới tánh của 
mọi lứa tuổi và mọi nhóm văn hóa” (“In John Balaban's translation, 
the poetry of Ho Xuan Huong—witty, caustic, and profound should 
find its place in world literature. I like to imagine its author, the 
brilliant bad girl of eighteenth century Vietnam, throwing her 
erotically charged darts into the sexual hypocrisy of all ages and 
cultures"). Tập chí Utne Reader thì quả quyết hơn cho: “Hồ Xuân 
Hương rõ rệt là một thi sĩ xuất sắc nhứt từ trước tới nay" (“Ho Xuan 
Huong was, simply, one of the most remarkable poets who ever 
lived") (19). Còn đối với Philip Gambone của tạp chí New York 
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Times Book Review thì Hồ Xuân Hương là một trong những thi sĩ vĩ 
đại của Việt Nam (20). 
 Hồ Xuân Hương không những được sách vở và báo chí 
phương tây tôn vinh mà cả các đài phát thanh cũng góp lời ca ngợi. 
Cơ sở phát thanh National Public Radio ở Washignton DC (NPR), 
một đài nổi tiếng về các chương trình thông tin văn hóa phục vụ 16 
triệu thính giả với 640 đài và hệ thống internet đã giới thiệu thơ của 
Hồ Xuân Hương trong buổi phát thanh ngày 12 tháng 11 năm 2000 
(21). Đài phát thanh New Hampshire Public Radio (NHPR) trong 
buổi phát thanh ngày 8 tháng 7 năm 2001, phóng viên Kevin Gardner 
cho “bà đã thành công như là một thi sĩ phái nữ trong một thời đại 
văn học ngự trị bởi phái nam. Bà đã làm thơ bằng ngôn ngữ thông 
thường của quần chúng thay vì dùng chữ Hán thông thái của giai cấp 
trí thức Việt Nam, nhưng lại được cả hai giới nông dân và quan lại mê 
thích. Thơ bà thách thức những ước lệ xã hội và tính dục trong một 
thời đại mà sự phản kháng như vậy bị coi là cấm kỵ, tuy nhiên thơ bà 
không những được khoan hồng mà còn được tán dương bởi những 
người cầm quyền. Địa vị trí thức như một thi sĩ hàng đầu của bà được 
truyền tụng như huyền thoại...” (She triumphed as a female poet in a 
literary age overwhelmingly dominated by men. She wrote in the 
language of the common people rather than the scholarly Chinese of 
Vietnam’s elite class, yet appealed equally to peasants and mandarins. 
Her poetry defied social and sexual convention at a time when such 
dissent was taboo, yet she was not only tolerated, but celebrated, by 
those in power. Her intellectual standing as a poet of the first rank 
was legendary...) (22). 
     Tóm lại, Hồ Xuân Hương là một nữ lưu Việt Nam tiền 
phong, là một thiên tài có cá tánh độc đáo có một không hai trong nền 
văn học Việt Nam.  Bà đã tiên phong nói lên tiếng nói của phụ nữ 
chống lại sự áp bức của cơ chế phụ quyền. Hồ Xuân Hương người 
đầu tiên dám dùng thơ văn để tôn vinh một vấn đề hết sức cấm kỵ 
trong văn chương là tính dục một cách đầy mỹ học. Lịch sử đã chứng 
tỏ sự phản kháng và cảm thông của bà về thân phận của phụ nữ là con 
đường chánh đáng. Bà đã đi những bước thật dài trước thời đại của bà 
và tiếng nói của bà đã làm bao nhiêu tâm hồn phải thổn thức. Tiếng 
nói thơ văn của Hồ Xuân Hương đã vượt không gian và thời gian để 
nối kết nền văn học Việt Nam với toàn cầu và làm hãnh diện cho nền 
văn thơ Việt. 
         Nguyễn Minh Triết 
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Mc Nguyeãn Traàn Quyù giôùi thieäu thaønh phaàn BTC Hoäi Ngoä Muøa Xuaân 2004: 
Phaïm Thò Minh (Tröôûng BTC), Döông Queá Lan, Leâ Taán Thaønh, Nguyeãn Theá 
Linh vaø Nguyeãn Vaên Cung. - Cac cöu SVLK Nguyeãn Tieán Ñaït, Phaïm Thò 
Minh, nguyeãn Hoan, Lan & Phu quaân Bs. Nguyeãn Ñöùc Ñònh, vaø Nguyeãn 
Ngoïc Tuùy trong tieát muïc ñoàng ca. (hình döôùi) 
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SINH HOÏAT CÖÏU SINH VIEÂN LUAÄT 
KHOA VIEÄT NAM TAÏI HOUSTON. 
DUY ANH 

 
        
          Moät caùch toång quaùt xin ñöôïc töôøng trình cuøng quyù Giaùo sö vaø 
caùc baïn cöïu sinh vieân luaät khoa khaép nôi: 
         Sau cuoäc Hoäi Ngoä Muøa Xuaân 2000 cuûa cöïu sinh vieân Ñaïi Hoïc 
Luaät Khoa Saøi Goøn, Caâu Laïc Boä Luaät Khoa Vieät nam ñöôïc hình 
thaønh nhö moät toå chöùc ñieàu hôïp caùc sinh hoïat aùi höõu vaø tri thöùc cuûa 
caùc cöïu sinh vieân luaät khoa Vieät nam, trong ñoù haàu heát laø caùc cöïu 
sinh vieân Ñaïi hoïc Luaät khoa Saøi Goøn. 
         
        Töø ñoù ñeán nay, moïi sinh hoïat aùi höõu cuõng nhö tri thöùc ñaõ ñi vaøo 
neà neáp.  
         Veà aùi höõu, vôùi caùc hoïat ñoäng töông thaân töông aùi ñöôïc theå 
hieän qua caùc cuoäc thaêm vieáng, chia xeû buoàn vui giöõa caùc cöïu sinh 
vieân luaät khoa vaø gia ñình, tröïc tieáp hay qua caùc phöông tieän truyeàn 
thoâng moãi khi höõu söï. Nhöõng buoåi hoäi hoïp baát thöôøng qua nhöõng 
böõa aên toái thaân maät ñeå chaøo möøng caùc cöïu sinh vieân luaät khoa töø  
phöông xa ñeán Houston. Nhaát laø moãi naêm, töø 7 naêm qua, ñeàu coù toå 
chöùc ngaøy hoïp maët truyeàn thoáng Hoäi Ngoä Muøa Xuaân vaøo thaùng 3, 
ñeå caùc cöïu sinh vieân cuøng gia ñình vaø quyù thaân höõu hoïp maët haøn 
huyeân, taâm tình, hoøai nieäm vaø möøng xuaân môùi. Cuoäc Hoäi Ngoä Muøa 
Xuaân 2007 naêm nay ñöôïc toå chöùc vaøo ngaøy Chuû Nhaät 18 thaùng 3 
naêm 2007. 
          
         Nhaân dòp naøy moät Ñaëc san Luaät khoa 2007, cuõng nhö nhöõng 
Ñaëc san Luaät khoa ñöôïc phaùt haønh trong maáy naêm tröôùc, ñeàu mang 
yù nghóa nhö laø moät saûn phaåm tri thöùc cuûa moät taäp theå, tuy khoâng 
mang tính tieâu bieåu cuûa moät taäp theå cöïu sinh vieân luaät khoa roäng 
lôùn, song theå hieän thieän chí cuûa moät thaønh phaàn cöïu sinh vieân nhoû 
beù muoán laøm moät ñieàu toát ñeïp cho taäp theå luaät khoa chuùng ta. Maët 
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khaùc, töø naêm 2003, nguyeät san Luaät phaùp & Ñôøi soáng do moät nhoùm 
cöïu sinh vieân Luaät khoa Saøigoøn aán haønh döôùi söï baûo trôï cuûa Caâu 
Laïc Boä Luaät khoa Vieät Nam nhaèm “thoâng tin, nghò luaän, giaûi ñaùp 
phaùp luaät vaø phaùp cheá xaõ hoäi”, ñeán nay ñaõ böôùc vaøo naêm thöù tö. Moät 
tôø baùo thöïc duïng, höõu ích , giaûi trí laønh maïnh ñaõ ñöôïc ñoäc giaû ñoàng 
höông khaép nôi ñoùn nhaän vôùi nhieàu thieän caûm. 
         Ñeán cuoái naêm, laø böõa aên Taát Nieân ñöôïc toå chöùc ngay sau Ñaïi 
Hoäi Thöôøng Nieân cuûa Caâu Laïc Boä Luaät Khoa Vieät nam thöôøng hoïp 
vaøo thaùng 12 haøng naêm. 
         Moät vaøi hoïat ñoäng coù tính thöû nghieäm, nhö  Traïi Heø Luaäït 
Khoa, ñaõ toå chöùc ñöôïc moät laàn ôû baõi bieån Gaveston, Houston vaøo 
thaùng 8 naêm 2004. Naêm nay, Ban Ñieàu Haønh Caâu Laïc Boä Luaät 
Khoa Vieät nam döï tính seõ toå chöùc Traïi Heø Luaät Khoa 2007. Ñoàng 
thôøi cuõng döï tính toå chöùc haøng thaùng “Ñeâm Luaät Khoa” (Neáu toå 
chöùc buoåi toái) hay “Chieàu Luaät Khoa” (Neáu toå chöùc vaøo moät chieàu 
Chuû Nhaät naøo ñoù) ñeå caùc cöïu sinh vieân vaø thaân höõu coù dòp gaëp gôõ, 
trao ñoåi. Noäi dung laø caùc ñeà taøi thuyeát trình, hoäi luaän veà  moïi laõnh 
vöïc chính trò, kinh teá vaên hoùa coù tính thôøi söï hay lòch söû ñöôïc nhieàu 
ngöôøi quan taâm, xen keõ laø caùc tieát muïc vaên ngheä vaø moät böõa aên 
thaân maät. 
         Töïu chung, moïi sinh hoïat aùi höõu hay tri thöùc töø tröôùc ñeán nay 
cuõng nhö  trong töông lai cuûa Caâu Laïc Boä Luaät Khoa Vieät nam ôû 
Houston, Texas, Hoa Kyø, ñeàu chæ nhaèm ñem laïi ít nhieàu höõu ích cho 
nhau, cho con ngöôøi,ø xaõ hoäi, coäng ñoàng, ñaát nöôùc, vaø taïo ñöôïc nieàm 
vui cho  caùc cöïu sinh vieân luaät khoa vaø gia ñình naøo coù nhu caàu tìm 
ñeán vôùi nhau qua sinh hoïat taäp theå. Ñoàng thôøi qua ñoù, cuûng coá tình 
ñoøan keát yeâu thöông gaén boù giöõa nhöõng ngöôøi töøng coù chung moät 
quaù khöù ít nhieàu töï haøo, nhöõng cöïu sinh vieân luaät khoa Vieät nam, 
ñoàng lieâu, ñoàng moân Luaät Khoa Saøi goon, Luaät khoa Hueá, luaät khoa 
Caân Thô vaø caùc tröôøng luaät khaùc ôû haûi ngoïai... 
         Sau ñaây laø moät soá sinh hoïat tieâu bieåu moät naêm qua, naêm 2006, 
cuûa gia ñình cöïu sinh vieân luaät khoa taïi Housto, Texas, Hoa Kyø. 
         
        DUY ANH 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ ĐẠI HỘI THƯỜNG 
NIÊN CÂU LẠC BỘ LUẬT KHOA VIỆT NAM 
2007 TẠI HOUSTON, TEXAS, HOA KỲ 

(31 THÁNG 12 NĂM 2006) 
 
Cựu sinh viên Luât khoa & Quan khách tham dư Đại Hội Thường Niên 
Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam & Dạ tiệc tất niên 2006 tại Phòng Hôi 
Nhà hàng Phoenix Seafoods trên Đại Lộ Bellaire vùng Southwest 
Houston, Texas, Hoa Kỳ.(31-12-2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Một góc 

phòng 
hội trong 

nghi 
thức 

chào cờ 
khai maïc 
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Chủ tịch Hội 

Đồng Thường 
Vụ Đại Hội 
Nguyễn Thế 
Linh chào 
mừng  quan 
khách và tuyên 
bố khai mạc 
Đại Hội 
Thường Niên 
Câu Lạc Bộ 
Luật Khoa Việt 
Nam 2006. 
 
 
 

Chủ tịch Câu Lạc Bộ Luật khoa Việt Nam Thiện Ý Nguyễn Văn 
Thắng đọc báo cáo họat động  trong năm 2006 và dự họach họat 
động  của CLBLKVN trong năm 2007. Vaø Bà Dương  Quế Lan 
Thủ quỹ CLBLKVN (hình 2: áo trắng) báo cáo thu – chi tài chánh 
năm 2006 (döôùi) 
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Đài truyền hình SBTN phỏng vấn  Chủ tịch Câu Lạc Bộ Luật Khoa 
Việt Nam Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng và Tổng Thư Ký CLBLKVN 
Hồng Vân. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bà Dương Quế Lan Thủ Quỹ và CSVLK Trương Đình Luân Phó 
Chủ tịch Nội Vụ CLBLKVN  - CSVLK Lê Tấn Thành & CSVLK 
Nguyễn Văn Quất trong một ca khúc mừng xuân “sắp đến dzồi”. 
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Một góc phòng Đại Hội với CSVLK Nguyễn Trần Quý và CSVLK Nguyễn 
Văn Cung Thư Ký Hội Đồng Thường Vụ Đại Hội CLBLKVN . . . Và 
CSVLK Tường Quy cựu Hoa Khôi Đồng Khánh năm mô phát biểu trong 
Đại Hội , người đứng bên là CSVLK Nguyễn Thế Linh(H. döôùi) 
 
 
.   
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CUOÄC HOÄI NGOÄ MUØA XUAÂN 2006 CÖÏU SINH 
VIEÂN LUAÄT KHOA VIEÄT NAM TAÏI HOUSTON, 
TEXAS, HOA KYØ.(16-4-2006) 
 

Töôøng thuaät: 
 Duy Anh 
Hình aûnh:  
Phaïm Minh & 
Maëc Khaùch 
         
          
 
         Cuoäc Hoäi 
Ngoä Muøa Xuaân 
2006 cuûa caùc 
cöïu sinh vieân 

Luaât Khoa Vieät Nam taïi Houston ñaõ dieãn ra töø 7:30 ñeán 12:00 vaø 
keát thuùc toát ñeïp vaøo chieàu toái Chuû Nhaät  16 thaùng 4 naêm 2006 vöøa 
qua taïi nhaø haøng  Phoenix Seafoods treân Ñaïi loä Bellaire vuøng 
Southwest Houston, Texas, Hoa Kyø.   
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Tröôûng Ban Toå Chöùc Hoàng Vaân chaøo möøng quan khaùch - Thieän YÙ Chuû 
tòch CLBLKVN tuyeân boá khai maïc Hoäi Ngoä Muøa Xuaân 2006 cöïu SVLKVN 

MC. Quyønh Lan & MC  Leâ Taán 
Thaønh 
      
  Ñaõ coù khoaûng 200 cöïu sinh vieân 
Luaät khoa, gia ñình vaø thaân höõu 
tham döï cuoäc hoäi ngoâ naøy, trong 
ñoù coù Giaùo sö Mai Vaên Leã, 
nguyeân Giaùo sö Ñaïi hoïc Luaät 
khoa Saøigoøn, oâng Ñoã Minh  Ñöùc 
Chuû tòch Coäng Ñoàng Ngöôøi Vieät 
Quoác Gia Houston vaø Vuøng Phuï 
Caän, ñaïi dieän moät soá ñoaøn theå: 
OÂng baø Hoà Saéc Hoäi Thieáu Sinh 
quaân QLVNCH, OÂng Ñoã Kim 

Baûng Hoäi Haûi Quaân,  OÂng Cuø Minh Khaùnh Hoäi AÙi Höõu Quang 
Trung, Lieân Minh Daân chuû Vieät nam. . .  
         Veà phía caùc cô quan truyeàn thoâng tham dö  Hoäi Ngoä Muøa 
Xuaân  2006 cöïu sinh vieân luaät khoa Vieät Nam, coù söï hieän dieän cuûa 
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oâng Baø Vuõ Vaên Hoa baùo Vieät Nam Môùi, Quoác Bình vaø nhoùm phoùng 
vieân ñaøi truyeàn hình Vieät Nam SBTN, OÂng Nguyeãn Vaên Quaát baùo 
Luaät phaùp & Ñôøi soáng, OÂng Huøng baùo Theá Giôùi Ngheä Só, vaø ñaïi 
dieän caùc Ñaøi phaùt thanh Little Saøigoøn Radio, Ñaøi Tieáng Nöôùc Toâi. . . 
         Theo anh Thieän YÙ nguyeãn Vaên Thaéng, Chuû tòch Caâu Laïc Boä 
Luaät Khoa Vieät Nam cho bieát  thì ñaây laø cuoäc Hoäi Ngoä MuØa Xuaân  
cöïu sinh vieân Luaät Khoa laàn thöù 7 taïi Houston, keå töø cuoäc  Hoäi Ngoä 
Muøa Xuaân  cöïu sinh vieân Luaät Khoa Saøigoøn naêm 2000, ñöa ñeán söï 
hình thaønh Caâu Laïc Boâ Luaät Khoa Vieät Nam(CLBLKVN). Keå töø 
ñoù, haøng naêm CLBLKVN ñeàu coù töï nguyeän ñöùng ra toå chöùc ngaøy 
Hoäi Ngoä  Muøa Xuaân truyeàn thoáng vaøo thaùng 3 moãi naêm. Rieâng naêm 
nay, vì coù cuoäc Hoäi Ngoä Muøa Xuaân  cöïu sinh vieân luaät khoa haûi 
ngoaïi döï truø toå chöùc vaøo ñaàu thaùng 3-2006  taïi San Jose Mieàn Baéc 
California, song phuùt choùt do nhöõng khoù khaên cuûa Ban toå Chöùc taïi 
ñòa phöông neân cuoäc hoäi ngoä ñaõ khoâng thaønh, do vaäy maø cuoäc Hoäi 
Ngoä Muaø Xuaân cöïu sinh vieân Luaät Khoa ôõ Houston  ñaõ toå chöùc treã 
moät thaùng. 

 
Baø Queá Lan,Thuû Quyõ thay 

maët BTC kính taëng hoa  GS. 
Mai Vaên Leã 
       
        Theo coâ Hoàng Vaân, 
hieän laø Toång Thö Kyù Hoäi 
Ñoàng Ñieàu Haønh 
CLBLKVN, cuõng laø Tröôûng 
Ban Toå chöùc  Hoäi Ngoä Muøa 
Xuaân 2006 cöïu sinh vieân  
Luaät Khoa Vieät Nam  naêm 

nay, thì noäi dung vaãn bao goàm caùc phaàn chính yeáu cuõng nhö moïi 
naêm: Tröôùc heát laø phaàn nghi thöùc goàm caùc tieát muïc:  chaøo côø Vieät – 
Myõ vaø maëc nieäm caùc anh huøng haøo kieät cuûa lòch söû Vieät nam vaø 
Hoa Kyø, töôûng nieäm caùc giaùo sö vaø caùc cöïu sinh vieân luaät khoa ñaõ 
khuaát,  lôøi chaøo möøng vaø caûm ôn cuûa Tröôûng Ban Toå Chöùc, Chuû tòch 
CLBLKVN  phaùt bieåu veà  muïc ñích vaø yù nghóa cuûa ngaøy Hoäi Ngoä 
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Muøa Xuaân haøng naêm cuûa gia ñình Luaät Khoa Vieät nam taïi Houston 
vaø tuyeân boá khai maïc Hoäi Ngoâ.  
 

-Ca só Sôn Huy (Cöïu 
SVLK Nguyeãn Ngoïc 
Tuùy) 
        Ñaëc bieät naêm 
nay, vì môùi baàu laïi 
caùc thaønh vieân Hoäi 
Ñoàng Thöôøng Vuï Ñaïi 
Hoäi vaø Hoäi Ñoàng 
Ñieàu Haønh Caâu Laïc 
Boä Luaät Khoa Vieät 
nam nhieäm kyø (2006-

2008), neân coù theâm phaàn giôùi thieäu vaø trình dieän caùc nhaân söï naøy. 
Keá ñeán laø ñoïc thö chuùc möøng Hoäi Ngoâ cuûa caùc giaùo sö  Luaät Khoa ôû 
xa khoâng ñeán döï ñöôïc vaø dieãn töø cuûa caùc  giaùo sö hieän dieän. Naêm  
nay vì toå chöùc gaáp ruùt neân khoâng kòp môøi caùc giaùo sö töø xa ñeán, neân 
chæ coù moät trong hai giaùo sö  Luaät khoa hieän cö nguï taïi Houston ñeán 
tham döï vaø leân phaùt bieåu, ñoù laø Giaùo sö Mai Vaên Leã, naêm nay ñaõ 
ngoaøi 80 tuoåi, song söùc khoû vaãn coøn khaù toát vaø ñaõ töøng tham dö ïhaàu 
heát caùc cuoäc Hoäi Ngoä Muøa Xuaân cöïu sinh vieân Luaät Khoa tröôùc 
ñaây. Rieân Gs, Leâ Ñình Chi vì lyù do rieâng ñaõ khoâng ñeán döï ñöôïc. 

-Hoàng Vaân &  Jimy 
Löông Q. Huy trong moät 
ca khuùc ngoïai quoác 
thònh haønh thôøi thaäp 
nieân 60 
         Ngoaøi phaàn nghi 
thöùc laø phaàn daï tieäc 
vaø daï vuõ möøng xuaân, 
vôùi caùc tieát muïc vaên 
ngheä chuû ñeà  “hoaøi 
Nieäm” qua caùc ca 
khuùc vaên thô thònh 
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haønh trong giôùi sinh 
vieân ngaøy xöa, taát 
nhieân khoâng theå 
thieáu baøi ca truyeàn 
thoáng “traû laïi em 
yeâu khung trôøi ñaïi 
hoïc, con ñöôøng Duy 
Taân caây daøi boùng 
maùt. . .” . 

OÂng Taây Nguyeãn V. 
Quaát & Baø Ñaàm Hoàng 
Vaân  trong moät  khuùc 
nhaïc Phaùp ñöôïc öa 

thích ngaøy xöa 
          Naêm nay baøi ca naøy ñaõ ñöôïc ca só Kim Khaùnh cuõng laø moät 
cöïu SVLK  caát cao lôøi ca ñaày gôïi nhôù nhöõng kyû nieäm thaân thöông 
cuûa moät thôøi ñaõ qua. Ngoaøi caùc  cöïu sinh vieân trình baày caùc tieát muïc 
vaên ngheä nhö Sôn Huy, Hoàng Vaân, Bs. Nguyeãn Ñöùc Ñònh vaø phu 
nhaân Ngoïc Lan. . .coøn  coù sö tham gia cuûa moät soá thaân höõu nhö 
Coâng Taâm vaø caùc ca ngheä só  chuyeân nghieäp nhö: Tieåu Muoäi, Nhaät 
Tuaán, Myõ Hoàng,Myõ Loan, nhaïc só döông caàm Voõ Ñöùc Phöông, 
Nhaïc só guitar Hoaøng Long.  

 < - -Tuaán Anh & Kim 
Khaùnh ñang heùt to “Traû laïi 
em yeâu, kng trôøi Ñaïi Hoïc, 
con Ñöôøng Dut Taân, caây daøi 
boùng maùt. . .” 
         Ñaëc bieät hôn nöõa laø 
coù hai maàm non vaên ngheä 
laø chaùu Ngoïc Tuyeán  vaø 
Ngoïc Tuaán  môùi  saùu baåy 
tuoåi song ñaõ trình dieãn  
caùc tieát muïc vaên ngheä daân 
ca thaät xuaát saéc vaø noùi 
tieáng vieät chuùc thoï cha 
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chuù tham dö Hoâi Ngoâ  raát löu loùat vaø caûm ñoäng.   
 

Anh  em xum vaày 
         Cuoäc Hoäi Ngoä Muøa 
Xuaân 2006 cöïu sinh vieân 
Luaät Khoa Vieät Nam taïi 
Houston, tieåu bang Texas  
ñöôïc ñieàu khieån bôûi 
Quyønh Lan, hieän laø xöôùng 
ngoân vieân chính cuûa ñaøi 
Little Saøigon Radio, vaø 
cöïu SVLK Leâ Taán Thaønh, 
nguyeân Toång Thö Kyø Hoäi 
Ñoàng Ñieàu Haønh 
CLBLKVN vaø töøng laø 
Tröôûng Ban Toå Chöùc Hoäi 
Ngoâ Muøa Xuaân 2003..  
     - *Ban Tieáp Taân  
ñang baøn chuyeän. . .tieáp 
taân       
          
      Hoäi Ngoâ Muøa Xuaân 

2006 cöïu sinh vieân Luaät khoa Vieät Nam ñaõ khai maïc luùc 7:30 PM 
vaø ñaõ dieãn ra soâi noåi, vui töôi vaø caûm ñoäng, ñuùng nhö  noäi dung 
chöông trình vaø caùc tieát muïc maø Ban Toå Chöùc ñaõ döï hoaïch. Nhaát laø 
sau khi keát thuùc vaøo luùc quaù nöøa ñeâm Chuû Nhaät 16-4-2006, moïi 
ngöôøi ra veà ñeàu caûm thaáy thoaûi maùi vaø öôùc heïn seõ gaëp laïi nhau vaøo 
Nuøa Xuaân Naêm Tôùi. Vaø nhö theá muïc ñích vaø yù nghóa cuûa ngaøy Hoäi 
Ngoä Muøa  Xuaân  truyeàn thoáng cuûa cöïu sinh vieân luaät khoa laø “thaét  
chaët tình thaân aùi ñoàng moân, ñoàng khoa vaø thaân höõu” aét laø ñaõ ñaït 
ñöôïc. Chuùng toâi, vôùi caûm nhaän cuûa moät ngöôøi tham döï  nghó nhö theá.   
Duy Anh  
* * * * * * * * 
***  
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MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH SINH HOÏAT CUÛA CÖÏU SINH VIEÂN 
LUAÄT KHOA TAÏI HOUSTON, TEXAS, HOA KY 

Ø (2000  - 2006 ) 
 
Giaùo sö Nguyeãn Cao 
Haùch, nguyeân Khoa 
Tröôûng Luaät khoa Saøi 
Goøn, huaán töø trong Hoäi 
Ngoä Muøa Xuaân 2000 
cöïu sinh vieân Luaät Khoa 
Saøigoøn 
 
 
- Gs. Nguyeãn Vaên Canh 
nhaän quaø löu nieäm cuûa 
do CSVLK Phaïm Vaên 
Minh thay maët BTC trao 
taëng (H. treân) – Gs. 
Canh, cöïu Thaåm phaùn 
Trang Só Taán. Baùc só Vuõ 
Ban vaø Baø Bích Ngoïc 
trong Hoäi Ngoâ Muøa 
Xuaân 2000 Cöïu SVLK 

Saøi Goøn .(H. 
döôùi) 
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* Giaùo sö Nguyeãn Huy Ñaåu 
phaùt bieåu vaø nhöõng ngöôøi 
baïn ñoàng moân, ñoàng lieâu 
Luaät khoa nam xöa chuïp 
hình löu nieäm truôùc cöûa nhaø 
haøng Kim Sôn Downtown 
Houston, sau nhöõng giôø Hoäi 
Ngoä Muøa Xuaân cöïu sinh 
vieân Luaät khoa Saøigoøn laàn 
ñaàu tieân naêm 2000(H.giöõa) * 

Vaø CSVLK Nieân Tröôûng Coá Luaät sö Voõ Vaên Quan (H. döôùi) 
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                                                                                                Kyû vaät  
                                                                                          löu nieäm do  
                                                                                         Ban Toå chöùc 
                                                                                         kính taëng caùc  
                                                                                           giaùo sö  
                                                                                          Mai Vaên leã,  
                                                                                          
                                                                                           
 

 
 
 

TaïVaênTaøi 
vaø. . . 
                                    
 
 
 
 
 
 

Phaïm 
Vaên 

Thuyeát 
trongHoäi 

Ngoä Muøa 
Xuaân 

2003 
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                                                      Gs.  
                                                                                       Taï Vaên Taøi – 

 
 
                                             Thaønh 
                                                                                          phaàn Ban Toå  
                                                                                          Chöùc 
                                                                                           (H. giöõa) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
vaø Ban 

Vaên 
Ngheä  

Caâu Laïc 
Boä Luaät 

Khoa 
Vieät Nam 

trong 
Hoäi Ngoä 

Muøa 
Xuaân 

2002 
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Ñoàng 
lôùp: caùc 

CSVLK 
Nguyeãn 

Hoan & 
Phu 

nhaân, 
Tröông 

Ñ. Luaân 
vaø Thieän 
YÙ 

 Ls, 
Nhung & 

Phu Quaân,  
Ls. Linh, 
CSVLKPhaïm 
T. Minh vaø 
Thieän YÙ 
(Haøng ñöùng)- 
2 CSVLK, Ls, 
Lieãn, Ls. Ñaït 
& Phu nhaân 
(haøng ngoài 
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Gs. Nguyeãn Maïnh Huøng (ngoàigiöõa Thieän YÙ & Gs. NguyeãnVaên Ngaûi) ñeán 
Houston thuyeát trình theo lôøi môøi cuûa Caâu Laïc Boä Luaät Khoa Vieät nam vaøo 
thaùng 10-2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gs. Nguyeãn Vaên Ngaûi, Gs. Nguyeãn Cao Haùch & Phu nhaân, Gs. Nguyeãn 
Huy Ñaåu (Ngoài)- Ls. Nguyeãn Theá Linh vaø CSVLK NGuyeãn Vaên Taâm tron 
daï tieäc tieàn Hoäi Ngoä Muøa Xuaân 2000 taïi Houston, TX, Hoa Kyø 
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Teát Thaày 

                
Vaø thaêm 

                
Thaày Mai 
Vaên Leã luùc 
beänh hoïan 
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* Chaøo möøng cöïu Thaåm phaùn Toái Cao Phaùp Vieän VNCH Nguyeãn An 
Thoâng töø Boston tôùi thaêm Houston. (H. tröôùc): Traàn Haïo, Thieän YÙ, Thaåm 
phaùn & Baø Nguyeãn An Thoâng. (Haøng sau): Vuõ Hieån, Nguyeãn Cung, Ls. 
Linh, Ls.Ñaït, Ls. Lieãn vaø Nguyeãn V. Quaát 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Chaøo möøng Ls. Nguyeãn Só Thuõy vaø Phu Quaân töø Connecticut ñeán thaêm 
Houston. (H. Ngoài): Ls. Chính, Ls. Thuùy Nga, Ls. Só Thuïy, Ls. Muoäi. (H. 
ñöùng): Phu quaân lS. Só Thuïy, Ls. Linh, Thieän YÙ, Cöïu Thaåm Phaùn Traàn HaïO 
VA@ Ls. nguyeãn Ngoïc Haûi. 



Ñaëc san Luaät khoa 2007 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaøo möøng Ls. Nguyeãn Theá Kyø töø Vieät nam qua: Ls. Nguyeãn Tieán Ñaït & 
Phu nhaân, Ls. Kyø, Traàn Haïo vaø Thieän YÙ (ngoài) – Ls. Nguyeãn T. Chính, 
Ls. Linh vaø Ls. Nguyeãn Mai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moät phieân hoïp ñònh kyø Lieân Hoäi Ñoàng Caâu Laïc Boâ Luaät Khoa Vieät Nam 
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DANH SAÙCH 

GIAÙO SÖ  LUAÄT KHOA VIEÄT NAM 
 

I/- TAÏI HOA KYØ: 
1/-Gs. Nguyeãn Cao Haùch, 
   San Diego, CA  
2/- Mai vaên Leã 
   Houston, TX  
3/- Leâ Ñình Chi 
   Sugarland, TX  
4/- Phaïm vaên Thuyeát, 
    Mc Lean, VA  
5/-Traàn vaên Lieâm 
    Arcadia, CA   
6/-GS Nguyeãn xuaân Lai 
   San Jose, CA 
7/-GS Traàn nhö Traùng: 
  Fountain Valley,CA  
8/-GSNguyeãn Q. Quyùnh  
  Stockton, CA   
9/- Gs. Vuõ quoác Thuøy  
  Olympia, WA   
10/Gs.Nguyeãn huy Ñaåu, 
  Alexandria, VA  
11/- GS Taï vaên Taøi 
  Brooklin, MA  
12/-GS Nguyeãn M. Huøng  
  Fairfax, VA  
13/-LS Buøi sôn Huy,  

15/-TP/ TC Mai van An  
   San Francisco, CA 
16/- Gs. Nguyeãn Vaên Canh 
        Redwood City, CA  
17/- Gs. Nguyeãn Quoác Trò 
18/- Chaùnh aùn Nguyeãn Vaên 
       Haøo 
II/-*TAÏI PHAÙP: 
19/- GS. Vuõ Quoác Thuùc  
20/-Gs.ChaâuTieán Khöông 
21/-GS.Traàn T.Hoøai Traân  
22/-GS. Taêng Kim Ñoâng   
23/-GS. Leâ Quyù Chi  
24/-GS Vuõ Vieät Höông:  
 

III/-TAÏI CANADA: 
25/-GS Nguyeãn Haûi Bình 

IV/- TAÏI VIEÄTNAM 
26/-Gs.NguyeãnMaïnh Baùch 
27/- Gs. Ñaëng Thò Taùm 
28/- Gs. Phan Taán Chöùc 
 29/-Gs.Nguyeãn Vaên Ngoân 
          

14/-Chaùnh aùn Haø Nhö Vinh  
   o Orange county, CA 
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     DANH SAÙCH GIAÙO SÖ LUAÄT KHOA  
ÑAÕ QUA ÑÔØI 

Toøan theå Cöïu sinh vieân  Ñaïi Hoïc Luaät Khoa Saøi Goøn thaønh 
kính töôûng nieäm Quyù Giaùo sö: 

 
1/- Gs. Nguyeãn Ñoä                       - Ñaõ qua ñôøi taïi Phaùp Quoác 
2.- Gs. Hoà Thôùi Sang                   - Ñaõ qua ñôøi taïi California,  
                                                                                    Hoa Kyø 
3.- Gs. Trònh Xuaân Ngaïn            - Ñaõ qua ñôøi taïi Phaùp Quoác. 
4.-Gs. Nguyeãn Huy Chieåu            - Ñaõ qua ñôøi taïi Canada 
5.- Gs. Buøi Töôøng Chieåu              - Ñaõ qua ñôùi taïi Phaùp Quoác 
6.-  Gs. Nguyeãn Taán Thaønh         -                  “ 
7.- Gs. Vuõ Vaên Maãu                      -                  “ 
8.- Gs. Buøi Töôøng Huaân                -                  “ 
9.- Gs. Trònh ÑìnhKhaûi                -                   “ 
10.-Gs. Löu Vaên Bình                   -                  “ 
11.- Gs. Vuõ Quoác Thoâng               - Ñaõ qua ñôøi taïi Vieät Nam 
12.- Gs. Vuõ Taâm Tö                       - Ñaõ qua ñôøi taïi Vieät Nam 
13.-GS Nguyeãn vaên Boâng   - Qua ñôøi taïi Saøigoøn 
14.-Gs.Nguyeãn Vaên Thaønh    - Qua ñôøi taïi Ñöùc 
15. Gs. Toân Thaát Trung Nghóa   - Qua ñôøi taïi Hoa Kyø 
16.- Gs. Leâ Ñình Chaân            - Môùi qua ñôøi taïi Canada (2006) 
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   PHAÀN III 
Vaên Hoùa – Xaõ hoäi – khoa hoïc 
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Đêm sinh hoạt văn nghệ tại Giảng Đường,, mới xây xong ( tháng 11, 1974 
 Hàng đầu cố GS Vũ quốc Thông, Khoa Trưởng, GS Nguyễn văn 

Canh, Phụ tá và đại diện sinh viên 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H. 7 Mặt tiền Đại Học Luật Khoa, Sài gòn, 17 Duy Tân, Sàigòn với 

biểu ngữ về Ngày Lễ Phát Văn Bằng, tháng 12 năm 1974
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ÑOÂI GIOØNG HOÀI KYÙ CUÛA : 
 

GIAÙO SÖ VUÕ QUOÁC 
THUÙC, 
NGUYEÂN KHOA TRÖÔÛNG ÑAÏI 
HOÏC LUAÄT KHOA SAØI GOØN 

 
  LTS. Giaùo sö Vuõ Quoác Thuùc, Thaïc só kinh teá Ñaïi 
Hoïc Paris (1952), nguyeân Khoa Tröôûng Ñaïi Hoïc 
Luaät Khoa  Saøi Goøn (1957 – 1963 ), hieän höu 
döôõng taïi Paris thuû ñoâ Phaùp Quoác. 
         Baøi naøy ñaõ ñöôïc Giaùo sö  vieát cho Ñaëc san 

Luaät khoa 2006 döï ñònh aán haønh nhaân cuoäc Hoäi Ngoä Muøa Xuaân 2006 cuûa 
cöïu sinh vieân Luaät khoa Saøi goøn taïi San Jose, mieàn Baéc California. Tuy 
nhieân  cuoäc Hoäi Ngoä ñaõ khoâng thaønh vaø Ñaëc san Luaât khoa 2006 cuõng 
khoâng thöïc hieän ñöôïc do nhöõng khoù khaên chuû quan cuûa Ban Toå Chöùc. Vì 
vaäy, baøi vieát naøy xin ñöôïc ñaêng taûi trong Ñaëc san Luaät khoa 2007  aán haønh 
nhaân Hoäi Ngoä Muøa Xuaân 2007 cuûa cöïu sinh vieân Luaät khoa toå chöùc taïi 
Houston, Texas, Hoa Kyø ngaøy 18-3-2007. 

 
      
         Nhân cu¶c H¶i ng¶ xuân Bính TuÃt cûa các c¿u sinh viên và 
giáo chÙc trÜ©ng LuÆt Khoa ñåi H†c Sàigòn , tôi muÓn thuÆt låi m¶t 
sÓ k› niŒm vŠ  nh»ng cÖ duyên Çã khi‰n cho tôi " b‡ng dÜng " trª nên 
giáo sÜ Çåi h†c và g¡n bó  25 næm hoåt Ç¶ng nhÃt  cûa Ç©i  tôi ( tØ 
01.01.1951 Ç‰n 30.04.1075 ) v§i trÜ©ng LuÆt Hàn¶i rÒi v§i hÆu thân 
thân cûa nó là trÜ©ng LuÆt Sàigòn . 
         Tôi ÇÆu Tú Tài , ban Tri‰t H†c , khóa tháng 6 næm 1939 . Trong 
bu°i g¥p g« chia tay ông Rossignol giáo sÜ Tri‰t cûa tôi ª TrÜ©ng 
Trung H†c Albert Sarraut , Hàn¶i , hÕi tôi : " Anh ÇÎnh làm gì ? " . 
Khi tôi trä l©i " Có lë tôi h†c LuÆt !" , ông ta nói : " Ngành LuÆt có 
th‹ ÇÜa Anh t§i m†i ÇÎa vÎ và cÛng có th‹ không ÇÜa Anh t§i Çâu cä!" 
( Le Droit peut mener à tout et à rien !). L©i khuyên này khi‰n tôi 
hoang mang :  tôi quy‰t ÇÎnh ghi danh vào ban Toán Lš Hóa ( P.C.B.) 
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v§i hy v†ng sau Çó së h†c Y Khoa , nhÜ vÆy còn có th‹ " làm chû " 
tÜÖng lai cûa mình hÖn là v§i b¢ng cº nhân LuÆt  . NhÜng  sÓ Tr©i Çã 
ÇÎnh : h†c ÇÜ®c hai tuÀn tôi chÎu không n°i ! Vào l§p h†c chÌ ngáp dài 
: l©i thÀy giäng ch£ng khác chi  nÜ§c Ç° ÇÀu vÎt , th‰ là tôi v¶i vã bÕ 
ban PCB vã ghi danh h†c LuÆt vì chÌ còn vài ngày là h‰t hån . Vào 
trÜ©ng này tôi cäm thÃy thoäi mái hÖn nhiŠu , lïnh h¶i dÍ dàng , do Çó 
tÓt nghiŒp cº nhân luÆt Çúng kÿ hån 3 næm  ( 1939-1942). 
         CÛng nhÜ Ça sÓ bån ÇÒng h†c khác , Üu tÜ cûa tôi sau khi tÓt 
nghiŒp là làm sao ki‰m  ÇÜ®c k‰ sinh nhai Ç‹ khÕi nh© vä gia Çình . 
Trong hoàn cänh chính trÎ cûa nÜ§c ta vào th©i Çi‹m Ãy ( Quân Ç¶i 
NhÆt chi‰m Çóng , Toàn QuyŠn Decoux theo chính phû Vichy nên 
vÅn   ti‰p tøc cai trÎ , các t° chÙc ái quÓc cûa ta thì chÌ có th‹ hoåt 
Ç¶ng ª Trung Hoa , trong nh»ng vùng do quân Ç¶i TÜªng Gi§i Thåch 
ki‹m soát , ho¥c hoåt Ç¶ng bí mÆt trong nÜ§c Ç‹ Ç®i th©i)  lÓi thoát 
ÇÜÖng nhiên cûa các tân cº nhân luÆt là làm công chÙc  hay  dåy h†c 
ª c¡c trÜ©ng trung h†c tÜ thøc . Làm luÆt sÜ Ü ? NghŠ này m¥c nhiên 
là m¶t Ç¶c quyŠn cûa nh»ng ti‰n sï hay cº nhân luât có Pháp tÎch , do 
Çó tôi không dám nghï t§i !Thay vì thi Tri HuyŒn Ç‹ rÒi làm quan nhÜ 
hÀu h‰t các bån ÇÒng khoa , tôi thi Biên  TÆp Viên hành chánh là m¶t 
ngåch m§i ÇÜ®c Chính quyŠn Thu¶c ÇÎa Pháp Ç¥t ra Ç‹ chuÄn bÎ cho 
ngÜ©i ViŒt  thay  th‰  dÀn dÀn  công chÙc Pháp  trong các công sª  
tr¿c thu¶c Pháp . Tôi thành  th¿c thú nhÆn r¢ng  lš do " thÀm kín " cûa 
tôi chÌ là Ç‹ có th‹ ki‰m tiŠn mà vÅn ª låi các thành phÓ l§n nhÜ 
Hàn¶i , Hu‰ hay Sàigòn . Tâm trång cûa tôi dÍ hi‹u : Tôi hãy còn là 
m¶t thanh niên Ç¶c thân nên tha thi‰t v§i n‰p sÓng thành thÎ , không 
muÓn vùi thân  ª m¶t huyŒn lœ nÖi thôn quê ...ñây låi là m¶t cÖ may 
n»a cho tôi vì Çúng lúc Ãy TrÜ©ng LuÆt Hàn¶i Ç¥t thêm hai b¢ng Cao 
H†c : Cao h†c TÜ Pháp ( Droit Privé) và Cao H†c Kinh T‰ Chính TrÎ 
( Economie Politique ) . V§i hai b¢ng Cao h†c này , sinh viên có th‹ 
xuÃt trình m¶t luÆn án Ç‹ lÃy h†c vÎ Ti‰n  sï LuÆt . TrÜ§c Çó , sau khi 
tÓt nghiŒp cº nhân , sinh viên nào muÓn h†c Ti‰n sï phäi sang Pháp . 
Tåi sao chÌ có 2 chuyên khoa  TÜ Pháp và Kinh T‰  ? Lš do : Nhà 
trÜ©ng chÌ có 2 giáo sÜ th¿c thø còn hiŒn diŒn ª Hàn¶i : G.s. 
Camerlynck ( TÜ Pháp) và G.s. Kherian ( Kinh T‰) . Dï nhiên , tôi Çã 
ghi danh theo h†c ban TÜ Pháp  Ç‹ næm sau së  h†c Kinh T‰ . SÓ sinh 
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viên có th‹ Ç‰m trên ÇÀu  ngón tay : ngoài tôi còn có bån thân cûa tôi 
là  anh NguyÍn Cao Hách . 
            Tháng 5 næm 1944 , tôi ÇÆu song 2 b¢ng Cao h†c và b¡t ÇÀu 
nghï t§i viŒc soån thäo luÆn án Ti‰n sï m¥c dù chÜa bi‰t bao gi©  m§i 
có th‹ sang Pháp xuÃt trình ! Chính lúc này , quân Ç¶i ñÒng Minh Ç° 
b¶ ª Normandie và công cu¶c giäi phóng løc ÇÎa Âu Châu b¡t ÇÀu . 
         Tôi Çang tòng s¿ ª Phû Toàn QuyŠn Hàn¶i : n‰u Ch‰ Ç¶ Vichy 
søp Ç° tÃt nhiên Toàn QuyŠn Decoux së mÃt chÙc ! Tôi ÇŒ ÇÖn d¿ kÿ 
thi Tri HuyŒn t° chÙc tháng 9 næm Ãy , không phäi vì tiên Çoán së có 
bi‰n cÓ chính trÎ : s¿ th¿c là tôi ch£ng bi‰t chi h‰t , chÌ nghï Ç‰n tình 
trång riêng tÜ cûa mình thôi ! Tôi muÓn vŠ m¶t vùng quê Ç‹  thu thÆp 
d» kiŒn cÀn thi‰t cho cuÓn luÆn án tôi Çang soån : ª chÙc vø huyŒn 
trÜªng tôi hy v†ng có th‹ thu thÆp dÍ dàng nh»ng d» kiŒn Ãy , có th‰ 
thôi ! Nhìn låi  quá khÙ , tôi không khÕi nhÆn ÇÎnh là mình vô cùng 
kh© khåo  ! N‰u hÒi Çó tôi có m¶t ki‰n thÙc sâu s¡c hÖn vŠ chính trÎ , 
có lë tôi Çã hành Ç¶ng khác h£n và cu¶c Ç©ì cÛng Çã khác h£n ! Âu 
cÛng là ñÎnh MŒnh và bi‰t Çâu " thánh nhân " ch£ng Çã " Çãi kÈ khù 
kh© " ! 
         Th‰ rÒi các bi‰n cÓ Çã dÒn dÆp xÄy ra  : cÛng nhÜ nhiŠu dân ViŒt 
khác , tôi bÎ lôi cuÓn theo cÖn lÓc chính trÎ . Sau khi ÇÆu thû khoa kÿ 
thi Tri HuyŒn tôi ÇÜ®c b° nhiŒm tÆp s¿  ª Phû T°ng ñÓc Hà ñông - 
nghïa là ngay cånh thành phÓ Hàn¶i . Tháng 5 næm 1945 , tôi ÇÜ®c cº 
làm HuyŒn TrÜªng ª Hà Nam . NÖi Çây , cuÓi tháng 8 næm 1945 , tôi 
Çã " hân hoan "  chuy‹n giao quyŠn hành cho Ñy Ban Cách Mång 
ViŒt Minh Ç‹ trª vŠ Hà n¶i làm LuÆt sÜ tÆp s¿ ª Toà ThÜ®ng ThÄm . 
Sau cu¶c Ç¶t bi‰n quân s¿ Çêm 19 tháng 12 næm 1946 , tôi tän cÜ ra 
Chi‰n Khu 3 và t§i mùa thu 1947 thì ÇÜ®c cº làm Ñy Viên Hành 
Chính trong Ñy Ban Kháng Chi‰n tÌnh HÜng Yên . Chính nh© ª chÙc 
vø này mà tôi Çã bi‰t rõ  th¿c chÃt cûa M¥t TrÆn ViŒt Minh : Çó chÌ là 
m¶t bình phong Ç‹ ñäng C¶ng Sän ñông DÜÖng thao túng cu¶c 
kháng chi‰n chÓng Pháp v§i møc Çích không còn che dÃu n»a là th¿c 
hiŒn cu¶c cách mång vô sän trên toàn cõi ñông DÜÖng . CÛng nh© ª 
chÙc vø này mà tôi Çã có th‹ theo  sát các cu¶c vÆn Ç¶ng Ç‹ ÇÜa C¿u 
Hoàng Bäo ñåi lên ngôi vÎ QuÓc TrÜªng cûa nÜ§c ViŒt Nam tái thÓng 
nhÃt . M¶t khi bi‰t rõ tình hình là nhÜ vÆy , tôi Çã không ngÀn ngåi trª 



