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Lôøi Phi Loä
Kính thưa Quý Giáo Sư,
cùng các anh chị đồng môn Luật Khoa
Sàigòn - Huế - Cần Thơ thân mến
hắm thoát đã đến ngày Hội Ngộ Mùa Thu lần thứ VI của Gia Đình Luật
Khoa Việt Nam. Dạ Tiệc Hội Ngộ lần nầy được tổ chức vào ngày Chủ
Nhật 4-10-2015 tại San Jose. miền Bắc California.

T

Để tạo một món quà tinh thần cùng giúp các giáo sư và các cựu sinh viên
Luật biết tin tức nhau, chúng tôi cố gắng phát hành Đặc San Luật Khoa năm
2015. Nội dung của Đặc San Luật Khoa năm nay ngoài những tin tức sinh
hoạt của các Hội Ái Hữu Luật Khoa ở các nơi, những tài liệu quí báu, những
hình ảnh lưu niệm đáng yêu, những bài viết tham luận, sưu tầm, hồi ký , tùy
bút, truyện ngắn, thơ, nhạc của các giáo sư, các thẩm phán, các luật sư, các
cựu sinh viên Luật tạo nên nét đặc thù cho Đặc San Luật Khoa.
Chúng tôi hy vọng Đặc San Luật Khoa năm 2015 sẽ được các giáo sư, các
anh chị đồng môn đón tiếp nồng hậu. Chúng tôi mong rằng, Đặc San nầy
sẽ giúp cho mọi người trong đại Gia Đình Luật Khoa tìm lại được những kỷ
niệm đẹp của mình dưới mái trường Luật thân yêu và giúp tìm gặp lại các
bạn cũ .
Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý đồng môn, các thân hữu đã yểm trợ
qua các quảng cáo cũng như các giáo sư và các anh chị đồng môn đã đóng
góp bài vở, hình ảnh, tài liệu để chúng tôi có dịp ra mắt tờ đặc san nầy.
Trân trọng
San Jose, ngày 4-10-2015
Ban Báo Chí và Ban Mỹ Thuật

NGUYỄN VẠN BÌNH - MÃ PHƯƠNG LIỄU
CAO ÁNH NGUYỆT - TRƯƠNG GIA VY - QUÁCH HUỆANH
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Các giáo sư và sinh viên Luật Sàigòn

Các thành viên của Gia Đình Luật Khoa Bắc Cali. hợp ca bài Hội Ngộ Mùa Thu
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VAN
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Ä SÖ

NGUYEÃN DUY TIEÁP
Juris Doctor, ñaõ phucï vuï quyù vò than
â chuû töø nam
ê 1979.

TAÄN TAÂM - CHUYEÂN NGHIEÄP - KINH NGHIEÄM
TAI NAÏN GAÂY THÖÔNG TÍCH HOAËC TÖÛ THÖÔNG
Ñaõ than
ø h con
â g trong nhieu
à vuï lôn
ù , quyen
à lôiï toiá ña cho than
â chu.û
Chæ nhan
ä thuø lao sau khi ñöôcï boià thöôn
ø g.

DI TRUÙ - ÑOAØN TUÏ GIA ÑÌNH, HOÂN PHU, HOÂN THEÂ, CON NUOÂI, DU HOÏC
Tu nghiep
ä , ñau
à tö, viecä lam
ø cho chuyen
â vien
â vaø ngheà nghiep
ä can
à yeu
á .
Hôp
ï thöcù hoa
ù tình tran
ï g di truù taiï Hoa Ky.ø

CHUÙC THÖ, DI SAÛN, VAØ LUAÄT GIA ÑÌNH
Chucù thö, tín thö, keá hoacïh truyen
à thöa
ø vaø tran
ù h thueá di san
û .
Ly hon
â , ly than
â , phan
â chia taiø san
û , tham
ê vien
á g, giöõ con

LUAÄT THÖÔNG MAÏI VAØ PHAÙ SAÛN
Thöông maiï: Lap
ä con
â g ty, sang nhöôn
ï g cöa
û han
ø g, escrow, tranh tun
ï g.
Phaù san
û : Chapter 7, 11, vaø 13

15 NORTH MARKET STREET , SAN JOSE, CA 95113

TEL: 408-287-5178 (408) 287-5178
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HOÄI NGOÄ MUØA THU KYØ V NAÊM 2014

CUÛA CÖÏU SINH VIEÂN LUAÄT KHOA SAØIGOØN - HUEÁ - CAÀN THÔ
ĐƯỢM TÌNH ĐỒNG MÔN VÀ VINH DANH PHỤ NỮ VN

San Jose (Ý Dân): Gần 260 cựu sinh viên Luật Khoa
Saìgòn - Huế - Cần Thơ và thân hữu đã đến tham dự
Dạ Tiệc Hội Ngộ Mùa Thu Kỳ V của Gia Đình Luật
Khoa Bắc California tại nhà hàng Grand Fortune,
San Jose vào 6 giờ chiều ngày 28-9-2014 vừa qua.

Quan khách tham dự
Về phía quan khách, chúng tôi nhận thấy có Gs
Quách Thị Nho, nguyên giáo sư tại đại học Luật
Cần Thơ, Thẩm Phán Phạm Văn Hàm, chủ tịch Hội
Ái Hữu Luật Khoa Nam Cali cùng phái đòan, Ls
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Trần Hòang Vân, phó chủ tịch Hội Luật Gia Bắc
Cali. cùng phái đoàn, hiền tài Nguyễn Thanh Liêm,
Bs Trần Văn Nam, hội trưởng Hội Petrus Ký, ông
Phạm Bách Phi, hội trưởng Hội Nguyễn Trãi, Bs
Trần Vĩnh Thái, hội trưởng Hội Võ Trường Toản,
Bs Trần Văn Thuyết, Hội trưởng Hội Tây Ninh, Chị
Nguyễn Thị Song Hà, hội trưởng Hội Trưng Vương,
chị Trần Mai Hương, hội trưởng Hội Lê Văn Duyệt,
Ông Bùi Tuyết Sơn, hội trưởng Hội Phan Thanh
Giản, Đòan Thị Điểm, Gs Nguyễn Trung Hòa, hội
trưởng Hội Phụ Huynh và Giáo Chức cùng các thân
hữu và giới truyền thông.
Sau khi ông Phạm Mạnh Tuấn, cựu sinh viên
Luật Khoa Sàigòn điều khiển phần nghi lễ khai mạc
và giới thiệu thành phần quan khách tham dự, hai
cựu sinh viên Luật Khoa là ông Châu Minh Hoàng
và chị Nguyễn Thị Bạch Yến đã lần lượt xướng danh
110 cựu sinh viên Luật Huế, Cần Thơ và Sàigòn
hiện diện gồm có :
1- CỰU S.V. ĐẠI HỌC LUẬT HUẾ:
Các anh Lê Đình Cai, Phan Văn Hưng và Dương
Diên Nghị
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Thu Lê, Lê Thị Lộc, Nguyễn Ngọc Mai, Nguyễn
Thị Bạch Mai, Trần Thu Mỹ, Trần Thu Ngọc,
Quách Thị Nho, Cao Ánh Nguyệt, Lê Kim Ngọc,
Nguyễn Nhung, Thái Thị Kiều Oanh, Ðỗ Cẩm
Phương,Nguyễn Thị Phương, Trần Thu Phượng ,
Liên Qui, Nguyễn Xuân Sơn,Trần Thị Thanh Thủy
, Dương Thị Tiến, Đào Thị Tuyền,Trần Hoàng
Vân,Trương Gia Vy, Nguyễn Thị Bạch Yến

Ô. Phạm Mạnh Tuấn Châu M. Hòang & Bạch Yến

Sau đó,anh Nguyễn Mạnh Hùng đã mời ông
Nguyễn Vạn Bình, trưởng Ban Tổ Chức nói lời chào
mừng quan khách.

2- CỰU S. V ĐẠI HỌC LUẬT CẦN THƠ:
Các Chị Quách Huệ Anh, Trần Chiêu Hiền, Đặng
Mỹ Hoa, Trần Thị Hoá, Mã Phương Liễu và các anh
Ngô Trung Dũng, Trần Trung Dũng, Châu Minh
Hoàng, Trần Văn Sách, Hà Kim Tinh .
3- CỰU S.V. ĐẠI HỌC LUẬT SÀIGÒN:
Các anh Nguyễn Văn An, Phạm Minh Anh,
Phạm Ngọc Anh, Trần An Bài, Lâm Quốc Bảo,
Nguyễn Vạn Bình, Nguyễn Văn Cúi, Phạm Hữu
Diên, Ngô Duy,Trần Tất Đạt, Nguyễn Văn Định,
Phạm Văn Hàm, Nguyễn Minh Hiển, Nguyễn Văn
Hiền, Lê Trung Hiếu, Nguyễn Trung Hòa, Nguyễn
Hòanh, Đòan Phúc Hữu , Nguyễn Đức Huy, Hà
Đình Huy, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Hùng,
Hùynh Quang Khải, Nam Kỳ, Đòan Thanh Liêm,
Nguyễn Thanh Liêm, Hòang Cơ Long, Hòang
Uông Lễ, Trần Kim Lý, Võ Gia Minh, Nguyễn
Hữu Nam, Đặng Đức Nghị, Nguyễn Đình Phương,
Phạm Quang, Nguyễn Tấn Sang, Bùi Tuyết Sơn, Lê
Công Tâm, Bùi Công Thắng, Nguyễn Cao Thăng,
Nguyễn Văn Thành, Hùynh Lương Thiện, Công
Thuận, Nguyễn Huy Thuyết, Giang Văn Tiến, Ngô
Văn Tiệp, Nguyễn Tòan, Nguyễn Hữu Trương, Lê
Quang Truật, Nguyễn Sĩ Tuất, Phạm Mạnh Tuấn, Đỗ
Trung Triêm, Hùynh Văn Trai và các chị Hà Như
Việt Anh, Lê Diễm, Lê Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Thị
Ngọc Dung,Phạm Ngọc Dung, Trần Thu Dung,Vũ
thị Gấm, Nguyễn Thu Hà , Nguyễn Thị Song Hà ,
Lệ Hằng, Bùi Thị Như Hằng, Phan Thị Hòa, Võ
Ngọc Hòa, Phạm Liên Hương, Phan Xuân Hương,
Nguyễn Thanh Hương, Phan Thu Hương , Trần Mai
Hương, Bùi Lệ Khanh,Vũ Tuyết Khanh,Nguyễn Thị
Vân Khánh , Hoàng Lan, Trương Vân Lan, Nguyễn
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Ô. Nguyễn Vạn Bình
TS Trần An Bài
Trước khi phát biểu, ông Bình đã mời tất
cả các cựu sinh viên Luật Khoa đứng lên tự giới
thiệu và bắt tay các bạn đồng môn ngồi cùng bàn.
Tiếp đến ông Bình cho biết buổi hội ngộ tối nay
đánh dấu 5 năm hoạt động của Gia Đình Luật Khoa
Bắc California.Ông Bình cho biết Gia Đình Luật
Khoa Bắc Cali may mắn là trong 5 năm qua, các
hoạt động đều diễn tiến khá tốt đẹp.Trong vai trò là
Trưởng Ban Điều Hành, vợ chồng của ông rất bận
rộn.Nhưng bù vào đấy, vợ chồng của ông thấy rất
vui.Ông vui vì thấy các thành viên trong Gia Đình
Luật Khoa cư xử với nhau như anh chị em trong
một mái gia đình. Ông vui khi thấy tình đồng môn
được thể hiện qua việc các cựu sinh viên Luật Khoa
khi đến tham dự ngày Hội Ngộ không phân biệt tuổi
tác, năm vào trường Luật đã tay bắt mặt mừng, trò
chuyện thân mật.Ông vui khi được quen biết thêm
các niên trưởng và tìm gặp lại các bạn đồng lớp mà
đã gần 45 năm xa cách.
Ông Bình cũng nêu ra tình thầy trò trong đại
gia đình Luật Khoa thật đậm đà.Ông Bình nói không
ai không khỏi xúc động khi thấy tiến sĩ Trần An Bài,
đầu tóc bạc phơ đã qùi bên chân của phu nhân của
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giáo sư Nguyễn Quang Quýnh nói lời an ủi khi ông
đến tiễn đưa thầy của mình tại nghĩa trang Oak Hill,
San Jose vào tháng 7 năm 2013. Theo thẩm phán
Trần An Bài thì ơn dạy dỗ sâu nặng của các thầy
tại tại trường Luật, ông không bao giờ quên được.
Ngòai ra, chị Mã Phương Liễu, cựu sinh viên Luật
Cần Thơ đã bỏ công mỗi ngày 3 tiếng trong vòng 3
tháng để thêu một bức tranh tặng cho cô của mình
là giáo sư Quách Thi Nho. Bức tranh với dòng chữ:
Ơn Cô.
Em vẫn biết đời người là hữu hạn.
Nhưng lòng cô thì bao la tình người.
Ông Bình cũng đưa ra câu nói ý nghĩa của
một nhà triết gia Tây Phương là “ Phải đợi đến lúc
hoàng hôn. Chúng ta mới thấy ánh sáng của ban
ngày rạng rở biết bao”. Ông cho rằng hiện các cựu
sinh viên Luật Khoa VN đã vào tuổi xế chiều.Vì
thế, ông hy vọng qua những buổi Hội Ngộ và các
quyển đặc san Luật Khoa sẽ mang lại cho các thành
viên của đại gia đình Luật Khoa tìm lại được những
kỷ niệm đẹp của thời sinh viên hoa mộng và được
sống vui vẻ, hạnh phúc trong thời gian sống tại quê
người.
Tiếp đến, tiến sĩ Trần An Bài, đại diện cho
Ban Cố Vấn của Gia Đình Luật Khoa Bắc Cali. đã
kể lại những mẫu chuyện vui trong thời gian ông
làm Thẩm Phán trước đây. Ông cho biết trong giới
thẩm phán ngoài ông có tên là Trần An Bài còn có
một vị thẩm phán khác có tên là Trần Chí Hòa. Vì
thế, mọi người trong giới tư pháp thường cho rằng
các tội nhân hay nghi can mỗi khi gặp phải một
trong hai ông thì kể như số phận của họ đã được An
Bài hoặc là phải đi vào khám Chí Hòa.

