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         Câu Lạc Bộ Luật Khoa được thành lập vào tháng Tám, năm 2000 tại 
thành phố Houston, Texas đã có sáng kiến đứng ra tổ chức một cuộc Hội 
ngộ Toàn cầu của tất cả các cựu sinh viên Đại học Luật khoa Saigon năm 
2010 vào 3 ngày 2, 3&4 tháng Tư. Ban tổ chức nhằm kỷ niệm 2 sự kiện 
đáng ghi nhớ sau đây: 

Thứ nhất là  : Kỷ niệm 10 năm thành lập Câu lạc bộ (2000 – 2010) 

Thứ nhì là     : Kỷ niệm 55 năm thành lập Đại học Luật khoa Saigon (1955 
– 2010). 

So với hai tổ chức Hội Luật gia Việt nam ở Bắc California và Hội Ái hữu 
Luật khoa ở Nam California, thì Câu Lạc Bộ Luật khoa ở Houston là tổ 
chức”trẻ trung hơn”, vì được sinh sau đẻ muộn. Nhưng Câu lạc bộ này đã 
có công làm được một điều kỳ diệu phi thường, mà hai tổ chức đàn anh ở 
California đã chưa thể làm được: đó là đã tổ chức được một cuộc “Hội ngộ 
Toàn cầu” quy tụ được khá đông các cựu sinh viên Luật khoa từ Âu châu, 
Canada và từ nhiều tiểu bang khắp nước Mỹ về đất Texas thuộc miền 
Trung Tây nước Mỹ, để cùng nhau gặp gỡ thân tình trong niềm “Tri Ân và 
Hoài Niệm” về ” Ngôi Trường Mẹ” (Alma Mater) năm xưa của mình. 

Trước hết về thành phần tham dự, phải kể đến một số cựu sinh viên đến 
từ Âu châu như các luật sư Lê Tuyết Nga, ái nữ của cố luật sư Lê Văn 
Mão, Nguyễn Hoàng Dung; từ Canada như luật sư Nguyễn Thị Oanh. Từ 
các tiểu bang ở khắp nước Mỹ như Connecticut, Virginia, Florida, 
Oklahoma, Oregon, Washington, California…; và tại các thành phố phụ cận 



với Houston như Dallas, Austin. Tính ra có đến trên 100 cựu sinh viên là 
luật sư, thẩm phán hay là viên chức trong các ngành ngoại giao, kinh tế, tài 
chánh, trong quân đội,  hay là dân biểu, nghị sĩ trong ngành lập pháp của 
chế độ Việt nam Cộng hòa trước đây. Người trẻ nhất cũng đã ngoài 55 
tuổi, còn phần đông thì đã ở vào tuổi 60-70. Có một số cặp vợ chồng, thì 
cả hai đều là cựu sinh viên, cùng là luật sư hay cùng làm việc trong một 
ngành chuyên môn. Nhưng phần đông, thì dù không cùng theo học tất cả ở 
trường luật, các phu nhân hay phu quân cũng đều cùng với người bạn đời 
có mặt trong buổi Hội ngộ kỳ thú này. Vì thế, thành phần tham dự càng 
được mở rộng ra với nhiều ngành nghề khác nhau.Và trong buổi tiệc Ngày 
Đại hội vào tối Thứ Bảy 3 tháng Tư đã quy tụ đến trên 450 tham dự viên, 
kể cả các thân hữu và gia đình. 

Chiều Thứ Sáu 2 tháng Tư là buổi gặp mặt “Tiền Hội ngộ” dành riêng cho 
nội bộ gia đình Luật khoa, được tổ chức tại nhà hàng Piano quy tụ trên 100 
thành viên của Đại hội. Ngoài việc hàn huyên, trao đổi thân tình, ấm cúng 
giữa các đồng môn từ bao nhiêu năm mới có dịp gặp lại nhau, cử tọa đã 
dành thời gian để bàn thảo và thông qua một Bản Tuyên ngôn của Đại hội 
mà sẽ được chính thức công bố trong ngày chính thức của Đại hội vào 
Thứ Bảy 4 Tháng Tư hôm sau. Luật sư Nguyễn Thành từ Florida là trưởng 
ban soạn thảo đã trình bày chi tiết về quá trình nghiên cứu về Luật Biển  
liên hệ đến vấn đề lãnh hải và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa hiện 
đang bị Trung quốc tước đoạt. Đây là điểm mấu chốt được ghi trong phần 
nội dung của Tuyên ngôn (Xin xem toàn văn của Bản Tuyên ngôn trong 
Phần Phụ lục đính kèm bài này). 