Ñaëc san Luaät khoa 2007 

 

vŠ Hàn¶i cùng toàn th‹ gia Çình vào tháng 7 næm 1948 . ñây quä th¿c 
là m¶t hành Ç¶ng táo båo , n‰u không muÓn nói là liŠu lïnh . NhÜng 
lúc Çó , lòng tôi Çã quy‰t... Tháng 8 næm 1948 , tôi gºi m¶t lá ÇÖn lên 
Thû TÜ§ng cûa Chính Phû Trung ÐÖng Lâm  Th©i ViŒt  Nam  , m§i 
thành lÆp , Ç‹ xin cÃp m¶t h†c b°ng sang Pháp trình luÆn án Ti‰n sï 
LuÆt . Sau khi nhÆn ÇÜ®c ÇÖn , Thû TÜ§ng NguyÍn Væn Xuân  m©i tôi 
t§i , cho tôi hay r¢ng trong tình trång cûa tân chính phû lúc Ãy , ông 
chÜa th‹ cÃp h†c b°ng nhÜng ÇŠ nghÎ tôi làm viŒc trong væn phòng 
ông v§i tÜ cách Công Cán Ñy Viên và hÙa r¢ng sau 6 tháng ông së 
phái tôi sang Pháp làm viŒc : nhÜ vÆy tôi vØa có cách sinh sÓng vØa 
soån thäo luÆn án Ti‰n sï . Tôi Çã nhÆn l©i . CÖ may này ÇÓi v§i tôi 
hoàn toàn bÃt ng© : phäi chæng là sÓ Tr©i ?  
        Thû TÜ§ng Xuân Çã gi» Çúng l©i hÙa : tháng 4 næm 1949 tôi 
ÇÜ®c phép sang Pháp cùng v® b¢ng ÇÜ©ng b‹ . L®i døng th©i gian 
hiŒn diŒn ª Paris , tôi  soån thäo m¶t luÆn án vŠ chû ÇŠ " �nh hÜªng 
cûa ÇÎnh ch‰ làng xã  trong s¿ ti‰n hóa cûa nŠn kinh t‰ và xã h¶i ViŒt 
Nam  " ( T¿a Pháp ng» v¡n t¡t là L'Economie communaliste du 
Viêtnam  ) . Tháng 5 næm  1950 , tôi ÇÜ®c phép xuÃt trình luÆn án và 
ÇÜ®c cÃp h†c vÎ Ti‰n sï LuÆt . ñÒng th©i tôi thi và ÇÆu b¢ng Cao H†c 
m§i thi‰t lÆp ª Pháp là Cao H†c Kinh T‰ H†c ( Diplôme d'études 
supérieures de Science Economique ) : v§i b¢ng Cao H†c Kinh T‰ 
Chính TrÎ tôi  Çã có , tôi ÇÜ®c phép Ç°i h†c vÎ Ti‰n sï LuÆt thành h†c 
vÎ Ti‰n sï Kinh T‰ vì luÆn án cûa tôi liên can Ç‰n kinh t‰ và chính trÎ 
nhiŠu hÖn là v§i TÜ Pháp . CÛng trong th©i gian này , Chính phû ViŒt 
Nam chÃm dÙt coâng tác cûa tôi ª Pháp và cho phép tôi hÒi hÜÖng 
b¢ng ÇÜ©ng b‹ ( nhÜ khi ra Çi ). 
Trong khi Ç®i tÀu ( khªi hành vào tháng 12 næm 1950 ) , ngÅu nhiên 
tôi thÃy m¶t bän thông cáo ª  trÜ©ng LuÆt Khoa ñåi H†c Paris loan 
tin là vào trung tuÀn tháng 9 næm 1950 së có kÿ thi tuy‹n giáo sÜ thåc 
sï kinh t‰ h†c  chung cho các trÜ©ng Çåi h†c trong Liên HiŒp Pháp . 
MuÓn d¿ thi , phäi có h†c vÎ Ti‰n sï Kinh T‰ và 3 b¢ng Cao H†c ( 
LuÆt hay Kinh t‰) và phäi là công dân Pháp hay công dân Liên HiŒp 
Pháp . NhÆn thÃy tôi h¶i Çû ÇiŠu kiŒn nên näy š ki‰n : Tåi sao mình 
không thº th©i cÖ  n¶p ÇÖn d¿ thí ? Bi‰t Çâu  ... không ngáp ÇÜ®c ruÒi 
! Vä chæng , Çàng nào cÛng phäi ª Pháp cho t§i tháng 12 : nhÜ  vÆy có 
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mÃt gì Çâu ! Tôi nói thº th©i cÖ  vì viŒc d¿ thi cûa tôi có th‹ coi là liŠu 
lïnh , 10 phÀn ch¡c hÕng Ç‰n 9  . Theo thÜ©ng lŒ  , Ç‹ chuÄn bÎ kÿ thi  
, các Ùng viên phäi th¿c tÆp thuy‰t trình và tranh luÆn cä næm  dÜ§i s¿ 
hÜ§ng dÅn cûa nh»ng giáo sÜ lão thành ,  phäi có nh»ng công cu¶c 
khäo cÙu Çã  ÇÜ®c công bÓ , và nhÃt là  phäi lÆp thành nh»ng nhóm thí 
sinh gÒm  3 ,4 .. ngÜ©i Ç‹ giúp Ç« nhau trong viŒc tìm ki‰m tài liŒu .  
Kyø thi thåc sï mª hàng næm nhÜng chia ra bÓn chuyên ngành : TÜ 
Pháp , Công Pháp , Pháp Ch‰ Sº và Kinh T‰ H†c . Hai ngành TÜ 
Pháp và Pháp Ch‰ Sº thì nh»ng næm lÈ còn hai ngành Công  Pháp và 
Kinh T‰ H†c thì thi nh»ng næm ch¤n : do Çó n‰u r§t thì phäi Ç®i 2 
næm m§i có th‹ thi låi . Dï nhiên , tôi  Çã phäi d¿ thí " ÇÖn phÜÖng Ç¶c 
mã " vì m§i ÇÆu Ti‰n Sï  ÇÜ®c mÃy tháng nên không th‹ gia nhÆp 
nh»ng  nhóm Çä có s¤n . Hành Ç¶ng liŠu lïnh cûa tôi không ng© Çã là 
m¶t cÖ may  vì trong sÓ hÖn næm chøc thí sinh chÌ có m¶t mình tôi là 
ngoåi quÓc , ÇÜ®c phép d¿ thi v§i tÜ cách công dân Liên HiŒp Pháp : 
nh© vÆy mà ai nÃy ÇŠu hi‰u kÿ xem " th¢ng da vàng mÛi tËt " này khä 
næng ra sao mà dám ÇÖn thÜÖng Ç¶c mã Ùng thi giáo sÜ giäng dåy  
Kinh t‰ h†c b¢ng ti‰ng Pháp . Khóa thi này chÌ có 4 ngÜ©i trúng tuy‹n 
, trong Çó có ông Raymond Barre , Ç‰n næm 1976  ÇÜ®c cº làm Thû 
TÜ§ng Pháp.Dï nhiên , tôi Çã r§t nhÜng ÇÜ®c vào t§i kyø thuy‰t trình 
chót ( admissible ) , nhÜ vÆy cÛng là m¶t thành tích bÃt ng© ÇÓi v§i 
m¶t kÈ vØa ÇÆu ti‰n sï ÇÜ®c mÃy tháng låi thi trong hoàn cänh  cô ÇÖn 
không bån bè  nào giúp Ç«  . Chính vì vÆy mà sau kyø thi , Ban gíám 
khäo muÓn giúp tôi , ÇŠ nghÎ cho tôi ª låi Pháp Ç‹ làm viŒc trong 
Trung Tâm QuÓc Gia Khäo CÙu  Khoa H†c ( C.N.R.S. ) v§i tÜ cách 
nghiên cÙu sinh . NhÜng tôi tØ chÓi vì Çã quy‰t ÇÎnh trª vŠ nÜ§c . CÖ 
may cûa tôi là nh© vÆy mà 27 næm sau kÿ thi , ông Raymond Barre  
còn nh§ tên tôi  can thiŒp v§i Thû TÜ§ng Phåm Væn ñÒng Ç‹ tôi ÇÜ®c 
di cÜ sang Pháp  ... Âu cÛng là ñÎnh MŒnh ! 
         Chi‰c tÀu chª tôi hÒi hÜÖng låi cÛng chính là  chi‰c André 
Lebon Çã chª tôi sang Pháp . TÀu Çi th£ng t§i Häi Phòng nhÜng ghé 
b‰n Sàigòn . L®i døng cÖ h¶i này tôi t§i thæm ông Khérian , giáo sÜ 
cÛ cûa tôi ª Hàn¶i , lúc Çó gi» chÙc Khoa TrÜªng LuÆt Khoa ñåi H†c 
. Nên bi‰t r¢ng sau cu¶c Çäo chính NhÆt ngày  9 tháng 3 næm 1945 
Phân khoa LuÆt cûa ViŒn  ñåi H†c Hàn¶i ngÜng hoåt Ç¶ng , t§i ÇÀu 
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næm 1947 m§i hoåt Ç¶ng trª låi . Phân khoa gÒm 2 trung tâm , trung 
tâm chính ª Sàigòn nÖi ông Khérian , Khoa TrÜªng , cÜ ngø , trung 
tâm thÙ hai ª Hàn¶i giao cho m¶t nhóm  giáo sÜ  ÇÜ®c gºi tØ Pháp 
sang công tác . Th©i gian công tác gi§i hån trong m¶t niên h†c , tØ 
tháng 11 næm trÜ§c t§i tháng 6 næm sau  . Lš do : Hàn¶i bÎ coi là m¶t 
nhiŒm sª ª tiŠn tuy‰n vì Çang có chi‰n tranh v§i ViŒt Minh  . Ông 
Khérian g¥p tôi vui mØng  khôn si‰t vì lúc Çó trung tâm Hàn¶i không 
có ai phø trách 2 môn kinh t‰ toàn niên ( ª l§p Cº nhân 1 và Cº nhân 
2 ) : ông Khérian m©i tôi làm giäng sÜ  ( chargé de cours ) Ç‹ phø 
trách cä hai môn kinh t‰  ª Hàn¶i . NhÜ vÆy s¿ hÒi hÜÖng cûa tôi thÆt 
Çúng lúc , ch£ng khác chi có m¶t bàn tay vô hình ( main invisible )  
s¡p Ç¥t trÜ§c ! Riêng ÇÓi v§i tôi thì Çúng câu tøc ng»  " buÒn ngû g¥p 
chi‰u manh" : Vì tôi cÛng Çang bæn khoæn chÜa bi‰t së ki‰m viŒc gì 
khi vŠ t§i Hàn¶i . 
         Tôi khªi s¿ dåy h†c tØ trung tuÀn tháng 01 næm 1951 , nghïa là 
chÌ mÜÖi ngày sau khi vŠ Hàn¶i .ñÓi v§i m¶t kÈ " chân Ü§t chân ráo " 
vào nghŠ dåy Çåi h†c mà phäi phø trách hai môn toàn niên - m‡i ngày 
1 gi© - quä thÆt là vÃt vä vì muÓn giäng 1 gi© cÀn soån bài cä m¶t 
bu°i , có khi lâu hÖn n»a . Tôi dåy hÖn 2 tuÀn thì nhÆn ÇÜ®c quy‰t 
ÇÎnh cûa ông ViŒn TrÜªng ViŒn ñåi H†c b° nhiŒm  tôi làm giäng sÜ 
v§i sÓ lÜÖng tháng 5.000$ IC ( ÇÒng båc ñông DÜÖng ) trong khi m¶t 
ÇÒng s¿ khác cûa tôi ª trÜ©ng LuÆt Hàn¶i , ngÜ©i Pháp , có b¢ng Ti‰n 
sï LuÆt  , ÇÜ®c trä 17.000$ IC . Tôi lÆp tÙc t§i g¥p G.s. Heyraud , 
Giám  ñÓc Trung Tâm Hàn¶i , cho ông ta bi‰t r¢ng tôi không nhÆn 
quy‰t ÇÎnh và ngØng dåy h†c k‹ tØ hôm sau vì lš do ViŒn ñåi H†c 
Hàn¶i không tôn tr†ng m¶t nguyên t¡c cÖ bän cûa ngành Çåi h†c là " 
làm viŒc nhÜ nhau thì thù lao nhÜ nhau " ( A travail égal salaire égal ) 
. G.s. Heyraud hoäng s® , yêu  cÀu tôi hoãn tØ chÙc Ç‹ ông ta g¥p ông 
ViŒn TrÜªng Çã . Ông ViŒn TrÜªng lúc Çó m§i hi‹u là Çã bÎ væn 
phòng cûa ông " Çánh låc hÜ§ng " : ñiŠu khi‹n væn phòng này là m¶t 
nhóm công chÙc ngÜ©i ViŒt , làm viŒc ª Nha H†c Chính Pháp tØ  th©i 
Toàn  QuyŠn Decoux , ÇÀu óc còn n¥ng tinh thÀn " dân  thu¶c ÇÎa " : 
h† tÜªng r¢ng m¶t giäng sÜ ViŒt Nam thì phäi thù lao giÓng nhÜ m†i 
công chÙc ViŒt Nam tòng s¿ ª các công sª trÜ§c næm 1945 chÙ không 
th‹ trä lÜÖng nhÜ ngÜ©i Pháp . Phän Ùng månh më cûa tôi b¡t bu¶c 
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ViŒn ñåi H†c phäÌ xét låi toàn diŒn vÃn ÇŠ thù lao . Rút cøc ViŒn ÇŠ 
nghÎ trä các giäng sÜ ngÜ©i ViŒt 10.000$ , tÙc 10/17 sÓ thù lao cûa 
giäng sÜ ngÜ©i Pháp vì sÓ sai biŒt là tiŠn phø cÃp ly hÜÖng (indemnité 
d'expatriation ) tØ lâu ÇÜ®c Ãn ÇÎnh là 7/10 lÜÖng cæn bän . Tôi chÃp 
nhÆn ÇŠ nghÎ này vì thÃy h®p lš : tôi là ngÜ©i ViŒt làm viŒc ª nÜ§c 
mình  , Çâu có phäi dân Pháp ly hÜÖng ! 
         CuÓi tháng 5 næm 1951 , toàn th‹ nhóm giáo sÜ ngÜ©i Pháp ª 
TrÜ©ng LuÆt Hàn¶i trª vŠ Pháp vì h‰t hån công tác : tôi ÇÜ®c ûy  
quyŠn xº lš thÜ©ng vø . T§i tháng 9 næm Çó , không thÃy m¶t giáo sÜ 
nào ÇÜ®c Paris gºi sang trong khi giáo sÜ Khoa TrÜªng Khérian bÆn 
viŒc ª  Sàigòn , tôi Çành phäi t¿ mình t° chÙc khóa thi mùa thu : L®i 
døng cÖ h¶i này tôi Çã m©i m¶t sÓ nhân vÆt ViŒt Nam có  b¢ng Ti‰n sï 
LuÆt tham gia ban giám khäo nhÜ quš vÎ LuÆt sÜ VÛ Væn HiŠn , LuÆt 
sÜ Bùi TÜ©ng Chi‹u , LuÆt sÜ NguyÍn Huy Chi‹u , cùng m¶t sÓ thÄm 
phán cao cÃp Pháp thu¶c toà ThÜ®ng ThÄm Hàn¶i . Các vÎ này ÇŠu 
vui vÈ hÜªng Ùng l©i m©i cûa tôi : Ông Khérian chÌ cÀn ra Hàn¶i m¶t 
tuÀn lÍ Ç‹ chû t†a . Khóa thi diÍn ti‰n rÃt ÇËp Çë . Sau Çó tôi Çã ngÕ š 
m©i các nhân vÆt trên ti‰p tøc c¶ng tác v§i trÜ©ng LuÆt Hàn¶i , Ç‹ dåy 
m¶t sÓ môn luÆt . Ai nÃy ÇŠu nhÆn l©i , coi Çó là m¶t công tác thích 
thú m¥c dù thù lao ch£ng ÇÜ®c bao nhiêu . Nh© vÆy Niên khóa 1951-
1952 có th‹ khªi s¿ m¥c dù nhóm giáo sÜ cûa Paris vÅn chÜa sang 
nhÜ Çã hÙa ! Mãi t§i tháng 12 , m¶t giáo sÜ th¿c thø có nhiŠu kinh 
nghiŒm vŠ ñông DÜÖng là Le Breton ,m§i ÇÜ®c cº t§i Hàn¶i Ç‹ phø 
trách viŒc giäng huÃn : ông này tÜªng r¢ng v§i ngåch trÆt khá cao cûa 
mình , thì ÇÜÖng nhiên có quyŠn ÇiŠu khi‹n Trung Tâm và tôi phäi " 
khúm núm " lãnh chÌ thÎ cûa ông  . Ông ta nói th£ng v§i tôi :" Trong 
ñåi h†c , m¶t vÎ giáo sÜ th¿c thø có th‹ coi nhÜ m¶t tÜ§ng  lãnh còn 
m¶t kÈ Çang  thi thåc sï thì  ngang v§i m¶t chuÄn úy . NhÜ vÆy Anh 
thØa bi‰t b°n phÆn cûa Anh ra sao rÒi  " . Tôi trä l©i ngay :   "Tôi hiŒn 
diŒn trong trÜ©ng này là Ç‹ th¿c thi ThÕa Ð§c vŠ Væn Hóa Giáo Døc 
kš k‰t gi»a nÜ§c Pháp và QuÓc giaViŒt Nam næm 1950 theo Çó n‰u 
Khoa TrÜªng là m¶t ngÜ§i Pháp thì phäi có m¶t Phó Khoa TrÜªng 
ngÜ©i ViŒt . Khoa TrÜªng cûa Phân Khoa LuÆt H†c là ông Khérian , 
ngÜ©i Pháp , hiŒn ÇiŠu khi‹n Trung Tâm Sàigòn : nhÜ vÆy tôi có trách 
nhiŒm ÇiŠu khi‹n trung tâm Hàn¶i  v§i tÜ cách Phó Khoa TrÜªng m¥c 
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dù tôi chÌ m§i d¿  tuy‹n Thåc sï " . Ông ta d†a tôi : " Anh còn d¿ ÇÎnh 
thi thåc sï n»a không ? " Tôi n°i sùng trä l©i : "  Je me fous pas mal de 
votre agrégation !" ( Tôi bÃt cÀn h†c vÎ thåc sï cûa các ông !) . TrÜ§c 
thái Ç¶ cÙng cÕi cûa tôi , Ông ta Çành nhÜ®ng b¶ nhÜng tôi cÛng ÇŠ 
nghÎ là ông ta dùng chung v§i tôi væn phòng giám ÇÓc cÛng nhÜ  
chi‰c công xa : tôi dùng bu°i sáng , ông ta bu°i chiŠu .  Cách xº s¿ 
cûa tôi ÇÜ®c ban lãnh Çåo ViŒn ñåi H†c Hàn¶i ( trong Çó có G.s. 
Huard , Khoa TrÜªng Y Khoa ) rÃt tán thÜªng : tuy nhiên tôi không 
khÕi e ngåi là Le Breton së  thuÆt låi vø này cho B¶ Giáo Døc Pháp và 
tôi së không còn hy v†ng gì trúng tuy‹n Thåc sï n‰u sang Pháp thi lÀn 
thÙ 2 vào næm 1952 . 
          M¥c dù vÆy , tháng 6 næm 1952 , tôi vÅn xin tØ chÙc giám ÇÓc 
Trung tâm LuÆt Khoa Hàn¶i Ç‹ sang Paris d¿ kÿ thi Thåc sï  Kinh T‰ 
H†c : tôi muÓn chÙng tÕ r¢ng tôi muÓn vào ngành giáo chÙc Çåi h†c " 
b¢ng cºa chính " , không phäi " b¢ng cºa ngách " ! Ra Çi m¶t mình tôi 
Çã ÇÎnh tâm n‰u thi r§t , tôi së bÕ nghŠ dåy h†c Ç‹ ghi danh làm luÆt 
sÜ ! 
         ñ‰n Çây tôi phäi th£ng th¡n công nhÆn r¢ng Ban Giám Khäo kÿ 
thi Thåc sï næm 1952 Çã có thái Ç¶ rÃt " quân tº " : trong sÓ 7 ngÜ©i 
ÇÜ®c tuy‹n tôi ÇÜ®c x‰p thÙ 6 nghïa là có quyŠn làm viŒc ª trÜ©ng 
ñåi H†c Bordeaux trên ÇÃt Pháp chÙ không b¡t bu¶c phäi Çi Hàn¶i Dï 
nhiên , không chút do d¿ , tôi tình nguyŒn Çi Hàn¶i . TrÜ§c khi hÒi 
hÜÖng , tôi  Çích thân t§i chào vÎ Cao Ñy cûa QuÓc Gia ViŒt Nam 
ÇÜÖng nhiŒm ª Pháp là Hoàng Thân Bºu L¶c . Ông này cÛng là Ti‰n 
sï LuÆt . KhÕi nói là ông ta  rÃt mØng thÃy tôi vŠ nÜ§c phøc vø . 
         Các bån ÇÒng s¿ cûa tôi ÇÒng thanh bÀu tôi chính thÙc làm Phó 
Khoa TrÜªng Phân Khoa LuÆt H†c , phø trách ÇiŠu khi‹n Trung tâm 
Hàn¶i . ñÀu næm 1954 , Hoàng Thân B»u L¶c ÇÜ®c cº làm  Thû 
TÜ§ng : ông Çã m©i tôi tham gia N¶i các v§i chÙc vø B¶ TrÜªng 
QuÓc Gia Giáo Døc và Thanh Niên . Ngoài tôi còn m¶t sÓ nhân vÆt tØ 
trÜ§c vÅn ª Pháp nhÜ Giáo sÜ NguyÍn QuÓc ñÎnh , LuÆt sÜ NguyÍn 
ñ¡c Khê ... TØ 1/1/1954 t§i cuÓi tháng 6 /1954 , tôi nghÌ dåy h†c , 
nhÜng låi hÒi ngåch , ngay sau khi N¶i Các Bºu L¶c tØ chÙc . 
        Sau khi HiŒp ÇÎnh Genève ngày 20.07.1954 ÇÜ®c kš k‰t , toàn 
th‹  ViŒn ñåi H†c Hàn¶i , dÜ§i s¿ ÇiŠu khi‹n cûa Giáo sÜ Y Khoa 
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TrÀn Quang ñŒ , di chuy‹n vào Sàigòn và trä låi chính quyŠn QuÓc 
Gia  : Phân Khoa LuÆt H†c ÇÜ®c ViŒt hóa , ÇiŠu này có nghïa là 
chuy‹n ng» chính thÙc là ti‰ng ViŒt và chÜÖng trình giäng huÃn phäi 
thay Ç°i cho phù h®p v§i các møc tiêu cûa quÓc gia ViŒt Nam . Các 
môn kinh t‰ tài chính vì có tính cách quÓc t‰ nên không phäi Ç°i 
nhiŠu : nhÜ vÆy tinh thÀn cÛng nhÜ n¶i dung có th‹ duy trì nguyên vËn 
. 
         Tôi chÜa kÎp dåy h†c trª låi thì ÇÜ®c Tân Thû TÜ§ng Ngô ñình 
DiŒm cº tham gia phái Çoàn ViŒt Nam sang Paris h†p H¶i NghÎ TÙ 
PhÜÖng ( Pháp , ViŒt , Miên , Lào ) nh¢m  thanh toán các ÇÎnh ch‰ 
chung cûa Liên HiŒp ñông DÜÖng cÛ nhÜ ; ViŒn Phát hành ( ÇÒng 
båc ñ.D ) , ViŒn HÓi ñoái , T°ng Nha Ngân KhÓ , T°ng Nha Quan 
Thu‰ , CÖ Quan Quän Lš ThÜÖng Cäng Sàigòn ...) .H¶i nghÎ kéo dài  
tØ tháng 8 t§i ngày 29 tháng 12/1954 m§i k‰t thúc Chính Phû QuÓc 
Gia ViŒt Nam lÃy låi chû quyŠn tiŠn tŒ và tài chánh . VŠ t§i Sàigòn 
ngày 31 tháng 12 , tôi ÇÜ®c b° nhiŒm Phó ThÓng ñÓc Ngân Hàng 
QuÓc Gia Ç‹ cùng ông ThÓng ñÓc DÜÖng TÃn Tài , ngay ngày hôm 
sau 1/1/1955 , lãnh nhÆn ViŒn Phát Hành và ViŒn HÓi ñoái do Pháp 
chuy‹n giao .  Tháng 7 /1955 , tôi  ÇÜ®c cº làm ThÓng ñÓc thay ông 
DÜÖng TÃn Tài Ç‹ th¿c hiŒn công tác Ç°i toàn th‹ giÃy båc ñ.D Çang 
lÜu hành b¢ng giÃy båc cûa Ngân Hàng QuÒc Gia ViŒt Nam . ñÒng th©i 
tôi Çã cùng m¶t sÓ chuyên gia kinh t‰ du h†c ª Pháp và ª MÏ vŠ thi‰t lÆp 
Ngân Hàng ViŒt Nam ThÜÖng Tín ngõ hÀu y‹m tr® gi§i doanh nghiŒp 
ViŒt Nam .                                                                                                              
             M¶t lÀn n»a tôi låi phäi xin nghÌ giä hån ª ViŒn ñåi H†c Ç‹ 
Çäm nhiŒm các chÙc vø m§i . RÃt may là bån ÇÒng s¿ cûa tôi , gíáo sÜ 
VÛ Væn MÅu , sau khi trúng tuy‹n Thåc sï ngành TÜ Pháp , cuÓi tháng 
12/1953 , Çã hÒi hÜÖng Çäm nhiŒm chÙc vø Khoa TrÜªng TrÜ©ng 
LuÆt . DÜ§i s¿ ÇiŠu khi‹n khéo léo cûa  G.s. MÅu , công viŒc ViŒt hóa 
trÜ©ng LuÆt Sàigòn  dã hoàn thành mÏ mãn . 
         Tháng 9 næm 1956 , tôi thôi làm ThÓng ñÓc Ngân Hàng QuÓc 
Gia và ÇÜ®c b° nhiŒm làm CÓ VÃn cånh T°ng ThÓng Ngô ñình DiŒm 
: tôi thÌnh cÀu ông DiŒm coi Çó chÌ là m¶t danh hiŒu Ç‹ tôi có th‹ 
dành toàn th©i gian vào công cu¶c dåy h†c . Sau khi G.s. VÛ Væn 
MÅu ÇÜ®c b° nhiŒm B¶ TrÜªng Ngoåi Giao ( 1957 ) tôi ÇÜ®c anh em 
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ÇÒng s¿ bÀu làm Khoa TrÜªng trÜ©ng LuÆt SàigÕn và gi» chÙc vø này 
t§i  ngày 1/11/1963 . Sau ngày này tôi ti‰p tøc dåy h†c ª TrÜ©ng LuÆt 
và còn nhÆn làm giäng viên ª H†c ViŒn QuÓc Gia Hành Chánh cÛng 
nhÜ ª TrÜ©ng Chính Trò Kinh Doanh ñà Låt . Ngay sau khi ÇÜ®c b° 
nhiŒm làm  TrÜªng Nhóm Nghiên CÙu k‰ Hoåch HÆu Chi‰n (1967 ) 
rÒi làm QuÓc Vø Khanh ( 1968 - 1971) tôi vÅn không ngØng giäng 
dåy vì tôi luôn luôn coi Çó chÌ là nh»ng công tác nhÃt th©i . 
        Duyên n® cûa tôi v§i trÜ©ng LuÆt Sàigòn chÌ th¿c s¿ chÃm dÙt 
vào tháng 5 næm 1975 . Tôi còn nh§ mãi cái ngày " tr©i ÇËp lên cao  
"*  Ãy ! Sàigòn m§i thÃt thû :ch‰ Ç¶ ViŒt Nam C¶ng Hoà không còn 
n»a . TrÜ©ng LuÆt  Sàigòn sºa soån Ç°i thành TrÜ©ng Kinh T‰ cho 
phù h®p v§i ch‰ Ç¶ m§i . Thû TrÜªng nhà trÜªng là m¶t ngÜ©i miŠn 
B¡c hình nhÜ Çã tØng du h†c ª Pháp . Anh ta m©i tôi t§i væn phòng , 
báo cho tôi bi‰t r¢ng tôi không còn làm viŒc n»a và ÇÜa cho tôi m¶t 
bao thÜ , nói là tiŠn bÒi thÜ©ng . Trong bao thÜ có m¶t sÓ tiŠn tÜÖng 
ÇÜÖng v§i 2 tháng lÜÖng cûa tôi  . Tôi ch®t nh§ låi câu thÖ cûa Th‰ L» 
cäm ÇŠ ti‹u thuy‰t ñoån tuyŒt : 
            " Anh Çi ÇÜ©ng anh , tôi ÇÜ©ng tôi : 
              Tình nghïa Çôi ta có th‰ thôi ! " 

• trích ª câu thÖ : 
" Hôm nay tr©i ÇËp lên cao : 
" Tôi buÒn không hi‹u vì sao tôi buÒn ! 

Ba Lê , m¶t ngày quš Çông næm ƒt Dæu 2006 
             VÛ QuÓc Thúc 
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töï truyeän: 

NIEÀM TIN 
 
Tieán só LEÂ ÑÌNH CHI 
Nguyeân Giaùo sö Luaät khoa Saøi Goøn 
          
         AÊn côm toái xong caû hai vôï choàng cuøng böôùc vaøo phoøng khaùch. 
Ñieàm vöøa ngoài xuoáng gheá Quyeân noùi tieáp:  
      “- Em ñoàng yù vôùi anh, hoïc taøi thi phaän. Hoài thi Tuù Taøi em bò 
hoûng vaán ñaùp voâ cuøng oan uoång. Hoïc sinh ban Toùan em raát sôï moân 
trieát. Vì vaät taát caû cuoán luaän lyù hoïc em ñeàu laøm daøn baøi töøng ñeà taøi 
moät vaø hoïc thuoäc loøng can thaän. Sauk hi vaøo vaán ñaùp thaønh coâng 
haàu heát caùc moân, em raát töï tin böôùc vaøo phoøng thi moân cuoái cuøng. 
Boác thaêm ñeà xong, tröôùc vò giaùm khaûo lôùn tuoåi noåi tieáng khoù, em 
toùat moà hoâi vì ñeà taøi “OÙc khoa hoïc, ñaõ ñöôïc giaùo sö  C.V.L, vò linh 
muïc daäy trieát luùc ñoù giaûng löôùt qua nhöng khoâng hieåu sao chaúng 
thaáy trong saùch giaùo khoa. Giaùm khaûo thaáy em ngoài im laëng, lieàn 
trao theû hoïc sinh vaø laïnh luøng noùi: “kyø sau coâ thi laïi”. 
      Em choùang vaùng vì töø hoài caép saùch ñeán tröôøng, em vaãn noåi tieáng 
laø hoïc sinh öu tuù, thi laàn naøo ñoã laãn ñoù. Trôû veà nhaø aám öùc, tìm laïi 
cuoán luaän lyù hoïc cuûa ngöôøi baïn haûo taâm ñaõ leân ñaïi hoïc cho möôïn, 
môùi hay bò maát maáy trang cuoái cuøng cuûa baøi “oùc khoa hoïc”. Nöôùc ñoå 
roài laøm sao muùc laïi ñöôïc. Em phaûi traû moät giaù raát ñaét cho söï voâ yù 
cuûa mình vì ñaõ queân khoâng kieåm soùat laïi cuoán saùch cuõ ngöôøi baïn 
cho möôïn. Anh thaáy coù ñuùng laø hoïc taøi thi phaän khoâng? Ñeà thi vaán 
ñaùp ñònh meänh treân laøm em phaûi caám cung caû ba thaùng heø, lôõ dôû 
khong bieát bao nhieâu döï tính hoïc haønh luùc ñoù.Baây giôø coù chaùu noäi, 
ngoïai, em vaãn coøn thaáy töùc töôûi moãi khi nhôù laïi laànthi hoûng ñaàu tieân 
vaø duy nhaát trong ñôøi. Nhöng daãu sao bay giôø vaãn chæ laø moät kyû 
nieäm vui laøm em khoâng bao giôø queân ñeà taøi “oùc khoa hoïc”: “hoøai 
nghi theo töø nguyeân Hy Laïp coù nghóa laø xem xeùt can thaän, can nhaéc, 
noùi leân thaùi ñoä khoa hoïc baùc boû moïi xaùc quyeát maùy moùc, giaùo ñieàu. 
Nhaø khoa hoïc bao giôø cuõng ñaët thaønh nghi vaán tröôùc moïihieän töôïng 
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töï mình ñaët ra nhöõng giaû thuyeát ñeå tìm ra söï thaät hay quy luaät cuûa 
chuùng. . . “ 
          Ñieàm ñaët tay leân vai vôï cöôøi: 
      - Ñaõ hôn 40 naêm , em vaãn coøn nhôù dai, ñuùng laø ñoøn ñau nhôù ñôøi. 
Anh cuõng thi hoûng moät laàn ôû Ñaïi hoïc, nhöng anh hôi khaùc em. Em 
chæ voâ tình boû ñi moät baøi ñaõ maát, coøn anh, trong bay moân thi chæ hoïc 
saùu, coøn moät moân taïm gaùc laïi vì tin raèng theá naøo hai ñeà taøi cuõng 
phaûi truùng vaøo saùu moân “tuû”. Naøo ai hoïc ñöôïc chöõ ngôø! Laàn ñoù gaëp 
sao quaû taï, boác thaêm nhaèm vaøo moân anh khoâng hoïc. Chæ coù hai 
ngaøy, khoâng taøi naøo hoïc cho lòp moân luaät haønh chaùnh daøi maáy traêm 
trang. Anh coøn nhôù ñeà thi vieát hoâm ñoù: “Söï khaùc bieät giöõa moân phaùi 
thöïc chaát vaø hình thöùc trong luaät haønh chaùnh”. Keát quaû, anh cuõng 
neám muøi thi hoûng ñaàu tieân trong ñôøi! 

         Baây giôø ngoài nhôù laïi nhöõng kyû nieäm cuûa tuoåi hoïc troø quaû ñaõ 
ñem laïi cho chuùng mình nhöõng baøi hoïc. Dó nhieân, thaát baïi laø meï 
thaønh coâng. Em ñuùng laø hoïc taøi thi phaän, coøn anh, caùi soá phaän hoûng 
thi do anh taïo neân. Haäu quaû cuûa vieäc “hoïc tuû” ñaõ ñem laïi tai hoïa 
ñaàu tieân, 
         Tuy nhieân coù moät ñieàu lyù thuù laø caû hai ñeà taøi “oùc khoa hoïc” vaø 
“Söï khaùc bieät giöõa moân phaùi thöïc chaát vaø hình thöùc” ñeàu dính daáp 
vaøo caùi mình goïi laø “Nieàm tin”. Nghe maø tin laø moät sai laàm ñuùng 
nhö tö töôûng Ñoâng Phöông vaø Taây Phöông: “Traêm nghe khoângbaèng 
moät thaáy – word is wind, but seeing is believing”. Nhöng thaáy maø 
tin cuõng vaãn tai haïi.”khong neân xem maët maø baét hình dong – you 
can not know wine by the barrel”. Muoán bieát chaéc chaén ñoù laø söï thaät 
ñeå ñaët troïn “nieàm tin” thì phaûi coù thôøi gian thöû thaùch, kieåm chöùng. 
Nhöõng hieàn trieát khi ñeà caäp ñeán tình ñôøi, ñeán moái quan heä giöõa 
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ngöôøi vôùi ngöôøi thöôøng noùi: “Giaàu sang keát baïn, hoïan naïn thöû thaùch 
– prosperity makes friends and adversity tries them”. 
      - Em ñoàng yù vôùi anh: Sau bao nhieâu thaêng traàm cuûa cuoäc ñôøi, 
bay giôø, em thaáy thaám thía nhöõng baøi hoïc ngaøy naøo treân gheá nhaø 
tröôøng. Quaû thaät tröôøng ñôøi laø phoøng tí nghieäm lôùn cuûa tröôøng hoïc.. 
Nhöng cho ñeán nay em cuõng khoâng hieåu döùt khoùat oâng  naøo ñuùng 
trong hai tröôøng phaùi hình thöùc cuûa De Laubadere vaø thöïc chaát cuûa 
Waline? 
         Ñieàm ñöùng daäy vaën nhoû aâm thanh chieác  maùy truyeàn hình 
trong phoøng khaùch roài nhoû nheï traû lôøi: 
      - OÂi, em ñi saâu vaøo hai oâng thaày cuûa Luaät haønh chaùnh laøm gì cho 
nhöùc ñaàu. Caû hai ñeàu coù lyù cuûa mình. Tuy nhieân, töø khi vaøo ñôøi, 
moân phaùi thöïc chaát haáp daãn anh nhieàu hôn. Thaät vaäy, giaù trò cuûa 
cuoäc soáng thöôøng ôû trong thöïc chaát vaø noäi dung cuûa noù., Anh nhôù, 
naêm 1963, tröôùc khi cheá ñoâ Ñeä Nhaát Coäng Hoøa bò laät ñoå, moät phaùi 
ñoøan cuûa Lieân Heäp Quoác ñaõ ñeán Vieät Nam ñieàu tra veá nhaân quyeàn 
nhaân vuï Phaät Giaùo ñaáu tranh  taïi thaønh phoá Hueá. Roài trong nhöõng 
naêm gaàn ñaây, nhieàu phaùi ñoøan quoác teá vaø Lieân Hieäp Quoác cuõng yeâu 
caàu chính quyeàn coäng saûn Vieät Nam cho hoï ñeán ñieàu traveà tình 
traïng nhaân quyeàn taïi ñaây. Neáu chæ tin töôûng vaøo hình thöùc caùc cô 
caáu cuûa chính quyeàn treân qua qua nhöõng baûn vaên luaät phaùp vaø hieán 
phaùp ñaày tính nhaân ñaïo, quy ñònh ñuû caùc quyeàn töï do thieâng lieâng 
cuûa ngöôøi daân thì haø taát caùc phaùi ñoøan quoác teá caàn gì phaûi maát coâng 
ñeán ñoù. Ñau khoå ñaõ laøm ngöôøi ta khoân hôn vaø khoâng coøn maáy tin 
töôûng vaøo lôøi noùi cuûa caùc vò laõnh tuï chính trò, vaøo hình thöùc caùc vaên 
baûn laäp phaùp keå caû hieán phaùp, vì ñaõ nhieàu laàn chuùng chæ laø  nhöõng 
baùnh veõ hay noùi ví von: “Chuùng chæ laø nhöõng nghóa trang, nôi ñaây 
caùc quyeàn töï do thieâng lieâng, baát khaû xaâm phaïm cuûa ngöôøi daân ñang 
ñöôïc nguû yeân trong loøng huyeät”. 
         Quyeân tieáp lôøi choàng: 
      -  Anh laøm em nhôù laïi, sau khi Hieäp Öôùc laäp laïi hoøa bình taïi 
Vieät Nam ñöôïc kyù keát ngaøy 27-1-1973 taïi Paris, coäng saûn Baéc Vieät 
tieán chieám Mieàn Nam Vieät Nam. Gaàn moät  trieäu quaân nhaân, vieân 
chöùc cheá ñoä cuõ Vieät Nam CoängHoøa boãng choác bò rôi vaøo baøn tay 
coäng saûn. Chính quyeàn coäng saûn luùc bay giôø ra thoâng caùo taát caû vieân 
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chöùc cheá ñoä cuõ chuaån bò ñi “hoïc taäp caûi taïo” moät thaùng, Hoï coøn  
thoâng baùo cho quaànchuùng treân ñaøi truyeàn hình, phaùt thanh, baùo chí, 
moãi ngöôøi ñi hoïc taäp caûi taïo chæ mang theo ñoà duøng caù nhaân vaø thöïc 
phaåm ñuû duøng trong 30 ngaøy. Cuoái cuøng, moïi ngöôøi ñaõ bò löøa! 
Thoâng caùo noùi vaäy maø khoâng phaûi vaäy! Roài ñeán thoâng caùo keâu goïi 
nhaân daân thaønh thò ñi vuøng kinh teá môùi laäp nghieäp. Luùc bay giôø, 
phöôøng khoum moâ taû ñaày d8uû cuoäc soáng nôi vuøng kinh teá môùi, nhaø 
nöôùc giuùp döïng nhaø cöûa, tröôøng hoïc, traïm y teá,öu tieân tieáp teá thöïc 
phaåm vaø thuoác men cho nhöõng gia ñình ôû vuøng kinh teá môùi, Roùt 
cuoäc,vì tin vaøo nhöõng höùa heïn cuûa nhaø caàm quyeàn, tin vaøo nhöõng 
thoâng baùo, nhöõng qui ñònh chính thöùc cuûa nhaø nöôùc, bieát bao gia 
ñình xung phong ñi kinh teá môùi ñaõ phaûi tan cöûa naùt nhaø. Vuøng kinh 
môùi chæ laø baõi tha ma cuûa nhöõng ngöôøi coøn da boïc xöông, khoâng nhaø 
cöûa, khoâng nöôùc uoáng, khoâng thuoác thang khi ñau oám, khoâng tìm 
ñaâu ra thöïc phaåm haøng ngaøy. Heát sôï haõis, baûo an nghieäp ñaõ tieâu tan, 
baát chaáp, hoï traøn veà thaønh phoá soáng laây laát treân khaép caùc væa heø vaø 
ñöôøng phoá Saigon. Baây giôø em hoøan toøan ñoàng yù vôùi anh, quan 
ñieåm thöïc chaát, khoa hoïc vaø thöïc teá nhieàu hôn. . . 
         Ñieàm gaät ñaàu nhìn vôï: 
      -  Trong thôøi kyø chuû nghóa Mac-xít ra ñôøi vaøo cuoái theá  19 vaø 
nhöõng ngöôøi Mac-xít chöa chieám ñöôïc chính quyeàn, nhôø coângtaùc 
tuyeân truyeàn, bieát bao trí thöùc, ñaûng vieân  ñaõ coù moät nieàm tin vaøo 
chuû nghóa coäng saûn ñeán ñoä daùm hy sinh caû maïng soáng cuûa mình. 
Nhöng giôø ñaây thì noù ñang cheát vì “nieàm tin”   ñaõ maát, vì “thöïc taïi” 
khoâng phaûi laø thieân ñöôøng xaõ hoäi nhö hoï ñaõ höùa heïn, vì chuû nghóa 
Maùc ñaõ vaø ñang laøm phaù saûn thay vì boài ñaép neàn vaên hoùa truyeàn 
thoáng cuûa caùc daân toäc. Truyeàn thoáng daân toäc phaûi ñöôïc hieåu ôû tính 
naêng ñoäng vaø bieán chuyeån theo thôøigian: Bieán chuyeån nhöng vaãn 
tröôøng toàn. Noùi nhö trieát gia Aristote, chæ coù caùi gì tröôøng toàn môùi 
chaáp nhaän bieán chuyeån. Thaät vaäy Vieät Nam ngaøy hoâm nay khaùc vôùi 
Vieät Nam ngaøy hoâm qua vaø seõ khaùc xa ngöôøi Vieät Nam ngaøy mai, 
nhöng ngöôøi Vieät vaãn laø ngöôøi Vieät.. Choái boû tieánboä truyeàn thoáng seõ 
khoâ caèn vaø giaãy cheát, nhöngchoái boû truyeàn thoáng tieán boä seõ rôøi khoûi 
daân toäc. . .  
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      - Ñoái vôùi moái töông quan giöõa ngöôøi vaø ngöôøi – khaùc vôùi söï vaät 
– nieàm tin laø cô sôû cuûa caùc moái quan heä. Nhöõng nhaø kinh doanh duø 
traêm khoân ngaøn kheùo, duø nhieàu luùc ñöôïc baûo ñaûm an toøan luaät phaùp 
gaàn nhö 100%, nhöng ruûi ro vaãn coù theå xaåy ra. Bôûi leõ “khaû naêng” vaø 
“nhöôïc ñieåm” coøn coù theå bieát ñöôïc, song khoù ño löôøng ñöôïc “yù ñoà” 
cuûa nhau.. Hoï thöôøng keát luaän “khoâng vaøo haøng huøm sao baét ñöôïc 
coïp”; roài töï an uûi “ñi moät ngaøy ñaøng, hoïc moät saøng khoân”. 