Hữu Cựu Sinh Viên Luật Khoa Ở Nam California,
dịp nầy cũng đã kể lại những mẫu chuyện vui trong
thời gian phục vụ trong quân đội và sau nầy trong
vai trò thẩm phán.Tuy chỉ làm thẩm phán trong vòng
6 năm, nhưng ông có rất nhiều kỷ niệm khó quên.
Luật sư Phạm Ngọc Anh, đại diện cho các
cựu sinh viên Luật Khoa VN đã làm một bài thơ
chúc mừng ngày đại hội Luật Khoa. Nguyên văn bài
thơ như sau:
Xin chào các bạn Luật Khoa ,
Chúng ta như thể một nhà từ đây
Mỗi năm nhớ khoảng ngày này
Rủ nhau đi họp đông đầy mới vui.  
Chúng ta cũng đã già rồi
Gặp nhau vui khỏe bằng mười thuốc thang
Bạn xưa thật quí hơn vàng                          
Tình xưa sao vẫn rộn ràng trong tim
Nhắc nhau kỷ niệm êm đềm                       
Cùng nhau nhớ lại càng thêm ngọt ngào
Trước khi kết thúc, anh Phạm Ngọc Anh đã
kêu gọi mọi người cùng hô to với anh câu: “Tình
Huynh Đệ Luật Khoa Huế,Sài Gòn,Cần Thơ muôn
năm.”.
Mở đầu phần văn nghệ, tất cả các thành viên
của Ban Tổ Chức đã hợp ca bài Hội Ngộ Mùa Thu
do anh Hà Kim Tinh, cựu sinh viên Luật Cần Thơ
sáng tác.Nội dung bài ca ca ngợi tình đồng môn của
các cựu sinh viên của ba trường Luật Sàigòn, Huế
và Cần Thơ.

Hợp ca bài Hội Ngộ Mùa Thu
Sau đó, lần lượt qua các giọng ca của anh
Nguyễn Mạnh Hùng với bài ca Lệ Đá .Ca sĩ Ái Lan
TP Phạm Văn Hàm
Ls Phạm Ngọc Anh
Thẩm phán Phạm Văn Hàm, chủ tịch Hội Ái với bài ca Gởi Gió Cho Mây Ngàn Bay. Đôi song
12
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. Ô. Nguyễn Mạnh Hùng & Ls Trần Hòang Vân
ca Trần Vĩnh Thái & Nguyễn Thu Hà qua nhạcphẩm
vui nhộn Nắng Chiều. Anh Nguyễn Vạn Bình qua
nhạc phẩm trữ tình: Mộng Dưới Hoa.Chị Trần Mai
Hương với nhạc phẩm Phút Cuối.
Điểm nổi bậc hơn cả là Nhạc Cảnh Cô Gái
Việt do anh Nguyễn Vạn Bình biên soạn và chị
Mã Phương Liễu làm đạo diễn với sự góp mặt của
20 cựu sinh viên và thân hữu. Hai em Anna Hà và
Jennifer thuộc Võ đường Vovinam của võ sư Cẩm
Bình, một cựu sinh viên Luật Cần Thơ đóng vai Hai
Bà Trưng. Chị Mã Phương Liễu trong vai nữ

Nhạc Cảnh Cô Gái Việt
Hai em Anna Hà
và Jennifer đóng
vai Hai Bà Trưng

Nữ. Chị Trần
Chiêu Hiền trong
vai Cô Bán Hàng
Rong.Chị Vũ Thị
Xuyến trong vai
Nữ Thể Tháo
Gia.Chị Nguyễn
Thanh
Hương
trong vai sinh
viên Luật Sàigon.
Chị Phan Xuân
Hương trong vai sinh viên Luật Huế.Chị Quách
Huệ Anh vai sinh viên Luật Cần Thơ. Chị Trần
Hoàng Vân trong vai luật sư.Chị Nguyễn Thị Bạch
Nhạc Cảnh Cô Gái Việt
quân nhân cầm quốc kỳ VNCH.Chị Dương Thị Tiến Yến trong vai Bác sĩ.Chị Dương Bích Trâm trong
trong vai cô gái Bắc. Chị Nguyễn Xuân Sơn trong vai kỷ sư.Chị Nguyễn Ngọc Dung trong vai Phóng
vai Cô Gái Trung.Chị Đặng Mỹ Hoa trong vai Cô Viên. Chị Nguyễn Thu Hà trong vai Bà Soeur.Chị
Lê Minh Chúc trong vai giáo sư Trung học và Gs
Gái Nam.Chị Trinh Như Bằng trong vai Cô Thôn
Luaät Khoa VN taïi Baéc Cali. 2015
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Quách Thị Nho trong vai Giáo sư trường Luật và
sau cùng là chị Mai Lê Hạnh trong vai Bà Mẹ Hiền.
Các chị trang phục đúng với vai trò thủ diễn và diễn
hành theo điệu nhạc hùng tráng của bài Cô Gái Việt
của nhạc sĩ Hùng Lân đã làm toàn thể cử tọa hết sức
khen ngợi. Theo ông Bình cho biết với Nhạc Cảnh
Cô Gái Việt ngoài mục đích vinh danh người phụ
nữ VN, ông còn muốn gởi gấm đến mọi người tinh
thần yêu nước,bất khuất của Hai Bà Trưng trong
việc chống ngoại xâm.Đồng thời, ông cũng nhắc
nhở mọi người Việt Quốc Gia đừng quên lá quốc
kỳ VNCH thân yêu.

Nguyên Mai qua nhạc phẩm Buồn Xa Quê.
Sau đó ,nhạc cảnh Ba Bà Mẹ Chồng diễn ra
thật vui nhộn với sự góp mặt của ba chị xuất thân từ
trường Trưng Vương và trường Luật Sàigòn là các
chị Trần Hoàng Vân, Dương Thị Tiến, Nguyễn Thu
Hà đã được cử tọa khen ngợi nồng nhiệt.
Anh Phạm Quang tiếp nối chương trình qua
nhạc phẩm Mắt Lệ Cho Người Tình.Anh Nguyễn
Minh Hiển đến từ Nam Cali qua nhạc

Hồ Ngọc Lan - Phạm Quang - Ái Lan
phẩm Về Đây Nghe Em . Anh Mạc Ruyên qua
nhạc phẩm Nhớ Thành Đô. Ls Kristen Lê Công đến
từ Nam Cali xuất sắc qua nhạc phẩm ngoại quốc La
Vie En Rose .

Nhạc cảnh Bà Mẹ Chồng
Tiếp đến ca sĩ Hồ Ngọc Lan qua nhạc phẩm
Tạm Biệt Huế.Anh Duy Văn qua nhạc phẩm Người
Tình và Quê Hương. Ca sĩ Lệ Hằng qua nhạc phẩm
Trả Lại Em Yêu nhắc về những kỷ niệm của trường
Luật Sàigòn.Đôi song ca Phạm Bách Phi & Ngọc
Dung qua nhạc phẩm Dạ Khúc Tình Nhân.Chị
14

Thu Hà & Bs Thái Duy Văn Trần Mai Hương
Anh Phạm Hữu Diên khai mạc phần Dạ Vũ
với nhạc phẩm Cánh Buồm Xa Xứ. Bác sĩ Đào Kiều
Liên qua nhạc phẩm Histoire d’un Amour. Đôi song
ca Nguyễn Vạn Bình & Trần Mai Hương qua nhạc
phẩm tình tứ Bảy Ngày Đợi Mong. Đôi song ca
Trần Trọng Kim & Đào Kiều Liên với nhạc phẩm
Và Tôi Cũng Yêu Em. Ca sĩ Ái Lan qua nhạc phẩm
Suối Tóc. Anh Nguyễn Trung Chí qua nhạc phẩm
Bài Tango Cho Em .Chị Thùy Nga qua nhạc phẩm
Chiều Hạ Vàng. Đôi song ca Từ Yên và Ái Loan đã
kết thúc phần văn nghệ với nhạc phẩm Sẽ Hơn Bao
Giờ Hết.
Chương trình văn nghệ với phần nhạc đệm
của nhạc sĩ Vũ Huân,phần điều khiển chương trình
Luaät Khoa VN taïi Baéc Cali. 2015

Ls Nguyễn Minh Hiển

Ls Kristen Lê Công

Chị Mã Phương Liễu trong vai nữ quân nhân

Phạm Bách Phi & Ngọc Dung

Lệ Hằng

của anh Nguyễn Mạnh Hùng và chị Trần Hòang
Vân cùng âm thanh rõ ràng đã được xem là khá
thành công. Tuy nhiên, vì thời gian giới hạn, nên
rất tiếc có vài cựu sinh viên Luật và thân hữu đã
không có dịp lên sân
khấu trình bày.
Các chị trong phái đoàn Hội Ái Hữu LK Nam Cali.
Dịp nầy hơn
200 cuốn đặc san
Luật Khoa đã được
phân phối đến cử
tọa. Nội dung của
đặc san bao gồm
nhiều hình ảnh của
các giáo sư, các
cựu sinh viên Luật
Khoa,nhiều tài liệu
và bài vỡ giá tri.
Dạ tiệc Hội
Ngộ Mùa Thu Luật
Khoa Kỳ V đã được kết thúc tốt đẹp vào 10 giờ tối
cùng ngày./ ..
Phái đoàn Hội Luật Gia Bắc California
Luaät Khoa VN taïi Baéc Cali. 2015
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Các cựu sinh viên Luật Sàigòn

Hai cựu SV Luật Phạm Liên Hương, Đặng Mỹ
Hoa và hai chị thân hữu

Gs Quách Thị Nho và Ban Ghi Danh

Ls Hà Như Việt Anh,phu quân ,Ô.B. Bs Trần Vĩnh Thái

Các cựu SV Luật Khoa và thân hữu
Anh chị
Trần Tất Đạt,
Phan Thị Hòa
Ô. Lê Trung Hiếu và Ls Đỗ Cẩm Phương
16
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HOÄI AÙI HÖÕU LUAÄT KHOA NAM CALIFORNIA
HOÏP MAËT MÖØNG XUAÂN AÁT MUØI 2015

Westminster, Nam Cali (Ý Dân - Nguyễn
Vạn Bình): Gần 200 cựu thẩm phán, luật sư, sinh
viên Luật Khoa và thân hữu đã đến tham dự Đại Hội
Luật Khoa mừng Xuân Ất Mùi 2015 do Hội Ái Hữu
Luật Khoa Việt Nam tổ chức tại nhà hàng Moon
Light, Nam Cali. vào 5 giờ 30 tối ngày chủ nhật
8-3-2015 vừa qua.

Đức Hợp, Phù Tuyết Hồng, Phạm Văn Hàm , Trần
Gia Tá, Đinh Công Quan v.v. cùng các cựu sinh viên
Luật cư ngụ tại Nam Cali. gồm có ,các ông Nguyễn
Sang, Vũ Duy Thành v.v. Đặc Biệt có sự hiện diện
của Hải Quân Đại tá Vũ Kiểm . Từ phương xa về
tham dự, chúng tôi nhận thấy có các luật sư Lại Đình
Cẩn đến từ Nevada, Nguyễn Tiến Đạt cùng phu nhân
đến từ Texas, phái đoàn của Hội Luật Gia Bắc Cali
gồm có các Ls Nguyễn Hữu Thống, Nam Thị Hồng
Vân, Hòang Cơ Long, Nguyễn Công Đàn cùng Gia
Đình Luật Khoa Bắc Cali. gồm có Gs Quách Thị
Nho cùng phu quân ông Nguyễn Hữu Trương, ông
bà Nguyễn Vạn Bình & Mã Phương Liễu, ông bà
Nguyễn Mạnh Hùng & Mai Lệ Hạnh .

Trong thành phần tham dự, ngoài các hội
viên của Hội Ái Hữu Luật Khoa VN gồm có : các
luật sư Võ Văn Dinh, Nguyễn Đình Sơn, Đào Thị
Tuyền, Nguyễn Minh Hiển, Đào Ngọc Thụy, Hoàng
Châu Qui,Nguyễn Hồng Nhuận, Trần Đức Thông,
Đòan Thanh Liêm, Đinh Thạch Bích, Trần Văn Du,
Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Quý , Đỗ Đức
Hậu, Đỗ Xuân Hiệp, Đỗ Xuân Hoà ,Nguyễn Hữu
Trong thời gian chờ đợi, hàn huyên BTC
Thụy, Nguyễn Châu, Nghiêm Thục Nhàn, Trần đã có màn trình diễn ca nhạc và khiêu vũ ngay từ 5
Danh Sang, Vũ Bội Minh Giao, Kristen Lê Công giờ 30 chiều
v.v. và các thẩm phán Nguyễn Thế Cường, Phùng
Vào 7 giờ 15 tối, sau nghi thức chào quốc
Võ, Nguyễn Sĩ Huyên, Trần Đình Khoát, Lương
Luaät Khoa VN taïi Baéc Cali. 2015
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TP Phạm Văn Hàm -

Ls Nguyễn Hữu Thống

Ô. Nguyễn Vạn Bình - HQ Đại tá Đỗ Kiểm

Các chị hợp ca

Các luật sư hợp ca Con Đường Vui

Quan khách tham dự
Ls ĐinhThạch Bích, Bà Lê Trung Trực, Bà Phạm
Nam Sách

và đặc biệt đã giới thiệu phái đòan đến từ các nơi
xa gồm có luật sư Nguyễn Tiến Đạt cùng phu nhân
kỳ Mỹ -Việt và mặc niệm, anh Phạm Văn Hàm, đến từ Houston, Texas, Ls Lại Đình Cẩn đến từ Las
chủ tịch Hội Ái Hữu Luật Khoa Việt Nam đã ngỏ Vegas, phái đòan Hội Luật Gia Bắc Cali. gồm có các
lời chào mừng quan khách và các đồng môn. Anh luật sư Nguyễn Hữu Thống, Nam Thị Hồng Vân ,
cám ơn về sự hiện diện của các thành viên của Hội Hòang Cơ Long, Nguyễn Công Đàn cùng phái đòan
của Gia Đình Luật Khoa Bắc Cali. đến từ San
18
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Ls Đào Ngọc Thụy và phái đòan GĐLK Bắc
California
Các Ls Đào Thị Tuyền, Kristen Lê Công và thân hữu
Jose gồm có Gs Quách Thị Nho cùng phu quân ông
Nguyễn Hữu Trương, ông bà Nguyễn Vạn Bình &
Cộng. Ông cùng tòan dân Việt hy vọng sẽ có một
Mã Phương Liễu và ông bà Nguyễn Mạnh Hùng &
mùa Xuân tươi đẹp đến với qưê hương VN, trong đó
Mai Lệ Hạnh.
mọi người dân được hưởng mọi quyền tự do, hạnh
phúc và một chế độ dân chủ, thượng tôn luật pháp
được thực thi tại VN.