Chiều Thứ Bảy 3 tháng Tư là buổi Hội ngộ chính thức được tổ chức tại nhà 
hàng Ocean Palace trong khu Hongkong 4 trên đường Bellaire với trên 450 
người tham dự gồm các cựu sinh viên, gia đình, thân hữu và quan khách. 
Về phía các cựu Giáo sư của trường Luật Saigon, thì có Giáo sư Mai Văn 
Lễ cư ngụ tại Houston, và Giáo sư Vũ Quốc Thùy cùng phu nhân đến từ 
tiểu bang Washington. Ban tổ chức cũng công bố các bức thư chào mừng 
Đại hội của các Giáo sư Vũ Quốc Thúc  ở Paris, Giáo sư Nguyễn Cao 
Hách ở San Diego, Giáo sư Lê Đình Chi ở Texas, Gs Tạ Văn Tài ở 
Washington DC, Gs. Trần Hòai Trân ở Pháp và Gs. Phạm Văn Thuyết ơ 
Virginia…mà do sức khỏe yếu kém vì tuổi cao hay vì lý do riêng đã không 



thể đích thân đến tham dự được. Và nhân danh Trưởng ban Tổ chức, luật 
sư Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng đã trao tặng tấm plaque kỷ niệm đến với 
Giáo sư Mai văn Lễ và Vũ Quốc Thùy. Luật sư Thắng cũng trao tấm 
plaque kỷ niệm đến luật sư Trần Hoàng Vân đại diện cho Hội Luật gia Việt 
nam ở San Jose, và đến luật sư Đoàn Thanh Liêm đại diện cho Hội Ái hữu 
Luật khoa ở Nam California. Về phía khách mời, thì có rất đông các nhân 
sĩ tên tuổi ở địa phương, điển hình như luật sư Hoàng Duy Hùng là người 
vừa đắc cử vào Hội Đồng Thành phố Houston, Giáo sư Nguyễn Văn Ngãi, 
cựu Nghị sĩ Việt nam Cộng hòa, ông bà bác sĩ Vũ Ban là chủ nhân đài 
truyền hình VAN và đại diện các hiệp hội đoàn thể rất đông ở Houston và 
phụ cận. Và rất đông đại diện cơ quan truyền thông báo chí, phát thanh và 
truyền hình tại địa phương. 

Ban tổ chức cũng cho phổ biến một cuốn Đặc san Luật khoa 2010 dày trên 
250 trang gồm rất nhiều bài vở rất phong phú của các cựu giáo sư và sinh 
viên trường Luật Saigon. Các bài này được xếp trong  4 mục chính theo 
các chủ đề về : Sinh hoạt của Gia đình Luật khoa; Lịch sử và Hình ảnh về 
Luật khoa Đại học Đường Saigon  (1955 – 2010); Tham Luận và Biên 
Khảo; Văn thơ theo chủ đề “Tri Ân-Hoài Niệm”. Nhân tiện Ban tổ chức 
cũng cho phổ biến cuốn Hồi Ký tập 1 vừa mới xuất bản của Giáo sư Vũ 
Quốc Thúc, nhan đề là : “ Thời Đại Của Tôi” (Nhìn Lại 100 năm Lịch sử) do 
nhà xuất bản Người Việt tại California ấn hành. 

Sau đó là Phần Văn Nghệ vô cùng đặc sắc với chủ đề “Tri Ân-Hoài Niệm” 
do Luật sư niên trưởng Nguyễn Tiến Đạt biên soạn và điều khiển.Các cựu 
sinh viên đã lên sân khấu đồng ca trình diễn bản “ Luật khoa Việt nam 
Hành khúc” do Luật sư Võ Văn Dinh đương kim Chủ tịch Hội Ái hữu Luật 
khoa Nam California sáng tác và bản “Trả lại Em Yêu Khung Trời Đại Học”. 
Rất cảm động là màn kịch thơ “Hận Nam Quan” do chính luật sư Đạt ngâm 
thơ trình diễn thật là xuất thần, tuyệt vời khiến cử tọa thưởng ngoạn đều 
thán phục tán thưởng. 

Nói chung, thì cuộc Hội Ngộ Mùa Xuân 2010 đã thành công thật tốt đẹp, 
vượt xa ngoài sự dự kiến của nhiều cựu sinh viên. Và tiếp theo vào ngày 
Chủ nhật 4 tháng Tư, thì một số cựu sinh viên từ các nơi xa đã được Ban 
Tổ chức hướng dẫn đi du ngoạn dài ngày bằng lối Cruise trên đường biển 



về phía Nam Mỹ châu. Câu lạc bộ Luật khoa Việt nam (Vietnamese Law 
Association – VILAS) tại Houston quả đã góp phần lớn vào việc hoàn 
thành được một cuộc Hội ngộ lịch sử đày ý nghĩa tốt đẹp của giới cựu sinh 
viên trường Luật Saigon hiện đang sống phân tán rải rác khắp nơi trên thế 
giới. Ban tổ chức đã thật chu đáo trong nhiều chi tiết cụ thể, và đã tạo 
được niềm phấn khởi và tự hào cho toàn thể Gia đình Luật khoa vậy./ 

Houston ngày 5 tháng Tư 2010 

Đoàn Thanh Liêm 

 

 

 

 

 