         Tuy nhieân, caên baûn cuûa 
“nieàm tin” thöôøng laø moät maãu 
soá chung nhaát ñònh: Vôï choàng 
laø tình yeâu, nieàm toân kính vaø 
nghóa vuï ( nghóa vuï thuûy 
chung, nghóa vuï töông trôï, vaø 
ñoàng cö); cha meï, con caùi, an 
hem laø tình maùu muû vaø boån 
phaän; baïn beø  laø nhöõng tình 

caûo voâ vò lôïi, vaø kyû nieäm gaén boù vôùi nhau.; chính quyeàn vaø quaàn 
chuùng laø nhöõng truyeàn thoáng vaên hoùa, nhöõng giaù trò nguîeän voïng 
chung taïo eân söï thoâng löu töï nhieân giöõa neap nghó vaø neap soáng cuûa 
“Maët taàng laõnh ñaïo” vaø “Ñaùy taàng nhaân daân”.. Nhöõng maãu soá chung 
treân  khoâng phaûi chæ laø nhöõng cuïm töø trìu töôïng. Cheát, maø chuùng 
ñöôïc cuï theå hoùa  vaø quaûng dieãn trong ñôøi soáng nhaát laø trong nhöõng 
côn thaêng traàm, khuûng hoûang cuûa cuoäc ñôøi. Nhöõng bieán coá gaàn ñaây 
cuûa nhöõng naêm 1945, 1954, 1963, 1975 phaûi chaêng laø nhöõng moác 
thôøi gian maø “nieàm tin” trong caùc quan heä xaõ hoäi vaø gia ñình ñaõ 
ñöôïc thöû thaùch. Ñaëc bieät laø bieán coá 1975 ñaõ gaây ra bieát bao thaûm 
caûnh khoù queân trong kyù öùc  cuûa moãi moät ngöôøi Vieät Nam, ñeán noãi 
ngöôøi noon coøn goïi laø thôøi kyø maït phaùp, voâ ñaïo, con ngöôøi ñaõ maát 
heát “nhaân tính” trong moái quan heä cha con,, an hem, vôï choàng, thaày 
troø, baïn beø, chính quyeàn vaø quaàn chuùng. Ñuùng laø: 
     
      “raûi qua moät traän beå daâu 
      Nhöõng ñieàu troâng thaáy maø ñau ñôùn loøng” 

         (Kieàu – Nguyeãn Du) 
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       - Anh noùi chuyeän thaät haáp daãn. Tröôùc ñaây khi coøn ñi hoïc, em 
thích ñoïc caùc saùch hoïc laøm ngöôøi ñeå vieát caùc baøi nghò luaän luaân lyù 
vaø vaên chöông.. Em coøn nhôù moät hoïc giaû Phaùp, OÂng Rochefoucault 
cuõng ñaõ ñaët taàm quan troïng vaøo “Nieàm tin” trong cuoäc sinh toàn khi 
oâng noùi: “Nghi ngôø ai laø xui hoï phaûn mình”. Coù nghóa laø chuùng ta 
phaûi coù nieàm tin vaøo baûn tính thieän cuûa con ngöôøi trong caùc moái 
quan heä xaõ hoäi cho ñeán khi naøo coù nhöõng söï kieän xaåy ra laøm cho 
chuùng ta  ñaët laïi söï tin töôûng khi traûi qua nhöõng thöû thaùch hay xuaát 
hieän nhieàu haäu quaû khoâng toát. . .,. Bôûi leõ, neáu quan nieäm moät caùch 
cöïc ñoan, ñaùnh giaù thaáp “tin” trong quan heä gia ñình vaø xaõ hoäi, thì 
söï sinh toàn luoân bò ñe doïa trong söï ngôû vöïc vaø nghi kî laãn nhau. 
         Ngaäp ngöøng moät laùt Quyeân tieáp tuïc: 
      -  Noùi cho cuøng “nieàm tin” phaûi xuaát phaùt töø moät neàn giaùo duïc 
nhaân baûn. Noù lieân quan ñeán ñieàu maø anh thöôøng noùi, ñoù laø “nhaân 
tính”. Nieàm tin vaø nhaân tính hình nhö lieân quan maät thieát vôùi nhau. 
Noù laø hai maët thieát yeáu cuûa vaán ñeà traät töï vaø haïnh phuùc trongcuoäc 
sinh toàn. Anh coù theå noùi roõ cho em nge theá naøo laø “nhaân tính”? 
          Ñieàm ngoài laïi gaàn vôï : 
      - Nhaân tính noùi noâm na laø tính ngöôøi, khaùc bieät vôùi tính vaät. Duø 
duy taâm hay duy vaät, con ngöôøihoøan toøan khaùc bieät vôùi loøai vaät ôû 
tính ngöôøi cuûa mình. Tröôùc heát laø tính thuûy chung, tröôùc sau nhö moät 
trong caùc quan heä vôï choàng, an hem, baïn beø. . .nieàm tin seõ maát khi 
thuûy chung khoâng coøn. Keá ñeán laø nhu caàu vaät chaát ñeå soáng coøn phaûi 
thöïc hieän töø trong tö töôûng moãi ngöôøi, söï bình ñaúng vôùi phöông 
chaâm, moïi ngöôøi ñeàu ñöôïc quyeàn höôûng thuïu vaät chaát ñeå sinh toàn. 
Sau heát trong cuoäc ñaáu tranh ñeå sinh toàn vaø ñeå ñöa xaõ hoäi ñi leân, 
moãi ngaøy moãi ñoåi môùi, con ngöôøi phaûi ñaáu tranh trong quan nieäm 
hoøa hoõan, hoå trôï vaø boå tuùc cho nhau chöù khoâng phaûi huûy dieätm boâi 
nhoï, toùa maï nhau ñeå gaây neân baàu khoâng khí nghi kî vaø haän thuø! 
OÂng La Rochefoucault ñaõ noùi ñuùng, nhöng chæ ñuùng trong moät xaõ 
hoäi nhaân baûn vaø trong moät xaõ hoäi coøn duy trì ñöôïc nhöõng ñieàu maø 
chuùng ta vöøa moâ taû veà HAÂN TÍNH! 
         Ngaøy nay sau bao thaêng traàm, khuûng hoûang vaø chieán tranh, 
nhaân loïai ñang ñi vaøo moät theá giôùi môùi, moät theá giôùi tin caäy laãn 
nhau,ruùt ngaén söï caùch bieät giöõa giaàu vaø ngheøo vaø giaûi quyeát moïi 
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tranh chaáp baèng thaùi ñoä oân hoøa vaø hoøa hoõan. Ñaây phaûi chaêng laø moät 
xaõ hoäi nhaân baûn ñang töø töø xuaát hieän? Thaät ra, töø xa xöa,, trong moái 
quan heä giöõa caùc coäng ñoàng, ngöôøita ñaõ thaáy caàn phaûi coù nhöõng 
nguyeân taéc, nhöõng quy luaät giao dòch maø moãi coäng ñoàng phaûi cam 
keát toân troïng vaø thöïc hieän ñeå soáng chung hoøa bình vôùi nhau, khoâng 
ai hieáp ñaùp ai. 

         Vaøo khoûang 3500 naêm tröôùc 
Thieân Chuùa Giaùng Sinh, thoûa hieäp 
xöa nhaát ñöôïc ghi laïi trong moät taám 
bia ñaù ôû vuøng Somer Mieàn Nam 
Mesopotame, laø cam keát soáng chung 
hoøa bình giöõa hai quoác gia ñoâ thò – 
City State -  YÙ nieäm sô khôûi vaø caên 
baûn cuûa nieàm tin giöõa hai quoác   gia 

khoâng phaân bieät lôùn nhoû, giaàu ngheøo.. Ngaøy nay, haàu heát caùc luaät 
gia ñeàu ñoàng yù , luaät quoác teá laø luaät töï nhieân döa treân leõ coâng baèng, 
raøng buoäc caùc quoác gia kyù keát theo löông tri. Ñeå soáng chung hoøa 
bình vôùi nhau 
         Quyeân ngaét lôøi choàng: 
      - Trôøi, anh noùi chuyeän nhö moät chính trò gia chuyeân nghieäp. Thuù 
thaät vôùi anh, em deã tin laém. Vì vaäy maø töø hoài ñi hoïc ñeán giôø em 
luoân luoân laø naïn nhaân cuûa söï nheï daï, caû ti. Heã moãi laàn nhö vaäy, em 
laïi haï quyeát taâm baét ñaàu caûnh giaùc. Nhöng roài chöùng naøo taät aáy, 
cuoán soå ñoïan tröôøng vaãn tieáp tuïc ñöôïc ghi nhöõng thaønh quaû môùi cuûa 
söï nheï daï. Cuoái cuøng mình töï an uûi, ngöôøi deã tin laø ngöôøi thaät thaø, 
ñaïo ñöùc. Thoâi tyhì ñeå ñöùc laïi cho con caùi. 
         Ñieàm mæm cöôøi: 
      - Ñuùng laø moät caâu keát luaän ñeå töï an uûi mình. Treân phöông dieän 
ñaïo ñöùc ñoù laø ñieàu ñaùng khen. Nhöng chính KInh Thaùnh Thieân 
Chuùa Giaùo cuõng ñaõ noùi: “Haõy hieàn laønh nhö chim boà caâu vaø khoân 
ngoannhö con raén”. Nghóa laø ta cuõng phaûithaän troïng, saùng suoát ñeå 
ngaên ngöøa nhöõng keû aùc taâm lôïi duïng vaø khai thaùc söï deã tin vaø loøng 
nhaân aùi cuûa mình. Soå ñoïan tröôøng cuûa söï nheï daï, caû tin coù luùc chæ 
coøn ghi laàn cuoái cuøng maø thoâi, chöù ñöøng noùi tieáp tuïc laàn sau! 
         Quyeân nuõng nòu: 
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      - Anh noùi mæa mai em phaûi khoâng? Taïi vì caùi “oùc khoa hoïc” vaø 
caû quan nieäm”hình thöùc vaø thöïc chaát” cuûa moân luaät haønh chaùnh maø 
ñoâi khi em khoâng theå nhaém maét laøm ngô tröôùc nhöõng söï vieäc ñeán 
vôùi mình. Neáu khoâng coù thôøi gian thöû thaùch thì baèng caùch naøo tìm ra 
ñöôïc söï thaät. Chæ khi naøo tìm ra ñöôïc söï thaät thì môùi bieát mình bò 
löøa! Em noùi nheï daï coù nghóa laø baùn tín, baùn nghi, nhöng ñoù phaûi 
chaêng cuõng laø moät thaùi ñoä khoa hoïc? 
      - Thoâi. Anh vaø em taïm gaùc lyù luaän laïi moät beân. Baây giôø khuya 
roài, anh muoán nhaán maïnh vôùi Quyeân veà nhöõng moái quan heä ñöôïc 
xaây döïng treân nieàm tin gaàn nhö hoøan toøan, chaúng haïn nhö cha con, 
vôï choàng, thaày troø. . . Vì neáu nhö maát nieàm tin hay nieàm tin bò luõng 
ñoïan thì thaät laø tai hoïa. 
         Quyeân ngaét lôøi choàng; 
      - Em thaáy nhöõng tieâu chuaån cho caùi goïi laø nieàm tin trong moái 
quan heä giöõa ngöôøi va 2ngöôøi ñeàu coù giaù trò töông ñoái. Ñöôøng ñôøi, 
quaû laø moät haønh trình ñaày phieâu löu vaø caïm bay khoù ai löôøng ñöôïc.. 
Noùi theo nhöõng ngöôùi coù tín ngöôõng “NHôø Ôn Treân che chôû may ra 
chuùng ta môùi ñöôïc an toøan”. Cöù ñem lyù luaän hoïc vaø caû moân haønh 
chaùnh hoïc maø aùp duïng, coù leõ caùi baûn phong thaàn cuûa em coøn ñöôïc 
lieät keâ daøi daøi theâm nhöõng ngu daïi cuûa mình, khoâng nhöõng coøn keát 
thuùc bi thaûm nöõa laø khaùc. Nhög em vaãn ñoàng yù vôùi anh, nieàm tin laø 
cô sôû cuûa moïi quan heä, nhaát laø trong quan heä vôï choàng, cha meï con 
caùi, anh chò em, baïn beø. . . Khi nieàm tin ñaõ maát, quan heä ñoù coù cuõng 
nhö khoâng, noù chæ laø caùi voû, moät lôùp beà ngoøai, going gaïo, giaû taïo. 
         Ñoái vôùi nhöõng quan heä roäng lôùn giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi, khi 
nieàm tin ñaõ bò khuûng hoûang thì caùi coäng ñoàng ñoù khoâng sôùm thì 
muoän cuõng seõ tan raõ vaø khoù loøng keát hôïp laïi ñöôïc. 
         Ñieàm nhìn vôï gaät ñaàu: 
      - Em noùi ñuùng. Ñoái vôùi moät coäng ñoàng , khi maët taàng khoâng coøn 
ñaïi bieåu nhöõng quyeàn lôïi vaø nguyeän voïng chính ñaùng cuûa ñaùy taàn, 
thì noù chæ coøn laø thöù quyeàn löïc aùp ñaët leân söùc soáng cuûa coäng ñoàng. 
Khoâng coøn söï thoâng löu, luùc ñoù, söï soáng coøn cuûa coäng ñoàng sôùm 
muoän cuõng seõ thanh toùan vaø laøm suïp ñoå quyeàn löïc baát chaùnh cuûa 
noù.. “Löu thoâng giöõa maët taàng vaø ñaùy taàng nhaát ñònh phaûi ñöôïc taùi 
laäp, caùch maïng nhaát ñònh phaûi xaåy ra khi “nieàm tin” ñaõ maát! 
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         Anh coøn nhôù nhöõng baøi noùi chuyeän noåi tieáng cuûa giaùo sö 
Fichte, nhöõng naêm ñaàu tieân Theá Kyû 19 vôùi daân toäc Ñöùc: “Muøa maøng 
ñöôïc hay maát, thôøi tieát thay ñoåi baát ngôø coù theå baét nguoàn töø moät 
quyeàn löïc maø con ngöôøi laém luùc khoâng aûnh höôûng ñöôïc. Song le, caùi 
soá phaän maø con ngöôøi thöôøng than vaõn ñoù, chính con ngöôøi taïo neân. 
Chuùng ta  chæ laø nhöõng ñoà chôi cuûa caùi quyeàn löïc treân khi chuùng ta 
ñui muø vaø doát naùt, Nhöng thoùat khoûi tình traïng ñui muø vaø doát naùt laø 
tuøy thuoäc ôû chính chuùng ta” (discourse aø la nation Allemande. J. 
Molitor!. 
         Duø muoán hay khoâng “Nieàm tin” laø chaát men, laø muoái ñeå duy 
trì söùc soán cuûa moät coäng ñoàng. Ñau ñôùn thay, neáu men khoâng coøn 
taùc duïng vaø muoái ñaõ laït ñi./.  
            Tieán só Leâ Ñình Chi 
     Nguyeân Giaùo sö Ñaïi Hoïc Luaät khoa Saøigoøn 

      *  Töø traùi sang phaûi: Gs. Taï V. Taøi, Gs. Mai Vaên Leã, Gs. Leâ Ñình. Chi 
vaø Phu nhaân vaø OÂng Leâ Vaên tham döï chöông trình sinh hoïat chuû ñeà “Vieät 
Nam Con Ñöôøng Chuùng Ta Ñi” do baùo Luaät phaùp & Ñôøi soáng toå chöùc 
thaùng 11 naêm 2006 taïi Houston, TX, Hoa Kyø. 
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THƠ  
Maëc Khaùch 
(CSVLKSG) 
KHAI  BUÙT 
 
Khai  buùt  ñaàu Xuaân buùt hoùa  Roàng 
Xöù ngöôøi vinh döï gioáng Lac Long 
Bao naêm phaán ñaáu _ Ngöôøi Tî  naïn 
Löu laò danh thôm _ gioáng Lac Hoàng 
 
SAÀU  XA   XÖÙ 
 
Queâ ngöôøi  da dieát noãi saàu 
Xuaân  veà caûnh cuõng nhuoám maøu  nhôù thöông 
Xöù ngöôøi laém caûnh  ñoaïn tröôøng 
Phoá phöôøng im vaéng  con ñöôøng laëng thinh 
 
Quaån  quanh  chieác boùng beân mình 
Vöôøn  kia boû ngoû chaúng hình boùng ai 
Ta ñi naéng  ñoå treân vai 
Hoaøng hoân nheø nheï  nhôù ai tím loøng 
 
Khoâng gian im vaéng meânh moâng 
Hoûi em coøn nhôù  muøa ñoâng naêm naøo 
Haêm hai naêm gaëp xoân xao 
Nhòp tim  giao ñoäng  nieàm ñau xoùt loøng 
 
Em  veà ! ñeå laïi buoàn thöông 
Loøng anh vaãn maõi vaán vöông thaùng ngaøy… 
Chuùt loøng  xin göõi  aùng maây 
Chuùc  em haïnh phuùc nhuõng ngaøy  sang Xuaân 
  MAËCKHAÙCH 
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Reflections From 
Ancient Rome 

 
LTS. Luaät sö Steven D. Laid 
tröôùc ñaây coù moät thôøi gian haønh 
ngheà taïi tieåu bang California, nay 
ñang coäng taùc vôùi moät toå hôïp luaät 
sö taïi Houston Texas. Ls. Vaø Baø 
Steven. D. Laib ñaõ baûo trôï taøi 
chaùnh vaø göøi baøi naøy ñoùng goùp 
vaøo noäi dung Ñaëc san Luaät Khoa 
2007. 
 

Steven D. Laib 
 
         Around the year 1940, many historians might expect that the 
nation would begin its period of decline.  This will probably happen 
eventually, but it does not have to happen any time soon.  The will of 
the American population to preserve their nation, what it stands for, 
and to hold together in the face of adversity is what will make the 
difference between decline now, and decline in some more distant 
future.  The situation reminds this writer of something that happened 
a little over 2000 years ago in the latter days of the Roman Republic.  
Problems developed when non-Romans helped defend Italy during 
the Punic Wars with Carthage.  Most notable of these were the Latins, 
Italians and Samnites.  While the leaders of these peoples were 
granted some additional rights and privileges, ordinary citizens were 
denied anything above and beyond Roman protection, which they 
ended up participating in, with the result that it meant little more than 
the right to serve under Roman leadership in the next war that came 
along.   
 
         Eventually matters came to a conclusion between 90 and 87 BC 
in what has been called “The Social War” from the Latin word for 
allies.  The rebel non-Romans wanted full citizenship, and barring 
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that, complete independence.  Concern in the Roman Senate that this 
rebellion could spread eventually led to a law granting citizenship to 
those who either did not rebel, or who were willing to stop fighting.  
Eventually the war lost momentum, although it took two years to do 
so.   
 
         Now, it is unlikely that the United States will experience an 
internal conflict of this nature any time soon, however, it should also 
be noted that the nation is hardly unified today, and factionalism has 
played a serious role in recent political events, including, especially, 
elections.  This is at a time when unity is at a premium.  What is 
more, the simple fact that certain old style “conservatives” appear to 
place a greater measure of importance on concepts other than on 
nationalism threatens to increase the factional forces, which could 
eventually tear the nation apart in the manner of many of the African 
states established by the colonial powers after 1945.   
 
         Where the interests of a faction are believed to be more 
important than those of the nation as a whole, that nation cannot 
survive because the forces that should be holding it together are being 
focused in ways that decrease unity.  This was not the case in 1942 
when virtually everyone rallied around the national interest following 
Peal Harbor.  In 2001 the same phenomenon occurred, but only for a 
short time, after which political partisanship replaced unity to the 
detriment of the nation as a whole.  That is what we see today with 
the Press and various vocal interest groups willing to criticize the 
Bush Administration at essentially every opportunity, regardless of 
how petty.  It is the same type of factionalism which eventually 
destroyed the Roman Republic leading, eventually, to the virtual one 
man rule of Augustus Caesar, which eventually evolved into  total 
monarchy.   
 
         The central issue we face is that many people who want 
America to survive cannot agree on what is an American.  Perhaps an 
even more serious is the question of what course America should take 
for the future.  Americans of every stripe should understand is that we 
are at war, and war does not play favorites.  It does not matter what 
your ancestry is, what color you are, or what language your ancestors 
spoke.  What matters is where your loyalties lie.  Politicians who seek 
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to divide America on lines of race, ancestry, or culture are doing it for 
personal reasons, and not for the benefit of those they claim to 
represent.   
         In Rome loyalty gradually shifted from the nation to the 
emperor and from there to factions which were used by military 
leaders to put themselves forward as future emperors.  As the political 
focus shifted from benefiting the nation, to individuals seeking 
personal power the government gradually weakened.  Succession by 
assassination became commonplace, and disputes over who was in 
charge led to civil wars, fragmentation of the national entity, and 
attempts to force the nation back together.  Many were successful, but 
at the cost of weakening the nation militarily.  Finally, the constant 
strife between competing groups helped ruin the nation so badly that 
it could no longer survive.   
         Today's competition between Democrat and Republican has 
begun to take on the look of ancient Roman political infighting.  
Personal power grabs become more important than the good of the 
nation.  People in positions of power look to gain themselves more 
power, regardless of what the results will be long term.  Traditions 
that have provided past success are neglected, and new fads are 
substituted in their place.  People listen to 5 second sound bites 
instead of a speech lasting 20 minutes.  The nation has such a short 
attention span on matters of importance that it becomes obvious that 
the average person doesn't really know what is going on, and in many 
instances doesn't care.  They would rather watch the latest episode of 
American Idol than listen to the President delivering the State of the 
Union Message, just as the Roman would rather go to the chariot 
races than deal with community issues.   
 
        Rome died, in part, because of citizen apathy.  Political fighting 
was not the only cause.  Modern American apathy or misplaced trust 
in government can have the same effect here.  Professor Peter Bourne 
of Princeton was famous for comparing ancient Rome to modern 
America.  Rome missed its opportunity to survive.  America still has 
its chances to do so.  With luck and hard work, it can still survive, and 
go on to an even better future.  But it will have to make significant 
internal changes to do so.   

Steven D. Laib 
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THÔ  
Coâ haøng xoùm   
 
 
Vuõ Höõu Tröôøng SD 
 
Xe naøng ñaäu caïnh xeá toâi, 
Caùch nhau chæ moät laèn voâi traéng 
ngaàn 
Taùnh toâi voán dó ngu ñaàn 
Töôûng ñaâu naøng cuõng cuø laàn nhö toâi 
Laém luùc naøng töïa Thieân Loâi 
Ñoûng ña ñoûng ñaûnh ñoâi moâi doãi hôøn 
Sometime naøng taùnh lôn tôn, 
Sôùn saùc môû cöûa laøm sôøn xe toâi. 
Ñau loøng ñaønh chòu phaän thoâi, 
Boà hoøn ngaäm ñaéng ñöùng ngoài xoùt xa 
Theá maø trôøi chaúng buoâng tha, 
Khieán naøng laøm tôùi, ai maø raên ñe! 
Röûa xe naøng ñeách caàn care 
Vaét khaên qua xeá caän keà ngon xôi. 
Nhìn naøng, naøng vaãy tay chôi, 
Xem nhö chuyeän nhoû, chaúng lôøi 
sorry.  
“Xeá anh” xem chaúng thaù gì, 
Tha hoà buïi ñaát naøng ñì khaép nôi. 
Queùt lau, chuøi röûa tôi bôøi, 
Traéng raêng, naøng cöù khôi khôi cöôøi 
tình. 
You ôi ! I need “caâu bình” 
Cable thaém thieát xeá mình xeá ta. 
Moãi ngaøy vaøi baän caâu qua, 
Chaúng theøm e ngaïi heát “ga” hoài 
naøo. 
Xe naøng noå, tôù thôû phaøo, 
 

 
 
Chöa heà nghe “talk” lôøi chaøo caùm 
ôn 
Ñoâi khi naøng töïa leân côn 
Vaøo xe ñoùng cöûa oâm ñôøn haùt ca 
Muøa heø noùng nöïc thaáy cha 
Thöông naøng toâi laïy, thoâi baø noäi ôi 
Baø haùt nöõa, leä con rôi 
Ñôøi con vaên ngheä taû tôi thaân giaø 
De xe naøng nhaán heát ga 
Töôûng chöøng laáy maïng khoâng tha 
phen naøy 
Thuø naøng, toâi heïn coù ngaøy 
Coäng voán laãn laõi quyeát ñaøy ñoïa em 
Raùng chôø choáng maét maø xem 
“Ôn ñeàn, oaùn traû” seõ ñem phuïc thuø 
“Tình caâm” toâi lôõ ñaùnh ñu 
Hay tin naøng môùi vöøa “move” thaùng 
roài 
Cable laên loùc ñôn coâi 
Laøm sao hieåu ñöôïc raèng toâi yeâu 
naøng 
Boãng döng ngaán leä hai haøng 
Parking troáng vaéng, laù vaøng ngaån 
ngô 
 
Vuõ Höõu Tröôøng SD 
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Söû lieäu: 
SÖÏ RA ÑÔØI CUÛA VIEÄT NAM 
DAÂN CHUÛ COÄNG HOAØ 
(Chính phuû Coäng Saûn hieän nay taïi Vieät Nam) 
-------------------------------------------------------------
---------------------------------------------  
Nguyeãn Traàn Quyù  
(Cao hoïc Haønh chaùnh) 
 
         Chính phuû Vieät Nam Daân Chuû Coäng Hoøa (VNDCCH) ra ñôøi 
vaøo ngaøy 2.9.1945. Tröôùc ñoù, Vieät Nam ñöôïc chia laøm 3 mieàn: 
Mieàn Nam laø thuoäc ñòa cuûa Phaùp, mieàn Trung vaø Baéc theo cheá ñoä 
quaân chuû, vôùi Hueá laø kinh ñoâ, döôùi quyeàn trò vì cuûa vua Baûo Ñaïi, 
nhöng döôùi söï baûo hoä cuûa Phaùp. Thaùng 3-1945 quaân ñoäi Nhaät ñaûo 
chính Phaùp, giuùp Vieät Nam thoaùt ra khoûi söï baûo hoä cuûa nöôùc Phaùp, 
vua Baûo Ñaïi ñaõ tuyeân boá ñoäc laäp vaø cöû Thuû Töôùng Traàn Troïng Kim 
laäp chính phuû, nhöng chæ 5 thaùng sau ñoù, Nhaät laïi thua traän, quaân 
ñoäi Trung Hoa vaø Anh, Phaùp ñeán Vieät Nam ñeå giaûi giôùi quaân ñoäi 
Nhaät. Vua Baûo Ñaïi cuõng nhö caùc ñaûng phaùi khoâng phaûn öùng kòp 
tröôùc nhöõng bieán chuyeån ñoät ngoät cuaû thôøi cuoäc, neân Maët Traän Vieät 
Minh ñaõ daønh ñöôïc chính quyeàn, laäp ra chính phuû VNDCCH, vua 
Baûo Ñaïi ñaønh thoaùi vò. Do ñoù söï ra ñôøi cuûa chính phuû VNDCCH coù 
nhieàu yeáu toá töø nhöõng bieán chuyeån quoác teá, cho ñeán nhöõng bieán 
chuyeån ngay taïi Vieät Nam trong thôøi ñieåm ñoù.  
 

1- NHÖÕNG BIEÁN CHUYEÅN QUOÁC TEÁ: 
     1.1 – Taïi  AÂu Chaâu: 

Thaùng 3-1938, nöôùc Ñöùc, döôùi quyeàn Hitler ñaõ ñem quaân chieám 
nöôùc Aùo, ñeán thaùng 3-1939 nöôùc Ñöùc laïi thoân tính luoân caû Tieäp 
Khaéc vaø ngaøy 1-9-1939 quaân ñoäi Ñöùc laïi traøn vaøo Ba Lan, duø Ba 
Lan ñaõ ñöôïc hai chính phuû Anh vaø Phaùp cam keát baûo veä. Tröôùc cuoäc 
xaâm laêng ngang nhieân cuaû Ñöùc Quoác Xaõ, chính phuû Anh vaø Phaùp ñaõ 
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phaûi tuyeân chieán vôùi Ñöùc ngaøy 3-9-1939, theá laø Theá chieán II thöïc söï 
buøng noå! 

         Qua giöaõ naêm 1940, Ñöùc Quoác Xaõ môû roäng chieán tranh, ñem 
quaân xaâm chieám caùc nöôùc Ñan Maïch, Na Uy, Bæ, Hoaø Lan vaø phaù 
vôõ tuyeán phoøng thuû phía baéc cuaû nöôùc Phaùp. Ngaøy 10-6-1940 thuû 
ñoâ Paris cuaû Phaùp bò boû ngoû, chính phuû Phaùp phaûi di taûn veà phía 
Nam (Bordeaux, roài Vichy). Ngaøy 14-6-1940 quaân ñoäi Ñöùc tieán 
chieám thuû ñoâ Paris cuûa Phaùp. Ngaøy 17-6-1940 Thoáng Cheá Peùtain 
ñöôïc Quoác Hoäi Phaùp cöû laøm Thuû Töôùng ñeå thöông löôïng ñaàu haøng 
Ñöùc vaø ngaøy 22-6-1940 hai nöôùc kyù hoøa öôùc taïi Reùthondes thoûa 
thuaän ñeå cho quaân ñoäi Ñöùc chieám ñoùng vaø kieåm soaùt nöôùc Phaùp. 
Nöôùc Phaùp ñaõ thua traän, ñaõ bò Ñöùc chieám ñoùng! Tuy nhieân, Ñöùc 
Quoác Xaõ vaãn ñeå Chính Phuû Peùtain ñieàu haønh nöôùc Phaùp, nhöng 
döôùi söï giaùm saùt chaët cheõ cuaû quaân ñoäi Ñöùc. Trong khi ñoù Trung Taù 
Charles de Gaulle töï phong Thieáu Töôùng daãn moät soá taøn quaân chaïy 
qua London, Anh quoác, laäp chính phuû löu vong tieáp tuïc khaùng chieán 
choáng Ñöùc. 
         Keå töø ngaøy 22.6.1940, vì nöôùc Phaùp ñaõ bò thua traän, neân nhaø 
caàm quyeàn cuûa Phaùp taïi Vieät Nam khoâng coøn nhaän ñöôïc söï yeåm trôï 
veà chính trò vaø quaân söï töø chính quoác nöõa, maø coøn chòu theâm aùp löïc 
cuaû quaân ñoäi Nhaät ñang tìm caùch môû roäng söï baønh tröôùng xuoáng 
Ñoâng Nam AÙ. Treân nguyeân taéc, Toaøn Quyeàn Phaùp taïi Vieät Nam 
phaûi nhaän leänh töø chính phuû Peùtain, nhöng vaãn coù nhöõng só quan vaø 
binh lính Phaùp tìm caùch bí maät lieân laïc vôùi chính phuû khaùng chieán 
cuûa töôùng De Gaulle. Do ñoù guoàng maùy cai trò cuaû Phaùp taïi Vieät 
Nam hoang mang, lo laéng khoâng bieát seõ bò laät ñoå luùc naøo. 
      1.2 - Taïi AÙ Chaâu:  

  Ngay töø naêm 1932 Nhaät ñaõ ñem quaân chieám Maõn Chaâu laøm 
thuoäc ñòa. Naêm 1937 Nhaät baét ñaàu môû cuoäc chieán tranh vôùi Trung 
Hoa vaø chæ hôn moät naêm sau, Nhaät ñaõ chieám ñoùng heát caùc tænh phía 
Baéc cuûa Trung Hoa, ñoàng thôøi ñoùng quaân ôû caùc thaønh phoá chieán 
löôïc suoát doïc theo duyeân haûi Trung Hoa keùo daøi tôùi ñaûo Haûi Nam 
vaø vònh Baéc boä. Tröôùc söï huøng maïnh cuaû quaân ñoäi Nhaät, Chính phuû 
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Töôûng Giôùi Thaïch cuûa Trung Hoa phaûi dôøi thuû ñoâ veà Truøng Khaùnh 
ñeå tieáp tuïc cuoäc khaùng chieán choáng Nhaät. 
         Cuoäc tieán quaân cuûa Ñöùc Quoác Xaõ ôû Aâu Chaâu caøng ngaøy caøng 
môû roäng, thì taïi AÙ Chaâu, Nhaät cuõng möu tính baønh tröôùng söï kieåm 
soaùt ra khaép vuøng Ñoâng Nam AÙ. Luùc aáy ñaõ coù nhieàu daáu hieäu cho 
thaáy Nhaät ñònh taán coâng Phi Luaät Taân, Nam Döông, Singapore. Ñeå 
laøm baøn ñaïp cho cuoäc tieán quaân naøy, Nhaät caàn coù maët taïi Vieät Nam 
vaø caàn kieåm soaùt vuøng bieån Nam Haûi, vònh Thaùi Lan. Trong khi ñoù 
quaân ñoäi Phaùp taïi Vieät Nam quaù yeáu keùm so vôùi quaân ñoäi Nhaät caû 
veà quaân soá, vuõ khí vaø kinh nghieäm taùc chieán. Löïc löôïng haûi quaân 
Phaùp treân vuøng bieån Nam Haûi cuõng yeáu hôn haûi quaân Nhaät raát 
nhieàu.  
         Thaùng 5-1940 Nhaät ñöa 3 sö ñoaøn töø Quaûng Ñoâng ñeán ñoùng 
saùt bieân giôùi Vieät Hoa vaø nhaát laø khi chính phuû Peùtain taïi Phaùp ñaàu 
haøng Ñöùc vaøo thaùng 6-1940, thì nhaø caàm quyeàn Phaùp taïi Vieät Nam 
baét ñaàu lo ngaïi quaân ñoäi Nhaät coù theå tieán vaøo Vieät Nam qua ngaû 
Laïng Sôn. Ñuùng vaäy, ngaøy 19.6.40 Boä ngoaïi giao Nhaät ñöa toái haäu 
thö cho Ñaïi Söù Phaùp taïi Ñoâng Kinh, ñoøi Phaùp phaûi ñoùng cöûa bieân 
giôùi Vieät Hoa trong voøng 24 giôø, ngöng vieäc vaän chuyeån caùc ñoà tieáp 
lieäu quaân söï vaø nhieân lieäu qua bieân giôùi Vieät Hoa vaø phaûi ñeå cho 
caùc vieân chöùc Nhaät ñeán bieân giôùi naøy ñeå kieåm soaùt vieäc thi haønh 
leänh caám naøy. Vì aùp löïc quaân söï quaù maïnh cuûa Nhaät, nhaø caàm 
quyeàn Phaùp ñaønh phaûi chaáp nhaän thi haønh toái haäu thö naøy, do ñoù 
ngaøy 29-6-1940 moät phaùi boä kieåm soaùt cuaû Nhaät do töôùng Nishihara 
chæ huy ñaõ ñeán Vieät Nam vaø sau ñoù ít tuaàn, caùc kieåm soaùt vieân Nhaät 
ñaõ coù maët ôû caùc cöûa khaåu quan troïng nhö Haûi Phoøng, Laïng Sôn, 
Cao Baèng, Laøo Cai. 
          Chöa heát, sau khi caùc toaùn kieåm soaùt cuûa Nhaät ñaõ coù maët ôû 
caùc cöûa khaåu, töôùng Nishihara laïi ñoøi Toaøn Quyeàn Phaùp taïi Vieät 
Nam phaûi nhöôïng laïi cho Nhaät taát caû haøng hoùa ñònh chuyeån qua 
Trung Hoa. Caùc chieán haïm Nhaät cuõng ñöông nhieân ra vaøo caûng Haûi 
Phoøng, ñem theo caùc quaân xa coù voõ trang hoä toáng, ñeå vaän chuyeån 
vuõ khí, ñaïn döôïc vaø löông thöïc töø Haûi Phoøng ñeán caùc ñôn vò quaân 
ñoäi Nhaät ñang ñoàn truù taïi Hoa Nam. Maùy bay quaân söï Nhaät cuõng 
thöôøng xuyeân xöû duïng phi tröôøng Gia Laâm (Haø Noäi) vaø Caùt Bi (Haûi 
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Phoøng) vôùi lyù do hoï caàn lieân laïc thöôøng xuyeân vôùi caùc toùan kieåm 
soaùt cuaû hoï taïi caùc cöûa khaåu. Cuoái cuøng ngaøy 30-8-1940 taïi Ñoâng 
Kinh, Phaùp laïi ñaønh phaûi kyù keát vôùi Nhaät moät hieäp öôùc goàm caùc 
ñieåm chính sau ñaây: 

 -Chính Phuû Nhaät toân troïng vaø thöøa nhaän chuû quyeàn Phaùp taïi 
Ñoâng Döông, ñoåi laïi chính phuû Phaùp chaáp nhaän aûnh höôûng quaân söï 
cuaû Nhaät ôû Ñoâng Döông. Nhaät coù quyeàn coù nhöõng hoaït ñoäng quaân söï 
taïi Ñoâng Döông ñeå choáng Trung Hoa. Moät thoaû öôùc quaân söï seõ ñöôïc 
kyù keát sau taïi HaøNoäi giöõa hai Boä Tö Leänh Phaùp vaø Nhaät ñeå minh ñònh 
roõ theå thöùc aùp duïng hieäp öôùc naøy veà maët quaân söï. 

 Ñeå thi haønh ñieàu naøy, sau nhieàu cuoäc hoäi hoïp vaø trì hoaõn, ngaøy 
22-9-1940, töôùng Nishihara cuaû Nhaät vaø töôùng Martin cuaû Phaùp, ñaïi 
dieän cho hai phaùi boä quaân söï ñaõ kyù moät qui öôùc vôùi noäi dung nhö 
sau: Quaân ñoäi Nhaät ñöôïc xöû duïng caùc phi tröôøng taïi Baéc Vieät, ñöôïc 
ñoùng 6000 quaân ôû phía Baéc soâng Hoàng, 1000 quaân ñaàu tieân seõ leân 
caûng Haûi Phoøng ngaøy 23-9-1940 vaø quaân ñoäi Nhaät coù quyeàn di 
chuyeån ngang qua laõnh thoå Baéc Vieät ñeå tieán sang Trung Hoa, nhöng 
khoâng ñöôïc quùa 25.000 quaân cuøng moät luùc. 
          
          Baûn thoûa öôùc vöøa kyù xong thì ngay ñeâm 22-9-40 moät sö ñoaøn 
quaân Nhaät töø Quaûng Ñoâng traøn vaøo Ñoàng Ñaêng tieán veà Laïng Sôn. 
Quaân ñoäi Phaùp ñaõ tieân lieäu tình traïng naøy töø laâu vaø ñaõ taêng cöôøng 
phoøng thuû, nhöng tröôùc ñoaøn quaân ñoâng ñaûo, thieän chieán, laïi coù 
phaùo binh vaø chieán xa yeåm trôï, neân quaân Phaùp ñoàn truù ôû Laïng Sôn 
vaø caû quaân cöùu vieän töø Cao Baèng keùo ñeán ñaõ choáng cöï quyeát lieät, 
vaø bò thieät haïi naëng neà, nhöng vaãn khoâng theå caûn ñöôïc cuoäc tieán 
quaân cuaû quaân ñoäi Nhaät, neân 10g40 saùng 25-9-1940 quaân Phaùp ñaõ 
xin ñaàu haøng theo leänh cuûa töôùng Martin töø Haø Noäi. Tuy nhieân do 
söï phaûn khaùng quyeát lieät cuûa chính phuû Peùtain vaø söï vaän ñoäng 
ngoaïi giao cuûa ñaïi söù Phaùp taïi Ñoâng Kinh, chính phuû Nhaät ñaõ ra 
leänh cho quaân Nhaät ngöng tieán quaân vaø khoaûng 2 thaùng sau ñoù sö 
ñoaøn naøy ñaõ di chuyeån laøm nhieàu ñôït ra bieån xuoáng taøu ñi nôi khaùc. 
Quaân ñoäi Phaùp trôû laïi chieám giöõ Laïng Sôn. 
         Maëc duø quaân ñoäi Nhaät ñaõ coù theå di chuyeån vaø ñoùng quaân ôû 
Baéc boä, nhöng muïc tieâu chieán löôïc cuûa Nhaät khoâng phaûi chæ coù vaäy, 
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maø coøn muoán ñoùng quaân ôû khaép Ñoâng Döông. Do ñoù chöa ñaày 1 
naêm sau, ngaøy 14-7-1941, chính phuû Nhaät laïi gôûi coâng haøm cho 
chính phuû Peùtain, ñoøi cho quaân ñoäi Nhaät ñöôïc ñoùng quaân ôû khaép 
Ñoâng Döông. Khoâng coøn choïn löïa naøo khaùc, chính phuû Peùtain ñaønh 
chaáp nhaän vaø ngaøy 30-7-1941 Nhaät cho ñoå boä 50.000 quaân vaøo 
Vuõng Taøu ñeå tieán veà Saøigoøn. Keå töø ñoù, quaân ñoäi Nhaät coù maët khaép 
nôi ôû Vieät Nam, töø caùc thaønh phoá lôùn nhö Haø Noäi, Hueá, Saøigoøn cho 
ñeán nhöõng nôi xa hôn coù tính caùch chieán löôïc. 
        Maëc duø ñaõ ñoùng quaân khaép nôi, nhöng quaân ñoäi Nhaät vaãn 
khoâng laät ñoå nhaø caàm quyeàn Phaùp, maø chæ aùp löïc nhaø caàm quyeàn 
Phaùp phaûi cung caáp löông thöïc, thöïc phaåm vaø nhöõng thöù thieát yeáu 
cho quaân ñoäi Nhaät. Nhöõng ñoøi hoûi naøy, nhaø caàm quyeàn Phaùp laïi baét 
ngöôøi daân Vieät höùng chòu, neân ngöôøi daân Vieät trong giai ñoaïn naøy 
ñaõ bò caû hai phiaù boùc loät, neân caøng theâm ngheøo ñoùi, laàm than, caêm 
thuø. Hôn nöõa vì cuoäc chieán tranh ñang xaûy ra taïi Aâu Chaâu, caùc hoaït 
ñoäng xuaát nhaäp caûng töø Phaùp ñeàu bò giaùn ñoaïn, neân Ñoâng Döông luùc 
ñoù thieáu xaêng daàu, thieáu phuï tuøng thay theá cho maùy moùc,  thieáu 
thuoác men vaø nguyeân lieäu cheá bieán. . . neàn kinh teá bò teâ lieät. Do 
cuoäc soáng caøng theâ thaûm, ngöôøi daân Vieät thuø gheùt caû Phaùp laãn 
Nhaät. 