Ls Đỗ Đức Hậu và Ls Đỗ Xuân Hòa
Tiếp đến ông Nguyễn Vạn Bình, đại diện
cho Gia Đình Luật Khoa Bắc Cali. đã ngỏ lời chúc
mừng tòan thể cử tọa hiện diện. Ông Bình cám ơn
Hội Ái Hữu Luật Khoa Nam Cali đã điều hành một
web site rất hữu ích cùng khen ngợi các chị của Hội
Ái Hữu LK Nam Cali với chiếc áo đồng phục màu
hồng trông trẻ trung và xinh đẹp. Ông ôn lại lịch
sử cho rằng mùa Xuân đã ghi lại những biến cố oai
hùng lẫn đau thương của dân tộc Việt. Mùa Xuân
năm 1789, vua Quang Trung Nguyễn Huệ đã đại
phá quân Thanh. Nhưng vào mùa xuân 1968, VC
đã tàn sát hàng ngàn người dân vô tội đặc biệt tại cố
đô Huế . Đau thương hơn cả là vào mùa Xuân 1975,
Bắc Việt đã theo lệnh quan thầy Liên Xô và Trung
Cộng đã cưỡng chiếm được Miền Nam VN, đem
tòan nước dưới một chế độ tàn bạo Cộng Sản và quê
hương càng ngày rơi vào vòng nô lệ của Trung
Luaät Khoa VN taïi Baéc Cali. 2015

Sau đó, Hải quân đại tá Đỗ Kiểm trong vai
trò quan khách đã lên diễn đàn chúc Tết mọi người
.
Sau cùng, luật sư Nguyễn Hữu Thống, cựu
chủ tịch Hội Luật Gia Bắc Cali đã nêu ra những điểm
về pháp lý của luật biển do LHQ công bố vào năm
1982 và nếu các quốc gia đang có sự tranh chấp tại
Biển Đông đưa vụ kiện nầy ra trước Tòa Án Quốc
Tế thì Trung Cộng sẽ không còn ngang ngược tuyên
bố chủ quyền theo đường lưỡi bò tại Biển Đông .
Tiếp theo, màn văn nghệ và khiêu vũ lại
được tiếp tục với 28 tiết mục gồm họp ca, đơn ca
do chính các cựu sinh viên Luật Khoa và thân hữu
trình diễn gồm các bài ca về mùa xuân, tình ca và
quê huơng thật vui nhộn và đặc sắc.
Đại hội Luật Khoa đã được kết thúc tốt đẹp
vào 11 giờ 30 phút đêm cùng ngày.
Được biết trụ sở của Hội Ái Hữu Luật
Khoa Việt Nam là: 10240 Westminster Ave # 206 Garden Grove, Ca 92843. Quí đồng môn Luật Khoa
có thể liên lạc với anh Phạm Văn Hàm qua các số
điện thoại:714-653-8894. Hội Ái Hữu Luật Khoa
Nam Cali có Website: www.aihuuluatkhoa.com và
Email: contact@aihuuluatkhoa.com./.
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HOÄI LUAÄT GIA
TÂN XUÂN HỌP MẶT
San Jose (Ý Dân - Nguyễn Vạn Bình ): Gần 100
thành viên và thân hữu đã đến dự buổi Tiệc Họp
Mặt Tân Xuân và Đại Hội Thường Niên do Hội
Luật Gia Bắc California tổ chức tại nhà hàng Grand
Fortune, San Jose vào 10 giờ sáng ngày chủ nhật
19-4-2015 vừa qua.
Từ 10 giờ sáng đến 11 giờ 30 trưa, các thành
viên của Hội đã dự phiên họp bầu vị tân chủ tịch
Hội, sau khi Luật sư Nguyễn Công Bình vì lý
do sức khoẻ đã từ nhiệm. Ban Chủ Tọa được mọi
người đề cử gồm có các Ls Nguyễn Hữu Thống,
Nguyễn Đình Phương, Trác Quan Trường và thẩm
phán Nguyễn Đức Huy . Vì không có ai ứng cử, Ls Ls Nam Thị Hồng Vân, tân chủ tịch Hội phát biểu
Trần Hoàng Vân đã đề nghị 3 vị vào chức vụ chủ
tịch đó là các luật sư Nam Thị Hồng Vân, Hoàng
Cơ Long và Ngô Văn Tiệp. Tuy nhiên, Ls Ngô Văn
Tiệp đã từ chối vì đang điều hành Liên Đoàn Cử
Tri. Sau đó, qua cuộc bỏ phiếu, Ls Nam Thị Hồng
Vân đã đắc cử chức chủ tịch Hội Luật Gia nhiệm kỳ
2015 đến 2017.

Quan khách tham dự

Ban chủ tọa cùng các Ls Nguyễn Công Bình và
Nam Thị Hồng Vân
Vào 11 giờ 30 các cựu sinh viên Luật và
thân hữu đã đến dự Tiệc Tân Xuân. Trong thành
phần cử toạ, chúng tôi nhận thấy có phu nhân Gs
Phan Tấn Chức, ông bà Ls Nguyễn Hữu Thống,
Nam Thị Hồng Vân, Gs Quách Thị Nho cùng phu
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quân Nguyển Hữu Trương, các luật sư Trác Quan
Trường, Trần Minh Nhựt, Ngô Văn Tiệp, Hoàng
Đức Trí, Lê Duy San, Nguyễn Công Bình cùng
phu nhân, Trần Hoàng Vân, Phạm Ngọc Dung,
Phan Thu Hương, Đỗ Văn Quang Minh, Nguyễn
Ngọc Diệp, Hà Như Việt Anh, Nguyễn Vạn Bình,
Bùi Lệ Khanh, Bùi Thắng Lợi , Đào Ngọc Thuỵ
cùng phu quân đến từ Nam Cali và các thẩm phán
Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Công Đàn. Cùng các
cựu sinh viên LK gồm có các ông Nguyễn Mạnh
Hùng, Nguyễn Hoành và các chị Dương Thị
Tiến,Nguyễn Thu Hà ,Trần Mai Hương. Riêng
các thân hữu gồm có ông Ngô Sỹ Hùng , Nguyễn
Tấn Thọ, Bs Trần Vĩnh Thái, Bs Đào Kiều Liên ,
chị Dương Thị Hoài cùng các ca sĩ Mai Lệ Hạnh,
Luaät Khoa VN taïi Baéc Cali. 2015

Nhaø Thuoác Taây

ABORN COMPOUND PHARMACY

2060 Aborn Road # 150B, San Jose, Ca 95121 (Goùc Capitol Expressway - Aborn)

Tel: (408) 238-3968 /238-8008 Fax: (408) 238-3978
(Baõi ñaäu xe chung vôùi tieäm aên Red Lobster)

TIN QUAN TROÏNG ÑAËC BIEÄT
Chuùng toâi vöøa thieát laäp xong moät phoøng baøo cheá theo ñuùng
tieâu chuaån Myõ Quoác ñaõ ñöôïc Boä Y Teá tieåu bang California
chuaån duyeät ñeå pha cheá caùc loaïi thuoác do caùc baùc só k eâ toa
cho beänh nhaân nhöng laïi khoâng coù baùn saún treân thò trö ôøng
hoaëc caùc loaïi thuoác beänh nhaân vaãn quen duøng nhöng nay
caùc haõng baøo cheá ñaõ ngöng saûn xuaát vì khoâng coù lôøi , keå caû
caùc loaïi thuoác uoáng hay duøng ngoaøi da , khoâng nhöõng cho
ngöôøi maø coøn cho caû gia suùc (pets) nöõa.

THUOÁC TAÂY ÑÖÔÏC GIAO TAÄN NHAØ MIEÃN PHÍ
1- Neáu ñaõ coù saún toa thuoác: chæ caàn goïi soá: ( 408) 238-3968 hoaëc soá
(408) 238-8008 laø Aborn Pharmacy seõ cho ngöôøi tôùi laáy toa vaø trao thuoác
taän nhaø sau vaøi giôø.
2- Neáu ñang ñi khaùm beänh: Haõy noùi vôùi baùc só fax toa thuoác vaø theû medical
hay baûo hieåm cuûa quí vò tôùi soá fax: 408-238-3978 laø thuoác seõ ñöôïc ñöa tôùi
taän nhaø quí vò trong voøng vaøi tieáng ñoàng hoà.
3- Trong tröôøng hôïp caàn mua thuoác theo toa baùc só cuõ (refill), duø tröôùc
ñaây ñaõ mua tieäm khaùc taïi baát cöù nôi naøo treân toaøn laõnh thoå Hoa Kyø, chæ
vieäc goïi soá 408-238-3968 hoaëc soá 408-238-8008 baát cöù luùc naøo, suoát 24
giôø moät ngaøy, 7 ngaøy moät tuaàn, thuoác seõ ñöôïc trao ñeán taän nhaø quí vò vaøo
ngaøy hoâm sau.
Quí vò naøo ñang höôûng chöông trình trôï gíup y teá cuûa tieåu bang (MEDICAL) duøng theû nhöïa traéng neáu ñaõ laõnh ñuû
6 moùn trong thaùng maø vaãn coøn caàn theâm thì boån tieäm vaãn coù theå xin Boä Y Teá caáp cho quí vò ñeå coù thuoác duøng.
Ngoaøi ra boån tieäm vaãn thöôøng xuyeân xin Boä Y Teá Tieåu Bang caáp mieãn phí caùc loaïi söõa ñaïi boå (nhö Ensure,
Boosb v.v..) cho caùc cuï ñang bò hay khoâng bò hö thaän, tieåu ñöôøng v.v....

Caùc coâng vieäc phuïc vuï noùi treân ñeàu hoaøn toaøn mieãn phí

Töø nay quí vò ñoàng höông taïi San Jose vaø vuøng phuï caän khoâng coøn phaûi lo ngaïi ñi mua thuoác Taây nöõa:
Xin cöù giao phoù taá caû cho chuùng toâi laø quí vò seõ coù ñaày ñuû thuoác duøng maø khoâng caàn böôùc chaân ra khoûi nhaø
Muoán bieát theâm chi tieát xin vaøo trang maïng www.ABORN PHARMACY.COM vaø www.DALANPHIM.COM
Duø trôøi gioâng, baõo, naéng, möa.. ABORN tieäm thuoác vaãn ñöa taän nhaø!

Chuùng toâi nhaän Medical vaø haàu heát caùc loaïi baûo hieåm
Luaät Khoa VN taïi Baéc Cali. 2015
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Trần Tú Minh, Bích Huyền, Minh Lý, Ái Lan v.v…
Dịp nầy, Ls Nguyễn Công Bình tuyên
bố Ban Chấp Hành cũ mãn nhiệm. Bà Ls Nam Thị
Hồng Vân, tân chủ tịch Hội mong mõi được sự hợp
tác của các thành viên để giúp cho Hội Luật Gia
được phát triển.

Từ trái: ông Ngô Sỹ Hùng, các Ls Hòang Đức Trí,
Trần Minh Nhựt, Trác Quan Trường

Từ trái: phu quân của Ls Đào Ngọc Thụy, các Ls
Đào Ngọc Thụy, Nam Thị Hồng Vân, Nguyễn Công
Bình

T.P Nguyễn Đức Huy và Ls Phan Thu Hương

Từ trái: Ls Nguyễn Hữu Thống, Ls Nam Thị Hồng
Vân, chị Dương Thị Tiến, Gs Quách Thị Nho, ông
Nguyễn Hữu Trương
Sau phần chào cờ Mỹ Việt và một phút mặc
niệm, một chương trình văn nghệ qua phần điều
khiển của ông Nguyễn Mạnh Hùng cùng ban nhạc
Vũ Huân đã đã được diễn ra một cách khá tốt đẹp .
Các màn họp ca ,song ca và đơn ca với các giọng ca
của các ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Vĩnh Thái
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Các chị tham dự tiệc
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,
Ls Đỗ Văn Quang Minh , ông Nguyễn Mạnh Hùng
và các ca sĩ
Màn nhạc cảnh Gái Xuân

Ông Nguyễn Vạn Bình

Ô. Nguyễn Mạnh Hùng
Ca sĩ Ái Lan

Chị Mai Lệ Hạnh
Ca sĩ Hồ Ngọc Lan

Mai Lệ Hạnh, Trần Mai
Hương, Minh Lý, Đào
Kiều Liên, Nguyễn Thu
Hà, Trần Hoàng Vân,
Dương Thị Tiến và giọng
ngâm cùa ông Nguyễn Sỹ
Hùng đã diễn ra thật vui
và thu hút cử tọa.
Xen kẻ là màn xổ số do Ls Bùi Thắng Lợi
Chị Trần Mai Hương và Bs Đào Kiều Liên
điều khiển.
Sau màn dạ vũ, buổi Tiệc Tân Xuân và Đại
Nguyễn Vạn Bình , Đỗ Văn Quang Minh cùng các
Hội
Thường
Niên của Hội Luật Gia đã được kết
chị Bích Huyền, Hồ Ngọc Lan, Ái Lan ,
thúc tốt đẹp vào 3 giờ trưa cùng ngày ./.
Luaät Khoa VN taïi Baéc Cali. 2015
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HOÄI NGOÄ TOAØN CAÀU

CÖÏU SINH VIEÂN LUAÄT KHOA SAIGON
LẦN THỨ 3 NĂM 2015.

Houston (Ý Dân -Nguyễn Vạn Bình): Hội
Ngộ Toàn Cầu Cựu Sinh Viên Luật Khoa Sàigon lần
thứ 3 nhân kỷ niệm 60 năm thành lập trường Luật
Sàigòn 1955-2015 đã được tổ chức tại Houston,
Texas vào các ngày 1,2,3 tháng 5 năm 2015 vừa
qua. Chương trình của đại hội gồm có : Ngày Tiền
Hội Ngộ, Dạ Tiệc Hội Ngộ và Chuyến đi Cruise sau
ngày hội ngộ.
I- NGÀY TIỀN HỘI NGỘ:
Khoảng 60 người đã tham dự Tiệc Tiền Hội
Ngộ vào 6 giờ tối ngày thứ sáu 1-5-2015 , trong đó
có Gs Nguyễn Mạnh Hùng từ Virginia tới và khoảng
30 cựu sinh viên từ xa về tham dự.
Sau phần nghi thức khai mạc, trưởng Ban
Tổ Chức, Ls Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng đã ngõ lời
chào mừng quí giáo sư và các đồng môn cùng giải
thích nguyên nhân đưa đến thực trạng ngày càng ít
các cựu sinh viên từ xa đến dự Hội Ngộ Toàn Cầu.
Thế nhưng CLBLKVN vẫn đứng ra tổ chức Hội
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Ngộ Toàn Cầu, dù biết sẽ có ít cựu sinh viên tham
dự, nhằm đạt ý nghĩa biểu tượng hơn là số lượng;
để có dịp nhắc nhớ đến Trường Mẹ, đến những kỷ
niệm một thời của tuổi trẻ thuộc nhiều thế hệ theo
học luật, với nhiều hoài bão, ước mơ khi ghi danh
học luật, để sau đó có niềm tự hào về các thành quả
vận dụng những kiến thức luật học vào đời sống
con người, trên các lãnh vực phục vụ con người,xã
hội và đất nước, trong thời gian ở trong nước hay ra
ngòai hải ngoại.
Chính vì mục đích
và ý nghĩa trên, Ban Tổ
Chức đã lấy chủ đề cho
cuộc Hội Ngộ Tòàn Cầu
năm nay 2015 là “Cựu
Sinh Viên Luật Khoa
Sàigòn, Niềm Tự Hào
Và Ước Mơ”
Kế tiếp là lời
tâm tình của Gs Nguyễn
Mạnh Hùng, rồi lần lượt
Luaät Khoa VN taïi Baéc Cali. 2015
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các cựu sinh viên từ xa lên tâm tình như Ts Lê Thiện Nam hành khúc” của Ls Võ Văn Dinh.
Cựu svlk Trần Hữu An đến
Ngọ, Ls Đoàn Thanh Liêm, Thẩm phán Trang Sĩ
từ Louisiana dịp nầy đã tuyên
Tấn, Luật sư Thầy Sáu Nguyễn Mạnh San….
đọc “Tuyên Ngôn Mùa Xuân
Sau khoảng một giờ tâm tình thân mật, đúng
2010 Của Cựu Sinh Viên Luật
7:00 PM Dạ Tiệc Tiền Hội Ngộ bắt đầu, với một số
Khoa Saigon Tham Dự Hội
tiết mục văn nghệ tự biên tự diễn của các cựu sinh
Ngộ Toàn Cầu Kỳ II Năm 2010
viên Luật Khoa Saigon dưới sự điều hợp chương
tại Houston, Texas, Hoa Kỳ”.
trình của ca sĩ Kim Phượng.
Ls Thiện Ý Nguyễn Văn
Buổi họp mặt đã kết thúc vào 9 tối cùng ngày .
Thắng Trưởng Ban Tổ Chức đã
lên
tiếng
chào
mừng
và nói về mục đích và nghĩa
II- DẠ TIỆC HỘI NGỘ:
Cuộc Hội Ngộ Toàn Cầu Cựu Sinh Viên Luật của cuộc Hội Ngộ Toàn Cầu Cựu Sinh Viên Luật
Khoa Saigon Lần Thứ III năm 2015 chính thức đã Khoa Saigon lần thứ III năm 2015 và giới thiệu các
diễn ra vào tối Thứ Bẩy 2 Tháng 5 năm 2015 tại nhân sự của Ban Tổ Chức gồm có các ông Tạ Ngọc
nhà hàng Ocean Palace trên đại lộ Bellaire vùng Quý,Nguyễn Ngọc Túy ,Đỗ Kim Bảng và Ls Ngô
Southwest Houston, với sự tham dự của khoảng Hữu Liễn và số quan khách tham dự .
450 cựu sinh viên luật khoa Sàigon cùng gia đình
và thân hữu.

