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          Vào chiều ngày Thứ Sáu 6 
Tháng Hai 2009 vừa qua,một buổi 
Họp Mặt Mừng Xuân Kỷ Sửu 
2009 cuả Hội Ái Hữu Luật Khoa 
Việt Nam đã được tổ chức trong 
bàu không khí ấm cúng, thân mật 
với trên 200 người tham dự, tại nhà 
hàng Paracel, thành phố 
Westminster miền Nam California. Cử tọa gồm các hội viên cùng gia đình và thân hữu, 
phần đông thì đã vào tuổi lục tuần, hay “ thất thập cổ lai hy” cả rồi. Chỉ có lớp hậu duệ 
thì mới ở tuổi thanh xuân cỡ 20-30, còn son trẻ và đặc biệt lại còn nói tiếng Việt khá sõi. 
Dù trời mưa lạnh, bà con cũng vẫn lũ lượt kéo đến rất đông, nhất là các bà với quần áo, 
khăn quàng vai và mũ nỉ đủ loại màu sắc, đủ kiểu mode này mode nọ, nhất là vẫn còn 
nhiều aó dài tha thướt, khiến cho cuộc tao ngộ thật là sinh động, lịch lãm mà khởi sắc. 

Mở đầu 
luật sư lão 

thành 
Phùng Văn 

Tuệ, 
Trưởng 

ban Tổ 
chức đã 
ứng khẩu 
nói về lai 
lịch cuả 

Hội Ái Hữu mà đã khởi sự thành lập từ trên 20 năm trước và vẫn sinh hoạt liên tục qua 
nhiều đợt các vị Hội trưởng và Ban Chấp hành. Hội được mở rộng cho mọi thành phần 
trong gia đình Tư pháp gồm các luật sư, thẩm phán  cũng như các cựu viên chức trong 
các ban ngành thuộc chánh quyền cuả Việt Nam Cộng Hoà trước đây. Và trước nhu cầu 
trẻ trung hóa nhân sự, Hội cũng đang tìm cách mời gọi, lôi cuốn thêm nhiều các thành 
phần trẻ hiện đang hành nghề trong hệ thống Tư pháp cuả Hoa Kỳ. Ngoài các hoạt động 
thông thường cuả một Hội Ái hưũ có tính cách tương trợ thân ái giữa các hội viên, thì 
Hội còn quan tâm đến những vấn đề làm sao mà giới luật gia ở hải ngọai có thể góp phần 
thật hữu ích cho quê hương đất nước Việt nam. Đó là lý do mà gần đây, Hội đã mở được 
một website “aihuuluatkhoa.com” để vừa thông tin liên lạc vừa trao đổi những suy nghĩ 
cụ thể, tích cực trong ý hướng xây dựng nói trên. Luật sư Đào Ngọc Thụy là người phụ 
trách chính yếu cuả website này (webmaster).  



         Tiếp theo là Thẩm phán Đặng Đình 
Long, vị đương kim Hội Trưởng đã nhân 
danh Hội gửi lời chào mừng đến các quan 
khách, hội viên và gia đình cùng thân 
hữu.Thẩm phán Long nói rất vắn tắt, ông 
kêu gọi các hội viên tích cực hơn nữa trong 
các hoạt động tương thân tương ái trong nội 
bộ gia đình luật khoa. Đồng thời cũng hứa là 
Hội sẽ phát triển thêm nhiều hoạt động 
chuyên môn về luật pháp, trong ý hướng góp 
phần xây dựng đất nước quê hương Việt 
nam thân yêu cuả tất cả chúng ta. 
        Mấy luật sư trẻ hơn như Nguyễn Hồng 
Nhuận, Lê Công Tâm cũng tham gia phát 
biểu hưởng ứng lời kêu gọi cuả Luật sư Tuệ 
và Thẩm phán Long. Luật sư Nhuận nói về 
mối ưu tư là “Giới luật gia ở hải ngọai phải 
làm gì trước hiện tình cuả đất nước?”. Đặc 
biệt LS Tâm còn nhắc lại công lao rất lớn 
trong việc thành lập Hội từ trên 20 năm 
trước cuả Luật sư Đoàn Văn Tiên, là người 

vừa mới từ giã cõi đời hơn một tháng nay. 
        Một vị Luật sư lão thành khác vừa mới đến từ nước Pháp được mời làm người phát 
biểu chính yếu (keynote speaker) cho buổi Họp Mặt, đó là Luật sư Trần Thanh Hiệp. Với 
giọng nói sang sảng như mọi khi, LS Hiệp đã nhấn mạnh đến sự đóng góp vững chắc cuả 
giới luật gia trong việc xây dựng nền móng pháp luật cho chế độ Cộng hoà tại miền Nam 
VN trước đây, thì công trình đó vẫn còn có giá trị không những về mặt lịch sử, mà còn là 
một kinh nghiệm rất quý báu cho việc xây dựng thể chế dân chủ trong tương lai, khi chế 
độ độc tài cộng sản hiện nay cáo chung, như đã xảy ra ở Liên Xô và Đông Âu vài chục 
năm nay. Ông sẽ trình bày chi tiết hơn trong bài gửi cho website cuả Hội. 
        Nhân dịp này, Hội trưởng Đặng Đình Long cũng nhân danh Hội để tuyên dương 
công lao  cuả những hội viên đã rất tích cực đóng góp cho sự phát triển cuả Hội trong 
những năm qua và trao tặng mỗi vị một tấm plaque vinh danh để làm kỷ niệm.  
       Qua đến phần văn nghệ “cây nhà lá vườn” do Luật sư Nguyễn Đình Sơn dàn dựng, 
thì thật là phong phú, hấp dẫn. Đặc biệt có ái nữ cuả Luật sư Võ Văn Dinh, còn rất trẻ mà 
phát âm tiếng Việt rất chuẩn trong mấy bài hát. Em quả thật xứng đáng nối dõi được tài 
năng văn nghệ rất đặc sắc cuả người cha mình. Phần âm nhạc đã giúp cho những màn 
khiêu vũ thật nhịp nhàng, êm dịu và lôi cuốn.  
       Nói chung, thì Buổi Họp Mặt Mừng Xuân năm Kỷ Sửu đã gây được ấn tượng rất 
đậm đà tình cảm thân thương gắn bó thêm mãi giữa các đồng nghiệp luật gia cùng với gia 
đình và thân hữu. Đó là một hứa hẹn thật lạc quan, phấn khởi cho sự phát triển sinh hoạt 
tập thể cuả Hội trong những ngày sắp tới, cả về mặt tình cảm liên đới gia đình, cũng như 
về mặt phục vụ chuyên môn đối với cộng đồng dân tộc vậy./  
California, Tháng Hai  2009  
 Ls. Đoàn Thanh Liêm   