        Ngaøy 8-12-1941 quaân ñoäi Nhaät laïi taán coâng haïm ñoäi Thaùi Bình 
Döông cuaû Myõ ñang ñaäu taïi Pearl Harbor, neân töø ñoù Myõ tuyeân 
chieán vôùi Nhaät. Myõ vieän trôï cho Trung Hoa ñeå choáng Nhaät, Myõ coøn 
cho nhaûy duø nhöõng toaùn tình baùo xuoáng bieân giôùi Vieät  Hoa ñeå doø 
tìm tin töùc veà quaân ñoäi Nhaät. Nhôø dòp naøy, Vieät Minh ñaõ cung caáp 
tin töùc tình baùo cho Myõ ñeå ñoåi laïi Myõ huaán luyeän quaân söï vaø cung 
caáp vuõ khí, tuy khoâng nhieàu, nhöng ñaõ giuùp Vieät Minh coù theâm 
phöông tieän ñeå daønh chính quyeàn sau naøy vaø coù lyù do ñeå tuyeân 
truyeàn laø ñang coäng taùc vôùi Ñoàng Minh.   

2- TÌNH HÌNH NGAY TAÏI VIEÄT NAM:  
      2.1- Loøng daân mong muoán ñoäc laäp: 
      Sau khi nhöõng phong traøo choáng Phaùp bò deïp tan vaøo cuoái theá kyû 
19 thì sang ñaàu theá kyû 20, nhöõng phong traøo choáng Phaùp khaùc laïi noåi 
leân nhö Phong Traøo Ñoâng Du, Phong Traøo Duy Taân, Ñaïi Vieät, vaø 
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ñaëc bieät laø cuoäc khôûi nghiaõ cuûa Vieät Nam Quoác Daân Ñaûng duø bò 
thaát baïi vaø 13 laõnh tuï bò xöû töû taïi Yeân Baùi naêm 1930, caøng laøm cho 
loøng daân soâi suïc caùch maïng, mong moûi nöôùc nhaø ñoäc laäp, töï chuû. 
Khí theá caùch maïng caøng luùc caøng daâng cao, nhaát laø vaøo thaäp nieân 30 
vaø thaäp nieân 40. Nhöõng thô, nhaïc noåi tieáng maø ngaøy nay ñöôïc goïi laø 
“nhaïc tieàn chieán”, ñaày tình töï daân toäc, noàng naøn yeâu nöôùc, dieãn taû yù 
chí ngöôøi daân saün saøng chieán ñaáu, saün saøng hy sinh daønh ñoäc laäp cho 
queâ höông, ñaõ theå hieän taâm traïng ngöôøi daân trong thôøi kyø naøy. Loøng 
yeâu nöôùc naøy raát chaân thaønh vaø voâ vuï lôïi, saün saøng hy sinh keå caû 
sinh maïng ñeå thi haønh meänh leänh cuaû caáp laõnh ñaïo ñeå choáng ngoaïi 
xaâm. Ngöôøi daân cuõng chöa phaân bieät ñöôïc söï khaùc bieät giöaõ caùc theå 
cheá chính trò quaân chuû, töï do hay coäng saûn. Chính taâm traïng daân 
chuùng mong muoán ñoäc laäp maø Vieät Minh  baèng söï tuyeân truyeàn 
khoân kheùo ñaõ lôïi duïng ñöôïc ñeå taïo  haäu thuaãn ñoaït ñöôïc chính 
quyeàn .    
     2.2- Naïn ñoùi naêm Aát Daäu: 
        Vieät Nam laø moät nöôùc noâng nghieäp, saûn xuaát luùa gaïo laø chính, 
vaø ñaõ töøng laø moät trong maáy nöôùc xuaát caûng gaïo nhieàu nhaát, nhöng 
ñaõ phaûi chòu ñöïng moät naïn ñoùi khuûng khieáp vaøo naêm 1945 maø ngöôøi 
Vieät thöôøng goïi laø naïn ñoùi naêm Aát Daäu. Ñuùng vaäy, töø muøa thu naêm 
1944 ñeán heát muøa heø naêm 1945, naïn ñoùi naøy ñaõ laøm cheát khoaûng 2 
trieäu ngöôøi Vieät ôû mieàn Baéc, ña soá thuoäc caùc tænh ñoàng baèng nhö 
Thaùi Bình, Nam Ñònh, Ninh Bình, Haø Nam, Höng Yeân vaø maáy tænh 
phía baéc cuûa mieàn Trung nhö Thanh Hoaù, Ngheä An, Haø Tónh. . . Xaùc 
cheát naèm raûi raùc doïc ñöôøng töø thaønh thò ñeán thoân queâ. Coù nhöõng em 
nhoû coøn ngoi ngoùp nhöng vaãn coøn oâm cöùng ngöôøi meï ñaõ cheát töø luùc 
naøo. Nguyeân nhaân gaây neân naïn ñoùi naøy thì ngoaøi lyù do thieân nhieân 
laø baõo luït vaø naêm AÁt Daäu nhuaän hai thaùng 3, coøn nhieàu nguyeân nhaân 
khaùc quan troïng hôn vaø ñaáy môùi laø nguyeân nhaân chính: 

      -Nguyeân nhaân 1:  Döôùi aùp löïc cuûa quaân ñoäi Nhaät, nhaø caàm 
quyeàn Phaùp ñaõ ra leänh thu mua taát caû luaù gaïo do noâng daân saûn xuaát 
ñeå moät phaàn ñöa veà Nhaät, moät phaàn caát vaøo kho döï tröõ ñeå nuoâi 
quaân ñoäi Nhaät taïi Vieät Nam vaø taïi mieàn Nam Trung Hoa. Cuõng 
döôùi aùp löïc cuûa quaân ñoäi Nhaät, nhaø caàm quyeàn Phaùp ñaõ baét buoäc 
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noâng daân phaûi boû bôùt dieän tích troàng luùa, laáy ñaát troàng nhöõng loaïi 
caây kyõ ngheä nhö  caây thaàu daàu ñeå eùp laáy daàu, caây boâng vaûi, caây 
ñay, caây gai ñeå laáy sôïi cho kyõ ngheäø chieán tranh cuûa Nhaät vaø cho 
nhu caàu nguyeân lieäu ñang thieáu huït ôû Ñoâng Döông. Do ñoù Baéc vaø 
Trung boä ñaõ khoâng coøn ñuû luùa gaïo ñeå nuoâi daân trong moät thôøi gian 
daøi. 
      -Nguyeân nhaân 2:  Ñeå choáng laïi vieäc chuyeån quaân vaø tieáp teá cuûa 
quaân ñoäi Nhaät, maùy bay Ñoàng Minh (Hoa Kyø) ñaõ thaû bom vaø baén 
phaù caùc truïc loä giao thoâng, caàu coáng,  ñöôøng xe löûa, ñöôøng bieån noái 
lieàn Nam Baéc, neân giao thoâng giaùn ñoaïn, laøm cho vieäc chuyeân chôû 
luùa gaïo töø mieàn Nam ra Baéc ñaõ bò traéc trôû. Chính BS Vuõ ngoïc Aùnh, 
Boä Tröôûng Y Teá vaø Cöùu Teá trong chính phuû Traàn Troïng Kim ñang 
treân ñöôøng lo vieäc ñoân ñoác vieäc chuyeân chôû luùa gaïo ñaõ bò töû naïn do 
maùy bay Myõ oanh taïc. 
      -Nguyeân nhaân 3: Ñeå coù gaïo döï tröõ nuoâi quaân vaø ñeå tuyeân 
truyeàn duï doã nhöõng naïn nhaân cuûa naïn ñoùi theo mình, Maët Traän Vieät 
Minh ñaõ toå chöùc ñaùnh cöôùp moät soá kho gaïo cöùu ñoùi vaø cöôùp nhieàu  
xe chuyeân chôû luùa gaïo töø mieàn Nam ra, laøm cho coâng cuoäc cöùu ñoùi 
caøng theâm khoù khaên.   

      Duø cho nguyeân nhaân naøo ñi nöõa, thì naïn ñoùi naøy vaãn ñeàu coù 
lôïi cho Maët Traän Vieät Minh vöøa ñeå tuyeân truyeàn choáng Phaùp, 
choáng Nhaät gaây uy tín, vöaø taïo caêm thuø nôi nhöõng noâng daân ngheoø 
ñoùi  vaø thu huùt hoï theo Vieät Minh.   
       2.3-Nhaät ñaûo chaùnh Phaùp ngaøy 9.3.1945: 
         Quaân ñoäi Nhaät ñaõ ñoùng quaân ôû Vieät Nam töø naêm 1940, vaø 
quaân ñoäi Nhaät cuõng thöøa söùc maïnh ñeå laät ñoå nhaø caàm quyeàn Phaùp, 
nhöng Nhaät vaãn duy trì söï cai trò cuûa Phaùp vì ø chính phuû Peùtain ñaõ 
ñaàu haøng vaø coäng taùc vôùi Ñöùc, moät ñoàng minh cuûa Nhaät, neân Nhaät 
khoâng lo chính quyeàn Phaùp ôû Vieät Nam daùm phaûn laïi Nhaät, laïi nöõa 
Nhaät coù theå ñoøi nhaø caàm quyeàn Phaùp phaûi thi haønh moïi yeâu saùch maø 
khoâng phaûi ñoái phoù vôùi nhöõng raéc roái do tröïc tieáp cai trò daân chuùng 
Vieät Nam.  

         Tuy nhieân tình theá thay ñoåi, ngaøy 23-8-1944 quaân ñoäi Ñoàng 
Minh vaø quaân cuûa töôùng Charles de Gaulle tieán vaøo giaûi phoùng 
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Paris, vaø moät chính phuû môùi do De Gaulle thaønh laäp naèm trong phe 
Ñoàng Minh, choáng Ñöùc Quoác Xaõ vaø choáng Nhaät. Töø ñaây nhaø caàm 
quyeàn Phaùp taïi Vieät Nam tröïc thuoäc chính phuû Phaùp cuûa De Gaulle 
ôû Paris, neân Nhaät e ngaïi nhaø caàm quyeàn Phaùp ôû Ñoâng Döông seõ tieáp 
tay cho quaân ñoäi Ñoàng Minh ñoå boä vaøo Vieät Nam, môû moät maët traän 
môùi ñaùnh vaøo quaân ñoäi Nhaät, neân Nhaät ñaõ  quyeát ñònh laät ñoå chính 
quyeàn Phaùp taïi Ñoâng Döông ñeå tröø haäu hoïa. 

         Luùc 6g chieàu ngaøy 9-3-1945, ñaïi söù Nhaät taïi Vieät Nam 
Matsumoto ñeán gaëp toaøn quyeàn Phaùp Decoux ôû dinh Norodom 
Saigon (dinh Ñoäc Laäp sau naøy) ñoøi nhaø caàm quyeàn Phaùp phaûi ñeå 
cho Nhaät chæ huy taát caû löïc löôïng quaân söï, keå caû haûi quaân, khoâng 
quaân, caûnh saùt. Ñoàng thôøi Nhaät cuõng ñoøi quyeàn quaûn trò luoân caùc 
phöông tieän vaän chuyeån ôû khaép Ñoâng Döông nhö xe löûa vaø taøu bieån 
vaø yeâu caàu toaøn quyeàn Decoux phaûi traû lôøi chaáp thuaän tröôùc 9g toái 
hoâm ñoù.  

         Toaøn quyeàn Decoux muoán trì hoaõn baèng caùch yeâu caàu ñöôïc 
tham khaûo vôùi caùc giôùi chöùc coá vaán vaø tö leänh quaân ñoäi döôùi quyeàn. 
Ñaïi söù Nhaät chaáp nhaän lôøi yeâu caàu ñoù nhöng vaãn ñoøi phaûi traû lôøi 
tröôùc 9g toái hoâm ñoù. 

          Gaàn 9g toái, toaøn quyeàn Decoux cöû haûi quaân ñaïi taù Robin 
mang phuùc thö cho ñaïi söù Matsumoto. Duø vaäy, ñuùng 9g toái quaân ñoäi 
Nhaät ñaõ bao vaây dinh Norodom, baét giöõ toaøn quyeàn Decoux vaø caùc 
vieân chöùc Phaùp coù maët. Caû thaønh phoá vang reàn tieáng suùng, taát caû 
quaân nhaân vaø thöôøng daân Phaùp ñeàu bò baét giam, nhöõng ngöôøi khaùng 
cöï bò gieát hoaëc bò haønh hung. 

         Taïi thaønh phoá Hueá, cuõng vaøo giôø ñoù, quaân ñoäi Nhaät ñaõ taán 
coâng ñoàn Mang Caù vaø baûn doanh boä tö leänh Phaùp taïi Trung Kyø 
trong ñoàn Courcy.Caû hai ñoàn ñeàu naèm trong trung taâm thaønh phoá, 
ngay sau toaø khaâm söù vaø caû hai ñoàn ñeàu thaát thuû mau choùng sau moät 
thôøi gian ngaén choáng cöï. Vieân khaâm söù Phaùp vaø moät soá vieân chöùc 
Phaùp bò cheát, taát caû coøn laïi ñeàu bò toáng giam. 
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         Taïi thaønh phoá Haø Noäi, cuõng khoaûng 9g toái, quaân ñoäi Nhaät ñaõ 
baét giam hai vieân töôùng cao caáp nhaát cuaû Phaùp laø Mordant vaø Aymeù 
ñoàng thôøi taán coâng caùc ñoàn binh Phaùp. Quaân ñoäi Phaùp döôùi quyeàn 
cuûa töôùng Massimi ñaõ choáng cöï ñöôïc qua ngaøy hoâm sau, nhöng bò 
thieät haïi raát naëng. Rieâng chæ coù lieân ñoaøn Leâ Döông khoaûng 2000 
quaân döôùi quyeàn cuûa töôùng Alessandri ôû Sôn Taây vaø khoaûng 1000 
quaân döôùi quyeàn töôùng Sabatier ôû Lai Chaâu vöøa khaùng cöï, vöøa ruùt 
vaøo röøng roài laàn hoài qua ñöôïc Trung Hoa  vaøo thaùng 5-1945. 

         Rieâng taïi Laïng Sôn, moät cöù ñieåm quaân söï khaù maïnh cuaû Phaùp 
vôùi khoaûng 4000 quaân, ñaõ bò Nhaät ñaùnh löøa baèng caùch môøi caùc só 
quan chæ huy Phaùp tôùi döï tieäc, roài bò baét hay bò gieát ngay taïi buoåi 
tieäc. Khi quaân ñoäi Nhaät khôûi söï taán coâng, caùc ñoàn binh Phaùp ñeàu bò 
baát ngôø vaø khoâng ngöôøi chæ huy, neân choáng cöï rôøi raïc, vaøi nôi khaùng 
cöï ñöôïc vaøi ngaøy, nhöng roài cuõng bò khoâng quaân vaø phaùo binh Nhaät 
trieät haï. Nhö vaäy ngaøy 9-3-1945 quaân ñoäi Nhaät ñaõ ñaûo chính Phaùp 
vaø töø ñaây hoaøn toaøn thay theá chính quyeàn Phaùp, laøm chuû tình hình 
Ñoâng Döông. 

         Ngay sau khi laät ñoå nhaø caàm quyeàn Phaùp, saùng 10-3-1945 
khaâm söù Nhaät       Yokoyama ñaõ ñeán yeát kieán vua Baûo Ñaïi taïi ñieän 
Thaùi Hoaø, giaûi thích nhöõng hoaït ñoäng quaân söï cuaû Nhaät trong ñeâm 
tröôùc vaø trình baøy raèng Nhaät muoán Chaâu AÙ trôû veà cho ngöôøi Chaâu AÙ, 
ñoàng thôøi keâu goïi caùc nöôùc Ñoâng Döông gia nhaäp khoái thònh vöôïng 
chung Ñaïi Ñoâng AÙ do Nhaät thaønh laäp töø 1.8.1940. Nhaân dòp naøy, vua 
Baûo Ñaïi cuõng yeâu caàu ñeå Nam Kyø ñöôïc ñoäc laäp vaø thoáng nhaát cuøng 
vôùi Baéc Kyø vaø Trung Kyø, nhöng khaâm söù Yokoyama naïi lyù do quaân 
söï, xin nhaø vua chôø ñôïi khi Nhaät thaéng traän seõ trao traû Nam Kyø laïi 
cho nhaø vua. Khaâm söù cuõng nhaéc nhôû nhaø vua thaønh laäp moät chính 
phuû môùi thích hôïp vôùi tình theá môùi.  

          Ngay chieàu hoâm ñoù, vua Baûo Ñaïi ñaõ trieäu taäp Cô Maät Vieän, 
caùc vò Thöôïng Thö  luïc boä, ñeå hoïp baøn veà tình hình môùi. Sau buoåi 
hoïp naøy nhaø vua ñaõ kyù baûn tuyeân ngoân ñoäc laäp thu hoài chuû quyeàn 
quoác gia, baõi boû nhöõng hieäp öôùc baát bình ñaúng ñaõ buoäc phaûi kyù keát 
vôùi Phaùp keå töø naêm 1862 vaø nhöõng hieäp öôùc sau ñoù. . . Trong baûn 



Ñaëc san Luaät khoa 2007 

 

tuyeân ngoân ñoäc laäp naøy nhaø vua ñaõ duøng danh xöng Vieät Nam thay 
vì An Nam nhö ngöoøi Phaùp vaãn xöû duïng tröôùc ñoù. Baûn tuyeân ngoân 
ñoäc laäp naøy cuõng ñaõ ñöôïc trao cho khaâm söù Yokoyama vaø coâng boá 
treân ñaøi phaùt thanh cuûa Nhaät taïi Saigon vaøo ngaøy 12-3-1945. 

         Sau khi ñöôïc vua Baûo Ñaïi cho bieát töø nay nhaø vua seõ tröïc tieáp 
ñaûm traùch quyeàn haønh laõnh ñaïo quoác gia, thöôïng thö Phaïm Quyønh 
vaø toaøn theå caùc thöôïng thö luïc boä ñaõ xin töø chöùc vaøo ngaøy 19-3-
1945. Nhaø vua muoán môøi oâng Ngoâ ñình Dieäm laøm thuû töôùng, nhöng 
chöa gaëp ñöôïc thì Nhaät laïi ñöa oâng Traàn troïng Kim töø Singapore veà  
giôùi thieäu, neân sau cuoäc yeát kieán ngaøy 7.4.45, vua Baûo Ñaïi cöû oâng 
Traàn troïng Kim laøm Thuû Töôùng laäp chính phuû. Coù leõ ñaây laø moät söï 
saép xeáp cuûa Nhaät, vì cho ñeán luùc ñoù, oâng Traàn Troïng Kim chöa heà 
coù nhöõng hoaït ñoäng chính trò, maø chæ laø moät vò thanh tra tieåu hoïc, taùc 
giaû cuaû moät ít saùch giaùo khoa trung hoïc.  
          Sau khi yeát kieán vua Baûo Ñaïi vaø nhaän chöùc vuï Thuû Töôùng, 
ngaøy 17-4-1945, taïi ñieän Thaùi Hoøa, Thuû Töôùng Traàn Troïng Kim ñaõ 
trình dieän noäi caùc leân vua Baûo Ñaïi vaø ñöôïc chuaån nhaän.  

         Ñaây laø moät chính phuû ñaàu tieân cuûa Vieät Nam ñöôïc toå chöùc 
theo Taây Phöông  goàm nhieàu boä, thay vì chæ coù Luïc Boä ( 6 boä) nhö 
trong thôøi quaân chuû tröôùc ñoù. Tuy nhieân chính phuû naøy khoâng coù hai 
boä raát quan troïng laø boä Quoác Phoøng vaø boä Thoâng Tin. Coù leõ ñaây laø 
yù ñònh cuûa ngöôøi Nhaät, hoï chöa muoán Vieät Nam coù quaân ñoäi rieâng 
vaø hoï cuõng khoâng muoán coù boä Thoâng Tin ñeå khoûi lo tuyeân truyeàn 
choâùng ñoái hoï veà phöông dieän chính trò neáu coù. Do ñoù chính phuû 
Traàn Troïng Kim coù tính caùch chuyeân moân nhieàu hôn laø chính trò, 
goàm nhöõng ngöôøi coù ñöùc, coù taøi vaø nhieät tình yeâu nöôùc. Chính phuû 
naøy laïi laø chính phuû cuûa ngöôøi Vieät Nam trong hoaøn caûnh ñaát nöôùc 
môùi ñöôïc ñoäc laäp, neân ñöôïc daân chuùng haân hoan ñoùn möøng. Chính 
phuû naøy ñaõ choïn quoác hieäu laø Vieät Nam,  quoác kyø neàn vaøng coù 3 
soïc ñoû ôû giöõa theo hình queû ly (soïc ñoû ôû giöõa caét quaõng) vaø quoác 
ca laø baøi Ñaêng Ñaøn Cung. Chính phuû cuõng quyeát ñònh ñoåi danh 
xöng Baéc Kyø, Trung Kyø, Nam Kyø thaønh Baéc Boä, Trung Boä, Nam 
Boä maëc duø luùc ñoù Nhaät chöa trao traû laïi Nam Boä cho moät nöôùc Vieät 
Nam ñoäc laäp thoáng nhaát.  
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         Nhöõng ñieåm noåi baät cuaû chính phuû naøy laø taát caû noäi caùc ñeàu 
ñaõ phuïc vuï höõu hieäu cho nhaân daân trong caáp thôøi vaø taïo neàn moùng 
cho töông lai: Boä Y Teá vaø Cöùu Teá ñaõ tích cöïc cöùu ñoùi, boä Giaùo Duïc 
ñaõ cho duøng tieáng Vieät ñeå giaûng daïy vaø aùp duïng moät chöông trình 
trung hoïc môùi cho phuø hôïp ñaø phaùt trieån cuûa theá giôùi. Chöông trình 
Trung Hoïc naøy ñöôïc aùp duïng maõi cho ñeán ngaøy nay vôùi moät soá söûa 
ñoåi nhoû. Boä Noäi Vuï kieân quyeát caûi toå guoàng maùy chính quyeàn töø 
trung öông ñeán ñòa phöông, loaïi tröø nhöõng quan laïi tham nhuõng, 
saùch nhieãu daân chuùng, xoaù boû teä traïng cuûa chính quyeàn cai trò cuûa 
thöïc daân Phaùp. Boä Thanh Nieân keâu goïi daân chuùng, nhaát laø giôùi 
thanh nieân ñi tieân phong trong coâng cuoäc phuïc höng xaây döïng ñaát 
nöôùc, laøm böøng daäy tinh thaàn yeâu nöôùc qua vieäc toå chöùc qui moâ caùc 
ñoaøn thanh nieân tieàn tuyeán, saüng saøng chieán ñaáùu baûo veä ñoäc laäp töï 
do. Tuy nhieân chính phuû Traàn Toïng Kim môùi chæ taïi chöùc ñöôïc 4 
thaùng vaø ngöôøi Nhaät cuõng khoâng thaät loøng trao traû ñoäc laäp cho Vieät 
Nam, vaãn coøn coá vaán Nhaät taïi caùc cô quan trung öông cho ñeán ñiaï 
phöông ñeå theo doõi coâng vieäc cuaû chính phuû Vieät Nam. Chính phuû 
laïi khoâng coù quaân ñoäi, khoâng coù boä Thoâng Tin tuyeân truyeàn, neân 
khi Nhaät ñaàu haøng vaø tröôùc nhöõng ñoøi hoûi caáp baùch cuaû thôøi cuoäc, 
chính phuû Traàn Troïng Kim khoâng coù ñöôïc tin töùc ñaày ñuû, khoâng coù 
quaân ñoäi ñeå trò an, khoâng coù kinh nghieäm chính trò, neân ñaõ töï giaûi 
taùn khi thaáy Maët Traän Vieät Minh coù voõ trang hoaït ñoäng khaép nôi. 

Vua Baûo Ñaïi ñöoïc ñaïi söù Nhaät thoâng baùo duø Nhaät ñaõ ñaàu haøng, 
nhöng vaãn coù nhieäm vuï trò an, neân neáu nhaø vua cho pheùp, hoï seõ deïp 
tan Vieät Minh. Nhaø vua vì khoâng naém vöõng tình hình, chính phuû ñaõ 
boû cuoäc, vaø nhaát laø nhaø vua khoâng muoán coù nhöõng ngöôøi Vieät bò 
Nhaät tröøng trò, neân nhaø vua ñaõ töø choái ñeà nghò cuûa ñaïi söù Nhaät. Do 
ñoù cuoäc ñaûo chaùnh laät ñoå Phaùp vaø söï ñaàu haøng cuaû Nhaät ñaõ taïo ra 
khoaûng troáng chính quyeàn taïo thôøi cô thuaän lôïi cho Vieät Minh ñoaït 
ñöôïc chính quyeàn deã daøng hôn. 
     2.4- Maët Traän Vieät Minh ñaõ lôïi duïng ñöôïc thôøi cô: 
       Chæ 1 tuaàn sau hai traùi bom nguyeân töû cuaû Myõ noå treân ñaát Nhaät, 
ngaøy 15.8.45 Nhaät tuyeân boá ñaàu haøng voâ ñieàu kieän. Ngaøy 17.8.45 
Toång hoäi coâng chöùc Haø Noäi toå chöùc cuoäc bieåu tình lôùn nhaèm uûng hoä 
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chính phuû ñöông thôøi cuaû Thuû Töôùng Traàn Troïng Kim. Khi cuoäc 
bieåu tình ñang dieãn tieán soâi noåi thì caùn boä Vieät Minh len loûi trong 
ñoaøn bieåu tình tröông côø cuaû Vieät Minh (côø ñoû sao vaøng), leøo laùi 
ñoaøn bieåu tình hoâ khaåu hieäu  ñaû ñaûo thöïc daân Phaùp, hoan hoâ ñoäc 
laäp, töï do, uûng hoä Vieät Minh thay vì uûng hoä chính phuû Traàn Troïng 
Kim, laøm nhö chính Vieät Minh ñaõ laõnh ñaïo cuoäc tranh ñaáu daønh ñoäc 
laäp. Qua ngaøy 18.9.45, caùc ñoäi tuyeân truyeàn Vieät Minh ñi khaép 
thaønh phoá duøng loa keâu goïi daân chuùng chuaån bò döï cuoäc bieåu tình 
tuaàn haønh voõ trang seõ toå chöùc vaøo ngaøy hoâm sau. Do ñoù ngaøy 
19.8.45 Haø Noäi la lieät vôùi nhöõng bieåu ngöõ, truyeàn ñôn, côø ñoû sao 
vaøng  vaø haøng traêm ngaøn ngöôøi, uûng hoä cuõng coù, hieáu kyø cuõng coù, do 
Ñoäi Xung Phong Voõ Trang  Vieät Minh höôùng daãn, raàm roä keùo ñeán 
dinh Khaâm Sai yeâu caàu Khaâm Sai Phan Keá Toaïi trao quyeàn cho 
nhaân daân vaø sau ñoù ñi phaù caùc traïi giam, thaû tuø vaø cöôùp phaù kho 
suùng trong ñoàn baûo an maø quaân ñoäi Nhaät khoâng can thieäp. Haø Noäi 
ñaõ ñoåi chuû! Vieät Minh ñaõ goïi ngaøy ñoù laø ngaøy “Caùch Maïng 
19.8.45”. Sau ñoù Vieät Minh ñaõ laàn löôït ñoaït chính quyeàn ôû caùc tænh 
mieàn Baéc vaø cöû ngöôøi vaøo Hueá ñeå nhaän söï thoaùi vò cuaû vua Baûo Ñaïi 
vaøo ngaøy 25.8.45. Vieät Minh ñaõ naém ñöôïc chính quyeàn taïi mieàn Baéc 
vaø mieàn Trung. 

         Tuy nhieân taïi mieàn Nam, Vieät Minh ñaõ khoâng ñoaït ñöôïc chính 
quyeàn ngay. Ngaøy 14.8.45 caùc ñoaøn theå Quoác Gia ñaõ laäp ra “Maët 
Traän Lieân Hieäp Quoác Gia” vaø ngaøy 16.8.45 quaân ñoäi Nhaät ñaõ trao 
chính quyeàn cho Maët Traän naøy. Ngaøy 25.8.45 Traàn Vaên Giaøu, ñaïi 
dieän cuûa Vieät Minh ñöôïc Maët Traän  Lieân Hieäp cöû laøm ñaïi dieän trong 
Uyû Ban Haønh Chaùnh Nam Boä vöaø thaønh laäp ñeå thöông thuyeát vôùi 
quaân ñoäi Anh Phaùp vöaø ñeán Saøigoøn ñeå giaûi giôùi quaân ñoäi Nhaät. 
Cuoäc thöông thuyeát khoâng nhöõng beá taéc, coøn theâm söï tranh chaáp 
quyeàn haønh giöaõ Traàn Vaên Giaøu vôùi Maët Traän Lieân Hieäp QG. Ngaøy 
2.9.45  Traàn Vaên Giaøu  cuõng toå chöùc moät cuoäc bieåu tình taïi Saøigoøn 
ñeå chaøo möøng ñoäc laäp trong luùc oâng Hoà Chí Minh ñoïc tuyeân ngoân 
ñoäc laäp taïi Haø Noäi. Cuoäc bieåu tình naøy ñaõ xaûy ra xoâ xaùt giöaõ ñoaøn 
bieåu tình vaø Phaùp kieàu, laøm moät soá bò cheát. Tình hình trôû neân caêng 
thaúng. Ngaøy 5.9.45 moät soá ñôn vò quaân ñoäi Anh vaø Phaùp ñeán Saøigoøn. 
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Caû hai phiaù ñeàu tích cöïc chuaån bò cho moät cuoäc chieán tranh khoâng 
theå naøo traùnh khoûi. Ngaøy 22.9.45 quaân ñoäi Anh Phaùp chieám caùc 
coâng sôû. Toái 24.9.45 Uyû Ban Haønh Chaùnh Nam Boä ruùt ra khoûi 
Saøigoøn, keâu goïi daân chuùng khaùng chieán choáng Phaùp. Cuoäc chieán 
tranh Phaùp Vieät thöïc söï baét ñaàu vaø Uyû Ban HC ñöôïc ñoåi teân thaønh 
Uyû Ban Khaùng Chieán Nam Boä vaø chæ coøn Vieät Minh ôû trong Uyû Ban 
naøy.  

         Vieät Minh ñaõ ñoaït ñöôïc chính quyeàn töø ngaøy 19.8.45 taïi Haø 
Noäi vaø töø ngaøy 25.8.45 taïi Hueá, coøn taïi Saøigoøn Vieät Minh chöa thöïc 
söï naém ñöôïc chính quyeàn. Tuy vaäy Vieät Minh ñaõ laäp ra chính phuû 
Vieät NamDCCH vaøo ngaøy 2.9.45. Vieät Minh ñoaït ñöôïc chính quyeàn 
duø thöïc löïc cuaû hoï khoâng maïnh hôn caùc ñaûng phaùi khaùc nhö Ñaïi 
Vieät, VNQDÑ hay caùc giaùo phaùi Cao Ñaøi, Hoaø Haûo hoaëc nhoùm 
Bình Xuyeân, nhöng Vieät Minh ñaõ thaønh coâng vì sau khi Nhaät ñaàu 
haøng, vua Baûo Ñaïi vaø chính phuû Traàn Troïng Kim ñaõ boû cuoäc, taïo ra 
moät khoaûng troáng chính quyeàn ñeå Vieät Minh coù theå töï do haønh ñoäng 
maø khoâng gaëp moät caûn trôû naøo. Cuõng phaûi coâng nhaän raèng Vieät 
Minh ñaõ coù ñöôïc nhöõng caùn boä ñöïôc reøn luyeän saùch ñoäng quaàn 
chuùng, can ñaûm ñeán lieàu maïng vaø nhöõng tin töùc tình baùo giuùp hieåu 
roõ tình hình quoác teá ñang bieán chuyeån ñoät ngoät, ñeå kòp coù keá hoaïch 
chuaån bò cöôùp chính quyeàn, trong khi caùc ñaûng phaùi khaùc thuï ñoäng, 
khoâng theo kòp nhöõng bieán chuyeån cuûa thôøi cuoäc. Moät yeáu toá khaùc 
cuõng raát quan troïng laø taâm traïng quaù chaân thaønh, quaù mong moûi ñoäc 
laäp töï do cuaû daân toäc Vieät Nam sau nhöõng naêm daøi bò ñoâ hoä. Chính 
taâm traïng naøy ñaõ laøm ngöôøi daân thieáu ñi söï phaân bieät ñaâu laø söï thöïc 
ñaâu chæ laø tuyeân truyeàn. 

Nguyeãn Traàn Quyù 

 

Thô  
Thy Lan Thaûo 
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TRĂNG  SAO  GỬI  LẠI 
 * * * * * * * * * 
 
Em à trăng gió 
Lạnh lẽo sương mờ 
Tình còn nguyên đó 
Chiết ý vào thơ… 
 
 Tóc đen huyền ảo 
 Bước dài đong đưa 
 Bay bay tà áo 
 Tỉnh giấc đời chưa? 
 
Thu về thật chậm 
Đợi tuổi mùa đông 
Má hồng tươi thắm 
Nước còn đầy sông 
 
 Bên bờ lạnh vắng 
 Nhìn sóng nhấp nhô 
 Từng không mây trắng 
              Em đâu? Bến bờ…! 
 
Giòng sông nhỏ bé 
Con cá vắng tăm 
Ta ôm buồn lẻ 
Mắt nhìn xa xăm 
 
 Hình em sóng nước 
 Bọt phủ dập dồn 
 Duyên xưa tha thiết 
 Bây giờ hoàng hôn…! 
 
 thylanthảo 
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Khoa hoïc & Ñôøi soáng 
MÔI SINH 
TINH THẦN  
Lời mở : Hiện tượng sâu bọ 
máy tính lại lan tràn trong 
cộng đồng người Việt hải 
ngoại . Một số quý vị đề nghị 
cho phổ biến lại bài "Môi Sinh Tinh Thần". Bài này chính là bài "Môi 
Sinh Tinh Thần" nguyên thủy (10/2004) được viết lại lần thứ hai, bổ 
túc một số chi tiết, dữ kiện mới cho phù hợp với hiện trạng. Mong 
được quyù vị quan tâm tới vấn đề đóng góp thêm ư kiến . Xin đa tạ .  

Phaïm Huy Thònh 
1/2007  
******  
         Tầm quan trọng của vấn đề môi sinh trong đời sống , sự kêu gọi 
mọi người tham gia vào các chương tŕnh bảo vệ, làm sạch môi sinh đă 
được nói tới rất nhiều . Môi sinh trong đời sống gồm 2 phần : vật chất 
và tinh thần. Bài này chỉ xin trình bày tóm tắt một khía cạnh của việc 
làm sạch môi sinh tinh thần mà thôi .  
        Khi ngồi trước máy điện toán đọc thư , liên lạc với bạn bè , xem 
tin tức thì đó chính là một phần của đời sống tinh thần . Đọc thư mà 
gặp những chuyện không vui, làm cho bực mình thì môi sinh tinh 
thần đó đă bị ô nhiễm .  
        Những ô nhiễm môi sinh tinh thần trên lưới có rất nhiều : thông 
tin sai, bóp méo sự thực, không chứng minh mà chỉ phỏng đóan ( 
ASSUME ), gán ghép rồi kết luận , tạo nên dư luận xấu hoặc những " 
thảo luận ồn ào " , v...v.... Ngăn cản người khác, bằng cách này cách 
nọ, không cho nói lên sự thật dù bài viết đă có những dẫn chứng 
không thể phản bác được, thì cũng đều có phản ứng ngược.... Tất cả 
các sự kiện kể trên đă góp phần làm ô nhiễm môi sinh trong đời sống 
tinh thần trên lưới . Đây là điều đáng tiếc. Tuy nhiên, mỗi người đều 
có thể dễ dàng góp phần cải thiện môi sinh tinh thần này qua sự thảo 
luận xây dựng, ôn h ̣a .  
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        Một đề tài đưa lên diễn đàn thì góp ý, thảo luận là điều đương 
nhiên . Ý kiến trái ngược là chuyện thựờng. Nếu phê bình góp ý đúng 
thì cám ơn và sửa . Nếu chỉ trích sai thì giải thích . Với những người 
không đủ khả năng lý luận , chỉ phỏng đoán, dùng những lời lẽ mạt 
sát , đang nóng giận ....thì bỏ qua , không trả lời . Trong đoản kỳ, 
người giữ im lặng chịu nhiều thiệt th ̣òi, dễ bị hiểu lầm vì “ im lặng là 
đồng ý “ . Tuy nhiên, với thời gian, mọi chuyện đều sẽ sáng tỏ . DƯ 
LUẬN RẤT CÔNG MINH. Đối với trường hợp gán ghép , phỉ báng 
gây rối loạn thì cần lật tẩy, chỉ cần nói lên sự thực bằng cách trưng 
bày bằng cớ, sự kiện cho mọi người biết và để dư luận kiểm chứng , 
phán xét . Đó là những cách thông thường giúp làm sạch môi sinh 
tinh thần trên lưới .  
        Một hiện tượng đang xẩy ra làm ô nhiễm môi sinh tinh thần mà 
không có thể dùng các phương cách trao đổi thông thường kể trên để 
cải thiện được : đó là hiện tượng bọ, sâu máy tính.  
        Kể từ khi sâu máy tính " Netsky " xuất hiện, vào khoảng tháng 
2/2004, với khả năng giả mạo địa chỉ người này để gửi thư cho người 
khác, thì hiện tượng điện thư giả mạo địa chỉ để phát tán bọ, sâu máy 
tính ngày cang lan rộng. Trong cộng đồng người Việt hải ngoại, trên 
các diễn đàn, hiện tượng này có vẻ càng ...nở rộ hơn ! . Điều này làm 
cho ngướ sử dụng lưới ...mất vui, lúc nào cũng căng thẳng, lo sợ, đề 
pḥòng bị sâu bọ máy tính phá máy, hoặc là bị hiểu nhầm về hành 
động bất xứng này , nên cố gắng giữ kín địa chỉ điện thư để khỏi bị vạ 
lây bằng cách ...im lặng, không đóng góp ý kiến dù thấy những 
việc...chướng tai gai mắt ! Chính sự “ im lặng là vàng “ cho an toàn 
này đă gián tiếp làm cho môi sinh tinh thần bị ô nhiễm thêm!  
NGUYÊN NHÂN NÀO ĐĂ ĐƯA ĐẾN T̀INH TRẠNG SÂU BỌ 
MÁY TÍNH LAN TRÀN NHƯ NGÀY NAY ?  
        Xin ghi lại đây những ý kiến thu lượm được trên các diễn đàn, 
lúc " trà dư tửu hậu " với bạn bè:  
- Một phần là do máy bị nhiễm sâu bọ máy tính hoặc bị tin tặc xâm 
nhập để phát tán sâu bọ . Chủ nhân máy vi tính chỉ là nạn nhân trong 
trường hợp này .  
- Một phần là do kẻ xấu cố ư gửi mà làm bộ như là do máy bị ô nhiễm 
sâu bọ, tự phát tán hoặc làm như máy có lỗ hổng bị tin tặc xâm nhập 
để gửi sâu bọ mà đương sự không biết. Những kẻ phát tán sâu bọ máy 
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tính là những kẻ làm theo lệnh, hoặc chỉ v ́ đồng tiền, miếng cơm, 
manh áo...hoặc bị xúi dục làm bậy mà không hay ... hoặc là hành 
động của kẻ ngông cuồng!  
- T ́ìm hiểu chủ nhân máy phát tán bọ sâu máy tính có phải chỉ là vô 
t ́nh hay lại chính là thủ phạm cố t ́nh phát tán bọ sâu máy tính, một 
h ́nh thưc khủng bố tinh thần, khủng bố kinh tế, th ́ đó không phải là 
việc của nạn nhân mà là việc của giới chức có thẩm quyền một khi họ 
được báo cho biết bọ sâu máy tính phát suất từ máy nào.  
- Có ư kiến cho rằng hiện tượng sâu máy tính lan tràn giúp các hăng 
sản xuất nhu liệu chống sâu bọ điện toán kiếm tiền và dẫn đến nghi 
ngờ phải chăng nhóm phát tán và nhóm pḥng chống sâu bọ điện tóan 
đều là...một ???  
- Đấy là h́nh thức đe dọa khủng bố tinh thần có tổ chức nhằm mục 
đích làm cho người nhận lo sợ bị sâu bọ tấn công mà giữ im lặng, 
không lên tiếng, không c̣n nghĩ tới, làm chuyện khác có hại cho công 
việc của họ!  
-Có ư kiến cho rằng đấy là h́nh thức tạo nghi ngờ chia rẽ giữa những 
người quen biết nhau khi địa chỉ điện thư và danh tính bị giả mạo để, 
ngoài việc phát tán bọ sâu máy tính, c̣n phổ biến thông tin gây rối 
loạn sinh hoạt cộng đồng....  
         Một điều đáng chú ư là các thành viên trên các diễn đàn đều đă 
biết và quen với tṛ thư giả mạo gửi sâu bọ máy tính này nên chẳng 
mấy ai thắc mắc khi thấy những thư như vậy xuất hiện trên diễn đàn .  
         Gần đây, một số bạn lại bị "ma virus" tấn công , nhận được tới 
tấp nhiều thư chứa bọ sâu máy tính! Coi như đây là trường hợp "trúng 
độc đắc" , đă được ghi vào “sổ vàng” vậy!  
        Điều chắc chắn là không một ai, một tổ chức, một hăng cung cấp 
dịch vụ chuyển thư nào chấp nhận việc phát tán sâu bọ điện toán .  
        Phản ứng của mỗi người khi nhận được thư chứa sâu bọ điện 
toán đều khác nhau và đưa tới hậu qủa khác nhau .  
- Khi nhận được thư chứa bọ sâu máy tính mà cứ im lặng xóa đi, cho 
là xong, hoặc chỉ báo động cho mọi người biết với đôi ḍng bực tức , " 
luân lư giáo khoa thư " , "nhân qủa" ...chỉ làm cho " ma virus" 
...khoái chí , thêm lộng hành , và không giúp ích g ́ cho việc làm sạch 
môi sinh trên lưới hết .  
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- Bỏ ra vài phút viêt thư báo cho giới chức có thẩm quyền như được 
tŕnh bầy dưới đây ,trong phần “CẢI THIỆN MÔI SINH TINH 
THẦN”, là góp phần làm sạch môi sinh tinh thần .  
        Theo thời gian, kỹ thuật phát tán sâu bọ máy tính thay đổi . V ́ 
vậy , muốn góp phần vào sự làm sạch môi sinh tinh thần này th ́ cũng 
phải thay đổi kỹ thuật t́m manh mối cho phù hợp.  
- Trước đây,khi nhận được thư chứa bọ máy tính, người nhận có thể 
căn cứ vào tên, địa chỉ người gửi để báo cho họ biết là máy của họ bị 
nhiễm bọ máy tính , cần tẩy sạch.  
- Giai đoạn tiếp theo là tên, địa chỉ người gửi bị giả mạo nhưng địa 
chỉ thực sự của người gửi thư vẫn c̣n được ghi nơi phần 
"SENDER","X-SENDER" nơi FULLHEADER nên có thể căn cứ vào 
đây để biết và gửi thư báo cho chủ máy bị nhiễm bọ máy tính biết.  
- Kể từ khi sâu "Netsky" xuất hiện th́ các mục ghi địa chỉ đều bị gỉa 
mạo hết, không c̣n căn cứ vào"SENDER" hay "X-SENDER" để báo 
cho đương sự biết được nữa. Điều duy nhất c̣n lại là mă số ( IP ) của 
máy khi nối vào lưới và chỉ có hăng cung cấp dịch vụ nối mạng (ISP) 
của máy này biết được chủ nhân của máy . V́ vậy, muốn tiếp tay làm 
sạch môi sinh trên lưới, ngăn chận việc phát tán sâu bọ máy tính th́ 
chỉ c̣oøn cách giúp các nhà cung cấp dịch vụ nối mạng liên hệ là báo 
cho họ biết máy nào trong hệ thống của họ hiện đang bị nhiễm sâu bọ 
máy tính để họ giải quyết.  
CẢI THIỆN MÔI SINH TINH THẦN  
         Trước khi tham gia vào chương tŕnh làm sạch môi sinh th ́ cần 
pḥng thủ cho vững để không bị bọ, sâu máy tính xâm nhập khi mở 
thư lạ, và nếu chẳng may bị nhiễm th́ì có "thuốc" chữa liền !  