Ban Tiếp Tân
Trong thành phần tham dự, chúng tôi nhận thấy
có các giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng đến từ Virginia
và Vũ Quốc Thùy đến từ Washington State.Khoảng
60 anh chị em cựu sinh viên Luật đến từ California,
Connecticut,
Louisiana,
Oklahoma,Virginia;
Washington DC, Washington State, Florida và một
số khác đến từ các thành phố ở xa Houston thuộc
tiểu bang Texas như Austin, Dallas, San Antonio…
Phần đông còn lại là ở Houston và các vùng phụ
cận, gồm các cựu sinh viên Luật Khoa Saigon, cựu
sinh viên các phân khoa bạn ..cùng các vị dân cử,
đại diện các chính đảng, hội đoàn và nhân sĩ ..
Sau nghi thức khai mạc, ban hợp ca của Câu
Lạc Bộ Luật Khoa đã hợp ca bài “Luật Khoa Việt
26

Thành phần Ban Tổ Chức
Sau đó, BTC đã trình chiếu đoạn video phần
phát biểu của Gs Vũ Quốc Thúc, nguyên Khoa
Trưởng Đại Học Luật Khoa Saigon (1957-1963).
Theo Gs Thúc cho biết theo thời gian, nay đã có
nhiều vị giáo sư đã qua đời. Nay thì các sinh viên
Luật cũng vào tuổi các cụ rồi..Gs Thúc hy vọng các
cựu sinh viên Luật tiếp tục
tinh thần đấu tranh cho dân
tộc. Đây là điểm qúi hóa. Gs
Thúc rất tin tưởng vào tương
lai tươi sáng của dân tộc .
Chính điểm nầy đại gia đình
Luật Khoa sẽ để lại một dấn
ấn sâu đậm trong dân tộc Việt
Luaät Khoa VN taïi Baéc Cali. 2015

. Ls Bùi Lệ Khanh, phu quân và Ls Nguyễn Văn Thắng
Dịp nầy , BTC đã đọc thư chúc mừng đến
Hội Ngộ của Gs Tạ Văn Tài từ tiểu bang MA, Hoa
Kỳ.
Kế đến lần lượt các Gs Vũ Quốc Thùy, Gs
Nguyễn Mạnh Hùng cùng các cựu sinh viên Luật
và thân hữu gồm có cựu thẩm phán Trang Sĩ Tấn,Bs
Vũ Ban, tiến sĩ Lê Thiện Ngọ,luật sư Bùi Lệ Khanh,
cùng phu quân là cựu SVLK Nguyễn Sĩ Tuất.và Ls
Nguyễn Thế Linh đã nói lên những kỷ niệm với
ngôi trường Luật Sàigòn và những ước vọng của
mình .

Nguyễn Thế Linh với những đóng góp cho Câu Lạc
Bộ LK trong 15 năm qua .
Ông Tạ Ngọc Qúy đã đọc bài tóm lược về
lịch sử của trường Luật Sàigòn,.
Sau đó, ông Đỗ Kim Bảng, Phó Chủ Tịch
Ngoại Vụ CLBLKVN, Phó Ban Tổ Chức đã ngỏ lời
cám ơn đến tất cả các cựu sinh viên luật khoa cùng
gia đình và thân hữu đã đóng góp tài chánh, công
sức giúp BTC có phương tiện thực hiện được cuốn
Kỷ Yếu Đại Học Luật Khoa Saigon (1955-1975) và
các chương trình sinh hoạt của cuộc Hội Ngô Toàn
Cầu Luật Khoa Saigon .và các giáo sư . các cựu sinh
viên Luật và thân hữu đã tham dự Hội Ngộ Toàn
Cầu của các cựu sinh viên Kỳ III năm 2015 cùng sự
giúp đở của các cơ quan truyền thông
Tiếp theo là phần Văn Nghệ chủ đề “Cựu
sinh viên Luật Khoa Saigon, niềm tự hào và ước
mơ” được tiếp tục dưới sự điều hợp linh hoạt của
hai MC: CSVLK Nguyễn Ngọc Túy (tức Ca sĩ Sơn
Huy) và ca sĩ Thanh Diệp.
Mở đầu phần văn nghệ chủ đề là bài “Việt
Nam, Việt Nam” do ban Hợp Ca CLBLKVN trình
bầy. Tiếp theo là bài “Trả Lại Em Yêu” được hai ca
sĩ Sơn Huy và Thanh Diệp đồng trình bầy.

Ban Hợp Ca của Câu Lạc Bộ LKVN
Ls Thắng trao quà lưu niệm đến Gs Nguyễn Mạnh
Chương trình văn nghệ đã thu hút và được
Hùng và Gs Vũ Quốc Thùy
sự tán thưởng nồng nhiệt của mọi người tham dự.
Các tiết mục đơn ca, song ca, tam ca AVT, hòa tấu
Sau đó, BTC đã trao quà lưu niệm đến hai đàn tranh, vũ khúc, nhạc cảnh… với các nhạc phẩm
Gs Nguyễn Mạnh Hùng và Gs Vũ Quốc Thùy. thịnh hành trong giới sinh viên đại học trước năm
Đồng thời hai giáo sư Thụy và Hùng cũng trao quà 1975 tại quê nhà đã được các cựu sinh viên và thân
ghi nhận công lao đến Ls Nguyễn Văn Thắng và Ls hữu lần lượt trình bầy.
Luaät Khoa VN taïi Baéc Cali. 2015

27

Chẳng hạn, tiết mục hòa tấu điêu luyện của
Ban Nhạc Hương Xưa, Liên khúc AVT “Mảnh Bằng”
và “Mãnh Lực Của Tiên Huyền” do tam ca cựu sinh
viên Ls Nguyễn Tiến Đạt, Ls Nguyễn Ngọc Hải và
Ls Đinh Khắc Tín đồng trình diễn. Màn vũ độc đáo
“Tấm Cám Thời Nay” với trang phục lộng lẫy do
Ban Vũ cựu nữ sinh Gia Long trình bầy đã được
nhiệt liệt tán thưởng. CSVLK ca sĩ Thiên Lan trong
nhạc phẩm “Con đường Tình Ta Đi” của Phạm Duy.
Cựu SVLK Lê Ngọc Liễng và ca sĩ Hồng Hà song ca
nhạc phẩm “Chỉ là giấc mơ qua”, nhạc ngoại quốc,
Trường Kỳ viết lời Việt. Ls Nguyễn Ngọc Hải trình
bầy nhạc phẩm “Sài Gòn Chỉ Vui Khi Các Anh Về”
một sáng tác của CSVLK ca sĩ Duy Trác….
Chương trình văn nghệ trở nên sôi động
được nhiều người chăm chú theo dõi đó là “ nhạc
cảnh Vua Quang Trung Đại Phá Quân Thanh” với
nhạc phẩm “Đại Đế Quang Trung” do ca nhạc sĩ
Nhật Hạnh sáng tác và cùng phu quân là nhà thơ Cù
Hoa Phong đạo diễn.
Một điều đáng tiếc là kịch vui “Chuyện
Chúng Mình Ngày Ấy” nhằm thể hiện chủ đề Hội
Ngộ đã không kịp trình diễn thì chương trình phải
chấm dứt do thời gian không cho phép.BTC xin cảm
ơn và cáo lỗi cùng các diễn viên Ls Nguyễn Tiến
Đạt, Cô Việt Bảo và thân hữu Đoàn Thanh, vì đã tốn
thời gian tập dượt mà đã không trình diễn được.
Chương trình Hội Ngộ được kết thúc bằng
bản hợp ca Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ của
Nguyễn Đức Quang .Các Giáo sư và một số cựu
sinh viên luật khoa Saigon tham dự Hội Ngộ đã
chụp hình lưu niệm trước sân
khấu và lưu luyến từ giã, chia
tay, không quên hẹn ngày tái
ngộ trong các cuộc họp mặt
khác trong tương lai.
Dịp nầy, quyển Kỷ Yếu Luật
Khoa dầy 500 trang, đóng
bìa cứng với nội dung phong
phú gồm nhiều bài viết của
các giáo sư, các cựu sinh viên
Luật cùng nhiều tại liệu, hình
ảnh giá trị đã được phân phát
đến tận tay các cử tọa tham dự.

Cuộc Hội Ngộ Toàn Cầu Cựu Sinh Viên Luật
Khoa Saigon được kết thúc bằng một chuyến du lịch
bằng thuyền (cruise) một tuần, với 38 cựu sinh viên
cùng gia đình và thân hữu tham dự.
Ngoài những sinh hoạt chung trên con tầu,
38 anh chị em cựu sinh viên Luật Khoa Saigon cùng
gia đình và thân hữu đã có ba buổi sinh hoạt tập thể
trên một phòng dành riêng đã được chị Lã Yến, phu
nhân của Ls Ngô Hữu Liễn, đặc trách giao tế đã liên
lạc ghi danh trước xin được sử dụng.
Chương trình sinh hoạt thật vui và sống
động, rất cảm động: ngoài những tâm tình của mỗi
cá nhân hay mỗi cặp vợ chồng về chủ đề Hội Ngộ
(Cựu sinh viên Luật Khoa Saigon, niềm tự hào và
ước mơ) và về những kỷ niệm khó quên được nhắc
nhớ nhân kỷ niệm 40 rời xa Quê Hương, sau biến cố
30-4-1975 (lúc đó bạn làm gì, ở đâu và đã vượt thoát
VC thế nào để có mặt hôm nay trên các vùng đất tự
do, trên con tầu này…). Xen kẻ những tâm tình là
các tiết mục cộng đồng ca hay đơn ca, với những ca
khúc Việt Nam, Việt Nam, Bạch Đằng Giang, Việt
Nam Quê Hương Ngạo Nghễ, Một Mẹ Trăm Con,
và một số bài ca thịnh hành trong các sinh hoạt văn
nghệ cộng đồng của sinh viên ngày xưa, làm sống
lại một thời tuổi trẻ đã qua. Một vài anh chị em đã
hát những bài hát tự biên, tự diễn “lời của mình,
nhạc của người” hay đọc những bài thơ sáng tác có
ý nghĩa liên quan đến chủ đề sinh hoạt.
Cuộc du ngoạn khởi hành từ Galveston ngày
3-5-2015, sau một tuần lênh đênh trên đại dương ,
ghé 3 nơi trong vùng vịnh Mexico và Nam Mỹ, đã
III - HẬU HỘI NGỘ: DU THUYỀN LÊNH ĐÊNH trở về binh an vào chủ nhật 10-5-2015./..
TRÊN BIỂN CẢ.
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777 North First Street, Suite 350, San Jose, Ca 95112
Tel: (408) 975-9787 / Fax: (408) 975-9969
Our new office is located on the 3rd floor of the Bank of America Building,
between W. Taylor St and West Mission St
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MOÄ
T THÔØI KYÛ NIEÄM
Caùc Giaùo Sö Luaät Khoa

Câ Thơ
Trường Luật Sàigòn - Trường Luật Cần

Các giáo sư cùng các sinh viên Luật Sàigòn

Trường Luật Cần Thơ trong ngày các sinh viên tốt nghiệp
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MOÄ
THÔØ
KYÛ
NIEÄM
CaùcTGiaù
o SöILuaä
t Khoa
Caùc Giaùo Sö Luaät

Gs Vũ Văn Mẫu

Gs Nguyễn Độ

Gs Vũ Quốc Thúc

Gs Mai Văn Lễ

Gs Nguyễn Cao Hách

Gs Nguyễn Văn Bông

Gs Châu Tiến Khương Gs Nguyễn Quang Quýnh

Gs Trần Văn Liêm

Gs Nguyễn Văn Canh

Gs Tạ Văn Tài

Gs Phan Tấn Chức
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Gs Bùi Tường Chiểu

Gs Nguyễn Ngọc Huy

Gs Trần Chánh Thành

Gs Bùi Tường Huân

Gs Vũ Quốc Thông

Gs Trần Văn Tuyên

Gs Vũ Văn Hiền

Gs Trần Nhu Tráng
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MOÄ
THÔØ
KYÛ
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CaùcTGiaù
o SöILuaä
t Khoa
Caùc Giaùo Sö Luaät

Các Giáo Sư của Đại Học Luật Khoa Sàigòn
Gs Nguyễn Văn Bông và Gs Tạ Văn Tài

Các Giáo Sư của Đại Học Luật Khoa Sàigòn

Gs Phạm Văn Thuyết
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Gs Nguyễn Mạnh Hùng

Gs Nguyễn Quốc Trị

Gs Quách Thị Nho

Gs Vũ Quốc Thùy

Gs Vũ Thị Việt Hương
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MOÄ
T THÔØI KYÛ NIEÄM
Caùc Giaùo Sö Luaät Khoa
Caùc Sinh Vieân Luaät Khoa Saøigoøn

Gs Nguyeãn Huy Ñaåu vaø caùc sinh vieân Luaät Saøigoøn toát nghieäp naêm 1962

Cacù sinh viên Luật Sàigòn tốt nghiệp niên khóa 1962
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MOÄ
T THÔØI KYÛ NIEÄM
Caùc Giaùo Sö Luaät Khoa
Caùc Thaåm Phaùn

TP Tối Cao Pháp Viện Trần Minh Tiết

Các Thẩm Phán của Tòa Sơ Thẩm Sàigòn năm 1971

Các TP Lê Quang Phục, Trần Thiện Đức, Lê Thế Hiển

TP Trần An Bài
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H.T.Nguyễn Thị Vệ

Đại Hội Các Thẩm Phán Công Tố năm 1974 tại Sàigòn

Phó Chưởng Lý Nguyễn Mạnh Nhụ

TP Phạm Văn Hàm

TP Trịnh Ngọc Dung

TP Nguyễn Văn Thành

TP Nguyễn Đức Huy

TP Vũ Mạnh
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Caùc Giaùo Sö Luaät Khoa
Caùc Luaät Sö

Ls Traàn Vaên Toát, cöïu thuû laõnh LS Ñoaøn vaø Ls Voõ Vaên Quan

Than
â thò Hoaiø Phöông

Tröông Hon
à g Thò Trinh

âÑoaøn Töôøng Myõ

Tran
à thò An
Ù h Tuyetá

Nguyen
ã Thuyù Loan

Nam Thò Hon
à g Van
â

Nguyen
ã Thò Chính
ù

à thò Thanh Thuyû
ã Phöôïng Huy Tran
Nguyeãn Thò
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Ls Traàn Vaên Tuyeân , cöïu thuû laõnh LSÑ

Huyen
à Ngocï Anh

. Quacùh Thò Nho

Buiø Leä Khanh

Nguyen
ã Syõ Thuyï

Tran
à Hoan
ø g Van
â

Nguyen
ã Tuyetá Mai
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Caùc Giaùo Sö Luaät Khoa
Caùc Luaät Sö

Pham
ï Nam Sacùh

Hoan
ø g Cô Long

Ngô Văn Tiệp

Nguyen
ã Ñan
ê g

Nguyen
ã Ñình Phöông
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Leâ Tun
ø g Lam
â

Nguyen
ã Höu
õ Thon
á g

Ngoâ Tan
è g Giao

Tran
à Minh Nhötï

Nguyen
ã Con
â g Bình

Phun
ø g Van
ê Tueä

Nguyễn Mai

Trịnh Quang Minh

Nguyễn Viết Đỉnh

Võ Văn Dinh

Huyn
ø h Quan Trung

Phan Tron
ï g Ham
ø

Nguyen
ã Van
ê Locä

Phaà m
ï N
ê goïc Anh

Tran
à Miã nh Lôø iï

Vuõ Ngocï Tuyen
à

Nguyen
ã Van
ï Bình

Ñoã Doan
õ Queá

Huyn
ø h Böu
û Khöông

Nguyen
ã Van
ê Than
é g
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MOÄT THÔØI KYÛ NIEÄM
Caùc Luaät Sö

Leâ Duy San

Ñoaøn Thanh Lieâm

Ñinh Thaønh Chaâu

Phuøng Vaên Tueä

Vuõ Ngoïc Anh

Voõ Duy Thöôûng

Tröông Tieán Ñaït

Vuõ Ngoïc Thuïy

Ñoã Ñöùc Haäu

Nguyeãn Ñình Sôn

Nguyeãn Minh Hieån

Traàn Bich Taäp
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Nguyeãn Thuùy Phöông

Nguyeãn Coâng Ñaøn

Traùc Quan Tröôøng

Leâ Coâng Taâm

Leâ Chí Hieáu

Traàn Ñöùc Thoâng

Hoaøng Ñöùc Trí

Leâ Nhö Thoï

Nguyeãn Tieán Ñaït

Nguyeãn Thaønh

Huyønh Quang Khaûi

Ñoã Xuaân Hieäp

Huyønh Văn Trai
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MOÄ
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Caùc Giaùo Sö Luaät Khoa
Caùc Luaät Sö

Traàn Thò Caåm

Leâ Thò Hoàng Dieãm

Nguyeãn Thò Chính

Phaïm Phuù An

Traàn Loan Phöôïng

Nguyeãn Thu Leâ

Traàn Thanh Haûi
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Tröông Hoàng Thò Trinh

Leâ Kim Ngoïc

Phaïm ngoïc Dung

Hoaøng Chaâu Qui

Nguyeãn Thò Quí

Phaïm Thu Hoàng

Nguyeãn Thò Chuùc

Phan Ngoïc Caån

Ñaøo Thò Tuyeàn

Nguyeãn Moäng Chaâu

Buøi Thaéng Lôïi

Nguyeãn Ngoïc Dung

Leâ Thò Kim Thanh

Ñaøo Ngoïc Thuïy

Nguyeãn Thò Hoøan

Phan Thu Höông

Ñoã Caåm Phöông

Traàn Thu Phöôïng
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CAÙC CÖÏU SINH VIEÂN LUAÄT KHOA
TAÏI BAÉC CALIFORNIA

ĐT Mã Sanh Nhơn

ĐT Trần Thanh Điền

HT Nguyễn Thanh Liêm Bs Nguyễn Thượng Vũ

Phạm Công Bạch

Tel : (408) 947-0265 Cell: (408)966-6062 Fax: (408) 292-6066

Trần Hữu An

Nguyễn Tòan

Bùi Tuyết Sơn

Nguyễn Tường Tâm

Ls Nguyễn Duy Tiếp

Ls Nguyễn Ngọc Diệp

Nguyễn Mạnh Hùng

Hùynh Lương Thiện

Đỗ Văn Huệ

Trần Tất Đạt
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Nguyễn Phú

Bs Trần Công Luyện

Ls Phạm Minh Anh

Phạm Huy Khuê

Nguyễn Bạch Túc

Phạm Hữu Diên

Vũ Công Quang

Nguyễn Hiền

Nguyễn Hòanh

Nguyễn Văn An
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MOÄ
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Caùc Giaùo Sö Luaät Khoa
Caùc Cöïu SV Luaät Saøigoøn

Cao AÙnh Nguyeät

Voõ Kim Tuaán

Voõ Thò Ngoïc Hoøa

Nguyeãn Myõ Ngoïc

Phaïm Minh Taâm
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Tröông Gia Vy

Thaùi Haø

Catherine Toá Ngoïc

Nguyeãn Song Haø

Kathy Traàn

Phan Xuaân Höông

Vuõ thò Gaám

Nguyeãn Thò Hoàng

Phan Thò Hoøa

TP Traàn Thanh Giang

Nguyeãn Baïch Yeán

Nguyeãn thò Ngoïc Mai

Nguyeãn Thò Nhung

Nguyeãn Thanh Höông

Nguyeãn Ngoïc Dung

Phaïm Lieân Höông

Ngoâ Vuõ Thu

Traàn Mai Höông

Traàn Nguyeät AÙnh

Vuõ Traàn Thanh Tuù
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CaùcTGiaù
o SöILuaä
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Caùc Cöïu SV Luaät Khoa

TP Traàn Khöông Trinh

Ls Nguyeãn Hoàng Nhuaän Gs Nguyeãn Trung Hoøa

Huyønh Vaên Yeân

Leâ Trung Taâm

Leâ Tích Sôn

Phaïm Höõu Ñieän

Nguyeãn Vaên Huøng

Laâm Quoác Baûo

Haø Ñình Huy

Leâ Thò Loäc

Löu Höõu Phuùc

Haø Nhö Vieät Anh
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Nguyeãn Huy Thuyeát

Nguyeãn Xuaân Sôn

LeâTrung Hieáu

Trì Ngoïc Bình

Nguyeãn Ñaêng Khoa

Phan Văn Hưng

Vuõ Vaên Chieán

Nguyeãn Vaên Leâ

Löu Anh Huøng

Leâ Moäng Nam

Löu Kim Yeán

Löu Kim Oanh
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MOÄ
T THÔØI KYÛ NIEÄM
Caùc Giaùo Sö Luaät Khoa
Caùc Cöïu SV Luaät Khoa

Ls Nguyeãn Töôøng Baù

Nguyeãn Höõu Tröông

Phaïm Maïnh Tuaán

Döông Thò Tieán

Ñoaøn Phuùc Höõu

Nguyeãn Thu Haø

Vuõ Höõu Tröôøng

Leâ Quang Truaät
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Nguyeãn Thò Phöông

Ñoã Höõu Phöông

Döông Dieân Nghò

Nguyeãn Gia Daàn

Nguyeãn Hoàng Xuyeán

Gs Leâ Ñình Cai

Nguyeãn Sang

Voõ Ñaäp

Traàn Taân

Phaïm Quang

Nguyeãn Vaïn Thaéng

Nguyeãn Quí Long

Hoaøng Uoâng Leã

Ls Nguyeãn Cao Thaêng

Ñoã Vaên Trieâm

Phaïm Vaên Thaønh

Nguyeãn Duy Thaønh
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Giáo Sư
QUÁCH THỊ NHO
giảng dạy môn
QUỐC TẾ
TƯ PHÁP

HÀ KIM TINH
1968 - 1972

CHÂU MINH HOÀNG
1968 - 1973

MÃ PHƯƠNG LIỄU
1970 - 1974

QUÁCH HUỆ ANH
1970 - 1974

TRẦN CHIÊU HIỀN
1970 - 1974

ĐẶNG T. MỸ HOA
1970 - 1974

TRẦN LINH PHƯỢNG
1970 - 1974

LÂM HỮU LỘC
1970 - 1974
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NGUYỄN T. TRƯƠNG
1970 - 1974

QUÁCH HUỆ LAN

LÊ MINH BỀN

ĐỖ VĂN ĐIỂN

NGUYỄN TẤN DƯỢC

NGÔ TRUNG DŨNG

NGÔ VĂN KIM

TRẦN TRUNG DŨNG

NGUYỄN HỮU LỤC
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T THÔØI KYÛ NIEÄM
Caùc Giaùo Sö Luaät Khoa
CAÙC THEÛ LUAÄT SÖ
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VAÊN BAÈNG CÖÛ NHAÂN LUAÄT SAØIGOØN - CAÀN THÔ
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ÑAÏI HOÏC LUAÄT KHOA SAØIGOØN
BAN GIAÕNG HUAÁN VAØ CAÙC MOÂN HOÏC

Đại Học Luật Khoa Sàigòn là một phân
khoa thuộc Viện Đại Học Sàigòn có trụ sở đặt tại
17 đường Duy Tân, Sài Gòn.

CÁC KHOA TRƯỞNG

GS NGUYEÃN VAÊN CANH

48

Điều khiển và quản trị công việc của trường
là nhiệm vụ của Khoa trưởng.
Hội Đồng Khoa trong một phiên khoáng đại
họp để bầu Khoa Trưởng với nhiệm kỳ 2 năm và chỉ
phục vụ 2 nhiệm kỳ.
Các Giáo sư sau đây lần lượt đảm nhiệm
chức vụ Khoa Trưởng từ 1956 cho đến 30 tháng 4
năm 1975:
-GS Vũ văn Mẫu (không rõ Phó Khoa Trưởng)
-GS Vũ quốc Thúc, như trên
-GS Nguyễn cao Hách, như trên
-GS Nguyễn Độ, GS Mai văn Lễ là Phó Khoa
trưởng
Luaät Khoa VN taïi Baéc Cali. 2015

-GS Bùi tường Chiểu, GS Phan tấn Chức, Phó
Khoa Trưởng. GS Chiểu phục vụ một nhiệm kỳ thì
thôi, vì đến tuổi về hưu.
-GS Vũ quốc Thông, có 2 Phó Khoa Trưởng là GS
Phan tấn Chức và GS Hồ thới Sang.
Cước chú: Vì có nhu cầu chấn chỉnh và cải tổ lại,
bắt nguồn từ bế tắc nghiêm trọng nhất là về thi cử
vào cuối năm 1972, Hội Đồng Khoa trong một phiên
họp bất thường bầu GS Nguyễn văn Canh vào chức
vụ Phụ tá Khoa Trưởng để lo nhiệm vụ này.
Dưới thời GS Khoa Trưởng Vũ quốc Thông,
hai Giáo sư Phó Khoa Trưởng tự ý rút lui dù mới chỉ
được bầu vào chức vụ ấy cùng với tân Khoa trưởng
ít tháng trước đó. Lý do là để tiếp sức cho chương
trình chấn chỉnh mà các “anh già” đưa ra. Danh từ
“các anh già” do GS Hồ thới Sang dùng để nói tới
các Giáo sư hàng đầu của trường, khi lại thăm tôi tại
nhà về vấn đề này.
Dịp này tôi có nhắc đến thi cử là một trong
nhiều khó khăn phải đương đầu.
Và riêng về vấn đề thi cử, ngoài những tệ
nạn lặt vặt đã công khai xảy ra v.v.., việc cấp bách
và ưu tiên hàng đầu phải giải quyết là việc chấm
bài thi và trả bài đã chấm cho trường cộng điểm và
ghi vào biên bản để công bố kết quả cho đúng hạn.
Thí dụ như số sinh viên Năm I quá đông, mà một
số giáo sư hàng đầu dạy Năm ấy. Đồng nghiệp lại
nể các vị ấy và có ngại ngùng không nói ra. Nếu
các giáo sư ấy không chấm điểm và trả bài thi đúng
hạn kỳ trong một lịch trình khắt khe, thì không làm
sao hoàn tất mỗi khoá thi đúng kỳ hạn để tránh việc
“khoá thi đặc biệt và duy nhất” xảy ra như vào
năm 1972. Năm đó, Kỳ thi khoá I mở ra vào tháng
6, đến tháng 12, chưa có kết quả, trong khi đó niên
học kế đã phải bắt đầu từ 3 tháng trước rồi. Trước
các khó khăn quá nhiều và quá lớn này, nhất là có
vấn đề tế nhị trong cách đối xử với các bậc đàn anh
khi phải giải quyết các khó khăn ấy, tôi tỏ ra e ngại
khi được giao phó thi hành công tác này, GS Sang
nói rõ và cũng bảo đảm rằng “anh làm gì thì tất cả
‘các anh già’ sẽ yểm trợ. Các anh ấy cử tôi đến gặp
anh về vấn đề này.”