1.- PHOØNG THỦ  
        Xin tóm tắt vài điểm cơ bản như sau:  
         Sâu bọ máy tính được phát tán qua nhiều cách khác nhau, nhưng 
phần lớn là qua tài liệu đính kèm thư điện tử .  
         Hiện nay có loại sâu máy tính phát tán mà không nằm trong tài 
liệu đính kèm ( attachment file ), chỉ cần mở đọc thư là sâu xâm nhập 
máy tính liền . V́ vậy nhu liệu ph ̣ng chống bọ sâu máy tính với dữ liệu 
cập nhật là tối cần thiết đối với người xử dụng máy tính.  
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1.1.- Dùng nhu liệu và dịch vu bảo vệ có trả tiền như Norton Internet 
Security chẳng hạn , để được tự động cập nhật dữ liệu .  
1.2.- Dùng các nhu liệu MIỄN PHÍ sau đây :  
      1.2.1 .- Chống sâu bọ (Antivirus) : Tải Grisoft AVG Free Edition 
từ grisoft.com (http://www.grisoft.com ) . Nhớ cập nhật dữ liệu.  
     1.2.2.- Tường lửa (Personal firewall) ngăn ngừa tin tặc : 
Zonelabs.com ( http://www.zonelabs.com ) cung cấp phiên bản căn 
bản miễn phí.  
      1.2.3.- Chống nhu liệu gián điệp (Spyware blocker ): SpyBot- 
Search & Destroy tải xuống từ security.kolla.de ( 
http://www.security.kolla.de ) và Ad-aware Personal của lavasoft.de ( 
http://www.lavasoft.de ) bổ túc cho nhau .  
Nhu liệu gián điệp thu thập thông tin cá nhân, không xóa hồ sơ, 
nhưng làm cho máy vi tính chạy chậm lại, khiến người dùng bực 
ḿnh, th́ì cũng là làm ô nhiễm môi sinh tinh thần nên cần dọn dẹp vậy 
.  
     Xử dụng phối hợp 3 loại nhu liệu "chùa" trên đây th ́ cũng tương tự 
gần như Norton Internet Security vậỵ  

      Ngoài ra, cũng c̣oøn các nhu liệu pḥng chống bọ sâu máy tính, 
chống nhu liệu gián điệp hoàn toàn miễn phí khác có thể t́m thấy dễ 
dàng trên lưới .  
      Một quan điểm được nêu lên là dùng các nhu liệu miễn phí th́ 
thường bị cài nhu liệu gián điệp của chính những nhu liệu miễn phí 
này để thu thập thông tin bán cho các hăng quảng cáo mà kiếm tiền, 
chứ không th ́ họ sống bằng cách nào ?  
1.3.- Cập nhật thường xuyên Windows : 
http://office.microsoft.com/productupdates  
1.4.- Xử dụng địa chỉ điện thư miễn phí của Yahoo.com, Hotmail.com 
... v ́ các ISP này luôn luôn kiểm tra bọ, sâu máy tính các thư nhận 
được với dữ liệu cập nhật. Đối với Yahoo, những thư rác, thư nghi 
ngờ có bọ sâu máy tính đều được gom vào "BULK" folder, và khả 
năng lưu trữ của Yahoo lên tới 1GB ( Gmail : 2.6GB, các hộp thư 
miễn phí khác như netzero, juno, hotmail …mới đây cũng tăng lên 
1GB ).  
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2.- PHẢN CÔNG  
         Vấn đề chính yếu trước khi báo cho nhà cung cấp dịch vụ nối 
mạng của máy phát xuất thư chứa bọ sâu máy tính là phải biết được 
mă số ( IP address ) nguyên thủy của máy gửi thư chứa bọ sâu máy 
tính và địa chỉ để khiếu nại.  
2.1- Cách t ́m IP nguyên thủy  
      2.1.1.-Cách cổ điển là đọc từng d ̣ng "Received" của "fullheader" 
để truy t ́m ra mă số nguyên thủy .  
Các tài liệu hướng dẫn cách đọc "fullheader" để truy lùng nguồn gốc 
IP có rất nhiều trên lưới, cụ thể là từ spam.abuse.net tại địa chỉ : 
http://spam.abuse.net/userhelp  
        Đây cũng là 1 phương pháp rèn luyện vận dụng trí óc để ngăn 
ngừa bệnh lú lẫn khi nhiều tuổi .  
      2.1.2. Để đối phó với sự tiến bộ của việc giả mạo và giúp cho việc 
truy t ́m mă số nguyên thủy được dễ dàng , các hệ thống chuyển thư có 
uy tín như Yahoo, MSN...đă thêm phần " X-Originating-IP" trong 
Fullheader, AOL thêm phần "X-AOL-IP"... . Đây chính là mă số 
nguyên thủy của máy gửi thư hoặc máy chủ quản (server) của hăng 
cung cấp dịch vụ nối mạng/chuyển thư, giúp người đọc dễ dàng t́m ra 
địa chỉ gửi thư khiếu nại .  
      2.2.-T́ìm địa chỉ khiếu nại  
      Khi đă biết mă số nguyên thủy thì có nhiều cách để tìm địa chỉ 
khiếu nại trên lưới .  
+ Một gia trang đáng tin cậy và thông dụng cho việc này là 
samspade.org/t : http://www.samspade.org/t  
         Điền mă số nguyên thủy vào ô trắng trên cùng " The address 
digger" rồi nháy chuột vào ô " Do stuff " .  
         Một bảng kết qủa hiện ra ghi các chi tiết và địa chỉ liên lạc cần 
thiết . Gửi thư khiếu nại tới các địa chỉ bắt đầu bằng "abuse " hoặc 
"security" .  
+Tìm chữ WHOIS là ra các gia trang khác giúp t́m kiếm chi tiết 
tương tự như trên.  
+ Khi biết tên miền xuất phát lá thư chứa sâu bọ mà không thấy ghi 
địa chỉ để khiếu nại th ́ gửi thư tới postmaster@..., hostmaster@..., 
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webmaster@..., admin@...của tên miền th́ ít nhất là 1 thư sẽ tới tay 
giới chức có thẩm quyền. Trong trường hợp này, sẵn sàng trông đợi 
có thư bị hoàn trả vì không đúng địa chỉ .  
      2.3- Nhu liệu miễn phí VirusCop  
         Nhu liệu miễn phí VirusCop rất tiện dụng trong việc t ́m ra mă 
số nguyên thủy và địa chỉ khiếu nại .  
Vào gia trang cyber-matrix.com/viruscop.html  
( http://www.cyber-matrix.com/viruscop.html ) để tải nhu liệu miễn 
phí VirusCop và cài vào máy . Tài liệu hưóng dẫn rất rơ ràng nơi " 
Help ----> How to use VirusCop " . Chỉ cần sao chép (copy/paste) 
fullheader vào phần dành sẵn rồi vài cái nháy chuột là có ngay mă số 
nguyên thủy và địa chỉ để báo cho ISP liên hệ . Nhu liệu có sẵn mẫu 
thư khiếu nại dành riêng cho mỗi trường hợp như thư có bọ sâu máy 
tính gửi riêng cho cá nhân, gửi lên diễn đàn, hoặc khiếu nại đối với 
thư rác thông thường ...  
Chỉ cần vài phút là xong 1 bức thư giúp cho ISP liên hệ biết máy của 
khách hàng họ có mă số nguyên thủy nào cần tẩy sạch bọ, sâu máy 
tính. Nếu IP nguyên thủy t ́m thấy lại là IP của máy chủ quản chuyển 
thư th ́ hăng cung cấp dịch vụ chuyển thư vẫn t ́m ra “thủ phạm” qua 
“Message ID” nơi fullheader. Đây là trường hợp các hăng cung cấp 
dịch vụ gửi ẩn danh.  
      Xin đọc kỹ phần hướng dẫn cách xử dụng VirusCop trước khi 
tham gia tṛ chơi giải trí này !  
         Ngoài ra, trên lưới cũng có nhiều gia trang hữu ích khác giúp 
cho việc t ́m địa chỉ khiếu nại và gửi thư khiếu nại hộ nạn nhân như 
abuse.net ( http://www.abuse.net ) chẳng hạn.  
      2.4.- Cách khiếu nại  
        Nên so sánh, kiểm tra lại kết qủa t ́m mă số nguyên thủy và địa 
chỉ khiếu nại t ́m thấy từ các nguồn khác nhau trước khi gửi thư tŕnh 
bày vấn đề cho giới chức có thẩm quyền. Cách khiếu nại hiệu nghiệm 
nhất là gửi tới hăng cung cấp dịch vụ nối mạng của máy phát tán bọ, 
sâu máy tính và phải do chính " nạn nhân "gửi đi . Nạn nhân là người 
nhận được lá thư chứa bọ sâu máy tính và đồng thời cũng là người bị 
mạo tên khi trong máy của họ không bị nhiễm bọ sâu máy tính. Khi 
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thư chứa bọ sâu máy tính gửi lên diễn đàn th ́ tất cả thành viên của 
diễn đàn đều là nạn nhân .  
        Thư khiếu nại cần viết lịch sự, nêu rơ lư do, kèm fullheader và 
nội dung lá thư chứa bọ, sâu máy tính. Khiếu nại cần kiên nhẫn, để 
cho hăng cung cấp dịch vụ nối mạng có đủ th́ giờ kiểm tra và "làm 
việc" với khách hàng của họ Nếu thấy cần th ́ gửi tới các tổ chức, các 
cơ quan có khả năng hỗ trợ, giúp giải quyêt vấn đề như : 
spam@uce.gov , abuse@senderbase.org , nfic@internetmci.com .  
         Khi dùng VirusCop để gửi thư khiếu nại th́ thư cũng được CC 
liền cho cơ quan có thẩm quyền của chính phủ . Khi bị “ ma virus” 
khủng bố, tấn công th́ gom tất cả các fullheader và nội dung các thư 
phát xuất từ cùng 1 IP , hoặc từ các IP khác nhau của cùng 1 ISP, 
càng nhiều càng tốt, vào chung 1 thư khiếu nại gửi cho hăng cung cấp 
dịch vụ chuyển thư và đồng thời CC cho 3 địa chỉ : 
abuse@senderbase.org , nfic@internetmci.com, spam@uce.gov đẻ 
nhờ giúp đỡ. Đối với thư chứa virus gửi lên diẽn đàn thi khi khiếu nại 
cũng nên CC cho 3 địa chỉ trên.  
3. KẾT QỦA  
         Các cơ quan trách nhiệm, giới chức có thẩm quyền rất mong 
nhận được các thư báo cho họ biết xuất sứ thư rác chứa bọ sâu máy 
tính.  
        Đối với các hăng có uy tín th ́ chỉ cần một lần báo cho họ là vấn 
đề được giải quyết xong. Họ liên lạc, hướng dẫn cách tẩy sạch loại 
sâu bọ máy tính hiện đang ẩn tàng trong máy của khách hàng, hoặc 
chỉ cho khách hàng cách đóng cửa hậu để tránh tin tặc xâm nhập sử 
dụng máy của khách hàng mà nghịch chơi cho mục đích không chính 
đáng.  
        Tuy nhiên cũng có hăng cung cấp dịch vụ nối mạng mà v ́ lư do 
này hay lư do khác, những thư khiếu nại gửi tới sẽ không đưọc giải 
quyết đúng mức .Họ vẫn có thư trả lời tự động rất lịch sự với những 
chi tiết hữu ích cho các lần khiếu nại về sau như thượng cấp của họ 
hay cơ quan công quyền có trách nhiệm. Trường hợp này cần khiếu 
nại nhiều lần, gửi thêm lên cấp cao hơn và CC đến các tổ chức chống 
thư rác như abuse@senderbase.org , nfic@internetmci.com hay tới 
các cơ quan chính phủ mà họ đă .."bật mí" cho biết như : 
spam@uce.gov để nhờ can thiệp .  
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         Khi gửi thư tới nfic@internetmci.com để nhờ giúp đỡ th́ nfic 
(National Fraud Information Center ) sẽ phân loại và chuyển tiếp tới 
tất cả các giới chức có thẩm quyền .  
         Vì uy tín,các hăng cung cấp dịch vụ nối mạng "qúa bận việc" 
này, dù là họ sống bằng dịch vụ gửi thư rác hoặc cho phép gửi ẩn 
danh, cũng bắt buộc phải giải quyết vấn đề khách hàng của họ phát 
tán thư chứa bọ, sâu máy tính .  
        Nếu tính trạng phát tán bọ sâu máy tính vẫn tiếp tục từ máy đă 
được khuyến cáo th ́ giới chức có thẩm quyền sẽ xác định đó là do vô 
t ́nh hay cố t ́nh mà có biện pháp thích ứng.  
*****  
         Thiết nghĩ mọi người đều nên tham gia vào tṛ chơi giải trí này, 
trước là để giữ cho đầu óc được tỉnh táo, đỡ bị lú lẫn, sau là góp phần 
làm sạch môi sinh tinh thần. Càng nhiều người tham gia vào tṛ chơi 
này th ́ các giới chức có thẩm quyền càng mau chóng giải quyết vấn đề 
, môi sinh tinh thần càng mau được dọn sạch, đưa đến các hiệu qủa 
tích cực khác .  
         Đối với những ai đă " trúng độc đắc " bọ sâu máy tính, bị mạo 
tên, địa chỉ để gửi điện thư, th ́ càng nên dự cuộc chơi vui này . Mua 
vé số th́ " Trước là mua vui, sau là làm nghĩa" th ́ dự cuộc chơi này 
cũng là " Trước là tự vệ, sau là làm nghĩa" vậy !.  
Bài viết chắc chắn là c̣n nhiều thiếu sót. Rất mong được quí vị quan 
tâm đóng góp ư kiến để môi sinh tinh thần mau được trong lành. 
Mong lắm thay!  

Phạm Huy Thịnh  
LKSG 65-69 
thinh_pham2005@yahoo.com  
( Cập nhật : 1/2007 ) 
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THÔ 
MAY NGAØN 
NẮNG XUÂN 
 
Nắng 
Ngọn nắng 
Hiu hắt buồn 
Mai vàng rực  rỡ 
Chói chang một góc trời 
Xuân nồng  hương sắc  khắp nơi 
Gió mang thương nhớ đời  thăng hoa 
Nhẹ nhàng xuân đến  xóm làng vui tươi 
Thơ ngây em bé áo mới sắc màu tung tăng 
Ròn rả  cười vang, đình làng mở hội đón xuân trở về  
Cây nêu 
Câu đối đỏ 
Thày đồ lom khom 
Vài ba cô bước vào 
Thẹn thùng khép kín áo 
Nắng hồng len lén xuyên hông 
Thướt tha tà áo đẹp muôn màu 
Vàng xanh tuyết điểm qua làn nắng mai 
Nắng xuân xanh mướt hoa cài  mái tóc lả  lơi 
Xuân đem an bình  sức sống  cho người cho đời cho vạn vật 
MÂY 
Về đâu  
Mây trắng  
Bay về đâu 
Nhớ thương ai 
Nắng ấm vương  mây sầu 
Tìm quên lãng mặt trời đi ngủ sớm 
Bóng thời gian níu ngã  tuổi  ngọc ngà 
Đợi ai nữa chờ ai  mây buồn thương nhớ đợi 
Hat bụi mong manh sầu lên khóe mắt long lanh 
Tóc mây đen lả lơi bờ môi hồng tươi xuân nắng  ấm 
Em thơ ngây tần ngần đứng ngắm tháng ngày  lặng lẽ trôi 
Hoa xuân thì lầm lỡ một lần trao cho người tình yêu khờ khao 
Bây chừ biết về đâu mây trắng bay? 
Mây Ngàn 
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Taâm söï ñaàu naêm 
PHIEÁM LUAÄN 
Tuù Gaøn 
 
LTS. Tuù  Gaøn laø buùt hieâuphieám luaän quen thuoäc ñöôïc nhieàu ngöôøi 
thöông maø cuõng khoâng ít keû gheùt, cuûa cöïu Thaåm Phaùn Nguyeãn Caàn, 
töùc söû gia Löõ Giang. Taát nhieân, tröôùc heát oâng Tuù Gaøn vaãn phaûi laø cöïu 
sinh vieân Luaät khoa Saøigoøn laø caùi chaéc. 
. 

Trong cuoán “Ngöôøi Trung Hoa Xaáu Xí”, oâng Baù Döông, moät 
ngöôøi vieát phieám luaän tröù danh cuûa Trung Quoác, sau khi traûi qua 
nhieàu kinh nghieäm cuûa cuoäc soáng, ñaõ taâm söï nhö sau: 

“Toâi soáng ôû Ñaøi Loan hôn 30 naêm, möôøi naêm vieát tieåu thuyeát, 
möôøi naêm vieát taïp vaên, möôøi naêm ngoài tuø, coøn möôøi naêm tôùi seõ duøng 
ñeå vieát lòch söû. Moät söï phaân phoái raát quaân bình. 

“Taïi sao toâi khoâng vieát tieåu thuyeát nöõa? Toâi caûm thaáy raèng tieåu 
thuyeát thoâng qua moät soá hình thöùc, nhaân vaät töông ñoái chæ noùi leân söï 
thaät moät caùch giaùn tieáp. Cho neân toâi môùi quay qua vieát taïp vaên 
(phieám luaän). Toâi muoán duøng taïp vaên nhö moät löôûi göôm ngaén tröïc 
tieáp ñaâm vaøo tim toäi aùc. 

“Nhöng roài vieát taïp vaên cuõng gioáng nhö ngoài caïnh moät anh laùi xe, 
cöù phaûi luoân nhaéc nhôû anh ta, luùc thì nhaàm ñöôøng, luùc baûo reõ phaûi, 
luùc baûo reõ traùi, luùc baûo ñöøng vöôït, luùc cho bieát coù caàu tröôùc maët, luùc 
baûo bôùt ga, luùc nhaéc saép tôùi ngaû tö ñeøn xanh ñeøn ñoû, v.v..., Khoâng luùc 
naøo ngöng nhaéc nhôû, ngöng keâu! Nhöõng keû coù quyeàn bính ñeàu bieát 
raèng chæ caàn khoâng coù ngöôøi khaùm phaù ra nhöõng sai laàm cuûa hoï laø hoï 
ñöôïc coi nhö khoâng bao giôø sai laàm caû. 

“ÔÛ trong tuø, luùc traàm ngaâm, toâi ñaõ töï hoûi: “Taïi sao toâi ngoài tuø? 
Toâi phaïm toäi gì?” Ra khoûi nguïc, toâi khoâng ngöøng tìm hieåu veà caûnh 
ngoä cuûa toâi. Phaûi chaêng ñoù laø moät tröôøng hôïp ñaëc bieät? Ñeán khi tôùi 
Iowa (Myõ), chính thöùc ôû chung vôùi nhöõng taùc giaû töø luïc ñòa ñeán, toâi 



Ñaëc san Luaät khoa 2007 

 

môùi hieåu nhöõng ngöôøi nhö toâi laø Thöôïng Ñeá ñaõ chuû ñònh baét ngoài tuø, 
duø ôû Ñaøi Loan hay luïc ñòa. Hoï giaûi thích cho toâi: “Tính neát cuûa anh 
nhö vaäy, laøm sao soáng noåi vôùi Hoàng Veä Binh, laøm sao chòu noåi Caùch 
Maïng Vaên Hoùa? Phong traøo phaûn höõu seõ ñaùnh anh khoâng coøn manh 
giaùp...” 
      Tuù Gaøn baét ñaàu vieát phieám luaän töø naêm 1960, luùc ñaàu laáy teân laø 
Phoù Daân, sau ñoåi sang Tuù Gaøn. Töø ñoù ñeán nay chæ nghæ vieát coù 15 
naêm, khi soáng döôùi cheá ñoä coäng saûn, 25 naêm coøn laïi ñaõ vieát lieân tuïc 
khoâng ngöøng nghæ. Baây giôø nhìn laïi thaáy nhöõng gì Baù Döông ñaõ moâ 
taû veà daân toäc Trung Quoác, cuõng ñuùng gaàn heát vôùi daân toäc Vieät Nam. 
Ñieàu naøy khoâng coù gì laï, vì lòch söû cho bieát daân toäc Vieät cuõng coù goác 
töø Trung Hoa vaø nöôùc Vieät bò Trung Quoác ñoâ hoä ñeán 1000 naêm, vaên 
hoùa Vieät Nam dính lieàn vôùi vaên hoùa Trung Hoa, neân baûn saéc daân toäc 
cuûa ngöôøi Vieät ñaõ gioáng ngöôøi Trung Hoa raát nhieàu. Baù Döông ñaõ 
vieát veà ngöôøi Trung Hoa nhö sau: 

“Bôûi vì ngöôøi Trung Hoa coù bieät taøi ñaáu ñaù laãn nhau. Choã naøo coù 
ngöôøi Trung Hoa laø coù ñaáu ñaù... Ngöôøi Trung Hoa soáng taïi Myõ cuõng 
vaäy, naøo caùnh taû, naøo caùnh höõu, trung laäp, ñoäc laäp, thieân taû trung, 
trung thieân höõu, höõu thieân trung, vaân vaân vaø vaân vaân, chaúng ai bieát 
ñöôøng naøo maø moø. Ngöôøi naøy ñoái vôùi keû noï ñeàu mang moái cöïu thuø 
nhö noù gieát boá mình. Thaät khoâng hieåu laø thöù daân toäc gì.” 

Nhöõng moâ taû noùi treân cuûa Baù Döông chaéc chaén cuõng coù theå duøng 
ñeå moâ taû tình traïng cuûa ngöôøi Vieät, trong cuõng nhö ngoaøi nöôùc. Baù 
Döông quaû quyeát raèng moät quoác daân haïng ba khoâng theå naøo sinh ra 
ñöôïc moät chính phuû haïng nhaát, cuõng nhö moät chính phuû haïng ba 
khoâng theå naøo sinh ra moät quoác daân haïng nhaát ñöôïc. Vôùi moät daân 
toäc nhö theá thì keát quaû seõ nhö theá naøo? Baù Döông cho bieát: 

“Coù theå noùi ngöôøi Trung Quoác tröôøng kyø, thaäm chí vónh vieãn, sinh 
ra vaø lôùn leân trong tham oâ, gieát choùc, baàn cuøng, cho neân chaúng bao 
giôø coù caûm giaùc ñöôïc an toaøn, luùc naøo cuõng hoaûng hoát lo aâu. Moät 
nöôùc roäng ngaàn ñoù, moät daân toäc lôùn ngaàn ñoù, laïi laø moät vuøng caùt 
chaûy cuûa söï ngheøo ñoùi, ngu muoäi, ñaáu toá, taém maùu vaø khoâng töï thoaùt 
ñöôïc.” 

Luùc ñaàu, nhöõng baøi vieát cuûa Baù Döông ñaõ laøm nhieàu ngöôøi, nhaát 
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laø nhaø caàm quyeàn, thaáy ngöùa maùu, muoán “luoäc” (danh töø cuûa Vuõ 
Coâng Lyù) oâng, nhöng nay hoï thaáy raèng nhöõng lôøi chaâm choïc chua 
cay vaø ngay thaúng ñoù ñaõ laøm thay ñoåi daàn naûo traïng cuûa moät soá 
ngöôøi Trung Hoa, neân ñaõ xöû duïng nhöõng taïp vaên cuûa oâng nhö moät 
yeáu toá kích thích söï ñoåi môùi. Nhaø caàm quyeàn Trung Quoác ñaõ cho 
nhaø xuaát baûn Höõu Nghò ôû Baéc Kinh in laïi toaøn boä nhöõng baøi thoïc 
naùch ngöôøi Trung Hoa cuûa oâng vaø phoå bieán roäng raõi trong nöôùc töø 
naêm 1989 ñeå giuùp ngöôøi Trung Hoa luïc ñòa cuõng nhö caùc ñaûng vieân 
Ñaûng Coäng Saûn Trung Quoác thay caùch suy tö vaø neáp soáng hieän taïi. 
Haø Noäi cuõng ñang baét chöôùc. 

Baù Döông ñaõ ñi hôi quaù xa khi noùi raèng daân toäc Trung Hoa 
“tröôøng kyø, thaäm chí vónh vieãn, sinh ra vaø lôùn leân trong tham oâ, gieát 
choùc, baàn cuøng...”. ÔÛ cuoái theá kyû 20 vöøa qua, hoï ñaõ thay ñoåi khaù 
nhieàu, nhaát laø veà phía Ñaøi Loan. Ngaøy 1.1.1979 chính phuû Hoa Kyø 
chính thöùc ñaù Ñaøi Loan, moät ñoàng minh tröôøng kyø choáng Coäng cuûa 
Myõ, vaø thieát laäp bang giao vôùi Baéc Kinh, sau ñoù Toång Thoáng Carter 
huûy boû hieäp öôùc quoác phoøng vôùi Ñaøi Loan. Luùc ñoù ngöôøi Trung Hoa 
choáng Coäng ôû Ñaøi Loan cuõng nhö ôû haûi ngoaïi ñaõ phaûn öùng ñieân 
cuoàng nhö ngöôøi Vieät hieän nay, nhöng chæ sau moät thôøi gian ngaén, 
hoï ñaõ tìm ra ñöôïc moät höôùng ñi môùi thích hôïp vôùi tình theá môùi, neân 
ñaõ laät ngöôïc laïi ñöôïc theá côø. Hoï coøn cho caû “Voâ Thöôïng Sö” Thanh 
Haûi ñi truyeàn baù ñaïo ñeå kieám tieàn vaø duøng tieàn ñoù vaøo vieäc vaän 
ñoäng haäu tröôøng ôû Hoa Kyø nhö chuùng ta ñaõ thaáy. 

Lòch söû Trung Hoa coù keå laïi, khi moät nhaân taøi cuûa nöôùc Teà laø 
AÙnh Anh thaát loäc, nöôùc Teà laâm tình traïng khuûng hoaûng. Trong khi 
ñoù, nöôùc Loã nhôø coù Khoång Töû giuùp, ñaõ trôû thaønh moät nöôùc ñaïi trò. 
Vua nöôùc Teà laø Teà Caûnh Coâng bieát theá naøo vua nöôùc Loã laø Loã Ñònh 
Coâng cuõng ñem quaân ñaùnh nöôùc Teà neân ñeâm ngaøy lo laéng, maát aên 
maát nguû. Ñaïi phu cuûa nöôùc Teà laø Leâ Di lieàn vaøo taâu Teà Caûnh Coâng: 

- Ñaïi Vöông baát taát phaûi lo ngaïi veà Khoång Töû. 
Vua Teà traû lôøi: 
- Chính nhôø ngöôøi aáy maø nöôùc Loã tieán leân haøng cöôøng quoác, quaû 

nhaân khoâng lo ngaïi sao ñöôïc? 
Leâ Di chaäm raûi trình baøy: 
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- Toâi thöôøng nghe thaáy heå trong nöôùc ñöôïc trò an hoaøn toaøn thì töø 
vua ñeán teå töôùng vaø baù quan ñeàu sinh loøng kieâu daät. Vua toâi nöôùc Loã 
khoù loït ra ngoaøi thoâng leä aáy. Vaäy toâi coù caùi keá naøy, neáu Ñaïi vöông 
cho thi haønh thì ngoài ôû nhaø cuõng coù theå tröø ñöôïc moái hieåm hoïa nöôùc 
Loã. 

Ñaïi Vöông hoûi laïi: 
- Keá gì? 
Leâ Di taâu: 
- Xin Ñaïi vöông tuyeån choïn moät ñoaøn nöõ nhaïc, thöøa cô ñem daâng 

leân cho vua Loã. Neáu vua aáy chòu thaâu nhaän, taát nhieân seõ cheånh 
maûng vieäc trieàu chaùnh. Vua maø cheånh maûng thì phöông phaùp laõnh 
ñaïo tuyeät vôøi cuûa Khoång Töû cuõng vöùt ñi. Khi vua toâi nöôùc Loã xa 
nhau thì Khoång Töû phaûi boû nöôùc Loã maø ñi. 

Teà Caûnh Coâng suy nghó moät luùc roài traû lôøi: 
- Ñöôïc! Keá aáy raát hay. 
Sau ñoù, Teà Caûnh Coâng lieàn sai Leâ Di choïn 80 gaùi ñeïp, tuoåi lôùn 

nhaát laø 20, chia laøm 10 ñoäi, cho maëc y phuïc thaät ñeïp vaø taäp muùa haùt 
theo loái Khöông nhaïc. Sau khi luyeän taäp xong, vua tuyeån choïn 120 
con ngöïa hay, tra yeân laïc baèng vaøng baïc röïc rôû, vaø saém nhieàu leã vaät 
roài sai söù ñem qua daâng cho vua nöôùc Loã. Khi ñeán thaønh Nam Moân, 
söù nöôùc Teà cho daøn moät beân laø ñaøn ngöïa vaø moät beân laø ñoaøn nöõ 
nhaïc, roài vaøo daâng thö cuûa vua Teà cho vua Loã. Ñoïc thö cuûa Teà Caûnh 
Coâng, vua nöôùc Loã raát baèng loøng. 

Quan Töôùng Coâng cuûa nöôùc Loã laø Quyù Hoaøn Töû, nghe noùi coù 
ñoaøn nöõ nhaïc, lieàn thay gaáp y phuïc vaø daãn vaøi ngöôøi taâm phuùc ra 
Nam Moân xem. Thaáy quan Töôùng Coâng ra, nhaïc tröôûng cuûa ñoaøn nöõ 
nhaïc lieàn baét ñaàu cho muùa haùt. Tieáng ca, tieáng nhaïc vaø nhöõng thaân 
hình uoán eùo ñaõ laøm Quyù Hoaøn Töû say meâ. Trong ngaøy hoâm ñoù, vua 
Loã Ñònh Coâng ñaõ ba laàn cho ngöôøi ra trieäu Quyù Hoaøn Töû vaøo, nhöng 
Töôùng Coâng cöù ñöùng xem muùa haùt, khoâng chòu vaøo. 

Hoâm sau, Quyù Hoaøn Töû vaøo laâm trieàu, vua Loã ñöa thö cuûa vua 
Teà cho Quyù Hoaøn Töû xem. Ñoïc xong, oâng ta taâu lieàn: 

- Ñaáy laø loøng toát cuûa Teà Caûnh Coâng vaø laø moät caùch baøy toû söï thaân 
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thieän giöõa hai nöôùc, Ñaïi vöông khoâng neân töø choái ñeå khoûi laøm maát 
loøng moät nöôùc baïn. 

Vua Loã hoûi: 
- Vaäy ñoaøn nöõ nhaïc ñang nguï ôû ñaâu, ta coù ñeán xem ñöôïc chaêng? 
Quyù Hoaøn Töû taâu: 
- Ñoaøn nöõ nhaïc ñang ôû tröôùc Nam Moân, nhöng neáu Ñaïi vöông 

ngöï giaù ñeán ñoù, caùc quan khoâng khoûi kinh ñoäng vaø khoù traùnh ñöôïc 
tieáng dò nghò. Ñeå tieän vieäc, Ñaïi vöông neân caûi trang, cuøng haï thaàn ñi 
ñöôøng vaéng ñeán ñoù maø thöôûng thöùc. 

Khi thaáy ñoaøn nöõ nhaïc nöôùc Teà muùa, Loã Ñònh Coâng sung söôùng 
quaù. Ñeâm hoâm ñoù, vua trieäu moät mình Quyù Hoaøn Töû vaøo vieát thö 
caùm ôn vua Teà vaø ñem moät traêm neùn vaøng taëng cho söù Teà, khoâng 
caàn hoäi baøn vôùi trieàu ñình. Sau ñoù, vua truyeàn cho ñoaøn nöõ nhaïc vaøo 
cung, coøn ngöïa giao cho binh boä nuoâi döôõng. Töø ñoù, vua maõi mieát 
thöôûng thöùc ñoaøn nöõ nhaïc, khoâng lo gì ñeán vieäc trieàu chaùnh nöõa. 

Nghe tin naøy, Khoång Töû buoàn laém, cöù than thôû hoaøi. Töû Loä lieàn 
thöa vôùi Khoång Töû: 

- Neáu trieàu chaùnh nöôùc Loã baïi hoaïi, Phu töû neân sôùm lieäu rôøi ñi nôi 
khaùc cho eâm. Taïi sao laïi ôû ñaây xem söï truïy laïc cuûa nhöõng keû khoâng 
coøn ñeám xæa tôùi mình vaø chöùng kieán söï taøn phaù? 

Ñeán leã Teá giao (leã Teá Trôøi), Loã Ñònh Coâng chæ tôùi laøm leã qua loa 
roài voäi trôû veà vui vôùi ñoaøn nöõ nhaïc, khoâng chia thòt cho caùc quan 
nhö thoâng leä, Khoång Töû lieàn noùi vôùi Töû Loä: 

- Ñaïo ta heát thi haønh ôû ñaây ñöôïc nöõa roài. 
Sau ñoù, Khoång Töû traû aán töø quan, boû chöùc Trung Teå (Thuû Töôùng) 

maø ra ñi. Nöôùc Loã cöù suy suïp daàn. 
Nöôùc Teà khoâng phaûi toán moät muõi teân hay moät chieán só naøo khi haï 

nöôùc Loã. Caùc nöôùc Taây phöông cuõng khoâng phaûi duøng moät vieân ñaïn 
naøo ñeå laøm suïp ñoå caùc cheá ñoä coäng saûn Ñoâng AÂu. Nhöng cho ñeán 
nay, “ngöôøi Vieät quoác gia” khoù maø chaáp nhaän nhöõng loái ñaùnh naøy. 
Phaàn lôùn nhaát ñònh theo ñuoåi ñöôøng loái choáng Coäng nhö thôøi 1945 
ñeán 1975, maëc daàu ñaõ thua. 

Noùi raèng “ngöôøi Vieät quoác gia” khoâng thay ñoåi gì caû tröôùc tình 
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theá môùi thì khoâng hoaøn toaøn ñuùng. Moät hoâm, toâi ñi vaøo chôï Myõ, 
thaáy ba meï con ngöôøi Vieät Nam ñang ñi choïn haøng, mieäng cöù la to 
vaø keâu nhau ôi ôùi, töôûng nhö ñang ôû chôï Beán Thaønh. Nhöõng ngöôøi 
Myõ cöù ñöùng nhìn hoï vaø laéc ñaàu. Toâi giaû vôø ñi ngang roài noùi nhoû vôùi 
baø meï: “Noùi nho nhoû thoâi. Baø khoâng thaáy ngöôøi ta ñang nhìn baø ñoù 
sao?” Baø ta quay laïi quaùt toâi: “Boä anh laø coâng an hay sao maø caám 
toâi noùi lôùn?” Toâi boû ñi. Ba thaùng sau, toâi gaëp laïi ba meï con naøy ôû 
trong chôï Myõ, hoï baøn vôùi nhau veà nhöõng moùn haøng raát nhoû nheï, vaø 
laáy haøng ôû choã naøo boû laïi choã ñoù, chöù khoâng coøn vöùt lung tung nhö 
laàn tröôùc nöõa. Toâi thaáy lôøi nhaéc nhôû cuûa toâi luùc ñaàu ñaõ laøm hoï giaän, 
nhöng khi veà nhaø hoûi laïi baø con, hoï môùi bieát toâi nhaéc ñuùng neân ñaõ 
thay ñoåi. Nhöng ñaây chæ laø chuyeän nhoû. Ñoái vôùi chuyeän lôùn nhö 
chuyeän coäng ñoàng hay chuyeän ñaát nöôùc, khoù maø nhaéc hoï laém. 

“Chuyeän Moät Doøng Soâng” ñaõ ñöôïc ñoùng thaønh phim. Trong caâu 
chuyeän ñoù, taùc giaû keå laïi raèng coù moät gia ñình ngö phuû suoát ñôøi soáng 
treân thuyeàn. Boång nhieân vôï oâng ta maéc beänh thoå taû vaø cheát. OÂng ta 
xin ñöa xaùc vôï vaøo ñaát lieàn choân. Khoâng laøng naøo chòu cho oâng 
choân, vì sôï laây beänh. OÂng phaûi ñi mua moät caùi hoøm, boû xaùc vôï vaøo 
roài taùng döôùi loøng soâng. Töø ñoù oâng quyeát ñònh khoâng böôùc xuoáng 
thuyeàn nöõa. Hai ñöùa con cuûa oâng, moät trai moät gaùi, khi lôùn leân, ñaõ 
vaøo bôø ñeå kieám vôï kieám choàng, oâng cuõng khoâng chòu xuoáng thuyeàn 
laøm chuû hoân cho chuùng noù. Khi hai ñöùa ñaõ thaønh gia thaát vaø boû 
thuyeàn ra ñi vôùi moät cuoäc soáng môùi, oâng laën xuoáng ñaùy soâng, nôi 
choân xaùc vôï oâng vaø cheát luoân ôû ñoù. 

Raát nhieàu “ngöôøi Vieät quoác gia” cuõng nhaát ñònh soáng nhö oâng 
ngö phuû ôû trong caâu chuyeän naøy. Baù Döông coù vieát haøng ngaøn baøi 
phieám luaän cuõng chaúng laøm hoï thay ñoåi ñöôïc. OÂng coù keå laïi raèng 
khi nhoû oâng coù ñoïc thaùnh kinh vaø thaáy coù ñoaïn ghi laïi lôøi Chuùa 
Jesus tröôùc khi cheát nhö sau: “Xin tha thöù cho hoï, vì hoï ñaõ laøm 
nhöõng ñieàu maø hoï khoâng hieåu”. OÂng noùi raèng luùc ñoù oâng thaáy caâu 
naøy chæ laø moät caâu taàm thöôøng. Khi lôùn leân, oâng cuõng thaáy ñoù laø moät 
caâu taàm thöôøng. Nhöng khi tuoåi ñôøi ñaõ xeá chieàu oâng môùi nhaän ra 
caâu ñoù thaät thaâm thuùy, thaät ñau loøng. OÂng keát luaän: “Coù khaùc naøo 
ngöôøi Trung Quoác sôû dó trôû thaønh xaáu xí vì hoï khoâng bieát raèng mình 
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xaáu xí”. Ngöôøi “Vieät quoác gia” cuõng theá thoâi. 
Theá heä cuûa chieán tranh Vieät Nam thuoäc caû hai beân seõ oâm theo 

hoaøi baõo vaø caùch haønh ñoäng cuûa hoï xuoáng döôùi loøng soâng nhö hai 
vôï choàng ngö phuû noùi treân. Hoï chaúng bao giôø chòu trôû laïi bôø. Nhöng 
con chaùu hoï seõ tìm ra loái thoaùt. Vì theá, cuõng nhö Baù Döông, töø 10 
naêm qua, Tuù Gaøn ñaõ coá gaéng ngoài vieát laïi lòch söû nöôùc nhaø. Hy voïng 
nhöõng trang söû ñoù seõ giuùp cho nhöõng theá heä tôùi hieåu roõ veà ñaát nöôùc 
mình hôn vaø tìm ñöôïc con ñöôøng ñöa ñaát nöôùc ra khoûi ngheøo ñoùi vaø 
aùp böùc, ñöôïc soáng daân chuû vaø töï do hôn.                    

                  Tuù Gaøn 
    (Töùc Cöïu sinh vieân Ñaïi Hoïc Luaät Khoa Saøi GoønNguyeãn Caàn) 

NUÏ CÖÔØI XUAÂN  
* * * * * * * * * 
 
Luật sư trung thực 
        Một nữ chuyên gia tư vấn bắt đầu tách ra thành lập doanh nghiệp 
riêng. Là một phụ nữ tỉnh táo và cần mẫn, chẳng mấy chốc bà đã làm 
doanh nghiệp của mình phát triển đến mức cần tuyển thêm một số 
luật sư để làm nhân viên tư vấn. 
       Bà bắt đầu phỏng vấn ứng viên đầu tiên: 
- Tôi chắc rằng anh cũng hiểu, trong một môi trường làm việc như 
thế này, sự chính trực của mỗi cá nhân là cực kỳ quan trọng. Hãy cho 
tôi biết, anh có phải một luật sư trung thực không? 
- Trung thực? - Ứng viên thốt lên. - Hãy để tôi kể cho bà nghe một 
câu chuyện để chứng minh điều đó. Tôi trung thực đến mức cha tôi 
cho tôi vay 15 nghìn đôla để theo học trường luật và tôi đã trả sòng 
phẳng đến từng xu khi tôi tham gia tranh tụng vụ kiện đầu tiên. 
- Ấn tượng đấy… - Bà chủ tương lai nhận xét. - Còn vụ kiện đó là về 
cái gì vậy? 
         Viên luật sư lúng túng một giây rồi thừa nhận: 
- Cha tôi kiện tôi để đòi lại tiền. 
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Khoa hoïc & Phaùp lyù: 
VUÏ AÙN  BABY VAØ 
ÑAÏI THEÁ MAÃU THAÂN 
 
Taï-quoác-Tuaán 

 

           
         Moät ngöôøi phuï nöõ coù choàng vì nguyeân nhaân naøo ñoù khoâng 
theå thuï thai vaø sinh nôû ñöôïc, hoaëc moät ngöôøi phuï nöõ khoâng muoán 
laáy choàng nhöng laïi muoán coù con, thöôøng nuoâi moät ñöùa treû laøm con 
nuoâi. Tuy nhieân, laïi coù nhöõng ngöôøi phuï nöõ coù choàng muoán coù con 
mang huyeát thoáng cuûa choàng mình, chöù khoâng muoán nuoâi con ngöôøi 
khaùc. Nhöõng ngöôøi phuï nöõ naøy töø khoaûng thaäp nieân 1970 trôû ñi caøng 
ngaøy caøng thích söû duïng phöông thöùc nhôø moät ngöôøi khoâng coù lieân 
heä vôï choàng sinh con hoä qua kyõ thuaät thuï thai nhaân taïo nhieàu hôn.  
          Ngöôøi ñaøn baø sinh con hoä ñoù ñöôïc goïi trong Anh ngöõ laø 
surrogate mother  (coù nghóa laø meï thay theá) maø chuùng toâi taïm dòch 
laø ñaïi theá maãu thaân(1). Haønh ñoäng sinh con hoä naøy goïi laø surrogacy  
(ñaïi theá) vaø kheá öôùc veà vieäc naøy ñöôïc goïi laø surrogate contract  
(kheá öôùc ñaïi theá). 
         Black’s Law Dictionary ñaõ ñònh nghóa ñaïi theá maãu thaân laø: 
    “1. Moät ngöôøi ñaøn baø sinh con hoä moät ngöôøi ñaøn baø khaùc roài 
nhöôïng ñoä maãu quyeàn cuûa baø cho ngöôøi ñaøn baø ñoù vaø choàng baø ta…     
2. Moät ngöôøi thöïc haønh vai troø cuûa moät ngöôøi meï...”(2) 
          Phöông thöùc nhôø ngöôøi sinh con hoä ñaõ phaùt sinh moät soá vaán ñeà 
luaät phaùp. 
         Moät trong nhöõng vaán ñeà ñoù laø tröôøng hôïp sau khi sinh con, 
ngöôøi ñaïi theá maãu thaân khoâng chòu trao con theo qui ñònh cuûa kheá 
öôùc ñaïi theá maø ngöôøi ñaïi theá maãu thaân laø moät ngöôøi keát öôùc. Vaán ñeà 
naøy laàn ñaàu tieân ñöôïc xeùt xöû naêm 1987 taïi tieåu bang New Jersey 
trong moät vuï tranh tuïng quan troïng coù lieân quan tôùi moät ngöôøi con 
thuï thai nhaân taïo vôùi tinh truøng cuûa moät ngöôøi ñaøn oâng khoâng phaûi 
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laø choàng cuûa ngöôøi sinh ra. Ñoù laø vuï Baby M., moät vuï aùn ñaõ laøm 
chaán ñoäng dö luaän trong nöôùc, nhaát  laø trong giôùi luaät hoïc. 
Noäi Vuï 
         Ngaøy 6.2.1985, oâng William Stern vaø baø Mary Beth 
Whitehead ñaõ kyù moät kheá öôùc ñaïi theá. Theo kheá öôùc, tinh truøng cuûa 
oâng Stern seõ ñöôïc caáy vaøo töû cung cuûa baø Whitehead. Khi thai ñöôïc 
keát, baø Whitehead seõ mang thai, sinh con vaø trao ngöôøi con cho vôï 
choàng Stern. Sau ñoù baø Whitehead seõ laøm moïi thuû tuïc caàn thieát ñeå 
chaám döùt maãu quyeàn cuûa baø ñoái vôùi ngöôøi con ñeå cho baø Stern coù 
theå thu döôõng ngöôøi con.  
        Choàng baø Mary Beth Whitehead, teân Richard Whitehead,  cuõng 
laø moät ngöôøi keát öôùc, coøn baø Stern thì khoâng. OÂng Richard 
Whitehead höùa seõ laøm moïi thuû tuïc caàn thieát ñeå khöôùc töø söï suy 
ñoaùn phuï heä (presumption of paternity) theo Luaät Gia Heä 
(Parentage Act). 
         Maët khaùc, maëc duø baø Stern khoâng phaûi laø moät ñöông söï trong 
thoûa hieäp ñaïi theá naøy, nhöng kheá öôùc laïi cho baø quyeàn giaùm hoä duy 
nhaát ñoái vôùi ngöôøi con trong tröôøng hôïp oâng Stern qua ñôøi. Vieäc baø 
Stern khoâng phaûi laø moät ngöôøi keát öôùc trong kheá öôùc ñaïi theá coù leõ laø 
ñeå traùnh khoâng bò phaùp qui baùn treû con (baby-selling statute) aùp 
duïng trong thoûa hieäp naøy chi phoái. 
         Veà phaàn oâng Stern, oâng ñoàng yù vieäc thuï tinh nhaân taïo vaø traû 
cho baø Whitehead moät soá tieàn laø $ 10,000 sau khi sinh vaø trao ngöôøi 
con cho oâng. 
         Hôn nöõa, oâng Stern coøn kyù moät kheá öôùc khaùc, ñoàng yù traû cho 
Infertility Center of New York moät soá tieàn laø $ 7,500. Trung taâm 
naøy an baøi cho caùc ñöông söï gaëp nhau, giaûi thích caùc thuû tuïc cho hoï, 
cung caáp caùc giaáy tôø keát öôùc vaø caû luaät sö coá vaán nöõa. 
         Sau vaøi laàn caáy tinh truøng trong vaøi thaùng, baø Whitehead ñaõ 
thuï thai vaø ngaøy 27.3.1986 sinh moät beù gaùi, maø oâng baø Stern ñaët teân 
laø Melissa (trong toá tuïng naøy goïi laø Baby M.) 
         Tuy nhieân, ngay khi môùi sinh Melissa baø Whitehead thaáy mình 
khoâng theå naøo rôøi boû beù maø baø ñaõ caûm thaáy moät giaøng buoäc trong 
khi mang thai. Baø ñaõ toû yù cho oâng baø Stern thaáy söï quyeân luyeán naøy 
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khi hoï tôùi beänh vieän noùi cho baø hay hoï seõ ñaët teân cho em beù laø gì. 
Luùc ñoù baø khoùc nöùc nôû vaø toû yù khoâng muoán rôøi Melissa. Baø coøn noùi 
Melissa troâng gioáng con gaùi cuûa baø nöõa. 
         Duø vaäy, ngaøy 30.3.1986 baø ñaõ trao Melissa cho oâng baø Stern 
taïi nhaø baø. Toái hoâm ñoù baø Whitehead heát söùc ñau buoàn khoâng sao 
chòu noåi, khoâng theå aên nguû hay laøm baát cöù vieäc gì khaùc. 
         Do ñoù, ngaøy hoâm sau baø Whitehead ñeán nhaø oâng baø Stern, noùi 
cho hoï hay baø khoâng theå naøo soáng khoâng coù Melissa ñöôïc vaø muoán 
coù beù, duø chæ laø trong moät tuaàn leã, sau ñoù baø seõ traû beù cho oâng baø 
Stern. 
         OÂng baø Stern heát söùc kinh ngaïc khi thaáy möùc ñoä ñau khoå cuûa 
baø Whitehead vaø sôï raèng baø Whitehead coù theåà töï töû, neân, ñeå traùnh 
cho vieäc khoâng hay naøy xaûy ra vaø cuõng vì tin töôûng laø baø Whitehead 
seõ giöõ lôøi, ñaõ trao Melissa cho baø Whitehead. 
        Tuy nhieân, sau ñoù baø Whitehead ñaõ töø choái khoâng chòu trao traû 
beù Melissa, neân oâng Stern ñaõ ñeä ñôn kieän ôû toøa, xin chaáp haønh kheá 
öôùc ñaïi theá. Trong ñôn, oâng noùi raèng baø Whitehead chaúng nhöõng laø 
ñaõ töø choái khoâng chòu thi haønh kheá öôùc ñaïi theá maø laïi coøn doïa laø seõ 
troán khoûi New Jersey, mang theo Melissa ñeå traùnh khoâng cho oâng 
Stern giaùm hoä Melissa. 
         Quaû thöïc baø Whitehead ñaõ laøm nhö vaäy. Khi traùt toøa ñöôïc ñöa 
ñeán nhaø baø Whitehead, vôùi söï giuùp ñôõ cuûa caûnh saùt vaø söï hieän dieän 
cuûa oâng Stern, thì beù Melissa ñöôïc ñöa luoàn qua cöûa soå cho oâng 
Whitehead, trong luùc nhöõng ngöôøi mang traùt toøa ñeán ñang cuøng baø 
Whitehead tranh luaän veà teân cuûa beù, vaø oâng Whitehead ñaõ mang beù 
ñi troán. 
         Vôï choàng Whitehead chaïy troán ñeán tieåu bang Florida. Thoaït 
ñaàu hoï ôû  nhaø boá meï baø Whitehead, taïi ñaây moät trong nhöõng ngöôøi 
con cuûa baø Whitehead ñang soáng. Sau ñoù, trong ba thaùng lieàn hoï 
soáng ôû trong khoaûng 20 khaùch saïn, khí xa löõ quaùn (motels) vaø nhaø tö 
ñeå traùnh khoâng bò baét. 
         Thænh thoaûng baø Whitehead goïi ñieän thoaïi cho oâng Stern ñeå 
baøn veà vaán ñeà. Theo khuyeán caùo cuûa luaät sö, oâng Stern ñaõ thu baêng 
nhöõng cuoäc ñieän ñaøm naøy. Caùc laàn noùi chuyeän cuûa baø Whitehead 
cho thaáy baø caøng ngaøy caøng gia taêng tranh bieän veà vaán ñeà lôïi ích, 
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ñaïo ñöùc vaø quyeàn löïc, keøm theo nhöõng lôøi ñe doïa baø seõ töï töû, gieát 
Melissa, vaø coøn gian traù buoäc toäi laø oâng Stern ñaõ saùch nhieãu tình duïc 
con gaùi baø. 
         Cuoái cuøng oâng baø Stern ñaõ bieát ñöôïc choã ôû cuûa oâng baø 
Whitehead, neân ñaõ laøm theâm caùc toá tuïng boå tuùc ôû Florida vaø xin 
ñöôïc leänh toøa buoäc oâng baø Whitehead phaûi trao noäp Melissa. Caûnh 
saùt Florida chaáp haønh leänh toøa vaø laáy ñöôïc beù töø trong nhaø cha meï 
baø Whitehead, roài ñöa beù veà trao traû oâng baø Stern. 
         Leänh tröôùc cuûa toøa aùn, ban cho moät beân (ex parte), trao vieäc 
giaùm hoä Melissa cho oâng baø Stern trong khi toá tuïng ñöôïc xeùt xöû 
(pendente lite), ñaõ ñöôïc toøa thuï lyù taùi xaùc nhaän sau khi cöùu xeùt 
nhöõng trình baøy cuûa hai beân ñöông söï do luaät sö ñaïi dieän. Trong khi 
chôø ñôïi quyeát ñònh cuoái cuøng cuûa toøa aùn, baø Whitehead ñöôïc pheùp 
ñeán thaêm beù Melissa coù giôùi haïn. 
 