BAN GIẢNG HUẤN

Đại Học Luật Sài gòn gồm 3 Ban: Công
Pháp, Tư Pháp và Kinh Tế.
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Mỗi Ban được coi là một trường nằm trong
Đại Học Luật Sài gòn. Các Giáo sư trong Ban Giảng
Huấn vào thời kỳ trước năm 1975 gồm:

: Từ phải qua trái:
Hàng đầu: GS Nguyễn huy Chiểu, GS Vũ quốc
Thúc, GS Nguyễn cao Hách.
Hàng 2: GS Lưu văn Bình, GS Nguyễn văn Canh.
Hàng 3: Thẩm phán,Tiến sĩ Hà như Vinh;
Hàng cuối: GS Tôn thất Trung Nghĩa; GS Nguyễn
xuân Lại; GS Vũ quốc Thuỳ

Ban Tư Pháp
Gs Vũ Văn Mẫu
GS Vũ văn Mẫu,
Thạc sĩ (1), Trưởng
Ban
GS Bùi tường Chiểu
GS Nguyễn huy
Chiểu
GS Nguyễn tấn
Thành
GS Trần văn Liêm
GS Nguyễn quang Quýnh
GS Đặng thị Tám
GS Vũ việt Hương
GS Vũ tam Tư
GS Nghiêm xuân Việt
GS Nguyễn văn Thành
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Ban Công Pháp
Gs Vũ Quốc
Thông

GS Trần thị Hoài Trân
GS Lê quế Chi
GS Nguyễn xuân Lại
GS Phó bá Hải
GS Nguyễn văn Canh
GS Trần như Tráng,
GS Lê đình Chi

Các giáo sư được chia làm 3 cấp: Giáo sư
thực thụ, Giáo sư Diễn Giảng và Giảng Sư. Giáo
sư được thăng cấp sau hai năm phục vụ.

GS Vũ quốc
Thông, Hàm Thạc
sĩ (2), Trưởng Ban
GS Nguyễn Độ
GS Nguyễn văn
Bông, Thạc sĩ (3)
GS Lê đình Chân
GS Lưu văn Bình
GS Tăng kim Đông

Ban Kinh Tế
Gs Vũ Quốc Thúc
GS Vũ quốc Thúc,
Thạc sĩ, Trưởng
Ban
GS Nguyễn cao
Hách, Thạc sĩ
GS Châu tiến
Khương
GS Phan tấn Chức

GS Mai văn Lễ
GS Hồ thới Sang
GS Trịnh đình Khải
GS Trần thiên Vọng, Hàm Thạc sĩ
GS Phạm văn Thuyết
GS Nguyễn hải Bình
GS Tôn thất Trung Nghĩa
GS Vũ quốc Thuỳ
GS Bùi tường Huân
GS Nguyễn văn Ngôn
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Từ phải sáng trái:
Hàng 1: GS Nguyễn cao Hách, GS Bùi tường
Chiểu.
Hàng 2: GS Nguyễn văn Canh, LS Thẩm phán
TCPV Trịnh xuân Ngạn;
Hàng 3: Thẩm phán, Tiến sĩ Hà như Vinh;
Hàng cuối: GS Vũ quốc Thuỳ, GS Vũ việt

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA BAN CỬ
NHÂN:
Chương trình học tại trường Luật Sài gòn được
chia ra làm 2 thời kỳ:
Thời kỳ I từ 1956 đến 1965: Học trình có 3 năm.
Chế độ 3 năm gồm có các môn:
-Năm thứ Nhất:
1) Dân Luật (một phần là Nhập Môn và
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phần chính còn lại là Luật Gia Đình);
2) Luật Hiến Pháp;
3) Quốc Tế Công Pháp;
4) Pháp Chế Sử;
5) Kinh Tế Học; và
6) Luật Pháp Đối Chiếu.

Học trình được tăng lên 4 năm. Trong 2 năm
đầu, sinh viên học cùng một môn, nhưng lên năm
thứ 3, sinh viên có thể chọn một trong 3 ngành: Tư
Pháp, Công Pháp và Kinh Tế.

-Năm thứ Hai:
1) Dân Luật (Luật Khế ước & Nghĩa vụ và Dân Sự
Phạm);
2) Luật Hành Chánh và Tố Tụng Hành Chánh;
3) Hình Luật và Hình Sự Tố Tụng;
4) Tài Chánh Công;
5) Kinh Tế Học;
6) Luật Pháp Đối Chiếu

Năm thứ I gồm:
1) Dân Luật;
2) Cổ Luật;
3) Quốc Tế Công Pháp;
4) Luật Hiến Pháp;
5) Kinh Tế Học;
6) Phát Triển Kinh Tế và Xã Hội;
7) Pháp Chế Sử;
8) Danh Từ Kinh Tế;
9) Luật Pháp Đối Chiếu (chọn tiếng Anh
hay Pháp).

-Năm thứ Ba: gồn 2 nhóm:
Nhóm I.
1) Dân Luật (Hương Hoả, Di Chúc, Thừa
kế);
2) Luật Thương Mại,
3) Dân Sự Tố Tụng;
4) Luật Lao Động và An Sinh Xã Hội;
5) Kinh tế Việt nam;
6) Luật Pháp Đối Chiếu ( Nhóm này gọi là
Vấn Đáp I);
Nhóm II:
1) Quốc tế Tư Pháp (Quốc Tịch);
2) Hình Luật Đặc Biệt;
3) Luật Hàng Hải;
4) Lịch Trình Học Thuyết Chính Trị;
5) Luật Bảo Hiểm;
6) Kinh Tế Việt nam;
7) Hội Thảo /thuyết trình/ thực tập (Vấn Đáp II).
Cước chú:
Vào cuối thập niên 1950, Môn Kinh Tế được chia
ra làm 2 phần
a) Nhập Môn; Các Học Thuyết Kinh Tế; Tiền Tệ
và Ngân Hàng. Môn học này được dạy ở Năm I,
Ban Cử Nhân;
b) Phân Phối Lợi Tức Quốc Gia, dạy ở năm II, Cử
Nhân.
Thời kỳ II từ 1966 trở về sau: Chế độ 4 năm
Luaät Khoa VN taïi Baéc Cali. 2015

Chương trình gồm các môn:

Năm thứ II gồm:
1) Dân Luật;
2) Luật Hành Chánh;
3) Kinh Tế Học;
4) Bang Giao Quốc Tế;
5) Tài Chánh Công;
6) Cổ Luật;
7) Hình Luật;
8) Danh từ Kinh tế;
9) Luật Đối Chiếu (tiếng Anh hay Pháp).
Năm thứ III. 3 Ban

Lực;

Pháp).

Ban Công Pháp, gồm:
1) Dân Luật;
2) Kinh tế Việt nam;
3) Tự Do Công Cộng;
4) Chính Trị Xã Hội Học;
5) Qui Chế Công Chức;
6) Phương Pháp Xã Hội Học;
7) Các Chính Đảng và các Đoàn Thể Áp
8) Tố Tụng Hành Chánh;
9) Gíam Sát Hành Chánh;
10) Luật Lao Động và An Sinh Xã Hội;
11) Luật Pháp Đối Chiếu (tiếng Anh hay
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Ban Tư Pháp gồm:
1) Dân Luật;
2) Luật Thương Mại;
3) Luật Lao Động và An Sinh Xã Hội;
4) Dân Sự Tố Tụng;
5) Kinh Tế Việt nam;
6) Cổ Luật;
7) Quốc tế Tư Pháp;
8) Hình Luật Đặc Biệt;
9) Tố Tụng Hành Chánh;
10) Hệ Thống Pháp Luật Trên Thế Giới;
11) Luật Pháp Đối Chiếu (tiếng Anh hay
Pháp).
Ban Kinh Tế, gồm:
1) Kinh tế Việt nam;
2) Thống Kê Học;
3) Dân Luật;
4) Luật Lao Động và An Sinh Xã Hội;
5) Kinh Toán Học;
6) Kinh Tế Học;
7) Luật Thương Mại;
8) Hoạt động Ngân Hàng;
9) Tố Tụng Hành Chánh;
10) Danh Từ Thương Mại.
Năm tứ IV. 3 Ban

14) Chính Sách Tiền Tệ và Thuế Khoá.
Ban Tư Pháp, gồm:
1) Dân Luật;
2) Luật Giao Thông;
3) Luật Hàng Hải;
4) Luật Hàng Không;
5) Tội Phạm Học;
6) Thủ Tục Chấp Hành Các Án Lệnh;
7) Kinh Tế Xí Nghiệp;
8) Luật Thuế Vụ;
9) Luật Bảo Hiểm;
10) Những Vấn Đề Chính Trị Quốc Tế
Hiện Đại;
11) Luật Đồng Bào Thiểu Số;
12) Quốc tế Tư Pháp;
13) Luật Thương Mại;
14) Luật Đối Chiếu.
Ban Kinh tế, gồm:
1) Dân Luật;
2) Kinh Tế Thế Giới;
3) Thống Kê Học;
4) Luật Lao Động và An Sinh Xã Hội;
5) Luật Thương Mại;
6) Kinh Tế Học;
7) Kinh Toán Học;
8) Toán Học;
9) Quản Trị Xí Nghiệp;
10) Nhân Khẩu Học.

Ban Công Pháp, gồm:
1) Dân Luật;
2) Phương Pháp thực hiện chính sách ngoai
giao: Chiến Tranh Chính Trị của Cộng Sản;
Cước chú: Các môn học chính là môn học toàn
3) Truyền Thông và Báo Chí;
niên. Các môn phụ là bán niên. Môn toàn niên là 80
4) Lịch Trình Học Thuyết Chính Trị;
giờ diễn giảng và bán niên: 40 giờ.
5) Chính Sách Đối Ngoại Trong Khối Tự
Do;
6) Chính Sách Đối Ngoại của Các Quốc
Gia Đông Nam Á;
7) Những Vấn Đề Chính Trị Quốc Tế Hiện
Đại;
8) Chính Sách Kinh Tế và Tiền Tệ Quốc
Tế;
9) Luật Pháp Đối Chiếu (Anh hay Pháp);
10) An Toàn Xã Hội;
11) Quốc tế Tư Pháp;
12) Luật Đồng Bào Thiểu Số;
13) Luật Thương Mại;
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TRAÀN VÓNH THAÙI,M.D.
Y KHOA GIA ÑÌNH VAØ CHUYEÂN KHOA NOÄI THÖÔNG

652 E. SANTA CLARA, SAN JOSE, CA 95112
(Goùc ñöôøng 14Th St & Santa Clara St. Tieän ñöôøng xe Bus soá 22, 64, 400, 81)

Tel: 408-294-2868

- American Board of Internal Medicine
- Member of American Medical Association
- Toát nghieäp haäu ñaïi hoïc Noäi Thöông Hoa Kyø

- Nguyeân Baùc só tröôûng beänh xaù Songkla,
Thailand,Galang, Indonesia
- Nguyeân Baùc só Urgent Care vuøng Berverly Hills, Los Angeles

NHAÄN LAØM BAÙC SÓ GIA ÑÌNH
NOÄI KHOA:
-

THAÀN KINH: Nhöùc ñaàu, choùng maët, run tay, maát nguû, teâ yeáu tay chaân
BEÄNH PHONG THAÁP: Ñau coå , ñau vai, ñau löng, ñau khôùp, ñau baép thòt
TIM MAÏCH: Cao maùu, yeáu tim, hoài hoäp, tim ñaäp khoâng ñeàu
HOÂ HAÁP: Ho, suyeån, khoù thôû, söng phoåi, lao phoåi.
TIEÂU HOÙA: Ñau lôû loeùt bao töû, oùi möûa, aên khoâng tieâu, ñaày hôi, ñau vieâm
gan, ñi caàu ra maùu, boùn, tieâu chaûy,
BEÄNH VEÀ MAÙU: Dö maùu, thieáu maùu, loaûng maùu, öng thö maùu.
BEÄNH: ñaùi ñöôøng, böôùu coå, maäp phì, suït caân
THAÄN: Saïn thaän, tieåu gaét, tieåu ra maùu,caùc chöùng vieâm ñöôøng tieåu.
BEÄNH: Giang mai, Hoa lieãu, truy luøng beänh AIDS.
DÒ ÖÙNG: Soå muõi, vieâm muõi, noåi meà ñay, ngöaù.
BEÄNH NGOAØI DA: Muïn tröùng caù, muïn boïc, muïn coùc, moà hoâi tay, chaân
moà hoâi naùch, phoûng, gaøu, ruïng toùc, nhieãm truøng da.
CAÙC BEÄNH MAÉT, TAI, MUÕI, HOÏNG, NOÅI MEÀ ÑAI, NGÖÙA.

NHI KHOA:
- Chaäm lôùn, noùng soát, ho, söng phoåi suyeån, khoø kheø, thòt dö, vieâm tai, vieâm hoïng, giun saùn, khaùm ñònh kyø

treû em laønh maïnh, khaùm vaø chích ngöøa nhaäp hoïc.

PHUÏ KHOA:

Huyeát traéng, nhieãm truøng, ngöøa thai, kinh nguyeät khoâng ñeàu, ñau buïng kinh, pap smear,
truy luøng ung thö töû cung & ngöïc.

TIEÅU GIAÛI PHAÅU: May veát thöông, thöông tích do taïi naïn
THÖÛ NGHIEÄM: Thöû maùu, nöôùc tieåu, phaân, thöû thai,
Choresterol, môû trong maùu, tieåu ñöôøng, böôùu coå,
ño ñieän taâm ñoà, sieâu aâm
* Chích ngöøa du lòch
* Chích ngöøa vieâm gan
* Chích ngöaø caûm cuùm
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GIÔØ KHAÙM BEÄNH:
Thöù Hai, Ba, Tö, Saùu: 9am - 6pm

Thöù Naêm vaø Thöù Baûy: 9am - 2pm

Chuû Nhaät nghæ
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ÑÔØI TOÂI
VÀ NGÀNH LUẬT