Phaùn Quyeát cuûa Toøa Thöôïng Thaåm Tieåu Bang New Jersey 
         Vuï kieän keùo daøi 32 ngaøy, trong ñoù coù nhieàu thöôïng toá trung 
gian (interlocutory appeals), 23 nhaân chöùng veà caùc söï kieän daãn treân 
vaø 15 giaùm ñònh chuyeân moân, trong ñoù 11 ngöôøi ñieàu traàn veà vaán ñeà 
giaùm hoä vaø 4 ngöôøi veà chöùng maïch maùu bò xô cöùng phöùc hôïp 
(multiple sclerosis) cuûa baø Whitehead.  
         Cuoái cuøng Toøa Thöôïng Thaåm tieåu bang New Jersey ñaõ ñöa ra 
yù kieán sau: 
         “Ngöôøi cha ruoät ñaõ traû tieàn ñaïi theá cho ngöôøi ñaøn baø baèng loøng 
thuï tinh vaø sinh con hoä. Khi ngöôøi con sinh ra, ngöôøi cha khoâng phaûi 
laø ñaõ mua ngöôøi con. Ngöôøi con chính laø con ñeû coù lieân heä di truyeàn 
cuûa oâng. OÂng khoâng theå mua ñöôïc caùi gì ñaõ laø cuûa oâng… Chuùng ta coù 
theå laäp luaän raèng neáu ngöôøi ta coù quyeàn sinh con baèng tính giao thì 
ngöôøi ta cuõng coù quyeàn sinh con khoâng baèng tính giao. Neáu vieäc sinh 
con ñöôïc baûo veä thì phöông tieän sinh con cuõng phaûi ñöôïc baûo veä. Giaù 
trò vaø lôïi ích laøm cô sôû cho vieäc taïo döïng gia ñình baèng baát cöù 
phöông tieän naøo cuõng khoâng coù gì khaùc bieät. Vì vaäy toøa quan nieäm 
raèng phöông tieän ñöôïc baûo veä bao goàm caû vieäc duøng ñaïi theá… toøa keát 
luaän vaø phaùn raèng thoûa hieäp ñaïi theá phuï maãu laø moät kheá öôùc coù giaù 
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trò vaø coù theå chaáp haønh theo Luaät New Jersey. Quyeàn cuûa caùc ñöông 
söï keát öôùc ñöôïc baûo veä hôïp hieán theo Tu Chính AÙn 14 cuûa Hieán phaùp 
Hoa-kyø.” 217 N.J. Super. 313, 525 A. 2d 1128, 1157, 1164, 1166 
(Ch. Div. 1987). 
         Ñoaïn toøa ñaõ phaùn ñònh nhö sau: 
      - Thöù nhaát, kheá öôùc ñaïi theá trong vuï naøy coù hieäu löïc. 
      - Thöù hai, vôùi baèng chöùng roõ raøng vaø coù tính caùch thuyeát phuïc, 
vôùi moät baèng chöùng khoâng theå naøo nghi ngôø ñöôïc laø lôïi ích toát nhaát 
cuûa beù Melissa laø trao beù cho ngöôøi cha ruoät giaùm hoä. 
      - Thöù ba, ra leänh chaám döùt caùc maãu quyeàn cuûa baø Whitehead. 
      - Thöù tö, cho pheùp baø Stern ñöôïc nhaän nuoâi beù Melissa chieáu 
theo kheá öôùc ñaïi theá.  
         Sau ñoù, vì coù söïï tranh chaáp veà baûn quyeàn saùch vaø phim aûnh veà 
vuï naøy, baø Whitehead ñaõ thöôïng toá leân Toái Cao Phaùp Vieän tieåu 
bang New Jersey (vieát taét: TCPVNJ). 

Phaùn Quyeát cuûa Toái Cao Phaùp Vieän Tieåu Bang New Jersey 
         Trong khi chôø ñôïi vieäc thöôïng toá ñöôïc cöùu xeùt, TCPVNJ ñaõ 
cho pheùp baø Whitehead ñöôïc tieáp tuïc thaêm beù Melissa, nhöng giôùi 
haïn nhieàu hôn. Sau moät loaït nhöõng ñôn khaùng toá, toøa ñaõ cho pheùp 
baø Whitehead ñöôïc töï do ñeán thaêm beù Melissa maø khoâng bò ai giaùm 
saùt, caûn trôû. Toøa cuõng ra leänh caám hai beân khoâng ñöôïc coâng khai 
thaûo luaän  veà quan heä cuûa hoï ñoái vôùi beù Melissa hay baùn “baûn quyeàn 
laøm phim aûnh” neáu khoâng coù söï chaáp thuaän tröôùc cuûa toøa. 
         Tieáp theo, trong phaùn quyeát Matter of Baby M., 109 N.J. 396, 
537 A. 2d 1227 (1988), TCPVNJ ñaõ ñöa ra nhöõng nhaän xeùt vaø phaùn 
ñònh sau: 
      - Thöù nhaát, kheá öôùc ñaïi theá voâ hieäu löïc vì noù tröïc tieáp xung ñoät 
vôùi caùc phaùp qui hieän höõu vaø vôùi traät töï coâng coäng cuûa tieåu bang, 
nhö ñöôïc bieåu ñaït trong luaät phaùp vaø aùn leä cuûa tieåu bang. “Vieäc traû 
tieàn cho ñaïi theá maãu thaân baát hôïp phaùp, coù leõ coøn caû phaïm phaùp nöõa, 
vaø coù khaû naêng laøm giaûm phaåm caùch cuûa phuï nöõ.” (tr. 1234)  
      - Thöù hai, maëc duø caùc ñöông söï ñaõ caån thaän ñoùng khung kheá öôùc 
laø kheá öôùc dòch vuï, kheá öôùc naøy vaãn xung ñoät vôùi caùc luaät leä maïnh 
meõ ngaên caám traû tieàn trong nhöõng vuï thu döôõng con. Toøa nhaän xeùt 
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raèng caùc luaät leä caám baùn treû em nhaèm muïc ñích ngaên ngöøa söï lôïi 
duïng taát caû caùc ñöông söï vaø nhaèm xuùc tieán caùc lôïi ích toát nhaát cuûa 
treû em. 
      - Thöù ba, thoûa hieäp chaám döùt maãu quyeàn cuûa baø Whitehead 
xung ñoät vôùi caùc ñieàu khoaûn phaùp qui ñoøi hoûi baèng chöùng ngöôøi meï 
khoâng thích ñaùng (proof of unfitness) hay boû rôi con tröôùc khi chaám 
döùt maãu quyeàn hay cho pheùp nhaän nuoâi con.  
      - Thöù tö, öôùc khoaûn ñoàng yù nhöôïng döõ con khoâng theå giaûi tröø 
ñöôïc caùc vi phaïm luaät leä tieåu bang ñoái vôùi vieäc nuoâi con qua giôùi 
thieäu tö  (adoption of a child through private placement). 
      - Thöù naêm, kheá öôùc cuõng vi phaïm traät töï coâng coäng do vieäc phoái 
trí söï giaùm hoä con tröôùc khi con ra chaøo ñôøi maø khoâng quan taâm ñeán 
caùc lôïi ích toát nhaát cuûa ngöôøi con. Moät kheá öôùc nhö vaäy coù khaû naêng 
lôïi duïng ngöôøi ngheøo vaø tröø khöû nguyeân taéc taát yeáu laø töï nguyeän 
cuûa moät thoûa hieäp coù hieäu löïc caâu thuùc. Noù cuõng coù theå coù nhöõng 
aûnh höôûng baát lôïi ñoái nghòch khoâng theå löôøng ñöôïc ñoái vôùi cha meï 
ruoät, cha meï nuoâi, cuõng nhö ñoái vôùi ngöôøi con.   
      - Thöù saùu, quyeàn sinh duïc (right of procreation) khoâng ñem laïi 
cho ngöôøi cha ruoät vaø vôï oâng quyeàn giaùm hoä con. Tuy nhieân, caên cöù 
vaøo nhöõng lôøi ñieàu traàn cuûa caùc chuyeân vieân giaùm ñònh, TCPVNJ 
keát luaän laø vì lôïi ích toát nhaát cho beù Melissa, toøa ñaõ trao quyeàn naøy 
cho oâng baø Stern, coøn baø Whitehead ñöôïc quyeàn ñeán thaêm theo 
nhöõng ñieàu kieän do toøa truøng thaåm quyeát ñònh. 

Phaùn Quyeát Truøng Thaåm cuûa Toøa Thöôïng Thaåm Tieåu Bang 
New Jersey 
         Khi truøng thaåm, Toøa Thöôïng Thaåm tieåu bang New Jersey ñaõ 
coù nhöõng quyeát ñònh sau: 
      - Thöù nhaát, vì lôïi ích toát nhaát cuûa beù Melissa, toøa cho pheùp baø 
Whitehead – luùc naøy ñaõ ly dò vôùi oâng Richard Whitehead vaø taùi giaù 
vôùi oâng Gould – ñöôïc töï do thaêm beù Melissa khoâng bò ai giaùm saùt, 
khoâng bò ai laøm giaùn ñoaïn. Toøa coù quyeát ñònh naøy vì khoâng thaáy coù 
baèng côù ñaùng tin naøo hay yù kieán cuûa caùc chuyeân vieân giaùm ñònh naøo 
cho thaáy beù Melissa coù theå bò haïi vì nhöõng laàn thaêm cuûa baø 
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Whitehead-Gould. Toøa cuõng nhaän thaáy cuoäc soáng gia ñình vôùi 
choàng môùi cuûa baø ñaõ oån ñònh vaø baø ñaõ nhaän laø baø seõ khoâng bao giôø 
ñöôïc quyeàn giaùm hoä ñoái vôùi beù Melissa caû. Hôn nöõa, Melissa cuõng 
thöông meán baø vaø khoâng toû daáu hieäu gì laø baát an khi phaûi chia tay 
vôùi baø moãi laàn thaêm vieáng. 
      - Thöù hai, moãi tuaàn 2 ngaøy vaø ngaøy cuoái tuaàn cöù hai tuaàn moät laàn 
Melissa ôû vôùi baø Whitehead-Gould, coøn nhöõng ngaøy khaùc ôû vôùi oâng 
baø Stern. 
      - Thöù ba, ñeå cho moïi ngöôøi coù theå thoâng caûm vaø hôïp taùc vôùi 
nhau, toøa ñaõ quyeát ñònh cöû moät chuyeân gia veà kieän khang tinh thaàn 
(mental health professional) vaø truyeàn cho caùc ñöông söï phaûi tham 
döï caùc buoåi coá vaán. 
      - Thöù tö, toøa ñaõ ngaên chaën vaø leänh cho caùc ñöông söï khoâng ñöôïc 
coâng khai baøn luaän veà lieân heä cuûa hoï ñoái vôùi Melissa hay caùc hoaït 
ñoäng cuûa Melissa, cuõng nhö khoâng ñöôïc baùn caùc baûn quyeàn phim 
aûnh coù lieân quan tôùi Melissa neáu khoâng coù söï chaáp thuaän tröôùc cuûa 
toøa aùn. In re Baby M., 225 N.J. Super. 267, 542 A. 2d 52 (Ch. Div. 
1988). 

Nhaän Xeùt 
     Vuï aùn Baby M. trình baøy beân treân laø thí duï ñieån hình cho nhu caàu 
coù ngöôøi sinh con hoä cuøng laø nhöõng vaán ñeà phaùp lyù coù theå xaûy ra 
trong ba laõnh vöïc kheá öôùc, nghóa döôõng vaø giaùm hoä. Tuy nhieân maëc 
duø trong vuï naøy toøa aùn cho pheùp ñaïi theá maãu thaân neáu söï ñaïi theá 
ñöôïc laøm moät caùch töï nguyeän mieãn phí cuõng nhö cho ngöôøi ñaïi theá 
maãu thaân ñöôïc quyeàn thay ñoåi yù kieán vaø ñöôïc xaùc nhaän maãu quyeàn 
cuûa mình, söï an baøi naøy laøm maát ñi nguyeân nhaân (consideration) caàn 
thieát cho moät kheá öôùc coù giaù trò. 
Taï-quoác-Tuaán 
Chuù Thích 
(1) Ngöôøi Nhaät-baûn dòch laø dairi haha (phieân aâm Haùn-Vieät laø ñaïi lyù 
maãu). 
(2) Black’s Law Dictionary, do Bryan A. Garner laøm chuû bieân, 
West, St. Paul, Minnesota, aán baûn thöù 7, 1999, tr. 1458. 
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Tình & Lyù: 

HOÂN NHAÂN TAN VÔÕ 
 
CSVLK Nguyeãn Vaên Giuïc 
Nguyeân Luaät söToøa thöôïng Thaåm Saøigoøn 
 

         
         Theo truyền thuyết chúng ta được biết đến nhiều chuyện tình 
mê ly rùng rợn như những chuyện Trầu Cau , Trương Chi và Mỵ 
Nương nhưng ít có chuyện nói về những cuộc hôn nhân tan vỡ . 
Tác giả Trần Trọng Kim trong Việt Nam sử lược cho rằng vì thiếu 
sử liệu chúng ta không biết gì về sinh hoạt hằng ngày của người 
Việt Nam  trước thời Bắc thuộc .Tuy nhiên lần mò theo ca dao tục 
ngữ chúng ta có thể thấy những cuộc chia tay thật ngậm ngùi , 
những lời trách móc thật nhẹ nhành nhưng không thiếu mỉa mai ; 
     Công anh xúc tép nuôi cò 
     Cò ăn cò béo cò giò lên cây  
Hay là : 
    Ai đem con sáo sang sông  
    Ðể cho con sáo sổ lồng bay đi . 
 
         Nói đền ca dao tục ngữ , chúng ta không thể xác định được 
không gian và thời  gian phát xuất nhưng qua ca dao tục ngữ  
chúng ta có thể hình dung được nếp sống trong dân gian . Nếp 
sống ấy đôi khi khác hẳn với nếp sống được mô tả trong văn 
chương túc nho . Theo truyền thống Khổng Giáo , người đàn bà 
Việt Nam khi xưa khép mình trong khuôn mẫu “ tam tòng tứ 
đức”và cho đó là thước đo giá trị của người thục nữ ; “ Yểu điệu 
thục nữ , quân tử hảo cầu “. Quan niệm đó đã in sâu vào tâm khảm 
người phụ nữ Việt Nam qua nhiều thế hệ nhất là những người tự 
cho mình là dòng dõi nho gia mặc dù đôi khi họ chẳng hấp thụ 
được nho học bao nhiêu . Ðối với họ câu “xuất giá tòng phu” đã 
trở thành định luật nên ly dị là chuyện “chẳng đặng đừng “ . Ngày 
nay ly dị đã trở thành hiện tượng quá phổ thông ở trong nước cũng 
nhủ ở hải ngoại . Nhiều người cho rằng chúng ta đang sống trong 
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thời kỳ phong hóa suy đồi . Những người khác cho rằng đó là dấu 
hiệu của tiến bộ . Người phụ nữ Việt Nam đả được giải thóat khỏi 
những quan niệm quá khắt khe của xã hội ngày xưa . Mỗi người 
một ý . Chúng ta khó lòng có một kết luận nhất chí . Tuy nhiên 
chắc chúng ta đều nhìn nhận  ly dị cũng có những hậu quả tai hại 
cho cá nhân và gia đình liên hệ .  Nếu xã hội ngày xưa đã coi thân 
phận đàn bà như cảnh chim lồng cá chậu  thì xã hội ngày nay đã 
gieo cảnh côi cút cho những đứa trẻ vị thành niên mặc dầu cha mẹ 
chúng còn sống sờ sờ trước mắt . 
         Có lẽ Hoa Kỳ là quốc gia có nhiều kinh nghiệm về những vụ 
hôn nhân tan vỡ . Hầu hết các tiểu bang đều cho phép thuận tình ly 
hôn (non contest divorce) và tự do ly hôn ( No fault divorce ) 
nghĩa là hai bên hoặc mỗi bên phối ngẫu được quyền xin ly hôn 
mà không cần viện dẫn lỗi của bên kia hoặc chỉ cần nại lý do cuộc 
sống chung không còn thích hợp nữa ( incompatility) là đủ để đơn 
xin ly hôn được phê chuẩn  . Mặc dầu việc ly dị được dễ dàng như 
vậy , tại Hoa Kỳ , những vụ bạo hành trong gia đình thường xảy ra 
như cơm bữa đôi khi còn đi đến án mạng .  
        Qua màn ảnh truyền hình chúng ta được thấy có ông cho vợ 
đi mò tôm dưới đáy biển , có bà dùng xe hơi đè chết chồng ngay 
giữa chợ  . Người ta khó có thể hiểu được tại sao những thảm 
trạng như vậy có thể xảy ra ngay trên mảnh đất tự nhận là đỉnh cao 
của  nền văn minh hện đại . Các nhà nghiên cứu thuộc viện Ðại 
Họa Buckley , California nhận định rằng ly dị đã gây nên những 
hội chứng lâu dài nhất là đối với người phụ nữ . Mặc cảm thất bại 
đã đem đén hận thù mà những người ly dị phải đối diện trong suốt 
cuộc đời còn lại .  Các luật sư chuyên về luật gia đình cũng cho 
biết ly dị là những vụ kiện rắc rối nhất , khó hòa giải nhất vì đôi 
khi việc tranh chấp không bắt nguồn từ quyền lợi vật chất mà bắt 
nguồn từ hận thù .  
       Tại các Tòa án Hoa kỳ , thủ tục ly dị được qui định hết sức tỉ 
mỉ , từ một án lệnh cho phép biệt cư ( separation ) Tòa án ban 
hành án lệnh tạm quản và cấp dưỡng các con vị thành niên  ( 
temporary custody ),án lệnh cấp dưỡng tạm thời cho người phối 
ngẫu được gọi là temporary alimony hay cũng được gọi lá spousal 
support . Cũng như tại các tiểu bang đã phê chuẩn dự thảo tu 
chánh Hiến Pháp E.R.A ( Equal right amendment) tiểu bang Texas 
không công nhận quyền được cấp dưỡng sau khi ly hôn . Người 
đàn bà chỉ có thể nhận cấp dưỡng tạm thời trong thời gian chờ đợi 
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án ly hôn .Tất cả án lệnh nói trên đều có mục đích sửa soạn cho 
một cuộc chia tay trong trật tự .  Ðối với những tranh chấp khác 
xảy ra trong lúc chờ đợi đơn xin ly dị được cứu xét Tòa có thể sẽ 
ban hành những án lệnh gọi chung là restraining orders hay 
Temporary restraining orders (T.R.O.) tương đương với án lệnh 
khẩn cấp tãi Việt Nam khi xưa , để ngăn ngừa những xung đột , 
bạo hành có thể xảy ra .       Ví dụ Tòa có thể ban hành án lệnh 
cấm người chồng không được đến gần người vợ trong khoảng một 
trăm  bước . Cũng như án lệnh khẩn cấp tại VN khi xưa , 
restraining order được ban hành theo đơn xin của một bên đương 
sự , nếu có tranh chấp hai bên phải xin chánh án đăng đường  đẻ 
nghe đôi bên tranh luận . Cũng cần ghi nhận , tuy ly dị là một thủ 
tục dân sự tố tụng nhưng bất tuân án lệnh của Tòa có thể bị truy tố 
và phạt về tội Contempt of court tương đương với tội nhục mạ 
thẩm phán ở VN khi xưa . 
         Sau khi đã ban hành các biện pháp tạm thời nhưđã nói ở trên 
, Tòa sẽ cho phép mở cuộc điều tra ( Discoveries ) để đôi bên tìm 
kiếm bằng chứng làm căn bản cho những thỉnh cầu của mỗi bên 
đương tụng . Cuộc điều tra sẽ do đôi bên luật sư thực hiện , gồm 
có việc trao đổi các câu hỏi ( interrogations) và câu trả lời của đôi 
bên đương tụng ; việc trao đổi các chứng từ muốn đệ nạp trước 
Tòa . Sau cùng là một biên bản khẩu cung ( Deposition) được thực 
hiện trước sự hiện diện của luật sư đôi bên , biên bản được ghi 
nhận bởi lục sự của Tòa án ( Court reporter ) . Trước khi khai khẩu 
cung , nguyên đơn , bị đơn hay nhân chứng phải giơ tay tuyên thệ 
nói sự thật như khi cung khai trước Tòa . Trong một cuộc lấy khẩu 
cung dù là trong thủ tục dân sự , người nói dối có thể bị truy tố về 
tôị Perjury tương đương vói tội thề gian ở VN trước kia . Thông 
thường luật sư nguyên đơn đứng chủ động trong cuộc điều tra vì 
theo luất Hoa Kỳ , gánh nặng dẫn chứng ( burden of proof ) thuộc 
trách nhiệm của nguyên đơn . 
         Cũng như trong các vụ tranh tụng về dân sự khác , sau cuộc 
điều tra Tòa án khuyến khích hai bên điều đính để ký kết một thỏa 
thuận giải quyết các vấn đè liên quan đến việc phân chia tài sản 
chung , quyền giữ hoặc thăm viếng con cái vị thành niên , trách 
nhiệm cấp dưỡng  v.v..Cuộc điều đình có thể thực hiện trực tiếp 
giữa đôi bên hoặc qua trung gian một viên chức chuyên môn gọi là 
Mediator . Nếu cuộc điều đình thất bại Tòa sẽ giải quyết các vấn 
đề liên quan trong một phán quyết cho phép ly hôn   Phán quyết 
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này có thể bị kháng cáo trước khi trở thành nhất định . Riêng đối 
với tiền cấp dưỡng , quyền quản thủ hoặc thăm viếng con cái vị 
thành niên lúc nào mỗi bên cũng có quyền xin sửa đổi cho phù 
hợp với tình trạng mới nếu có sự thay đổi từ khi án lệnh được ban 
hành . Có nhiều người lợi dụng nguyên tắc này khiếu nại bất cừ 
điều gì mà họ cho rằng không phù hợp với hoàn cảnh mới , ví dụ 
giá biểu trợ cấp hay thời  gian hoặc cách thức thăm viếng con cái 
v.v.. Chính vì thế  các luật sư cho rằng một vụ án ly dị có thể kéo 
dài trong nhiều năm . Những đứa trẻ vị thành niên trong một cuộc 
hôn nhân tan vỡ bỗng nhiên trở thành đối tượng của những cuộc 
tranh chấp vì hận thù . Những cuộc tranh chấp có thể kéo dài trong 
suốt tuổi hoa niên và có thể lưu lại dấu tích suốt đời những đứa trẻ 
vô tội . Thật ra trong thủ tục ly hôn , luật pháp đã dự liệu nhiều 
biện pháp để bảo vệ quyền lợi của trẻ vị thành niên . Bên cạnh luật 
sư của hai bên đương tụng Tòa án thường chỉ định một luật sư 
khác gọi là AD LITEM đẻ theo rõi vụ kiện và bênh vực cho quyền 
lợi của trẻ vị thành niên . Ngoài ra nhân viên Sở Bảo Vệ Thiếu Nhi 
( Children Protection Agency ) của Tiểu Bang cũng được triệu 
dụng để theo dõi việc chăm sóc trẻ vị thành niên  . Ðối với người 
Á Ðông chúng ta , sự can thiệp của các cơ quan này đôi khi làm 
thương tổn đến lòng tôn kính của con cái  đối với cha mẹ . 
              Nói tóm lại , nếu ly hôn đã giúp cho người phụ nữ thoát 
khỏi cảnh chim lồng , cá chậu thì ly hôn cũng mang đến cho họ 
những đổ nát trong tâm hồn không thể thoát khỏi . Chỉ có tình 
thương và sự nhịn nhục mới giải thoát chúng ta như ông cha chúng 
ta thường nói :” Một câu nhịn chín câu lành “.  
Họp Bạn 

Chúc Tết .. 
 
Bính Tuaát về rồi các bạn ơi 
Tìm nhau xum họp , một ngày thôi 
Thung lũng hoa vàng , nơi ước hẹn 
Vườn cam  , gió mát , chốn hội vui 
Anh về bên ấy tìm bạn cũ 
Tôi ở bên này , nhớ xa xôi 
Ngày xưa chúng mình cùng chung ghế 
Mỗi đứa bây giờ , “tọa”một nơi 
      CSVLK Nguyễn văn Gòuc---
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 LUAÄT DI TRUÙ HOA KYØ: 

NHAÄP CAÛNH HOA KYØ 
THEO CHIEÁU KHAÙN 
Loaïi B  
 
Vuõ Khaéc Hieån 
Cöïu SVLKSG 
   
      Haøng naêm, haøng trieäu ngöôì töø caùc quoác gia treân theá giôùi ñaõ 
ñöôïc pheùp nhaäp caûnh Hoa Kyø vôùi nhieàu lyù do khaùc nhau, coù theå laø 
thaêm vieáng thaân nhaân hoaëc du lòch hoaëc vì coâng vieäc buoân baùn, kinh 
doanh.. ... 
         Trong luaät Di truù Hoa Kyø, ngöôì nöôùc ngoaøi ñöôïc caáp chieáu 
khaùn nhaäp caûnh Hoa kyø döôùi nhieàu dieän di truù khaùc nhau ñeå ñöôïc töï 
do ñi laïi hôïp phaùp taïi Hoa Kyø trong moät thôøi gian ngaén,  roài phaûi trôû 
veà ñaát nöôùc cuûa mình, sau khi ñaõ ñaït ñöôïc muïc ñích cuûa chuyeán ñi, 
nhöõng chieáu khaùn nhaäp caûnh loaïi naøy khoâng phaûi laø chieáu khaùn di 
daân (Immigration visas), ñöôïc thöôøng truù  ñeå  ñònh cö, laøm aên, sinh 
soáng luoân taïi Hoa Kyø,  maø chæ laø chieáu khaùn taïm thôøi, taïm truù moät 
thôøi gian ngaén taïi Hoa Kyø,  goïi laø Nonimmigrant Visa. 
         Chieáu khaùn taïm truù  taïi Hoa Kyø chæ laø con daáu do nhaân vieân 
Laõnh söï  Hoa Kyø ñoùng treân soå thoâng haønh (Passport) cuûa ngöôì nöôùc 
ngoaøi. Khi ñeán caùc cöûa khaåu quoác teá (phi tröôøng hoaëc haûi caûng) taïi 
Hoa Kyø, ngöôì nöôùc ngoaøi phaûi xuaát  trình soå thoâng haønh  coù con 
daáu thò thöïc cuûa Söù quaùn Hoa Kyø vôùi nhaân vieân Di truù taïi cöûa khaåu,  
nhaân vieân di truù seõ caáp cho ngöôì nöôùc ngoaøi moät theû maøu traéng ghi 
roõ ngaøy thaùng naêm ngöôì naøy ñaët chaân ñeán nöôùc Myõ,  vaø ngaøy heát 
thôøi haïn taïm truù taïi Hoa Kyø, theû maøu traéng naøy laø Maãu di truù I-94.  
         Ngöôì nöôùc ngoaøi vaøo Hoa Kyø vôùi tính caùch taïm thôøi trong 
moät thôøi haïn ngaén vaø vì lyù do ñaëc bieät, coù theå ñöôïc gia haïn thôøi gian 
löu truù, tuøy thuoäc nhieàu tröôøng hôïp khaùc nhau, chaúng haïn nhaân vieân 
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ñaïi dieän ngoaïi giao nöôùc ngoaøi taïi Hoa Kyø, ngoaïi giao ñoaøn ñi döï 
hoäi nghò,  du hoïc sinh, caùc nhaø kinh doanh ñi tham quan thò tröôøng, 
ngöôì daân ñi laøm vieäc hoaëc huaán ngheä, thaêm vieáng thaân nhaân,  du 
lòch,  chöõa beänh.. .., ñaëc bieät bao goàm caû baûo laõnh gia ñình dieän hoân 
phu hoaëc hoân theâ (K Visa) , hoaëc baûo laõnh ngöôì hoân phoái cuøng vôùi 
con ñoäc thaân (V Visa). 
         Trong caùc loaïi thò thöïc nhaäp caûnh ñöôïc caáp cho ngöôì nöôùc 
ngoaøi ñeå taïm truù taïi Hoa Kyø  ngaén haïn, coù  chieáu khaùn loaïi B laø ñeà 
taøi maø maø chuùng toâi muoán chia xeû vôùi quí ñoäc giaû trong baøi vieát naøy.    
         Chieáu khaùn loaïi B goàm coù 02 loaïi laø Chieáu khaùn B1 vaø B2 . 

A/ Chieáu khaùn loaïi B1 ñöôïc caáp cho nhöõng 
ai ? 
         Chieáu khaùn loaïi B1 ñöôïc caáp cho nhöõng ngöôì ngoaïi quoác vaøo 
nöôùc Myõ taïm thôøi vôùi muïc ñích kinh doanh (B1 visas are for 
individuals coming to the United States for business purposes),ví duï: 
   a/  Vaøo Hoa kyø vôùi tö caùch laø ñaïi dieän thöông maïi cuûa moät Coâng 
ty nöôùc ngoaøi ñeå  laáy ñôn ñaët haøng (Sales orders) 
   b/  Vaøo Hoa kyø ñeå giaûi quyeát vaán ñeà maäu dòch cho Coâng ty nöôùc 
ngoaøi 
   c/  Vaøo Hoa kyø ñeå nghieân cöùu khaû naêng ñaàu tö, kinh doanh 
   d/  Vaøo Hoa kyø ñeå tham döï hoäi nghò thöông maïi 
   e/  Vaøo Hoa kyø ñeå nhaän giaûi thöôûng kinh teá hoaëc thöông maïi 
   f/  Vaøo Hoa kyø ñeå thöông thaûo hôïp ñoàng thöông maïi  
   g/  Vaøo Hoa kyø ñeå tham gia phieân Toaø thöông maïi maø Coâng ty 
nöôùc ngoaøi coù lieân quan 
   h/  Vaøo Hoa kyø ñeå tham gia huaán ngheä  do Coâng ty Hoa kyø coù 
hoaït ñoäng ñaàu tö – kinh doanh taïi ngoaïi quoác       

B/ Chieáu khaùn loaïi B2 ñöôïc caáp cho nhöõng 
ai ? 
         Vaø chieáu khaùn loaïi B2 ñöôïc caáp cho nhöõng ngöôì ngoaïi quoác 
vaøo nöôùc Myõ taïm thôøi do nhöõng nhu caàu ngaén haïn  (B2  visas are for 
temporary visitors for pleasure)., chaúng haïn  
   a/  Vaøo Hoa kyø ñeå du lòch  
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   b/  Vaøo Hoa kyø ñeå chöõa beänh 
   c/  Vaøo Hoa kyø ñeå tham döï tang ma 
   d/  Vaøo Hoa ñeå tham döï ñaùm cöôùi, leã toát nghieäp ñaïi hoïc cuûa con 
du hoïc taïi Hoa kyø 
   e/  Vaøo Hoa kyø ñeå thaêm vieáng thaân nhaân, baïn höõu do thö môøi cuûa 
hoï 

C/  Thuû tuïc xin caáp thò thöïc nhaäp caûnh B1 
vaø B2 nhö theá naøo ? 
         Ngöôì daân  ngoaïi quoác hoaëc thaân nhaân cuûa hoï taïi Hoa Kyø 
khoâng phaûi tieáp xuùc vôùi Sôû di truù Hoa kyø ñeå laøm thuû tuïc xin caáp 
chieáu khaùn nhaäp caûnh Hoa Kyø loaïi B.  
         Tuøy theo muïc ñích cuûa chuyeán ñi Hoa Kyø, ngöôì daân taïi Hoa 
Kyø caàn phaûi hoã trôï cho ngöôì trong nöôùc coù giaáy tôø ñeå boå tuùc goà sô 
theo nhu caàu : 

• Neáu laø ñi thaêm vieáng thaân nhaân, thaân nhaân ñang sinh soáng 
taïi Hoa Kyø phaûi gôûi thö  môøi ngöôì ngöôì thaân ñang ôû quoác 
noäi sang Hoa Kyø chôi. 

• Neáu laø ñi döï ñaùm cöôí taïi Hoa Kyø, phaûi coù thieäp cöôí vaø thö 
môøi tham döï  

• Neáu laø döï tang leã,  phaûi coù giaáy baùo tang 
• Neáu laø ñi döï leã toát nghieäp Trung hoaëc Ñaïi hoïc cuûa caùc con, 

chaùu, phaûi coù thö môøi vaø chöùng minh thaân nhaân toát nghieäp  
• Neáu sang Hoa Kyø tham döï Hoäi nghò, phaûi coù thö môøi cuûa 

ban toå chöùc  
 
         Trong tröôøng hôïp sang Hoa Kyø du lòch, thaêm vieáng thaân nhaân, 
.. ..ngöôøi thaân ñang sinh soáng taïi Hoa Kyø coù theå laøm Giaáy baûo trôï taøi 
chaùnh  Maãu I-134 (Affidavit of Support) ñeå baûo ñaûm vôùi nhaân vieân 
laõnh söï Hoa Kyø raèng hoï seõ chòu moïi chi phí chuyeán bay khöù hoài  vaø 
moïi chi phí aên, ôû trong thôøi gian ngöôøi thaân ñang taïm truù taïi Hoa 
Kyø. 
         Taïi queâ nhaø,  ngöôì daân : 
a/  Phaûi laøm thuû tuïc xin nhaø caàm quyeàn  caáp Soå thoâng haønh 
(Passport) xuaát caûnh vì vieäc rieâng  
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b/ Tieáp xuùc vôùi Toaø Laõnh söï  Hoa kyø taïi ñaát nöôùc mình ñeå laøm ñôn 
xin  cöùu xeùt caáp chieáu khaùn nhaäp caûnh loaïi B1 hoaëc B2, hoaëc coù theå 
söû duïng maùy Computer ñeå laøm ñôn xin chieáu khaùn nhaäp caûnh Hoa 
Kyø baèng Web-site cuûa Laõnh söï quaùn Myõ. 
         Taïi caùc quoác gia AÂu chaâu, ngoaïi tröø caùc quoác gia naèm trong 
danh saùch 27 nöôùc ñöôïc ñaëc mieãn thò thöïc nhaäp caûnh, coù theå ñöôïc 
caáp chieáu khaùn nhaäp caûnh loaïi B1 vaø B2 vôùi thôøi haïn 10 naêm, maø 
khoâng caàn quan taâm ñeán ngöôì ngoaïi quoác ñoù ñaõ ra - vaøo Hoa kyø 
bao nhieâu laàn. 
         Caùc nhaân vieân Söù quaùn Hoa Kyø ñaõ coù kinh nghieäm raèng ngöôì 
daân caùc quoác gia ngheøo hoaëc quoác gia keùm môû mang thöôøng coù yù 
ñònh lôïi duïng söï deã daøng trong vieäc caáp thò thöïc nhaäp caûnh B2 ñeå 
troán ôû laïi Hoa Kyø sinh soáng (US consular officers in developing 
countries often suspect that an individual seeking a B2 visa to stay 
and work in the United States)     
         Vieät Nam cuõng laø moät nöôùc ngheøo neân cuõng khoâng thoaùt khoûi 
khoù khaên neâu treân. Nhaân vieân Laõnh söï quaùn Hoa Kyø coù quyeàn nghi 
vaán raèng khi nhöõng ngöôì Vieät Nam xin thò thöïc nhaäp caûnh Hoa Kyø 
vôùi chieáu khaùn B2 ñaõ coù saün  yù ñònh ôû laïi Hoa Kyø, khoâng trôû veà queâ 
höông Vieät Nam sau khi maõn thôøi haïn taïm truù. 
        Vì lyù do naøy, ngöôì Vieät Nam phaûi coá gaéng trình baøy söï kieän 
döôí moïi hình thöùc, chöùng minh baèng moïi phöông caùch ñeå thuyeát 
phuïc ñöôïc nhaân vieân Laõnh söï Hoa Kyø raèng mình coù nhöõng lieân heä 
kinh doanh, söï nghieäp taïi Vieät Nam khoâng theå döùt boû ñöôïc, neân 
ïkhoâng coù yù ñònh lôïi duïng thò thöïc nhaäp caûnh loaïi B ñeå troán ôû laïi Hoa 
Kyø, maø seõ trôû veà nöôùc khi thôøi gian cho pheùp taïm truù heát haïn . (If 
you believe that a consular officer may be suspicious about your 
intentions, you should plan to show that you have reasons to want to 
go home at the end of your visit to the United States. You should 
document your ties to your country). 