Gs VŨ QUỐC THÚC
Nguyên Khoa Trường Đại Học Luật Sàigòn

Tôi đậu Tú Tài , ban Triết Học , khóa tháng 6 năm

1939 . Trong buổi gặp gỡ chia tay ông Rossignol
giáo sư Triết của tôi ở Trường Trung Học Albert
Sarraut , Hànội , hỏi tôi : “ Anh định làm gì ? “ .
Khi tôi trả lời “ Có lẽ tôi học Luật !” , ông ta nói : “
Ngành Luật có thể đưa Anh tới mọi địa vị và cũng
có thể không đưa Anh tới đâu cả!” ( Le Droit peut
mener à tout et à rien !). Lời khuyên này khiến tôi
hoang mang : tôi quyết định ghi danh vào ban Toán
Lý Hóa ( P.C.B.) với hy vọng sau đó sẽ học Y Khoa
, như vậy còn có thể “ làm chủ “ tương lai của mình
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hơn là với bằng cử nhân Luật . Nhưng số Trời đã
định : học được hai tuần tôi chịu không nổi ! Vào
lớp học chỉ ngáp dài : lời thầy giảng chẳng khác
chi nước đổ đầu vịt , thế là tôi vội vã bỏ ban PCB
vã ghi danh học Luật vì chỉ còn vài ngày là hết hạn
. Vào trường này tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều
, lĩnh hội dễ dàng , do đó tốt nghiệp cử nhân luật
đúng kỳ hạn 3 năm ( 1939-1942).
Cũng như đa số bạn đồng học khác , ưu tư
của tôi sau khi tốt nghiệp là làm sao kiếm được kế
sinh nhai để khỏi nhờ vả gia đình . Trong hoàn cảnh
chính trị của nước ta vào thời điểm ấy ( Quân đội
Nhật chiếm đóng , Toàn Quyền Decoux theo chính
phủ Vichy nên vẫn tiếp tục cai trị , các tổ chức ái
quốc của ta thì chỉ có thể hoạt động ở Trung Hoa ,
trong những vùng do quân đội Tưởng Giới Thạch
kiểm soát , hoặc hoạt động bí mật trong nước để đợi
thời) lối thoát đương nhiên của các tân cử nhân luật
là làm công chức hay dạy học ở các trường trung
học tư thục . Làm luật sư ư ? Nghề này mặc nhiên
là một độc quyền của những tiến sĩ hay cử nhân luât
có Pháp tịch , do đó tôi không dám nghĩ tới !Thay vì
thi Tri Huyện để rồi làm quan như hầu hết các bạn
đồng khoa , tôi thi Biên Tập Viên hành chánh là
một ngạch mới được Chính quyền Thuộc địa Pháp
đặt ra để chuẩn bị cho người Việt thay thế dần dần
công chức Pháp trong các công sở trực thuộc Pháp
. Tôi thành thực thú nhận rằng lý do “ thầm kín “
của tôi chỉ là để có thể kiếm tiền mà vẫn ở lại các
thành phố lớn như Hànội , Huế hay Sàigòn . Tâm
trạng của tôi dễ hiểu : Tôi hãy còn là một thanh niên
độc thân nên tha thiết với nếp sống thành thị , không
muốn vùi thân ở một huyện lỵ nơi thôn quê ...Ðây
lại là một cơ may nữa cho tôi vì đúng lúc ấy Trường
Luật Hànội đặt thêm hai bằng Cao Học : Cao học Tư
Pháp ( Droit Privé) và Cao Học Kinh Tế Chính Trị
( Economie Politique ) . Với hai bằng Cao học này ,
sinh viên có thể xuất trình một luận án để lấy học vị
Tiến sĩ Luật . Trước đó , sau khi tốt nghiệp cử nhân
, sinh viên nào muốn học Tiến sĩ phải sang Pháp .
Tại sao chỉ có 2 chuyên khoa Tư Pháp và Kinh Tế
? Lý do : Nhà trường chỉ có 2 giáo sư thực thụ còn
hiện diện ở Hànội : G.s. Camerlynck ( Tư Pháp) và
G.s. Kherian ( Kinh Tế) . Dĩ nhiên , tôi đã ghi danh
theo học ban Tư Pháp để năm sau sẽ học Kinh Tế
. Số sinh viên có thể đếm trên đầu ngón tay : ngoài
tôi còn có bạn thân của tôi là anh Nguyễn Cao Hách
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.
Từ trái: Gs Vũ Quốc Thúc, Gs Vũ Quốc Thông,
Gs Nguyễn Huy Chiểu
Tháng 5 năm 1944, tôi đậu song 2 bằng Cao học
và bắt đầu nghĩ tới việc soạn thảo luận án Tiến sĩ
mặc dù chưa biết bao giờ mới có thể sang Pháp
xuất trình ! Chính lúc này , quân đội Ðồng Minh đổ
bộ ở Normandie và công cuộc giải phóng lục địa Âu
Châu bắt đầu .
Tôi đang tòng sự ở Phủ Toàn Quyền Hànội
: nếu Chế độ Vichy sụp đổ tất nhiên Toàn Quyền
Decoux sẽ mất chức ! Tôi đệ đơn dự kỳ thi Tri
Huyện tổ chức tháng 9 năm ấy , không phải vì tiên
đoán sẽ có biến cố chính trị : sự thực là tôi chẳng
biết chi hết , chỉ nghĩ đến tình trạng riêng tư của
mình thôi ! Tôi muốn về một vùng quê để thu thập
dữ kiện cần thiết cho cuốn luận án tôi đang soạn :
ở chức vụ huyện trưởng tôi hy vọng có thể thu thập
dễ dàng những dữ kiện ấy , có thế thôi ! Nhìn lại
quá khứ , tôi không khỏi nhận định là mình vô cùng
khờ khạo ! Nếu hồi đó tôi có một kiến thức sâu sắc
hơn về chính trị , có lẽ tôi đã hành động khác hẳn và
cuộc đờì cũng đã khác hẳn ! Âu cũng là Ðịnh Mệnh
và biết đâu “ thánh nhân “ chẳng đã “ đãi kẻ khù khờ
“!
Thế rồi các biến cố đã dồn dập xẩy ra : cũng
như nhiều dân Việt khác , tôi bị lôi cuốn theo cơn
lốc chính trị . Sau khi đậu thủ khoa kỳ thi Tri Huyện
tôi được bổ nhiệm tập sự ở Phủ Tổng Ðốc Hà Ðông
- nghĩa là ngay cạnh thành phố Hànội . Tháng 5 năm
1945 , tôi được cử làm Huyện Trưởng ở Hà Nam .
Nơi đây , cuối tháng 8 năm 1945 , tôi đã “ hân hoan
“ chuyển giao quyền hành cho Ủy Ban Cách Mạng
Việt Minh để trở về Hà nội làm Luật sư tập sự ở Toà
Thượng Thẩm . Sau cuộc đột biến quân sự đêm 19
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tháng 12 năm 1946 , tôi tản cư ra Chiến Khu 3 và
tới mùa thu 1947 thì được cử làm Ủy Viên Hành
Chính trong Ủy Ban Kháng Chiến tỉnh Hưng Yên
. Chính nhờ ở chức vụ này mà tôi đã biết rõ thực
chất của Mặt Trận Việt Minh : đó chỉ là một bình
phong để Ðảng Cộng Sản Ðông Dương thao túng
cuộc kháng chiến chống Pháp với mục đích không
còn che dấu nữa là thực hiện cuộc cách mạng vô sản
trên toàn cõi Ðông Dương . Cũng nhờ ở chức vụ
này mà tôi đã có thể theo sát các cuộc vận động để
đưa Cựu Hoàng Bảo Ðại lên ngôi vị Quốc Trưởng
của nước Việt Nam tái thống nhất . Một khi biết rõ
tình hình là như vậy , tôi đã không ngần ngại trở về
Hànội cùng toàn thể gia đình vào tháng 7 năm 1948
. Ðây quả thực là một hành động táo bạo , nếu không
muốn nói là liều lĩnh . Nhưng lúc đó , lòng tôi đã
quyết... Tháng 8 năm 1948 , tôi gửi một lá đơn lên
Thủ Tướng của Chính Phủ Trung Ương Lâm Thời
Việt Nam , mới thành lập , để xin cấp một học bổng
sang Pháp trình luận án Tiến sĩ Luật . Sau khi nhận
được đơn , Thủ Tướng Nguyễn Văn Xuân mời tôi
tới , cho tôi hay rằng trong tình trạng của tân chính
phủ lúc ấy , ông chưa thể cấp học bổng nhưng đề
nghị tôi làm việc trong văn phòng ông với tư cách
Công Cán Ủy Viên và hứa rằng sau 6 tháng ông sẽ
phái tôi sang Pháp làm việc : như vậy tôi vừa có
cách sinh sống vừa soạn thảo luận án Tiến sĩ . Tôi đã
nhận lời . Cơ may này đối với tôi hoàn toàn bất ngờ
: phải chăng là số Trời ?
Thủ Tướng Xuân đã giữ đúng lời hứa :
tháng 4 năm 1949 tôi được phép sang Pháp cùng
vợ bằng đường bể . Lợi dụng thời gian hiện diện ở
Paris , tôi soạn thảo một luận án về chủ đề “ Ảnh
hưởng của định chế làng xã trong sự tiến hóa của
nền kinh tế và xã hội Việt Nam “ ( Tựa Pháp ngữ
vắn tắt là L’Economie communaliste du Viêtnam )
. Tháng 5 năm 1950 , tôi được phép xuất trình luận
án và được cấp học vị Tiến sĩ Luật . Ðồng thời tôi
thi và đậu bằng Cao Học mới thiết lập ở Pháp là Cao
Học Kinh Tế Học ( Diplôme d’études supérieures
de Science Economique ) : với bằng Cao Học Kinh
Tế Chính Trị tôi đã có , tôi được phép đổi học vị
Tiến sĩ Luật thành học vị Tiến sĩ Kinh Tế vì luận án
của tôi liên can đến kinh tế và chính trị nhiều hơn là
với Tư Pháp . Cũng trong thời gian này , Chính phủ
Việt Nam chấm dứt coâng tác của tôi ở Pháp và cho
phép tôi hồi hương bằng đường bể ( như khi ra đi ).
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Trong khi đợi tầu ( khởi hành vào tháng 12
năm 1950 ) , ngẫu nhiên tôi thấy một bản thông cáo
ở trường Luật Khoa Ðại Học Paris loan tin là vào
trung tuần tháng 9 năm 1950 sẽ có kỳ thi tuyển giáo
sư thạc sĩ kinh tế học chung cho các trường đại học
trong Liên Hiệp Pháp . Muốn dự thi , phải có học
vị Tiến sĩ Kinh Tế và 3 bằng Cao Học ( Luật hay
Kinh tế) và phải là công dân Pháp hay công dân
Liên Hiệp Pháp . Nhận thấy tôi hội đủ điều kiện
nên nảy ý kiến : Tại sao mình không thử thời cơ
nộp đơn dự thí ? Biết đâu ... không ngáp được ruồi
! Vả chăng , đàng nào cũng phải ở Pháp cho tới
tháng 12 : như vậy có mất gì đâu ! Tôi nói thử thời
cơ vì việc dự thi của tôi có thể coi là liều lĩnh , 10
phần chắc hỏng đến 9 . Theo thường lệ , để chuẩn
bị kỳ thi , các ứng viên phải thực tập thuyết trình
và tranh luận cả năm dưới sự hướng dẫn của những
giáo sư lão thành , phải có những công cuộc khảo
cứu đã được công bố , và nhất là phải lập thành
những nhóm thí sinh gồm 3 ,4 .. người để giúp đỡ
nhau trong việc tìm kiếm tài liệu . Kyụ thi thạc sĩ
mở hàng năm nhưng chia ra bốn chuyên ngành : Tư
Pháp , Công Pháp , Pháp Chế Sử và Kinh Tế Học .
Hai ngành Tư Pháp và Pháp Chế Sử thì những năm
lẻ còn hai ngành Công Pháp và Kinh Tế Học thì thi
những năm chẵn : do đó nếu rớt thì phải đợi 2 năm
mới có thể thi lại . Dĩ nhiên , tôi đã phải dự thí “
đơn phương độc mã “ vì mới đậu Tiến Sĩ được mấy
tháng nên không thể gia nhập những nhóm đả có
sẵn . Hành động liều lĩnh của tôi không ngờ đã là
một cơ may vì trong số hơn năm chục thí sinh chỉ
có một mình tôi là ngoại quốc , được phép dự thi với
tư cách công dân Liên Hiệp Pháp : nhờ vậy mà ai
nấy đều hiếu kỳ xem “ thằng da vàng mũi tẹt “ này
khả năng ra sao mà dám đơn thương độc mã ứng
thi giáo sư giảng dạy Kinh tế học bằng tiếng Pháp
. Khóa thi này chỉ có 4 người trúng tuyển , trong đó
có ông Raymond Barre , đến năm 1976 được cử
làm Thủ Tướng Pháp.Dĩ nhiên , tôi đã rớt nhưng
được vào tới kyụ thuyết trình chót ( admissible ) ,
như vậy cũng là một thành tích bất ngờ đối với một
kẻ vừa đậu tiến sĩ được mấy tháng lại thi trong hoàn
cảnh cô đơn không bạn bè nào giúp đỡ . Chính vì
vậy mà sau kyụ thi , Ban gíám khảo muốn giúp tôi
, đề nghị cho tôi ở lại Pháp để làm việc trong Trung
Tâm Quốc Gia Khảo Cứu Khoa Học ( C.N.R.S. )
với tư cách nghiên cứu sinh . Nhưng tôi từ chối vì
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đã quyết định trở về nước . Cơ may của tôi là nhờ
vậy mà 27 năm sau kỳ thi , ông Raymond Barre
còn nhớ tên tôi can thiệp với Thủ Tướng Phạm Văn
Ðồng để tôi được di cư sang Pháp ... Âu cũng là
Ðịnh Mệnh !
Chiếc tầu chở tôi hồi hương lại cũng chính
là chiếc André Lebon đã chở tôi sang Pháp . Tầu
đi thẳng tới Hải Phòng nhưng ghé bến Sàigòn . Lợi
dụng cơ hội này tôi tới thăm ông Khérian , giáo sư
cũ của tôi ở Hànội , lúc đó giữ chức Khoa Trưởng
Luật Khoa Ðại Học . Nên biết rằng sau cuộc đảo
chính Nhật ngày 9 tháng 3 năm 1945 Phân khoa
Luật của Viện Ðại Học Hànội ngưng hoạt động ,
tới đầu năm 1947 mới hoạt động trở lại . Phân khoa
gồm 2 trung tâm, trung tâm chính ở Sàigòn nơi ông
Khérian , Khoa Trưởng , cư ngụ , trung tâm thứ hai
ở Hànội giao cho một nhóm giáo sư được gửi từ
Pháp sang công tác . Thời gian công tác giới hạn
trong một niên học , từ tháng 11 năm trước tới tháng
6 năm sau. Lý do : Hànội bị coi là một nhiệm sở ở
tiền tuyến vì đang có chiến tranh với Việt Minh .
Ông Khérian gặp tôi vui mừng khôn siết vì lúc đó
trung tâm Hànội không có ai phụ trách 2 môn kinh
tế toàn niên ( ở lớp Cử nhân 1 và Cử nhân 2 ) : ông
Khérian mời tôi làm giảng sư ( chargé de cours ) để
phụ trách cả hai môn kinh tế ở Hànội . Như vậy sự
hồi hương của tôi thật đúng lúc , chẳng khác chi có
một bàn tay vô hình ( main invisible ) sắp đặt trước
! Riêng đối với tôi thì đúng câu tục ngữ “ buồn ngủ
gặp chiếu manh” : Vì tôi cũng đang băn khoăn chưa
biết sẽ kiếm việc gì khi về tới Hànội
Tôi khởi sự dạy học từ trung tuần tháng 01
năm 1951 , nghĩa là chỉ mươi ngày sau khi về Hànội
.Ðối với một kẻ “ chân ướt chân ráo “ vào nghề
dạy đại học mà phải phụ trách hai môn toàn niên mỗi ngày 1 giờ - quả thật là vất vả vì muốn giảng
1 giờ cần soạn bài cả một buổi , có khi lâu hơn nữa
. Tôi dạy hơn 2 tuần thì nhận được quyết định của
ông Viện Trưởng Viện Ðại Học bổ nhiệm tôi làm
giảng sư với số lương tháng 5.000$ IC ( đồng bạc
Ðông Dương ) trong khi một đồng sự khác của tôi
ở trường Luật Hànội , người Pháp , có bằng Tiến
sĩ Luật , được trả 17.000$ IC . Tôi lập tức tới gặp
G.s. Heyraud , Giám Ðốc Trung Tâm Hànội , cho
ông ta biết rằng tôi không nhận quyết định và ngừng
dạy học kể từ hôm sau vì lý do Viện Ðại Học Hànội
không tôn trọng một nguyên tắc cơ bản của ngành
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đại học là “ làm việc như nhau thì thù lao như nhau
“ ( A travail égal salaire égal ) . G.s. Heyraud hoảng
sợ , yêu cầu tôi hoãn từ chức để ông ta gặp ông Viện
Trưởng đã . Ông Viện Trưởng lúc đó mới hiểu là
đã bị văn phòng của ông “ đánh lạc hướng “ : Ðiều
khiển văn phòng này là một nhóm công chức người
Việt , làm việc ở Nha Học Chính Pháp từ thời Toàn
Quyền Decoux , đầu óc còn nặng tinh thần “ dân
thuộc địa “ : họ tưởng rằng một giảng sư Việt Nam
thì phải thù lao giống như mọi công chức Việt Nam
tòng sự ở các công sở trước năm 1945 chứ không
thể trả lương như người Pháp . Phản ứng mạnh mẽ
của tôi bắt buộc Viện Ðại Học phảỉ xét lại toàn diện
vấn đề thù lao . Rút cục Viện đề nghị trả các giảng
sư người Việt 10.000$ , tức 10/17 số thù lao của
giảng sư người Pháp vì số sai biệt là tiền phụ cấp
ly hương (indemnité d’expatriation ) từ lâu được ấn
định là 7/10 lương căn bản . Tôi chấp nhận đề nghị
này vì thấy hợp lý : tôi là người Việt làm việc ở
nước mình , đâu có phải dân Pháp ly hương !
Cuối tháng 5 năm 1951 , toàn thể nhóm giáo
sư người Pháp ở Trường Luật Hànội trở về Pháp vì
hết hạn công tác : tôi được ủy quyền xử lý thường
vụ . Tới tháng 9 năm đó , không thấy một giáo sư
nào được Paris gửi sang trong khi giáo sư Khoa
Trưởng Khérian bận việc ở Sàigòn , tôi đành phải
tự mình tổ chức khóa thi mùa thu : Lợi dụng cơ hội
này tôi đã mời một số nhân vật Việt Nam có bằng
Tiến sĩ Luật tham gia ban giám khảo như quý vị
Luật sư Vũ Văn Hiền , Luật sư Bùi Tường Chiểu
, Luật sư Nguyễn Huy Chiểu , cùng một số thẩm
phán cao cấp Pháp thuộc toà Thượng Thẩm Hànội
. Các vị này đều vui vẻ hưởng ứng lời mời của tôi
: Ông Khérian chỉ cần ra Hànội một tuần lễ để chủ
tọa . Khóa thi diễn tiến rất đẹp đẽ . Sau đó tôi đã ngỏ
ý mời các nhân vật trên tiếp tục cộng tác với trường
Luật Hànội , để dạy một số môn luật . Ai nấy đều
nhận lời , coi đó là một công tác thích thú mặc dù
thù lao chẳng được bao nhiêu . Nhờ vậy Niên khóa
1951-1952 có thể khởi sự mặc dù nhóm giáo sư
của Paris vẫn chưa sang như đã hứa ! Mãi tới tháng
12 , một giáo sư thực thụ có nhiều kinh nghiệm về
Ðông Dương là Le Breton ,mới được cử tới Hànội
để phụ trách việc giảng huấn : ông này tưởng rằng
với ngạch trật khá cao của mình , thì đương nhiên
có quyền điều khiển Trung Tâm và tôi phải “ khúm
núm “ lãnh chỉ thị của ông . Ông ta nói thẳng với
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tôi :” Trong Ðại học , một vị giáo sư thực thụ có thể
coi như một tướng lãnh còn một kẻ đang thi thạc
sĩ thì ngang với một chuẩn úy . Như vậy Anh thừa
biết bổn phận của Anh ra sao rồi “ . Tôi trả lời ngay
: “Tôi hiện diện trong trường này là để thực thi
Thỏa Ước về Văn Hóa Giáo Dục ký kết giữa nước
Pháp và Quốc giaViệt Nam năm 1950 theo đó nếu
Khoa Trưởng là một ngưới Pháp thì phải có một Phó
Khoa Trưởng người Việt . Khoa Trưởng của Phân
Khoa Luật Học là ông Khérian , người Pháp , hiện
điều khiển Trung Tâm Sàigòn : như vậy tôi có trách
nhiệm điều khiển trung tâm Hànội với tư cách Phó
Khoa Trưởng mặc dù tôi chỉ mới dự tuyển Thạc
sĩ “ . Ông ta dọa tôi: “ Anh còn dự định thi thạc sĩ
nữa không ? “ Tôi nổi sùng trả lời : “ Je me fous
pas mal de votre agrégation !” ( Tôi bất cần học vị
thạc sĩ của các ông !) . Trước thái độ cứng cỏi của
tôi , Ông ta đành nhượng bộ nhưng tôi cũng đề nghị
là ông ta dùng chung với tôi văn phòng giám đốc
cũng như chiếc công xa : tôi dùng buổi sáng , ông
ta buổi chiều . Cách xử sự của tôi được ban lãnh
đạo Viện Ðại Học Hànội ( trong đó có G.s. Huard ,
Khoa Trưởng Y Khoa ) rất tán thưởng : tuy nhiên tôi
không khỏi e ngại là Le Breton sẽ thuật lại vụ này
cho Bộ Giáo Dục Pháp và tôi sẽ không còn hy vọng
gì trúng tuyển Thạc sĩ nếu sang Pháp thi lần thứ 2
vào năm 1952 .
Mặc dù vậy, tháng 6 năm 1952 , tôi vẫn xin
từ chức giám đốc Trung tâm Luật Khoa Hànội để
sang Paris dự kỳ thi Thạc sĩ Kinh Tế Học : tôi muốn
chứng tỏ rằng tôi muốn vào ngành giáo chức đại học
“ bằng cửa chính “ , không phải “ bằng cửa ngách “
! Ra đi một mình tôi đã định tâm nếu thi rớt , tôi sẽ
bỏ nghề dạy học để ghi danh làm luật sư !
Ðến đây tôi phải thẳng thắn công nhận rằng
Ban Giám Khảo kỳ thi Thạc sĩ năm 1952 đã có thái
độ rất “ quân tử “ : trong số 7 người được tuyển
tôi được xếp thứ 6 nghĩa là có quyền làm việc ở
trường Ðại Học Bordeaux trên đất Pháp chứ không
bắt buộc phải đi Hànội Dĩ nhiên , không chút do dự
, tôi tình nguyện đi Hànội . Trước khi hồi hương ,
tôi đích thân tới chào vị Cao Ủy của Quốc Gia Việt
Nam đương nhiệm ở Pháp là Hoàng Thân Bửu Lộc
. Ông này cũng là Tiến sĩ Luật . Khỏi nói là ông ta
rất mừng thấy tôi về nước phục vụ .
Các bạn đồng sự của tôi đồng thanh bầu tôi
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chính thức làm Phó Khoa Trưởng Phân Khoa Luật
Học , phụ trách điều khiển Trung tâm Hànội . Ðầu
năm 1954 , Hoàng Thân Bữu Lộc được cử làm Thủ
Tướng : ông đã mời tôi tham gia Nội các với chức
vụ Bộ Trưởng Quốc Gia Giáo Dục và Thanh Niên .
Ngoài tôi còn một số nhân vật từ trước vẫn ở Pháp
như Giáo sư Nguyễn Quốc Ðịnh , Luật sư Nguyễn
Ðắc Khê ... Từ 1/1/1954 tới cuối tháng 6 /1954 , tôi
nghỉ dạy học , nhưng lại hồi ngạch , ngay sau khi
Nội Các Bửu Lộc từ chức .
Sau khi Hiệp định Genève ngày 20.07.1954
được ký kết, toàn thể Viện Ðại Học Hà Nội , dưới
sự điều khiển của Giáo sư Y Khoa Trần Quang Ðệ
, di chuyển vào Sàigòn và trả lại chính quyền Quốc
Gia : Phân Khoa Luật Học được Việt hóa , điều này
có nghĩa là chuyển ngữ chính thức là tiếng Việt và
chương trình giảng huấn phải thay đổi cho phù hợp
với các mục tiêu của quốc gia Việt Nam . Các môn
kinh tế tài chính vì có tính cách quốc tế nên không
phải đổi nhiều : như vậy tinh thần cũng như nội
dung có thể duy trì nguyên vẹn .
Tôi chưa kịp dạy học trở lại thì được Tân
Thủ Tướng Ngô Ðình Diệm cử tham gia phái đoàn
Việt Nam sang Paris họp Hội Nghị Tứ Phương (
Pháp , Việt , Miên , Lào ) nhằm thanh toán các
định chế chung của Liên Hiệp Ðông Dương cũ như
; Viện Phát hành ( đồng bạc Ð.D ) , Viện Hối Ðoái
, Tổng Nha Ngân Khố , Tổng Nha Quan Thuế , Cơ
Quan Quản Lý Thương Cảng Sàigòn ...) .Hội nghị
kéo dài từ tháng 8 tới ngày 29 tháng 12/1954 mới
kết thúc Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam lấy lại chủ
quyền tiền tệ và tài chánh . Về tới Sàigòn ngày 31
tháng 12 , tôi được bổ nhiệm Phó Thống Ðốc Ngân
Hàng Quốc Gia để cùng ông Thống Ðốc Dương
Tấn Tài , ngay ngày hôm sau 1/1/1955 , lãnh nhận
Viện Phát Hành và Viện Hối Ðoái do Pháp chuyển
giao . Tháng 7 /1955 , tôi được cử làm Thống Ðốc
thay ông Dương Tấn Tài để thực hiện công tác đổi
toàn thể giấy bạc Ð.D đang lưu hành bằng giấy bạc
của Ngân Hàng Quồc Gia Việt Nam . Ðồng thời tôi
đã cùng một số chuyên gia kinh tế du học ở Pháp
và ở Mỹ về thiết lập Ngân Hàng Việt Nam Thương
Tín ngõ hầu yểm trợ giới doanh nghiệp Việt Nam .
Một lần nữa tôi lại phải xin nghỉ giả hạn
ở Viện Ðại Học để đảm nhiệm các chức vụ mới .
Rất may là bạn đồng sự của tôi , gíáo sư Vũ Văn
Mẫu , sau khi trúng tuyển Thạc sĩ ngành Tư Pháp ,
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cuối tháng 12/1953 , đã hồi hương đảm nhiệm chức
vụ Khoa Trưởng Trường Luật . Dưới sự điều khiển
khéo léo của G.s. Mẫu , công việc Việt hóa trường
Luật Sàigòn dã hoàn thành mỹ mãn .
Tháng 9 năm 1956 , tôi thôi làm Thống Ðốc
Ngân Hàng Quốc Gia và được bổ nhiệm làm Cố
Vấn cạnh Tổng Thống Ngô Ðình Diệm : tôi thỉnh
cầu ông Diệm coi đó chỉ là một danh hiệu để tôi có
thể dành toàn thời gian vào công cuộc dạy học . Sau
khi G.s. Vũ Văn Mẫu được bổ nhiệm Bộ Trưởng
Ngoại Giao ( 1957 ) tôi được anh em đồng sự bầu
làm Khoa Trưởng trường Luật Sàigỏn và giữ chức
vụ này tới ngày 1/11/1963 . Sau ngày này tôi tiếp
tục dạy học ở Trường Luật và còn nhận làm giảng
viên ở Học Viện Quốc Gia Hành Chánh cũng như
ở Trường Chính Trò Kinh Doanh Ðà Lạt . Ngay
sau khi được bổ nhiệm làm Trưởng Nhóm Nghiên
Cứu kế Hoạch Hậu Chiến (1967 ) rồi làm Quốc Vụ
Khanh (1968 - 1971) tôi vẫn không ngừng giảng
dạy vì tôi luôn luôn coi đó chỉ là những công tác
nhất thời .
Duyên nợ của tôi với trường Luật Sàigòn chỉ
thực sự chấm dứt vào tháng 5 năm 1975 . Tôi còn
nhớ mãi cái ngày “ trời đẹp lên cao “* ấy ! Sàigòn
mới thất thủ :chế độ Việt Nam Cộng Hoà không
còn nữa . Trường Luật Sàigòn sửa soạn đổi thành
Trường Kinh Tế cho phù hợp với chế độ mới . Thủ
Trưởng nhà trưởng là một người miền Bắc hình như
đã từng du học ở Pháp. Anh ta mời tôi tới văn phòng
, báo cho tôi biết rằng tôi không còn làm việc nữa
và đưa cho tôi một bao thư , nói là tiền bồi thường
. Trong bao thư có một số tiền tương đương với 2
tháng lương của tôi . Tôi chợt nhớ lại câu thơ của
Thế Lữ cảm đề tiểu thuyết Ðoạn tuyệt :
« Anh đi đường anh , tôi đường tôi :
Tình nghĩa đôi ta có thế thôi ! «
trích ở câu thơ :
« Hôm nay trời đẹp lên cao :
« Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn ! .
VŨ QUỐC THÚC
Ba Lê ,
một ngày quý đông năm Ất Dău 2006
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SINH VIÊN ĐOÀN LUẬT KHOA SÀIGON
SỰ HÌNH THÀNH-CƠ CẤU TỔ CHỨC–NHÂN SỰ ĐIỀU HÀNH
VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TỪ NĂM 1963 ĐẾN 1975