D/ Thuyeát phuïc nhaân vieân laõnh söï Hoa Kyø 
nhö theá naøo ? 
         Noùi chung, ngöôì daân caùc quoác gia ngheøo caàn phaûi chöùng minh 
vôùi nhaân vieân laõnh söï phoûng vaán mình baèng caùch naøo ñoù, ñeå hoï tin 
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raèng mình khoâng coù yù ñònh troán ôû laïi Hoa Kyø. Luaät di truù ñöa ra 
nhöõng lyù do cô baûn ñeå hoà sô xin chieáu khaùn nhaäp caûnh loaïi B coù theå 
ñöôïc chaáp thuaän mau choùng : 
      1/  Ñöông ñôn laø chuû nhaân cuûa moät coâng ty hoaëc xí nghieäp lôùn 
vaø ñang hoaït ñoäng coù hieäu quaû. 
(Holding steady employment outside the US, or running a 
substantial business enterprise, is  itself  the best evidence of a 
strong connection abroad that would assure the consulate that the 
visa applicant intends to return to his or her home country) 
      2/  Ñöông ñôn coù nhieàu taøi saûn vaø baát ñoäng saûn lôùn taïi queâ nhaø 
ñeå coù theå giöõ chaân ngöôì naøy taïi queâ höông, xöù sôû 
      (Substantial financial ties to one’s home country, such as  large 
property holdings or business investments there, are also a good 
indication that the visa applicant intends to return to his or her 
country) 
         Luaät di truù Hoa Kyø xaùc ñònh raèng ñöông ñôn xin thò thöïc nhaäp 
caûnh Hoa Kyø loaïi B vieän daãn lyù do  coù ngöôì hoân phoái cuøng caùc con 
ôû taïi queâ höông,  khoâng phaûi laø moät lyù do coù söùc thuyeát phuïc raèng 
ñöông ñôn seõ quay trôû laïi nöôùc nhaø, vì tình caûm gia ñình nhôù thöông 
vôï, choàng vaø con caùi. 
     (Although leaving behind one’s spouse and children cannot be 
considered persuasive evidence on this score) 
         Trong thöïc teá, trong coâng taùc phoûng vaán ngöôøi daân xin trôï caáp 
xaõ hoäi cuûa chính phuû Hoa Kyø,  chuùng toâi ñaõ phoûng vaán 02 phuï nöõ, 
hoï laø nhaân vieân baûo hieåm cuûa Coâng ty baûo hieåm Hoa Kyø coù chi 
nhaùnh taïi Vieät Nam vaø ñöôïc cô quan cho pheùp ñi Hoa Kyø taäp huaán 
vaø quan saùt coâng vieäc cuûa nhaân vieân baûo hieåm taïi Hoa Kyø trong thôì 
gian 03 thaùng. Caû hai phuï nöõ ñeàu ñaõ coù gia ñình vaø moãi ngöoì ñeàu 
coù 02 con nhoû.  
         Hoï ñaõ coù tính  toaùn töø khi coøn ôû Vieät Nam, neân ñaõ coù thai 02 
thaùng tröôùc khi rôøi Vieät Nam sang Hoa Kyø. Khi thôøi haïn taäp huaán ñaõ 
maõn, hoï khoâng chòu quay trôû veà Vieät Nam vôùi choàng con, vaø ñaõ trôû 
thaønh nhöõng ngöôì soáng trong tình traïng khoâng coù giaáy tôø hôïp leä.  
Caùi thai cuûa hoï ngaøy caøng lôùn vaø ñaõ sinh ñeû caùc con taïi Hoa Kyø. 
Vôùi caùc con ñöôïc sinh ra trong laõnh thoå Hoa Kyø, hoï ñaõ laø nhöõng baø 
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meï cuûa hai coâng daân Hoa Kyø tyù hon,  neân chính phuû Hoa Kyø khoâng 
theå truïc xuaát hai baø meï veà Vieät Nam, vì theo luaät ñoaøn tuï gia ñình 
cuûa Myõ,  chính phuû Hoa Kyø khoâng theå taùch rôøi ngöôì meï vaø con cuûa 
hoï. 
         Tuy nhieân, hai ngöôì ñaøn baø naøy chæ coù theå xin trôï caáp xaõ hoäi 
cho con laø coâng daân Hoa Kyø, coøn baûn thaân hoï, chæ ñöôïc chính phuû 
Hoa Kyø traû tieàn beänh vieän trong vaøi ngaøy hoï sinh ñeû trong nhaø 
thöông, vaø khoâng theå  quay trôû veà Vieät Nam cho ñeán khi naøo chính 
phuû Hoa Kyø ban haønh leänh aân xaù (Amnesty)  cho ñoàng loaït nhöõng 
ngöôì ñang sinh soáng treân ñaát Myõ trong tình traïng khoâng coù giaáy tôø 
hôïp leä, goïi laø Undocumented aliens, maø raát nhieàu ngöôì hy voïng 
moät ngaøy khoâng xa, vôùi aùp löïc cuûa Ñeä nhaát phu nhaân Hoa Kyø Lora 
Bush, moät ngöôøi  Myõ goác Mexico, lieân keát vôùi söï can thieäp cuûa 
Toång thoáng Mexico, Toàng thoáng Bush seõ vieän daãn lyù do naøo ñoù ñeå 
vaän ñoäng quoác hoäi Hoa Kyø chaáp thuaän luaät aân xaù cho nhöõng ngöôì 
di daân baát hôïp phaùp,  chaúng haïn  haõy cho hoï ñöôïc coù giaáy tôø hôïp 
phaùp ñeå ñöôïc cö truù hôïp phaùp taïi Hoa Kyø, laøm vieäc, buoân baùn  hôïp 
phaùp taïi Hoa Kyø, neáu khoâng, hoï seõ chæ laø nhöõng keû laøm vieäc chui, 
nhaän tieàn maët, khoâng ñoùng thueá,  hoaëc seõ chæ laøm nhöõng vieäc baát 
hôïp phaùp ñeå coù tieàn sinh soáng, gaây baát oån cho cuoäc soáng cuûa daân 
laønh. 

E/  Yeáu toá  “thaønh taâm  thieän yù “ trong vieäc 
xin thò thöïc nhaäp caûnh Hoa Kyø loaïi B  
         
        Vì ñieàu kieän xin vaø chaáp thuaän chieáu khaùn nhaäp caûnh Hoa Kyø 
loaïi B2 raát ñôn giaûn, vaø nhanh choùng, neân raát deã bò ngöôì nöôùc 
ngoaøi lôïi duïng. Do ñoù, luaät di truù Hoa Kyø ñaõ ñaët ra nguyeân taéc veà 
yeáu toá “thaønh taâm thieän yù (Bona file)”  cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi khi 
noäp ñôn xin chieáu khaùn nhaäp caûnh taïm truù, goïi laø “Bona fide 
nonimmigration intent” khi noùi raèng “For B visitors, it is important 
to show that they have bona fide nonimmigrany intent” töùc  “ Yeáu 
toá thaønh taâm thieän yù cuûa ngöôì xin chieáu khaùn nhaäp caûnh taïm truù laø 
raát quan troïng “,theo ñoù ngöôì ñöôïc caáp chieáu khaùn nhaäp caûnh coù 
traùch nhieäm : 
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• Chæ döï truø keá hoaïch cho phí toån, muïc ñích cho chuyeán ñi 
ngaén haïn taïi Hoa Kyø 

• Khoâng coù yù ñònh töø boû cö sôû  taïi queâ nhaø 
• Phaûi trôû veà nöôùc nhaø khi heát thôøi haïn taïm truù. 
• Khoâng ñöôïc pheùp laøm baát cöù ñieàu gì ñöôïc goïi laø “laøm vieäc 

taïi Hoa Kyø”, duø laø “laøm chui nhaän tieàn maët”.  (The trips are 
temporary and cannot involve employment in the United 
States or the undertaking of an academic study program) 

          
         Trong cuoán saùch höôùng daãn veà Di truù vaø Nhaäp tòch, taùc giaû laø 
Luaät sö di truù  Allan Wernick  ñaõ giaûi thích “thaønh taâm thieän yù ” laø yù 
ñònh cuûa ngöôì xin chieáu khaùn nhaäp caûnh taïm truù taïi Hoa Kyø seõ rôøi 
khoûi ñaát nöôùc Hoa Kyø ñuùng thôøi haïn cho pheùp, vaø  cuõng coù nghiaõ laø 
ñöông ñôn khoâng coù yù ñoà lôïi duïng chieáu khaùn nhaäp caûnh vôùi tính 
caùch taïm truù  ñeå seõ cö truù vónh vieãn taïi Hoa Kyø. 
         Nhöõng ngöôøi coá tình vi phaïm ñieàu kieän naøy seõ bò trôû ngaïi cho 
nhöõng laàn sau,  khi hoï  noäp ñôn xin thò thöïc nhaäïp caûnh Hoa Kyø, 
khoâng nhöõng chæ bò aùp duïng cho chieáu kah1n loaïi B, maø seõ bò aùp 
duïng cho taát caû nhöõng loaïi chieáu khaùn nhaäp caûnh khaùc, nhö  caùqc 
chieáu khaùn loaïi B, C, D , F , J hoaëc M. 
         (Having nonimmigrant intent  means that you plan to leave the 
United States when your stay expires. It also means that you’re not 
going to use the nonimmigrant visa as  a means to get to the United 
States so that you can live there permanently. You are most likely 
to have problems with the nonimmigrant intent issue if you are 
applying for a B, C, D, F, J or M visa). 
        
         Neáu vieân laõnh söï Hoa Kyø baùc ñôn xin chieáu khaùn nhaäp caûnh 
taïm truù,  vieân laõnh söï luoân luoân thoâng baùo cho ñöông ñôn bieát lyù do 
baùc ñôn vaø ñoàng thôøi, göûi cho ñöông ñôn moät thö töø choái coù giaûi 
thích lyù do cuï theå.  
          
         Trong tröôøng hôïp bò töø choái, ñöông ñôn coù quyeàn khieáu naïi 
(appeal) quyeát ñònh töø choái cuûa vieân laõnh söï  vôùi Boä Ngoaïi giao Hoa 
Kyø ñeå xin taùi cöùu xeùt vaø phuû quyeát quyeát ñònh cuûa vieân laõnh söï.  
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F/  Thôøi haïn taïm truù taïi Hoa kyø : 
       a/  Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ngoaïi quoác  ñöôïc chaáp thuaän vaøo Hoa 
kyø theo dieän du lòch (Tourists) seõ luoân luoân ñöôïc caáp thò thöïc nhaäp 
caûnh coù thôøi haïn 06 thaùng, maëc duø ngöôì ngoaïi quoác chæ xin vaøo Hoa 
kyø moät thôøi haïn ngaén hôn, 01 thaùng hoaëc 03 thaùng. 
Thôøi haïn löu truù taïi Hoa kyø coù theå ñöôïc gia haïn trong nhöõng tröôøng 
hôïp baát thöôøng vaø  phaûi ñöôïc  moät vieân chöùc di truù Hoa Kyø coù chöùc 
vuï cao hôn (Supervisor) xem xeùt, chaáp thuaän. 
         Nhieàu tröôøng hôïp ngöoì Vieät Nam ñöôïc caáp thò thöïc nhaäp caûnh 
B2 ñeå sang Hoa Kyø du lòch,  hoaëc thaêm vieáng thaân nhaân,  ñaõ töï yù gia 
haïn cho mình ôû theâm moät thôøi gian nöõa taïi Myõ, maø khoâng lieân laïc  
vôùi Sôû Di truù ñòa phöông ñeå xin gia haïn taïm truù vì lyù do ñaëc  bieät 
nhö luaät di truù qui ñònh “Thôøi haïn löu truù taïi Hoa kyø coù theå ñöôïc gia 
haïn trong nhöõng tröôøng hôïp baát thöôøng vaø  phaûi ñöôïc  moät vieân chöùc 
di truù Hoa Kyø coù chöùc vuï cao hôn  xem xeùt, chaáp thuaän”. 
         Trong thöïc teá, khi nhöõng ngöôì naøy xin Laõnh söï quaùn Hoa Kyø 
taïi Vieät Nam caáp hoä chieáu nhaäp caûnh  B2 moät laàn nöõa ñeå du lòch, 
hoaëc thaêm vieáng thaân nhaân, thì bò Laõnh söï quaùn Hoa Kyø töø choái vì 
lyù do ñaõ vi phaïm luaät di truù Hoa Kyø veà yeáu toá   “Bona fide 
nonimmigration intent” . 
       b/ Ñoái vôùi nhöõng ngöôì ngoaïi quoác ñöôïc chaáp thuaän vaøo Hoa kyø 
theo chieáu khaùn loaïi B1  chæ ñöôïc caáp thò thöïc nhaäp caûnh theo thôøi 
gian ñoøi hoûi cuûa vieäc hoaït ñoäng kinh doanh, thoâng thöôøng chæ ñöôïc 
caáp vôùi thôøi haïn löu truù taïi Hoa kyø döôùi 03 thaùng, vaø chæ coù theå ñöôïc 
gia haïn löu truù taïi Hoa kyø khoâng quaù 06 thaùng.  

G/  Thoaû hieäp ñaëc mieãn thò thöïc nhaäp caûnh 
loaïi B1 vaø B2 :  
          Chính phuû Hoa kyø vaø chính phuû 27 quoác gia ñaõ coù thoaû hieäp 
ñaëc mieãn chieáu khaùn nhaäp caûnh coù teân laø Visa Waiver Program vieát 
taét laø VWP cho pheùp ngöôì daân cuûa caùc quoác gia Andorra, UÙc,  AÙo, 
Bæ, Brunei,  Ñan maïch, Phaàn lan,  Phaùp, Ñöùc,  Iceland, AÙi nhó lan,  
YÙ ñaïi lôïi, Nhaät baûn, Liechtenstein,  Luïc xaâm baûo,  Monaco,  Hoaø 
lan,  Taân taây lan, Na Uy,  Boà ñaøo nha,  San Marino, Taân gia ba,  
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Slovenia, Taây ban nha, Thuïy ñieån, Thuïy só,  Anh caùt lôïi vaø Uruguay 
ñöôïc pheùp nhaäp caûnh Myõ maø khoâng caàn phaûi xin caáp chieáu khaùn B1 
hoaëc B2,  vaø chæ coù theå  taïm truù trong nöôùc Myõ khoâng quaù 90 ngaøy. 
         Chuùng toâi xin maïn pheùp ñöôïc giaûi thích raèng Iceland töùc Baêng 
ñaûo, coøn coù teân khaùc laø Lyoveldio Island laø moät quoác gia naèm trong 
vuøng bieån Baéc baêng döông, giöõa Baéc Ñaïi taây döông vaø Greenland 
Sea, coù dieän tích 103000 Km2, trong ñoù, baêng ñaù chieám dieän tích 
11922 Km2, ñöôïc nhöõng ngöôì di daân töø  AÙi nhó lan,  Scotland vaø 
Scandivania khaùm phaù  vaøo theá kyû thöù  9 vaø 10. 
         Moät thoaû hieäp rieâng do chính phuû Hoa Kyø kyù vôùi chính phuû 
Gia naõ ñaïi cho pheùp ngöôì daân hai quoác gia naøy ñöôïc pheùp qua laïi 
bieân giôùi quoác gia kia maø khoâng caàn phaûi coù thò thöïc nhaäp caûnh  B1 
hoaëc B2 neáu chæ ôû trong nöôùc baïn khoâng quaù 90 ngaøy. Rieâng nhöõng 
nhaø ñaàu tö hoaëc kinh doanh phaûi xin chieáu khaùn E (E Visa) 

 H/ Gian laän trong vieäc xin thay ñoåi tình 
traïng di truù : 
    a/  Tröôøng hôïp naøo laø gian laän trong di truù : 
        Khoâng ít ngöôì ngoaïi quoác ñaõ so saùnh thuû tuïc xin chieáu khaùn 
nhaäp caûnh Hoa Kyø vôùi cheâíu khaùn loaïi B1 hoaëc B2 ñeå du lòch, tham 
quan hoaëc nghieân cöùu thò tröôøng.. .. vôùi thuû tuïc xin nhaäp caûnh cuûa 
caùc tröôøng hôïp khaùc, nhö nhaäp caûnh ñeå laøm vieäc,  du hoïc, baûo laõnh 
gia ñình,….. .. thì ñôn giaûn vaø nhanh choùng hôn nhieàu, vì khoâng phaûi 
qua xeùt duyeät taïi Sôû Di truù Hoa Kyø,  neân ñaõ coù yù ñònh lôïi duïng thuû 
tuïc xin thò thöïc nhaäp caûnh loaïi B, roài sau khi vaøo ñöôïc Myõ seõ tính 
ñeán vieäc xin thay ñoåi tình traïng di truù theo yù muoán töø loaïi B1 hoaëc 
B2 sang caùc loaïi khaùc, nhö du hoïc (Visa F1) , laøm vieäc vì coù ngheà 
nghieäp  chuyeân moân caàn thieát taïi Hoa Kyø(Visa H1-B and TN status 
for Temporary Professional Workers). 
         Luaät di truù ñaõ xaùc ñònh vieäc lôïi duïng söï deã daøng vaø nhanh 
choùng cuûa thuû tuïc caáp chieáu khaùn loaïi B ñeå nhaäp caûnh Hoa Kyø, sau 
ñoù xin chuyeån ñoåi tình traïng di truù töø loaïi B naøy sang tình traïng di 
truù khaùc seõ bò coi laø gian laän caên cöù treân söï kieän ngöôì nöôùc ngoaøi 
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ñoù ñaõ xin thò thöïc nhaäp caûnh Hoa Kyø vôùi muïc ñích giaû taïo ñeå ñöôïc 
sang Hoa Kyø ñaït muïc ñích ñuùng theo yù muoán cuûa mình. 
        (Because the procedure for obtaining the B visa is so 
streamlined, particularly in comparison to the procedures for 
obtaining permission to work temporarily in the United States, some 
employers and foreign nationals may be tempted to use the B 
category to make a quick entry to the United States and deal with 
changing to a work- authorized category once here. Similarly, 
foreign nationals wishing to study in the United States might think it 
is easier to obtain a B visa and change to student status once in the 
United States) .   
         Nguyeân vaên luaät di truù vieát nhö sau :  Ngöôì nöôùc ngoaøi 
khoâng ñöôïc pheùp söû duïng thò thöïc nhaäp caûnh loaïi B theo phöông 
caùch naøy, vaø coù theå bò  coi laø gian laän, caên cöù vaøo lyù do ngöôì 
nöôùc ngoaøi ñaõ khoâng xin caáp chieáu khaùn nhaäp caûnh Hoa Kyø 
ñuùng theo yù muoán thöïc söï cuûa mình.  
(Using the B category in this manner is improper, and could be 
considered fraudulent, based on the failure to disclose the true 
reason for seeking the visa). 
      b/ Gian laän trong di truù seõ phaûi chòu haäu quaû nhö theá 
naøo ?  
         Ngöôì naøo ñaõ bò coi laø gian laän di truù seõ phaûi chòu nhöõng haäu 
quaû laø ñôn xin thò thöïc nhaäp caûnh Hoa Kyø seõ bò töø choái,  vì lyù do 
ngöôi nöôùc ngoaøi ñaõ khoâng thöïc taâm xin chieáu khaùn ñuùng muïc ñích, 
coá tình coù haønh vi gian laän trong vieäc xin thò thöïc nhaäp caûnh Hoa 
Kyø. 
Hình thöùc  cheá taøi caám nhaäp caûnh Hoa Kyø vì coù haønh vi gian laän 
trong di truù seõ ñöôïc aùp duïng vónh vieãn ñoái vôùi ngöôì  vi phaïm, maëc 
duø coù nhöõng ñieàu kieän ñaëc mieãn sau naøy. 
      (Among the consequences  : Denial of admission to the United 
States for failure to have the correct non-immigration visa, removal 
based on being inadmissible at the time of entry, and failure 
inadmissibility based on commission of fraud in obtaining the visa or 
seeking admission to the United States. 
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Fraud serves as a perpetual bar to the foreign national’s future 
admission to the United States although some waivers of 
inadmissibility are available).   

I/  Thò thöïc nhaäp caûnh ñeå sang Hoa Kyø ñieàu 
trò beänh (Medical treatment) 
         Thôøi gian qua, chuùng ta ñeàu bieát ñeán tröôøng hôïp oâng Hoaøng 
Minh Chính ñöôïc baùc só Nguyeãn xuaân Ngaûi  baûo trôï moïi chi phí ñeå 
oâng ñöôïc sang Myõ ñieàu trò beänh.  OÂng ñaõ ñöôïc  Laõnh  söï Myõ taïi 
Vieät Nam caáp thò thöïc nhaäp caûnh B2 (B2 visa for Medical 
treatment). 
         Taïi Hoa Kyø, caùc beänh vieän bò baét buoäc phaûi nhaän nhöõng beänh 
nhaân ñöôïc baùc só chuyeån ñeán beänh vieän cöùu chöõa vì baùc só khoâng coù 
ñuû nghieäp vuï chuyeân moân, hoaëc khoâng ooù  ñuû duïng cuï y khoa ñeå 
chaån beänh vaø ñieàu trò beänh trong tröôøng hôïp hieåm ngheøo,  hoaëc xe 
cöùu thöông chuyeån beänh nhaân ñeán beänh vieän ñeå caáp cöùu, neáu khoâng 
seõ nguy hieåm ñeán taùnh maïng cuûa hoï, maëc duø trong khi laøm thuû tuïc 
nhaäp vieän,  beänh vieän ñaõ bieát  ngöôì beänh khoâng coù khaû naêng thanh 
toaùn chi phí beänh vieän, vaø cuõng khoâng coù baûo hieåm söùc khoûe ñeåõ traû 
phí toån beänh vieän. 
         Ñieàu luaät naøy goïi laø  Emergency Medical Treatment and 
Active Labor Act, vieát taét laø EMTALA,  chæ ñöôïc aùp duïng cho 
nhöõng ngöôì daân ñang sinh soáng trong phaïm vi laõnh thoå Hoa Kyø, 
khoâng caàn tìm hieåu ngöôøi beänh ñoù laø coâng daân Hoa Kyø, hoaëc laø 
ngöôì coù theû  xanh, hoaëc laø ngöôì chöa coù giaáy tôø hôïp phaùp. 
         Ñieàu luaät EMTALA khoâng aùp duïng cho nhöõng ngöôì ngoaïi 
quoác ñang sinh soáng trong queâ höông, baûn quaùn cuûa hoï,  ngoaøi bieân 
giôùi laõnh thoå Hoa Kyø.     
         Boä Ngoaïi giao laø cô quan chuû quaûn cuûa caùc Toaø Ñaïi söù vaø 
Laõnh söï quaùn Hoa Kyø taïi ngoaïi quoác,  ñaõ coù vaên baûn höôùng daãn 
nhaân vieân Laõnh söï  phaûi caån troïng vaø giaûi quyeát hôïp lyù trong vieäc 
cöùu xeùt caáp thò thöïc nhaäp caûnh B2 vì lyù do vaøo Myõ ñeå ñieàu trò beänh.  
        Sôû dó Boä Ngoaïi giao Hoa Kyø ñaõ coù söï chæ ñaïo naøy laø vì trong 
vieäc cöùu xeùt ñôn xin caáp thò thöïc nhaäp caûnh B2 sang Myõ ñieàu trò 
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beänh,  ñaõ coù moät vaán ñeà naûy sinh töø vieäc  aùp duïng luaät Ñieàu trò khaån 
caáp EMTALA.  
(State Department guidelines issued to posts instruct Consular 
officers to be “Judicious” is granting B2 visas for US medical 
treatment. The guidance responds to a problem that has arisen as a 
result of administration of the Emergency Medical Treatment and 
Active Labor Act (EMTALA). This law requires hospital to receive 
and treat patients  with emergency conditions, regardless of the 
patient’s ability to pay or lack of insurance  coverage). 
         Trong moät soá tröôøng hôïp, khôûi ñaàu, moät baùc só taïi Hoa Kyø caáp 
moät vaên thö  cho ngöôì beänh ñang cö truù taïi ngoaïi quoác xaùc nhaän  
raèng vò baùc só naøy ñoàng yù ñieàu trò beänh   mieãn phí cho ngöôì beänh 
naøy. Sau khi nhaän ñöôïc thò thöïc nhaäp caûnh B2, beänh nhaân seõ ñöôïc 
sang Hoa Kyø chöõa beänh.  
        Giai ñoaïn keá tieáp laø vò baùc só  baûo trôï seõ chaån ñoaùn beänh cuûa 
beänh nhaân, vaø ñeà nghò chuyeån beänh nhaân vaøo beänh vieän vì khaû naêng 
moät phoøng maïch baùc syõ khoâng theå cöùu chöõa ñöôïc beänh nhaân.  
         Sau cuøng, khi ñaõ ôû trong nöôùc Myõ roài, ñaõ laø moät cö daân trong 
laõnh thoå Hoa Kyø roài, vôùi xaùc nhaän cuûa baùc só  baûo trôï raèng beänh 
nhaân caàn phaûi ñöôïc ñieàu trò taïi beänh vieän, beänh vieän khoâng theå töø 
choái chöõa beänh, maø phaûi tuaân thuû luaät EMTALA ñeå  ñieàu trò cho 
beänh nhaân,  maëc duø beänh nhaân khoâng coù tieàn ñeå traû moïi chi phí 
beänh vieän. 
      (In some cases, a US doctor has provided a letter to a B2 visa 
applicant in which the doctor agrees to see the applicant with no 
cost.  After receiving a visa, the applicant travels to the US, is 
diagnosed by the doctor, and is referred to a hospital. The hospital is 
obligated under EMTALA  to provide treatment for which no 
reimbursement is ever received). 
         Trong thôøi gian cöùu xeùt ñôn xin chieáu khaùn nhaäp caûnh loaïi B2 
ñi chöõa beänh, nhaân vieân laõnh söï  Hoa Kyø seõ coù nhöõng caâu hoûi thaät 
thaän troïng vaø kyõ löôõng ñeå bieát beänh nhaân  caàn phaûi ñieàu trò laâu daøi 
taïi Hoa Kyø hay khoâng, nhaèm muïc  ñích ngaên ngöøa ngöôì beänh töø 
nöôùc ngoaøi vaøo Hoa Kyø ñeå trôû thaønh moät gaùnh naëng xaõ hoäi cuûa ñaát 
nöôùc naøy. 
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         Ngöôì beänh caàn phaûi boå tuùc hoà sô beänh lyù vôùi yù kieán  cuûa baùc 
só  trong nöôùc xaùc nhaän ngöôì beänh chæ caàn ñöôïc giaûi phaãu moät laàn 
laø xong, hay phaûi naèm ñieàu trò laâu daøi taïi beänh vieän, ñeå töø ñoù, coù 
quyeát ñònh chính xaùc veà tröôøng hôïp di truù cuûa beänh nhaân. 
      (In determining whether a B2 visa applicant who is seeking medical 
treatment in the US  has overcome public charge issues,  consular officers 
are instructed to question applicants  closely to ascertain whether  their 
medical conditions may require more than  an office visit. The applicant’s 
host-country doctor should provide information as to whether  the 
applicant’s condition might require surgery or hospitalization.  If  further 
treatment  may be required, officers must determine the type and provider 
of follow-on treatment that would be needed).  
         Ngöôì noäp ñôn xin thò thöïc nhaäp caûnh B2 ñi Hoa Kyø chöõa beänh 
ñöôïc khuyeán khích vaän ñoäng moät cô sôû töø thieän hoaëc moät beänh vieän 
saün loøng baûo trôï moïi chi phí ñieàu trò beänh cho beänh nhaân. Trong 
tröôøng hôïp naøy, beänh vieän baûo trôï seõ phaûi giaûi thích baèng vaên baûn 
cho beänh nhaân vaø nhaân vieân Laõnh söï  Hoa Kyø hieåu roõ beänh vieän coù 
ñoøi hoûi ngöôì beänh phaûi traû tieàn khaùm vaø ñieàu trò beänh trong thôøi 
gian chöõa trò taïi Hoa Kyø hay khoâng. 
(Applicants are encouraged to locate a charity or US hospital willing to 
sponsor any and all follow-on treatment for the applicant.  In these cases, a 
sponsor hospital should explain in writing under what circumstances and at 
what cost it will provide the treatment or hospitalization that may be 
required following the anticipated diagnosis). 
 
         Trong tröôøng hôïp khoâng coù beänh vieän naøo chòu baûo trôï, beänh 
nhaân nöôùc ngoaøi phaûi cung caáp moät baûn chieát tính cuûa moät beänh 
vieän taïi Hoa Kyø, keâ khai moïi chi phí khaùm vaø ñieàu trò beänh trong 
thôøi gian chöõa trò taïi Hoa Kyø,  vaø giaûi thích nguoàn tieàn ôû ñaâu seõ chi 
traû moïi chi phí beänh vieän ñoù cho beänh nhaân. 
       (In the absence of a sponsoring  hospital, applicants will be directed  to 
request a cost estimate for follow-on treatment from a US hospital and 
present evidence of sufficient funds to pay for the treatment).     

    Vuõ Khaéc Hieån 
  (Cöïu SVLK Saøi Goøn) 
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HOØAI NIEÄM: 

Taûn maïn veà tröôøng Luaät . 
     
  Ñoã minh huøng 
  Cöïu sinh vieân Luaät khoa  
        

          Saigon naêm xöa 
coù nhieàu khu vöïc ñaõ 
in ñaäm vaøo taâm tö cuûa  
raát nhieàu ngöôøi , 
khoâng nhöõng chæ qua 
nhöõng kieán truùc trang 
nhaõ , phoá xaù thanh 
lòch , dinh thöï ñeå laïi 
töø thôøi Phaùp thuoäc maø coøn ñöôïc nhaéc nhôû ñeán qua thi ca, vaên hoïc 
vaø aâm nhaïc. . . 
         Ñaïi hoïc Luaät khoa Saøi Goøn naèm treân ñöôøng Duy Taân “Caây 
daøi boùng maùt”, thuoäc Quaän Nhaát tröôùc ñaây, name ôû trungtaâm 
Thuû Ñoâ, vôùi Dinh Ñoäc Laäp, Vöông CungThaùnh Ñöôøng, Coâng 
Tröôøng Kennedy,Böu ñieän Trung Öông, Tröôøng Lasan Tabert, 
vöôøn Baùch Thuù. . . laø nhöõng ñòa danh quen thuoäc. 
         Veà höôùng Ñoâng, treân ñöôøng Thoáng Nhaát (Norodom cuõ) coù 
Phuû Thuû Töôùng, caùc cô sôû cuûa Coâng Ty Xaêng Daàu Esso, Shell, 
Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Khoa, tröôùc ñoù töøng laø doanh traïi cuûa moät 
Trung Ñoøan Boä Binh thuoäc ñòa (R.I.C: Regiment Infanterie 
Colovial) cuûa quaân ñoäi vieãn chinh Phaùp, sau ngaøy ñoäc laäp ñaõ trôû 
thaønh doanh traïi cuûa löïc löôïng lieân binh phoøng veä Phuû Toång 
Thoáng, vaø sau cuøng ñöôïc choïn laøm cô sôû cho Ñaïi hoïc Vaên Khoa 
Saøigoøn. Traïm haøng khoâng Phaùp Air France ngaøy xöa cuõng name 
ôû goùc ñöôøng Thoáng Nhaát – Duy Taân, sau long Vöông Cung 
Thaùngh Ñöôøng. 
         Veà höôùng ÑoângNam, coù con ñöôøng Töï Do (Catinat cuõ) caây 
cao boùng maùt traûi daøi ñeán taän beán Baïch Ñaèng. Sauk hi ñi qua caùc 
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ñòa ñieåm quen thuoäc nhö nhaø haøng La Pagode, Givral, Brodard, 
khaùch saïn Contimental, Truï sôû Quoác Hoäi VNCH, phoøng traø 
Queen Bee, Ritz, khaùch saïn Majestic. . . nhöõng chieàu ñeïp trôøi, 
nam thanh nöõ tuù thöôøng daäp dìu chôû nhau tình töù treân nhöõng xe 
Honda Dame thanh lòch hoaëc Vespa Spring chöõng chaïc. . . löôïn 
moät voøng laû löùôt töø beánBaïch Ñaèng qua caùc ñöôøng Töï Do,Leâ Lôïi, 
HaiBaø Tröng, Thoáng Nhaát, Pasteur. . . ñeán coâng vieân Hoà Con 
Ruøa, döøng laïi beân xe baùn nöôùc döøa giaûi khaùt hoaëc theo ñöôøng 
Duy Taân, qua Tröôøng Luaät, höôùng veà phía Taân Ñònh, queïo traùi 
qua ñöôøng Pasteur ñeå gheù vaøo caùc tieäm phôû ngon noåi tieáng cuûa 
Thuû Ñoâ Saøi Goøn ngaøy naøo. . .  . 
         Luùc coøn hoïc ôû Lasan Tabert, boïn hoïc troø troán hoïc thöôøng 
vaøo sôû thuù chôi hoaëc qua coâng vieân Con Ruøa ngoài taùn doùc. . . Luùc 
ñoù, trong lôùp coù Lyù Vaên Quang, con cuûa moät só quan nhaåy duø maø 
cuõng laø moät voõ sinh quyeàn Anh (Boxing) ñaõ töøng tham döï caùc 
traän ñaùnh quoác teá vôùi voõ só Mieân, Laøo, Thaùi Lan. Lyù Vaên Quang 
ñöôïc cha day veà quyeàn Anh, ñaõ thaùch ñaáu vôùi moät baïn hoïc Taây 
lai teân laø Robert Baloup, cuõng laø moät voõ sinh quyeàn Anh. . . Voõ 
ñaøi laø coâng vieân Chieán só, sau naøy laø coâng vieân Con Ruøa vôùi ñaøi 
kyû nieäm Lieân quaân Ñoàng Minh chieán ñaáu taïi Vieät Nam vôùi hình 
töôïng nhöõng baøn tay xieát chaët vöôn leân treân trôøi cao. Theo söï 
ñoàn ñaõi, thì  ngöôøi ta xaây caùi thaùp cao treân mình con ruø laø ñeå 
chaán yeåm caùi ñuoâi con roàng coù theå taùc haïi ñeán Phuû Ñaàu Roàng laø 
Dinh Ñoäc Laäp. Traän ñaàu vaøo luùc 4 giôø chieàu voâ cuøng haáp daãn, caû 
hai tay voõ ñaáu ñeàu coù caên baûn boxing neân ñaùnh ñaám raát ngoïan 
muïc. Caû hai ñaõ quaàn thaûo nhau kòch lieät, boïn Tagerien ñöùng xem 
meâ man. . . Sau cuøng thì Robert ñaõ phaûi giô hai tay ñaàu haøng Lyù 
Vaên Quang. 
         Vaøi naêm sau gaëp laïi Lyù Vaên Quang ôû khuoân vieân Tröôøng 
Luaät, nhaéc laïitraän ñaùnh, Quang cöôøi cöôøi noùi: “Thaèng Robert maø 
khoâng ñaàu haøng thì tao cuõng ñaàu haøng, luùc ñoù gaàn ñöùt hôi roài, noù 
laïi to con, ñaám maïnh laém, nhöng tao khoâng ngôø laø noù ra ñoøn 
cuõng raát nhanh. Veà sau Quang loït voâ ñöôïc Y Khoa boû qua 
Tröôøng Luaät. Sau naêm 1975, toâi coù gaëplaïi Quang moät laàn ôû Saøi 
goøn, luùc ñoù coi boä cuõng tôi taû laém. . . . 
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         Nhôù laïi, toâi vaøo Tröôøng Luaät  naêm 1965, heát naêm thöù 2 boû 
ngang vaøo quaân ñoäi, khoâng vì hoøan caûnh, khoângvì thaát tình, 
khoâng bò Nha Ñoäng Vieân hoûi thaêm. .  .maø cuõng khoâng phaûi laø: 
   “Ai ñi chinh chieán xaây ñaép töông lai. . . con ñi chinh chieán ñeå 
ñaát nöôùc yeân vui. . . lôøi meï hieàn khuyeân nguyeàn khaéc trong tim, 
bao giôø daùm queân . .  (nghe maø muoán khoùc). 
         Luùc toâi cho gia ñình bieát seõ vaøo quaân ñoäi, Meï toâi thieáu ñieàu 
muoán teù xæu. Neáu luùc ñoù Baø coù khuyeân chaéc laø phaûi khuyeân khaùc 
thoâi . . . 
         Boán naêm sau, caàm chöùng chæ giaûi nguõ, thuoäc loïai 3, coi nhö 
xong nghóa vuï trai thôøi loïan, toâi laïi loø moø thi vaøo tröôøng QGHC, 
luùc ñoù ham nhaäu nheït maø cuõng ham hoïc, neân tieáp tuïc vôùi 
TRöôøng Luaät cho troïn ñöôøng traàn ! 
         Vaøo naêm 1974, moät hoâm coù moät quaân nhaân caáp baäc Ñaïi 
UÙy, saéc phuïc vaø phuø hieäu nhaåy duø ñeán hoûi thaêm veà cours Töï Do 
Coâng Coäng cuûa Giaùo sö LLeâ Queá Chi. Lính gaëp lính deã thoâng 
caûm. Hoûi ra môùi bíeât anh naøy ñanglaø Y Só cuûa moät Tieåu Ñoøan 
Duø. . . Luùc coøn hoïc naêm thöù tö, moät anh Khoâng quaân cho bieát vöøa 
xong hoïc trình cöû nhaân, cuõng ñaõ thaáy phuïc roài. . . Baây giôø caùi anh 
Baùc só nhaåy duø naøy, haønh quaân lieân mieân maø coøn “bon chen” hoïc 
theâm Cao Hoïc Coâng Phaùp nöõa. . . phuïc thieät! Maáy caùi cours 
roneo cho anh aáy möôïn, thöôøng thì moät  ahy hai thaùng sau, qua 
chieán dòch haønh quaân, môùi ñöôïc hoøan traû, leøo beøo, te tua vaø coøn 
loám ñoám vaøi  choã vaøng vaøng, naâu naâu, caàm trong thay maø caûm 
thaáy nhôøn nhôøn. . .  
         Naêm 1982, gaëp laïi anh Tu-bip NHaåy Duø naøy ôû San Jose. 
Anh vaãn oân toàn, nhoû nheï nhö ngaøy xöa. .  vaø roài töø ñoù maát lieân 
laïc luoân (Anh coù coøn ôû San Jose khoâng ?). Nhöng daãu sao cuõng 
möøng laø anh aáy ñaõ thaùot ñöôïc. . .  
         Nhö theá haønh trình Luaät khoa cuûa toâi ñaõ keùo daøi 10 naêm, 
vôùi nhieàu naêm ñöùt ñoïan, kyû nieäm veà Tröôøng Xöa xeùt ra thì khoâng 
coù gì nhieàu. Khoâng coù “Traû laïi em yeâu khung trôøi Ñaïi Hoïc, con 
ñöôøng Duy Taân caây daøi boùng maùt. . .” ñeå roài “Anh seõ ra ñi vaøo 
mieàn caùt noùng, nôi coù queâ höông mòt muø thuoác suùng. . .” hoaëc seõ 
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leân cao nguyeân “töøng côn giaùo laïnh luøng”. . .  OÂi ! nghe sao maø 
“Naõo nuøng söông khoùi”. 
         Thi só Nguyeãn Taát Nhieân hình nhö coù vieátcaâu “Ngöôøi töø 
traêm naêm, veà ngang TRöôøng Luaät. . . Caù nhaân toâi thì môùi gaàn 30 
naêm, ñaõ loø moø veà Saøigoøn, hy voïng coøn nhìn laïi ñoâi chuùt gì khoâng 
quaù traùi ngöôïc vôùi hình aûnh trong taâm tö. 
        Tröôøng Luaät bay giôø ñoåi thaønh tröôøng Ñaïi Hoïc Kinh Teá, 
ñöôøng Duy Taân ñoåi teân thaønh Phaïm Ngoïc THaïch (teân moät Baùc só 
thôøi Vieät Minh trong phong traøo thanh nieân tieàn phong choáng 
Phaùp). Anh cöïu sinh vieân thuoäc loïai “con nuoâi” trôû veà choán cuõ, 
ngoài ôû væa heø coâng tröôøng Con Ruøa, nhìn veà tröôøng xöa, naéng 
thaùng 9 vaãn oi aû,haøng caây xanh lao xao laù caønh theo côn gioù 
thoûang. . . trong loøng thì nhö gôïn soùng. . . Nôi naøy vaãn coøn giöõ 
ñöôïc ít nhieàu saéc thaùi ngaøy xöa. . . Vò thieàn sö naøo ñoù, trong moät 
baøi thô Haiku coù vieát raèng: 
      Ba möôi naêm ñaây ñoù 
      Veà laïi tröôùc tröôøng xöa 
      Chöa töøng ñi böôùc naøo 
        Buoåi chieàu hoâm ñoù, trôû laïi Beán Bình Ñoâng, quaän 7 ven ñoâ 
ngaøy xöa, tìm baïn cuõ. Baïn cuõ ñaõ ñi roài, thoâi thì: 
      Veà ñaây uoáng röôïu beân soâng 
       Nghe vang beân tai moät tieáng KHAØ. . . 
        Ñoã Minh Huøng 
     San Jose, thaùng 1 naêm 2006 
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PHUÙC LÔÏI XAÕ HOÄI: 

NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ       
NGÖÔØI ÑANG HÖÔÛNG 
TIEÀN SSI THÖÔØNG GAËP 
 
Traàn Haïo 
Cöïu Thaåm phaùn, Chuyeân vieân xaõ hoäi 
Giaùm Ñoác Trung Taâm Dòch Vuï 
Pacifice taïi Houston, TX, Hoa Kyø. 

 
         
       Baøi naøy seõ thaûo luaän rieâng veà caùc vaán ñeà raéc roái maø nhöõng 
ngöôøi ñang höôûng tieàn giaø, tieàn beänh SSI thöôøng gaëp phaûi, chöù 
khoâng lieân heä ñeán nhöõng ngöôøi ñang höôûng löông höu xaõ hoäi. 
         
         Sau khi höôûng löông höu xaõ hoäi(social secuity) ngöôøi höôûng 
ít khi phaûi tieáp xuùc vôùi Sôû Xaõ Hoäi. Vì nhöõng söï thay ñoåi caù nhaân 
thöôøng khoâng aûnh höôûng tôùi vieäc höôûng löông naøy. Theá nhöng 
nhöõng ngöôøi höôûng tieàn SSI laø moät loaïi tieàn trôï caáp thì coù nhieàu 
ñieàu raøng buoäc neân coù nhieàu vaán ñeà caàn tieáp xuùc vôùi Sôû Xaõ Hoäi 
ñeå giaûi quyeát.. Thoâng thöôøng quyù vò coù theå gaëp nhöõng vaán ñeà sau 
ñaây: 
   1.- Nhaän ñöôïc giaáy Sôû Xaõ Hoäi môøi phoûng vaán laïi 
(Reinterview). 
   2.-Du lòch Vieät Nam hay ngoaïi quoác treân moät thaùng. 
   3.- Thay ñoåi choã ôû. 
   4.-Coù lôïi töùc môùi. Ví duï ñi laøm, ñöôïc baïc, höôûng tieàn boài 
thöôøng tai naïn, baùn nhaø, mua nhaø... 
   5.- Ñöùng teân nhaø, baùn nhaø, mua nhaø. 
          
        Ngoaøi ra, tuøy theo moãi caù nhaân coù theå coù nhöõng vaán ñeà ñaëc 
bieät khaùc.. Baøi naøy chæ giôùi haïn trong 5 vaán ñeà lieät keâ treân. 
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1.-NHAÄN ÑÖÔÏC GIAÁY SÔÛ XAÕ HOÄI MÔØI PHOÛNG 
VAÁN LAÏI (Reinterview): 
   a/- Phoûng vaán laïi sau khi vöøa ñöôïc trôï caáp: 
         Thoâng thöôøng truôùc khi coù trôï caáo SSI ngöôøi höôûng khoâng 
coù trôï caáp gì maø phí toån aên ôû coøn phaûi nhôø vaøo con chaùu hay baïn 
beø. Sôû Xaõ Hoäi cho laø ñöông söï coù nhöõng trôï giuùp naøy, neân nhöõng 
thaùng ñaàu chæ trôï caáp 2/3 soá tieàn toái ña (toái ña cho moät ngöôøi hieän 
laø $579 – 2/3 soá tieàn naøy laø $386). Khoaûng 3 hoaëc 4 thaùng sau Sôû 
Xaõ Hoäi seõ göûi thö môøi tôùi phoûng vaán laïi xem coù caàn ñieàu chænh 
möùc trôï caáp khoâng. 
         Khi nhaän ñöôïc giaáy môøi phoûng vaán laïi naøy, quyù vò neân söûa 
soaïn tröôùc ñeå khai soá tieàn ñoùng goùp vaøo chi phí aên ôû haøng thaùng. 
Nhöõng khai baùo ñoùng goùp naøy coù nhieàu khuùc maéc, neáu khoâng 
kheùo thì khoâng ñöôïc taêng tieàn maø coù khi coøn bò bôùt vaø ñoøi laïi 
nhöõng khoaûn tieàn ñaõ traû quaù. Quyù vò neân tham khaûo tröôùc vôùi 
moät chuyeân vieân xaõ hoäi am töôøng ñeå giuùp quyù vò ñieàn nhöõng 
maãu ñôn vaø giaáy tôø caàn thieát tröôùc khi ñeán Sôû Xaõ Hoäi.Neáu khoâng 
nhaän ñöôïc giaáy môøi phoûng vaán laïi, ngöôøi môùi höôûng trôï caáp hoaëc 
ñöôïc trôï caáp döôùi möùc toái ña($579 hieän nay) coù theå töï yù ñeán khai 
baùo ñoùng goùp phí toån ñeå trôï caáp ñöôïc ñieàu chænh. 
         Sau khi phoûng vaán laïi laàn ñaàu naøy vaø tieàn trôï caáp ñaõ ñöôïc 
ñieàu chænh, ngöôøi höôûng SSI thöôøng raát laâu môùi môùi ñöôïc môøi 
phoûng vaán laïi, neáu khong coù nhöõng tahy ñoåi caù nhaân. 
   b/- Phoûng vaán laïi ñònh kyø: 
         Nhöõng ngöôøi höôûng tieàn giaø nhöng vaãn coøn ñi laøm vôùi lôïi 
töùc thaáp hoaëc coù phoái ngaãu ñi laøm thì thoâng thöôøng Sôû Xaõ Hoäi seõ 
môøi phoûng vaán laïi haøng naêm ñeå kieåm chöùng lôïi töùc vaø ñieàu chænh 
trôï caáp haøng thaùng cho chính xaùc. Neáu coøn ñi laøm hay coù ngöôøi 
phoái ngaãu ñi laøm , quyù vò coù tieàn SSI caàn giöõ laïi caùc cuoáng check 
löông cho ñaày ñuû ñeå deã chöùng minh tieàn kieám ñöôïc haøng thaùng. 
Neáu lôïi töùc haøng thaùng coá ñònh, khoâng thay ñoåi thì tieàn SSI seõ 
khoâng thay ñoåi haøng thaùng. Nhöõng ngöôøi coù möùc löông thay ñoåi 
vì hay laøm giôø phuï troäi hoaëc laõnh löông moãi tuaàn thöôøng gaëp raéc 
roái vì soá tieàn trôï caáp seõ troài suït theo möùc löông. 
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   c/- Phoûng vaán baèng thö haøng naêm: 
         Nhöõng ngöôøi höôûng tieàn SSI nhöng laïi bò taät nguyeàn naëng, 
bò beänh thaàn kinh hay quaù giaø yeáu caàn coù ngöôøi ñaïi dieän laõnh 
tieàn (representative payer) thì moãi naêm ngöôøi ñaïi dieän naøy seõ 
nhaän moät maãu ñeå khai baùo caùc muïc chi tieâu (aên, ôû, giaûi trí, may 
maëc...) chi tieâu theá naøo cho ngöôøi giaø yeáu hay taät nguyeàn. 
 
2.- DU LÒCH VIEÄT NAM HAY NGOAÏI QUOÁC 
TREÂN MOÄT THAÙNG: 
         Tieàn SSI laø trôï caáp cho ngöôøi giaø yeáu hay taät nguyeàn khi 
nhöõng ngöôøinaøy ôû trong nöôùc Myõ. Neáu ôû ngoaïi quoác quaù moät 
thaùng tieàn trôï caáp SSI seõ bò caét., khi trôû veà phaûi xin laïi. Theo 
ñuùng theå leä, ngöôøi höôûng SSI phaûi khai baùo vôùi Sôû Xaõ Hoäi khi ra 
ngoaøi nöôùc Myõ treân moät thaùng. Neáu ñöông söï khoâng khai baùo vaø 
Sôû Xaõ Hoäi ñoâi khi khoâng bieát  thì khoâng sao. Tuy nhieân, ña soá 
caùc tröôøng hôïp Sôû Xaõ Hoäi seõ bieát vaø goïi ñöông söï ñeán phoûng vaán 
laïi. Quyù vò du lòch ngoaïi quoác neân giöõ laïi veù maùy bay, giaáy tôø 
chöùng minh ngaøy ñi ngaøy veà..  
         Rieâng tieàn mua veù maùy bay vaø caùc khoaûn chi tieâu thì quyù vò 
khoâng neân xin con chaùu hay ngöôøi thaân. Quyù vò vay tieàn ñeå chi 
tieâu cho caùc vieäc naøy baèng caùch laøm giaáy nôï ñeå traû daàn haøng 
thaùng vaøi chuïc. Neáu quyù vò khai coù ngöôøi thaân giuùp ñôõ caùc chi 
phí thì söï giuùp ñôõ naøy ñöôïc keå laø lôïi töùc trong thaùng, thì duø quyù 
vò ñi döôùi moät thaùng cuõng khoâng hôïp leä ñeå höôûng trôï caáp trong 
thaùng ñaõ ñöôïc giuùp ñôõ. 
         Thôøi gian ôû ngoaïi quoác quaù moät thaùng laø thôøi gian khong 
hôïp leä höôûng trôï caáp. Tuy nhieàu trong nhieàu tröôøng hôïp caùc 
ñöông söï ñaõ laõnh tieàn cho nhöõng thaùng ñoù, thì Sôû Xaõ Hoäi seõ giaûi 
quyeát baèng caùch ñoøi laïi tieàn ñaõ traû quaù. Neáu ngöôøi ñöôïc höôûng 
khoâng traû thì Sôû Xaõ Hoäi seõ tröø daàn vaøo taám check trôï caáp.. Moãi 
thaùng ñöông söï bò tröø 1/10. cuûa soá tieàn cho ñeán khi heát nôï (Ví duï: 
moät ngöôøi ñöôïc trôï caáp $579 thì seõ bò tröø  $58 vaø chæ coøn laõnh 
$521 moät thaùng) 



Ñaëc san Luaät khoa 2007 

 

         Nhöõng ngöôøi vò khaáu tröø 1/10 tieàn trôï caáp moãi thaùng co 
1theå laøm ñôn xin mieãn traû hay xin traû ít hôn 1/10. Thoâng thöôøng 
vieäc xin mieãn traû raát khoù khaên, coøn xintraû ít hôn 1/10 moãi thaùng 
(nhö $10, hay $20...) raát deã ñöôïc chaáp nhaän. 
         Vieäc du lòch ngoaïi quoác treân moät thaùng laøm cho nhöõng  
ngöôøi ñang höôûng SSI gaëp nhieàu raéc roái phieàn phöùc. Vaäy quyù vò 
naøy neân haïn cheá thôøi gian ôû nöôùc ngoaøi döôùi moät thaùng hoaëc giaû 
moät naêm veà hai ba laàn, moãi laàn 29 ngaøy thoâi. 
 
3.- THAY ÑOÅI CHOÃ ÔÛ: 
   a/- Thay ñoåi choã ôû cuøng tieåu bang:  
         Quyù vò neân ñeán truï sôû choã ôû cuõ hay truï sôû choã ôû môùi khai 
baùo kòp thôøi ñeå khoûi bò chaäm treã laõnh tieàn trôï caáp, nhaát laø giaáy 
Medicaid haøng thaùng. Neáu quyù vò chæ khai baùo vôùi böu ñieän, böu 
ñieän seõ khong chuyeån check SSI hay giaáy Medicaid  theo ñòa chæ 
môùi maø göûi traû veà nôi göûi. 
         Söï thay ñoåi choã ôû coù theå aûnh höôûng tôùi möùc höôûng trôï caáp. 
Neáu ôû vôùi thaân nhaân con chaùu, quyù vò phaûi khai laïi nhöõng ngöôøi 
ôû trong caên nhaø môùi vaø soá tieàn ñoùng goùp haøng thaùng cuûa quyù vò. 
Neáu khoâng caån thaän trong vieäc khai baùo naøy, tieàn trôï caáp cuûa 
quyù vò coù theå bò caét bôùt. 
   b/- Thay ñoåi choã ôû khaùc tieåu bang: 
         Tröôùc khi doïn ñi tieåu bang khaùc, quyù vò caàn thoâng baùo ôû ñòa 
phöông ñang höôûng ñeå Sôû Xaõ Hoäi ngöng göûi medicaid vaø tieàn trôï 
caáp veà ñòa phöông cuõ. Khi tôùi nôi môùi, quyù vò phaûi laäp töùc khai 
baùo ñòa chæ môùi vôùi Sôû Xaõ Hoäi nôi ôû môùi ñeå giaáy medicaid vaø 
tieàn trôï caáp SSI khong bò giaùn ñoaïn.Quyù vò cuõng phaûi söûa soaïn 
khai baùo phí toån vaø ñoùng goùp o83 nôi ôû môùi ñeå Sôû Xaõ Hoäi tính 
toaùn ñuùng möùc tieàn trôï caáp môùi. 
         Ngoaøi ra, nhöõng vò ñöôïc Lieân Bang trôï caáp cö truù (housing 
service) tröôùc khi ñi phaûi traû nhaø choã ôû cuõ vaø xin ñòa phöông cuõ 
caáp giaáy tôø chöùng minh ñeå khi ñeán thaønh phoá môùi tieáp tuïc ñöôïc 
höôûng tieàn trôï caáp nhaø ôû nôi mình môùi doïn tôùi. 
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4.-COÙ LÔÏI TÖÙC MÔÙI: 
         Ngöôøi höôûng SSI coù theå baát chôït coù söï thay ñoåi lôïi töùc do 
chính mình hay ngöôøi phoái ngaãu ñi laøm, ñöôïc baïc, ñöôïc tieàn boài 
thöôøng tai naïn, höôûng tieàn baûo hieåm.v.v... Moãi khi gaëp caùc 
tröôøng hôïp naøy, ngöôøi höôûng SSI coù nhieäm vuï khai baùo vôùi Sôû 
Xaõ Hoäi ñeå hoï xeùt laïi xem coùn ñuû ñieàu kieän höôûng trôï caáp  hay 
khoâng, hay tieàn trôï caáp caàn phaûi ñieàu chænh nhö theá naøo. 
         Thoâng thöôøng lôïi töùc laøm vieäc  ñöôïc chöùng minh baèng 
cuoáng check löông (pay check stubs), hay giaáy chöùng nhaän möùc 
löông haøng thaùng cuûa nôi mình laøm. Khi vaøo caùc soøng baøi giaät 
maùy hay ñaùnh caù moãi khi thaéng treân $600, soøng baøi seõ laøm giaáy 
ghi nhaän soá tieàn thaéng giaûi, coù ghi soá xaõ hoäi (social security 
number) cuûa ngöôøi thaéng. Chaéc chaén Sôû Xaõ Hoäi seõ nhaän ñöôïc 
nhöõng tin töùc naøy. Vì vaäy nhieàu ngöôøi ñaõ coá nhôø ngöôøi khaùc lónh 
hoä ñeå traùnh nhöõng trôï ngaïi cho tieàn trôï caáp SSI. Cuûa mình.. Moãi 
khi thaéng baïc lôùn, quyù vò neân tính caùch tieâu pha hôïp leä (traû nôï, 
mua xe...) ñeå sau khi chi ccoøn döôùi $2000 cho moät ngöôøi hay 
döôùi $3000 cho moät caëp vôï choàng, thì quyù vò seõ hôïp leä trôû laïi cho 
vieäc höôûng trôï caáp. 
         Ngoaøi ra coù theå coù tröôøng hôïp ngöôøi ñang höôûng SSI laïi 
ñöôïc moät khoaûn tieàn lôùn nhö tieàn boài thöôøng tai naïn, tieàn baûo 
hieåm nhaân thoï do ngöôøi thaân qua ñôøi coù ñeå laïi baûo hieåm. Nhöõng 
phí toån vaø chi tieâu baát thöôøng cho caùc tröôøng hôïp naøy coù caùc giaáy 
tôø chöùng minh. 
         Gaëp caùc tröôøng hôïp treân, tieàn trôï caáp SSI vaø medicaid cuûa 
ngöôøi ñang höôûng raát bò ñe doaï. Quyù vò neân tham khaûo vôùi 
chuyeân vieân am töôøng ñeå quyeàn lôïi cuûa quyù vò ñöôïc baûo ñaûm toái 
ña. 
 
5.- ÑÖÙNG TEÂN NHAØ, BAÙN NHAØ, MUA NHAØ: 
         Treân nguyeân taéc, moät ngöôøi höôûng trôï caáp SSI coù theå coù 
moät caên nhaø ñeå ôû. Tuy nhieân vieäc ñöùng teân nhaø hay baùn nhaø hay 
mua nhaø coù theå gaây raéc roáicho ngöôøi höôûng SSI. 
   a/- Ñöông coù moät caên nhaø ñeå ôû ñi xin tieàn trôï caáp SSI: 
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         Neáu caên nhaø naøy ñaõ traû heát nôï ngaân haøng thì ñôõ, tieàn SSI coù 
theå ñuû ñeå traû thueá nhaø, baûo hieåm nhaø vaø ñieän nöôùc. Quyù vò coù theå 
khoâng caàn ngöôøi naøo giuùp ñôõ theâm. Tröôøng hôï coøn nôï ngaân haøng 
(mortgage)  vôùi tieàn nhaøhaøng thaùng quaù cao seõ raát khoí khaên cho 
vieäc xin trôï caáp. Tieàn con caùi goùp chung ñeå traû cho caên nhaø coù 
theå bò Sôû Xaõ Hoäi coi laø lôïi töùc ñeå töø choái hay giaûm trôï caáp. Neáu 
thöïc söï khoâng phaûi laø caên nhaø cuûa mình ñaõ traû heát nôï ngaân haøng 
hay tieàn traû quaù thaáp, quyù vò cao nieân khoâng neân ñöùng teân duøm 
con caùi ñeå ñöôïc giaûm thueá nhaø vì tuoåi giaø. 
         Ngoaøi ra quyù vò cao nieân caàn bieát tröôùc raèng khi quyù vò quaù 
giaø yeáu muoán vaøo ôû vieän döôõng laõo (nursing home) caên nhaø quyù 
vò ñöông coù seõ ñöôïc chaùnh phuû baùn ñeå trang traûi phaàn naøo chi phí 
cuûa nursing home. Neáu ñaõ baùn roài, ngöôøi ta seõ truy cöùu ñoøi laïi ñeå 
traû phí toån nursing home. 
   b/- Baùn nhaø: 
         Trong haàu heát caùc tröôøng hôïp khi baùn nhaø quyù vò seõ coù moät 
moùn tieàn lôùn. Neáu quyù vò khoâng mua nhaø môùi, soá tieàn lôùn naøy seõ 
khoù tieâu heát moät caùch chính ñaùng vaø quyù vò seõ bò maát tieàn SSI, 
Medicaid vaø food stamps. 
         Baùn nhaø vaø mua nhaø môùi:Nhöõng ngöôøi coù nhaø ôû vaø ñang 
höôûng tieàn SSI nay muoán baùn nhaø cuõ vaø mua nhaø môùi cuõng seõ 
gaëp raát nhieàu trôû ngaïi. Thöù nhaát laø thôøi gian baùn vaø mua ít khi 
xaåy ra cuøng moät thaùng. Mua nhaø tröôùc khi baùn nhaø cuõ seõ coù 
nhöõng thaùng mình coù hai caên nhaø. Ngöôïc laïi neáu baùn nhaø cuõ 
tröôùc khi mua nhaø môùi  dö tieàn baùn nhaø chöa duøng. 
   c/- Chöa coù nhaø nay muoán mua nhaø: 
         Coù nhieàu ngöôøi ñang höôûng SSI tröôùc kia ñeå con caùi ñöùng 
teân nhaø, nay vì lyù do naøo ñoù con caùi muoán sang teân laïi. Cuõng coù 
tröôøng hôïp con caùi muoán mua caên nhaø taëng cho boá meï.v.v... 
Trong tröôøng hôïp naøy ngöôøi höôûng SSI caàn tính toaùn laøm sao cho 
tieàn traû ngaân haøng moãi thaùng, tieàn thueá nhaø, tieàn baûo hieåm nhaø, 
tieàn ñieän nöôùc.v.v... ôû trong giôùi haïn tieàn SSI haøng thaùng. Neáu 
tieán SSI khoâng ñuû traû caùc tieàn haøng thaùng naøy, thì coù nghóa laø 
quyù vò coù söï giuùp ñôõ cuûa con chaùu. 
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KEÁT LUAÄN: 
         Trôï caáp tieàn giaø, tieàn beänh (SSI) vaø medicaid laø phuùc lôïi xaõ 
hoäi daønh cho nhöõng ngöôøi ngheøo tuùng soáng hôïp phaùp trong nöôùc 
Myõ. Ngöôøi höôûng phaûi chòu moät soá raøng buoäc veà lôïi töùc, taøi saûn, 
di chuyeån.v.v... Vì vaäy moãi khi muoán thay ñoåi gì cho mình, 
nhöõng ngöôøi ñang thuï höôûng caùc phuùc lôïi xaõ hoäi caàn caân nhaéc 
caån thaän ñeå khoûi maát hay bò giaûm quyeàn lôïi. 
                               
 Traàn Haïo 

 
NUÏ CÖÔØI XUAÂN CON LÔÏN 
 
 
Lần đầu làm 'chuyện ấy' 
Đặt tay lên ngực cô bạn gái là dân công nghệ, chàng khẽ hỏi một 
cách tò mò: "Cái gì đây?" 
"Dàn loa 2.1", cô nàng khúc khích trả lời. 
"Cái gì đây?" 
"Nút chỉnh volume". 
"Sao anh vặn max mà không có tiếng?" 
"Dốt ạ, anh phải cắm phích điện vào ổ đã chứ". 
 
Luật sư hảo tâm 
         Ngày nọ, một luật sư đang lái xe đi trên đường thì bắt gặp 
một người đàn ông đang ăn cỏ. Rất ngạc nhiên, luật sư dừng lại và 
hỏi chuyện.  
- Này, tại sao anh lại ăn cỏ thế ?  
- Vì tôi quá nghèo khổ và không kiếm nổi thứ gì để ăn. - Người 
đàn ông trả lời.   
- Thật tội nghiệp, thôi anh hãy đến nhà tôi đi.  
- Nhưng tôi còn một vợ và ba đứa con ở nhà.  
- Thế thì về nhà kêu tất cả họ cùng đi.  
Sau khi tất cả đã lên xe, người đàn ông nói:  
- Ông là luật sư tốt bụng nhất mà tôi từng thấy !  
- Rồi anh và vợ con sẽ thích ngay thôi. - Luật sư trả lời. - Ở sân 
sau nhà tôi, cỏ mọc ngập đầu rồi! 
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TUØY BUÙT: 

KHAÉC KHOÛAI  
 
Hoàng vaân 

• * * * * * * * * 
          Nỗi khắc khoải của tôi là chưa 
bao giờ tôi hài lòng với hạnh phúc hiện 
tại. Hình như trong tình yêu, tôi luôn là 
một kẻ tham lam, và bởi chính cái tham 
lam đó đã khiến tôi trở nên kẻ thất vọng 
trong những cuộc tình. 
          Lần nào gặp gỡ, phút ban đầu 
cũng tưởng như đã tìm được nửa mảnh 
thất lạc của đời mình, nhưng dần dà, tôi tìm thấy ở đối tượng 
những khấp khuỷu lồi lõm của đầy rẫy những khuyết điểm.  
        Đêm về, tôi nhìn lại tôi. Thân thể này, cuồn cuộn sức yêu 
đương. Trái tim này thổn thức lửa tình. Tâm hồn này rạt rào cảm 
xúc. Nhưng có ai chia xẻ cuộc đời này? Tình yêu như một huyền 
thoại mà tôi không bao giờ bắt gặp. Đối diện với cô đơn, tôi thổn 
thức những đêm dài không ngủ. Suốt đời mơ ước một vòng tay 
yêu thương, một ve vuốt dịu dàng, một lời nói ngọt ngào đầy yêu 
dấu của một người tình thấu hiểu mình như chính họ. Nhưng cả 
đời chỉ gặp gỡ những mảnh " tình lừa ". Đôi khi tôi muốn buông 
xuôi tất cả. Bỏ đi những cuộc tình vụn vãnh để chìm đắm trong 
nỗi cô đơn. Để thấy mình hạnh phúc trong dĩ vãng nhạt nhòa thời 
tuổi trẻ....  
      ...Anh yêu dấu! Em không bao giờ quên được ánh nhìn thiết 
tha đắm đuối của anh. Em không bao giờ quên được bờ môi nóng 
quyện vào em trong hơi thở nồng mùi khói thuốc. Vòng tay ôm đủ 
chặt để cùng hòa vào nhau trong hạnh phúc tuyệt vời. Chỉ cần 
nhìn vào mắt em là anh đã biết những gì em ước muốn. Thuở ấy, 
chúng mình hạnh phúc quá, quên cả một người đang khổ đau vì 
hạnh phúc của chúng mình. Em ngất ngây hưởng thụ cuộc tình 
thừa những tưởng đó là mật ngọt tinh khôi. Nhưng rồi khổ đau đã 
đến khi cuộc tình vừa chín, khi anh nói với em mình chia tay. 
Không phải vì anh hết yêu em. Không phải vì chúng ta hết yêu 
nhau. Mà chính vì chúng mình yêu nhau quá! Yêu nhau quá nên 
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chúng ta phải hy sinh. Em không muốn anh làm kẻ phụ tình và anh 
không muốn em làm kẻ cướp tình. Nhưng em và anh vẫn muôn đời 
nhớ nhau. Muôn đời yêu nhau. Và như bản nhạc Après Toi...Même 
un jour, si je fais ma vie, si je donne ma tendresse mais plus rien 
de mon amour!  
         Nếu mai sau, em có làm lại cuộc đời (với ai đó) thì em chỉ có 
thể cho đi sự dịu dàng êm ái chứ không thể cho đi tình yêu của em 
....  

 
        Thế rồi tin anh  
bỏ vợ, lấy vợ rồi lại 
bỏ “ người ấy” và 
giờ đây sống cô đơn 
trong tuổi xế 
chiều…làm em nao 
núng. Có nên đi tìm 

anh, có nên nối lại cuộc tình hai mươi năm về trước? Không biết 
có lúc nào anh nhớ đến em và nuối tiếc cuộc tình này? Giá mà biết 
thế chúng ta cứ tiếp tục….rồi cuộc tình này có chóng phai ? Định 
mệnh đã an bài, chúng ta gặp nhau trong ngang trái nhưng yêu 
nhau trong mật ngọt, rồi xa nhau trong nụ hôn dài chứ không phải 
bằng một cái tát đớn đau. ( Anh đã từng nói với em rằng thà là xa 
nhau bằng một cái tát hơn là xa nhau bằng một nụ hôn, ví tát nhau 
một cái để dễ dàng quên nhau..) 
        Sau khi chúng mình chia tay, anh đã sống với những nửa 
mảnh tình ghép gượng, em cũng đã nhiều lần đi tìm nửa mảnh của 
mình nhưng rồi lại thất vọng rời xa, nhưng sau mỗi lần chia tay, 
thân xác em rã rời mệt mỏi và chán nản dâng trào. Em như người 
kiệt sức chơi vơi giữa đại dương không một cánh tay bảo bọc đưa 
em vào bờ….. 
 
 ………  Và trong dĩ vãng trở lại, tôi khắc khoải hối tiếc để rồi chờ 
mong một người tình nào đó có vòng tay ấm, với bờ môi nóng, với 
trái tim sôi sục yêu thương của một cuộc tình lãng mạn...Nhưng có 
lẽ không bao giờ gặp nữa!  
         Trong cuộc đời còn lại, tôi lang thang đi tìm nửa mảnh hồn 
đã lạc trong cái mênh mông ngút ngàn của đại dương sâu thẳm và 
tôi đã hụt hẫng chìm dần trong lòng đại dương mang theo nỗi khắc 
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khoải hối tiếc cho một cuộc tình đã vuột xa khỏi tầm tay.  
 
Một nửa hồn tôi đánh mất rồi!  
Tìm hoài tìm mãi vẫn đơn côi  
Ngờ đâu một nửa hồn kia đã  
Theo người dứt bỏ mảnh tình tôi!  

      Hoàng Vaân 
 

* * * * * 

Nhöõng vaàn thô 
khoâng teân 
*Hồng Vâaân 
* * * 
Như làn gió  
Anh thoáng qua đời em  
Ngất ngây buồn  
Trong tận cùng nỗi nhớ  
Như áng mây 
Anh tan biến vào đời  
Em ngơ ngẩn  
Buồn như người mất trí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vì troùt yeâu moät ngöôøi  
Ñaønh xoùt xa ñôïi chôø 
Naøy traùi tim daïi khôø  
Bao giôø heát ngu ngô?  
 
 
 
 
Tình lôõ cho moät ngöôøi  
Suoát ñôøi ngaäm ñaéng cay  
Mình lôõ yeâu laàm ngöôøi  
Caû ñôøi chæ bieát ñau  
Loøng vaãn khoâng queân ngöôøi 
Neân ñaønh heïn kieáp sau!  
         
          Hồng Vâaân 
Houston, tháng 8-2005  
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CHUÙC MÖØNG 
 

Ñöôïc tin vui  
 

Chaùu 

NGUYEÃN THUÙY ANH 
NATHALIE THUÙY ANH NGUYEÃN 

Con cuûa OÂng Baø  
Nguyeãn Quang Huy & Tröông Thuùy Lan 

Chaùu Noäi cuûa Baø quaû phuï  
Nguyeãn Quang Haân 

Chaùu ngoïai cuûa 
OÂng TröôngTeá & Ls. Traàn Thò Caåm 

Ñaõ ñöôïc chaáp nhaän vaøo tröôøng Y – Khoa trong Tieåu 
Bang Texas, nieân khoa 2007 

Meán chuùc chaùu NGUYEÃN THUÙY ANH THAÊNG TIEÁN TREÂN 
ÑÖÔØNG HOÏC VAÁN 

Chuùc möøng Baø Nguyeãn Quang Haân, OÂng Baø Tröông Teá, OÂng 
Baø Nguyeãn Quang Huy coù con vaø chaùu ngoan, hoïc gioûi. 

Rieâng taëng HUY & LAN caâu ca dao: 
“Ai ôi cöù ôû cho laønh 

Tu nhaân tích ñöùc ñeå daønh cho con” 
Trai vaø gaùi duy nhaát : NGUYEÃN QUANG VINH VAØ NGUYEÃN 

THUÙY ANH  ñeàu theo ngaønh  Y-Khoa, moät ngheà cao quyù giuùp ích 
nhieàu cho con ngöôøi vaø xaõ hoäi. 

                       
                      Baø Hoøang Tuøng Phong vaø Gia ñình 

Ls. vaø Baø Nguyeãn Theá Linh 
ÑOÀNG CHUÙC MÖØNG, CHUÙC MÖØNG 
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BAØN NGANG TAÙN DOÏC 
CAÙI HAY CUÛA VAÊN HOÏC 

DAÂN GIAN  

Giaø Hoang 
 
 
“Trăm năm bia đá thì mòn, 
Ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ.” 
      Trước khi thưởng thức cái hay của văn chương dân gian chúng ta 
cũng cần hiểu một chút về định nghĩa của loại văn chương này. 
      Theo sách Việt Nam Tự Điển của ông Lê Văn Đức, Lê Ngọc Trụ 
và sách thành ngữ, điển tích, danh nhân tự điển của ông Trịnh Văn 
Thanh thì: Văn chương bình dân còn gọi là văn chương truyền khẩu, 
được lưu truyền khắp trong dân, trong nước dưới nhiều hình thức: 
   - CA DAO: “ca” là câu hát thành khúc điệu. “dao” là câu hát không 
thành khúc điệu: vậy Ca Dao là câu hát dùng để diễn tả phong tục, tập 
quán, tính tình, thời tiết rất sát với quần chúng. 
        Tương tự như trên tác giả Nguyễn Xuân Kính, Phan Văn Nhật 
v.v… trong tập kho tàng ca dao người Việt còn thêm: Ca Dao là 
những sáng tác văn chương được phổ biến rộng rãi, được lưu truyền 
qua nhiều thế hệ, mang những đặc điểm nhất định và bền vững… 
   - TỤC DAO: là một phần của văn chương truyền khẩu cũng là 
những câu hát mang tính cách phong tục và được dân gian quen 
dùng… 
   - TỤC NGỮ: Câu nói gọn về thường thức, về luân lý phát suất do 
một người nói ra có ý hay và xác đáng được nhiều người nhắc đi nhắc 
lại khi gặp trường hợp tương tự lâu ngày thành lời nói khuôn mẫu. 
   - PHONG DAO: là ca dao về phong tục. 
   - ĐỒNG DAO: là câu hát hay bài hát của trẻ con. 
   - HÁT CHÈO: bài hát được chọn trong ca dao của văn thơ bình dân 
do phường chèo hát để diễn tả sự vui cười, đả phá những thói xấu, 
rởm của đời cũng pha chút bông lơn để chọc cười người xem. 
   - HÁT RU EM: Mẹ ru con, bà ru cháu, chị ru em để dỗ giấc ngủ 
cho trẻ con.   
   - HÁT GHẸO: là hát để làm quen giữa đôi trai gái. 
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   - HÁT XẨM: là điệu hát của người mù kiếm ăn ngoài đường, trong 
rạp hay trong quán ăn. 
         Ngoài các thể loại nêu trên còn nhiều các thể loại khác nữa, kể 
ra hơi dài dòng, đều nằm trong văn học bình dân. Khó mà biết được 
loại văn chương này do ai, từ đâu và có từ bao giờ. Cũng có thể phát 
xuất từ giới bình dân, giới trí thức khoa bảng hoặc giới quyền cao 
chức trọng như vua quan v.v… Nhưng có một điều chắc chắn rằng 
chúng được lưu truyền khắp trong dân gian từ miệng người này qua 
miệng người khác chứ lúc đầu có ai in thành sách hay khắc trên đá, 
nên mới có câu: 
   “Trăm năm bia đá thì mòn, 
     Ngàn năm còn trơ trơ.”bia miệng hãy  
         Chúng ta hay ví “cứng như đá” có nghĩa rằng đá là cứng nhất. 
Cho chắc ăn cứ việc khắc trên đá (bia đá), tạc tượng bằng đá, nhưng 
rồi ít năm sau, một trăm năm sau hay hơn trăm năm bia đá cũng phải 
mòn thôi. Trái lại bia miệng: qua miệng thế gian thì dù hàng ngàn 
năm vẫn chưa mòn, chưa mất, còn trơ trơ. Cái gì được khắc trên 
miệng người ta? Đó là lời nói, tiếng nói phải không thưa quí vị? 
         Lời nói ta chỉ cảm nhận được qua thính giác, vô hình, không ai 
nắm bắt được nó: thời xưa làm gì ta đã có truyền thanh, thâu thanh để 
ghi lại lời nói ra, nên nó thoảng đi theo gió, rồi mất sau đó. Tuy nhiên 
những lời nói hay đẹp, có lý, đúng v.v… được mọi người ghi nhớ, 
nhắc đi nhắc lại rồi truyền đi đó chính là văn học truyền khẩu vậy. 
  
         Tở lại câu ca dao nêu trên cho ta một ý niệm hễ là vật chất thì 
phải huỷ hoại, hữu hình tất hữu hoại giống như trong thuyết nhà Phật 
“sắc sắc không không”. Có đấy rồi lại mất đấy. Càng nặng nề bao 
nhiêu thì lại càng tan biến sớm bấy nhiêu. Chỉ có tâm con người, cái 
tâm của thánh nhân, của Chúa, của Phật vô hình thì lại còn lâu dài. 
Người ta thường ví “nước chảy đá mòn”, một thể lỏng (nước) mềm 
lại làm mòn đá, đá thuộc thể dắn. Lý luận cù cưa như vậy đúng là lý 
sự cùn, quả thật già này chỉ muốn nêu lên cái hay và cái đẹp của câu 
ca dao trên mà thôi bởi tự nó đã bao hàm một triết lý về cuộc đời: Cái 
vô hình tồn tại lâu hơn cái hữu hình. 
         Ngoài ra ca dao còn cho ta những bức họa tuyệt vời của quê 
hương như:  
   “Quê em óng ánh tơ vàng, 
   Ruộng nương thẳng tắp ngút ngàn dâu xanh.” 
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         Những tia nắng sớm tỏa khắp ruộng dâu, óng ánh như những sợi 
tơ vàng. Chính những sợi tơ vàng này lại là kết quả của đôi tay ngà bé 
nhỏ hàng ngày vun trồng ruộng dâu ngút ngàn, để được gánh về bằng 
bờ vai thon nhỏ vì ở nhà bầy tằm đang dài cổ đợi dâu như con đợi mẹ 
về chợ. Thế thì công lao khó nhọc của người gái quê đã góp phần 
không ít vào sự hưng vượng của nền kinh tế gia đình. 
   “Sáng trăng trải chiếu hai hàng, 
    Bên anh đọc sách, bên nàng quay tơ.” 
 
         Ta lại được coi thêm một bức tranh thơ mộng, an bình mà tác 
giả lại là người gái quê giỏi, đảm đang thi hành sứ mạng thiêng liêng 
là nuôi chồng ăn học.Dưới ánh trăng vàng đang chiếu rọi vào hiên 
nhà, một bên nàng đang chậm rãi quay tơ, một bên chàng đang đọc 
sách, sách đây không phải là sách báo, sách tiểu thuyết, sách kiếm 
hiệp, playboy (à thời xưa làm gì có loại này) mà là sách học, tứ thư, 
ngũ kinh để mai đây chàng lều chõng đi thi, để sẽ võng anh đi trước 
võng nàng theo sau, và để đền ơn cho nàng: 
   “Bõ khi xắn váy quai cồng, 
    Cơm niêu, nước lọ nuôi chồng đi thi.” 
        Xã hội ta xưa không phải chỉ có một nàng quay tơ là nuôi chồng 
ăn học mà có vô số nàng, trong số này phải kể đến bà Tú Vị Xuyên: 
   “Quanh năm buôn bán ở ven sông, 
    Nuôi nấng đàn con với một chồng. 
    Lặn lội thân cò khi quãng vắng, 
    Eo sèo mặt nước buổi đò đông” 
        Bà Tú nuôi chồng dài dài vì ông cứ rớt hoài, bầm dập cùng 
người mà vẫn cứ rớt: 
   “Đau quá đòn hằn, rát hơn lửa bỏng, 
    Tủi bút, tủi nghiên, hổ lều hổ chõng.” 
         
         Cảnh đẹp, tình đẹp như trên đã được đẩy lùi quá xa trong dĩ 
vãng, ngày nay nhất là tại xứ Âu Mỹ tiến bộ không ngừng về mọi mặt 
đã lôi theo cả sự tiến bộ của gia đình: 
   “Sáng trăng trải chiếu hai hàng, 
    Bên anh rửa chén, bên nàng coi phim.” (phim bộ) 
         Nam nữ bình quyền, anh có rửa chén, nấu ăn cũng là thường 
thôi, thiên hạ hơi đâu mà thắc mắc cho mệt óc phải không ạ? 
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         Hè năm ngoái đi thăm lại bà con bạn bè ở Cali, thủ phủ của dân 
tị nạn ta, thì eo ơi thời tiết suốt một tuần sát trăm độ. Chị tôi bênh Cali 
hết mình: 
   - Năm nay sao mà kỳ quái thế, chứ có bao giờ lại nóng như vậy 
đâu? Hay người Texas mang cái nóng sang đây chăng? 
        Nào quạt, nào máy lạnh (nhiều nhà không có máy lạnh) đều 
được đánh thức hết bởi chúng đã nghĩ vacation quá lâu rồi. Với tôi 
Cali có nóng đến mấy cũng làm sao dành được giải quán quân của cái 
nóng miền Tếch-sịt. Bởi lẽ ngày nóng thật nhưng không ẩm và bức 
bối như Houston. Ở Houston nhất là buổi trưa nếu xe không đậu dưới 
bóng cây, xớn xác mở xe ra vớ ngay cái vô lăng, bị phồng tay vì bỏng 
xin chớ kêu trời. Khôn hồn nên trữ sẵn chiếc khăn tay mà lót. Buổi tối 
sau khi tắt nắng, ở Cali vẫn mát hây hẩy khi mở cửa sổ, Texas làm gì 
có tình trạng máy lạnh đình công suốt mùa hè. Nóng Cali, người 
Texas coi như pha nên vẫn bát phố Bolsa, qua Phúc Lộc Thọ ăn uống 
lu bù. 
        Tôi được Minh Đường dẫn đi thăm người bạn năm mươi năm cũ 
là Liễu.Liễu học cùng trường với chúng tôi, dưới tôi một lớp ở Nha 
Trang. Hình ảnh cô nữ sinh duyên dáng, làn da ngăm ngăm, tóc thề 
quá vai buông ngang cái eo thon gọn, vẫn còn trọn vẹn trong tôi. Nhất 
là khi nói chuyện chữ “chu choa” vừa dễ thương vừa lạ đối với chúng 
tôi, dân di cư từ Bắc vô Trung. 
         Cũng như các người bạn đồng niên khác, nếu vô tình gặp nhau 
ngoài đường khó có thể nhận ra nhau. Liễu của năm mươi năm sau 
dáng đẫy đà, thấp hơn, tóc quăn, ngắn theo thời trang. Riêng giọng 
nói vẫn tí tách vui vẻ như xưa. Vợ chồng Liễu đón tiếp chúng tôi rất 
nồng hậu. Hỏi ra thì nàng đã sản xuất được trên nửa tá. Với giọng nói 
đầy quyền uy: 
   - Dọn cơm ra mời hai bác, các con! 
         Chúng tôi phải từ chối rằng vừa ăn cơm no nê ở nhà bà chị. 
Nhưng chưa được lệnh của mẹ nên các cô cứ bày ra nào cá chiên dòn, 
sào, rau muống sào. Chúng tôi lại phải khẩn khoản từ chối một lần 
nữa mới thoát được sự nài ép ăn của Liễu. Tôi ghé tai Liễu hỏi nhỏ: 
   - Gái hay dâu đấy? 
Liễu trả lời lấp lửng: 
   - Dâu cũng có mà gái cũng có. 
Tôi lại hỏi: 
   - Thế mấy chú cởi trần ngồi ở bàn, dưới tàn cây ngoài sân kia là 
trai hay rể? 
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Liễu trả lời như trước: 
   - Trai cũng có mà rể cũng có. 
Nhìn một lô trẻ con chơi ở góc phòng tôi lại hỏi: 
   - Thế lũ trẻ kia là cháu nội hay cháu ngoại vậy? 
Liễu trả lời: 
   - Nội cũng có mà ngoại cũng có, mười mấy đứa lận. 
         Tôi không còn kiên nhẫn để nghe những câu trả lời nửa nạc nửa 
mỡ của Liễu nữa.Sửa lại giọng cho có vẻ nghiêm túc hỏi cả hai vợ 
chồng Liễu: 
   - Nhà này ông bà mua bao giờ, bao nhiêu phòng “lôn” (loan) đã 
hết chưa? 
Chồng Liễu thế vợ trả lời: 
   - Năm phòng ngủ phải làm thêm vài phòng nữa mới đủ ở và trả hết 
nợ rồi. 
         Với ngôi nhà to rộng như thế, lại tọa lạc trong khu tốt ở Cali 
không phải là dễ kiếm, dễ mua, dễ trả nợ, ấy vậy mà vợ chồng Liễu 
đã có cả, trong lòng chúng tôi quả nể phục. 
Liễu lại thêm vào: 
   - Ngoài hai vợ chồng, nhà này có năm hộ lận, mỗi cặp mỗi phòng 
nghĩa là mỗi tiểu gia đình là một hộ. Bây giờ tụi nầy sướng lắm, 
chẳng phải nấu nướng, lau chùi nhà cửa gì cả, cứ việc đi chơi, 
shopping, ông ấy tha hồ đi hội họp, đôi khi mình cũng làm baby sister 
giúp cho các con cháu. 
Tôi lại tò mò hỏi: 
   - Thế bà không làm hỏa đầu quân thì gái hay dâu làm? 
Liễu trả lời: 
   - Thì chúng chia nhau ra, mỗi hộ phụ trách một ngày, weekend thì 
chúng cùng nhau nấu và đi chợ. 
         Nhìn vào gara cạnh bếp tôi thấy thức ăn chưa nấu đầy ắp, rổ rau 
lớn bằng cái thúng.Liễu lại hãnh diện giải thích thêm: 
   - Đã có vài hộ moved ra rồi, trong đó có vợ chồng thằng con trai 
làm bác sĩ, mua nhà lớn, năm hộ ở đây khi nào có đủ khả năng mua 
nhà thì chúng cũng ra riêng, cũng có hộ có đủ tiền mua nhà nhưng 
chưa muốn move ra có lẽ ở đây vui hơn nên chúng vẫn chưa mua nhà 
riêng. 
         Quả thật chúng tôi hết sức phục vợ chồng Liễu và cả con cháu 
Liễu, bởi tại đất Mỹ này, tự do cá nhân, tự do lứa đôi là trên hết. Quan 
niệm sống mỗi người mỗi nhà, già mỗi người mỗi mồ ít ra là chưa 
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được áp dụng trong đại gia đình của Liễu. Sống với nhau vui vẻ, hòa 
thuận là điều hiếm có. Tôi hỏi Liễu: 
   -Liễu biết chuyện Ngũ đại đồng đường chưa? 
Liễu trả lời: 
   - Chưa, chuyện ra răng? 
Làm ra vẻ ta đây sau khi thêm râu thêm ria tôi dõng dạc: 
   - Ngày xưa có một gia đình nhà kia năm đời ở với nhau, ông, con, 
cháu, chắt, chút chít cùng ở một nhà rất hoà thuận vui vẻ. Thấy thế 
vua muốn thử, bèn sai người đem một trái lê tới biếu. Người ông bèn 
sai con cháu đem trái lê giã nhỏ ra, rồi đổ cả mấy thùng nước mưa 
vào khuấy đều, bảo các con cháu mỗi người uống một chén, như thế 
là ai ai trong gia đình đều được thưởng thức nước lê, đều được hưởng 
lộc vua ban. 
         Sau khi được hồi báo vua mới hiểu ra rằng tại sao năm đời lại ở 
hòa thuận với nhau trong một nhà.Dứt câu chuyện tôi nhái giọng cung 
đình mà rằng: 
   - Ngũ hộ đồng đường của Liễu vạn tuế! Vạn vạn tuế! 
         Lại kể thêm cho Liễu một chuyện nhỏ mà người bạn này Liễu 
không quen biết: 
   - Gia đình con X ấy mà, khi mới định cư ở Mỹ nó mua cái nhà cũ 
ba phòng ngủ, một phòng tắm, một toillet, một gara. Mới đầu chỉ có 
hai vợ chồng, bốn đứa con và một bà cụ mẹ, vị chi bẩy nhân trong 
nhà. Sau lại thêm mấy đứa cháu con ông anh vượt biên qua định cư, 
thỉnh thoảng anh em, bà con họ hàng đến chơi một vài ngày hay ở lại 
weekend là thường, nên chúng phải xây thêm phòng, biến gara thành 
phòng ăn lớn, tuy nhiên vẫn chỉ có một phòng tắm, một phòng vệ sinh 
là không thêm bớt gì cả. Máy lạnh cửa sổ lắp từ hồi ông Bành Tổ khi 
vui thì chạy, khi buồn thì đình công, chịu trận như vậy mấy năm 
trường ở đất Houston. Mãi sau mới làm cách mạng lắp central air cho 
gia đình. Ấy vậy mà họ đã ở trong nhà đó gần mười lăm năm trời, có 
cô cậu nào dám ca thán đâu. Cũng ở trong cái “lò cừ” ấy mà thằng 
con đầu khi đi học dự bị y khoa, xa nhà phải ở trong “dome” nó nhất 
định hà tiện cho cha mẹ, đã thuê cái phòng không máy lạnh vì nó bảo 
rằng cả ngày đi lớp, học ở thư viện, chỉ có tối về phòng ngủ, quạt máy 
được rồi, máy lạnh làm gì cho tốn thêm. 
Rồi tôi kết luận: 
-Đó Liễu xem gia đình X bây giờ con cái cũng như ai, có một điều 
chắc chắn rằng nhà Liễu “tân” hơn chắc phải có bốn năm toillets 
chứ không phải một cái như nhà con X. 
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        Chúng tôi đều vui vẻ cười hô hố.Tạm chia tay bạn tôi đọc tặng 
vợ chồng Liễu mấy câu ca dao: 
   “Tượng rằng là đạo mẹ cha, 
    Con trai con gái cũng là một thương.” 
    “Mẹ dậy con thì khéo, 
     Bố dậy con thì khôn.” 
    “Bốn con ngồi bốn góc giường 
     Mẹ ơi mẹ hỡi mẹ thương con nào?” 
  
         Thì thương cả bốn phải không Liễu?Hẹn gặp lại. 
 
         Đề cập đến cái hay cái đẹp của văn học dân gian, văn học truyền 
khẩu, đáng nhẽ phải viết cả trăm ngàn tờ cũng chưa đủ bởi trên mạng 
họ đã góp nhặt được hơn ba vạn câu, với khuôn khổ ngắn của vài ba 
trang giấy quả thật là một sự khiếm lễ. Hẹn tái ngộ các bạn CSVLK 
vào kỳ đặc san năm tới. 

Giaø Hoang 
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TRI AÂN 
* Caâu Laïc Boä Luaät Khoa Vieät nam chaân thaønh tri aân Quyù 
Giaùo sö, caùc cöïu sinh vieân Luaät khoa vaø thaân höõu döôùi 
ñaây ñaõ hoå trôï taøi chaùnh ñeå thöïc hieän Ñaëc san Luaät khoa 
2007 

 
• Giáo sư Lê Đình Chi, các cựu sinh viên luật khoa 

Lưu Hữu Phúc, Peter Trần Dũng, Nguyễn Thị Chính, 
Nguyễn Mai & Phương Nam, Nguyễn Trần Quý, 
Trần Hạo, Nguyễn Minh Triết & Kim Travel, Đào 
Văn Thảo & nhà thuốc Hoa Đà, Nguyễn Tấn Trí, 
Nguyễn Thế Linh & nhaø in LIVIKO, Phạm Văn 
Minh Broker,  Kavin & Ngân hàng Southwest 
National Bank, Ô. B. Phạm Thiện, Ls. Tammy Traàn, 
Bác sĩ nha khoa Hợp Nguyễn,  Bác sĩ Chu Bá Kim 
Thư & Bs.Lê Trí, Văn phòng Ls. Phan & Phan, Ls. 
Tốt Lê, Văn phòng Nguyễn Thanh Liệt Insurance 
Agency,Bà Dương Quế Lan & nhà hàng Vietnam 
Coast, Bác sĩ Vũ Ban & Viện Thẩm Mỹ Bích Ngọc, 
Nhà thơ Mây Ngàn và Giáo sư Văn Bình.  

• Đặc biệt cảm ơn Luật sư  và Bà Steven D. Laib, Ls. 
Robert Phạm Ngọc Bảo và AB Realty Mortgage, Cựu 
SVLK Phạm Tường Vi & bác sĩ Cao Hữu Tích, mỗi 
người dã bảo trơ một trang bìa mầu Đặc san Luật 
khoa.  

• Chúng tôi cũng chân thành tri ân Ô. Bà Dương Phục 
& Đài Sài Gòn Houston, Ô. Bà Hòang Bách Đài 
Tiếng Nước Tôi, Baùo Luaät phaùp & Ñôøi soáng, baùo 
Theá giôùi Ngheä Só,  đã bảo trợ cho  Talk Show & phoå 
bieán Thoâng baùo veà Hoäi Ngoä Muøa Xuaân Luaät khoa 
2007 & Ñaëc san Luaät khoa 2007. 
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