Soát.
II- CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ ĐIỀU
HÀNH:

LS VÕ DUY THƯỞNG
Lời phi lộ Sau khi tham khảo với các bạn đồng môn
đã có một thời tham gia các hoạt động trong sinh
hoạt ban đại diện sinh viên đoàn Luật khoa Saigon
(SVĐLKSG), không ai còn lưu giử các tài liệu về
cơ cấu tổ chức của Ban đại diện SVĐLKSG. Do đó,
những dữ kiện chúng tôi viết về đề mục nầy hoàn
toàn dựa vào trí nhớ và sự hiểu biết có giới hạn của
chúng tôi trong khoảng thời gian từ năm 1963 đến
năm 1975. Nếu có những chi tiết nào không hoàn
toàn chính xác xin các đồng môn bổ túc hoặc điều
chỉnh lại. Nội dung của bài viết nầy có sự góp ý của
đồng môn luật sư Lưu Vĩnh Khương, nguyên là cố
vấn của Ban Đại Diện SVĐLVSG niên khóa 19691970.
I- SỰ HÌNH THÀNH.
 	
Cơ cấu tổ chức   Ban Đại Diện Sinh Viên
Đoàn Luật Khoa Saìgon được soạn thảo thành văn
bản trong khoản thời gian sau biến cố ngày 1-111963 do hai  đồng môn Tô Lai Chánh (1) và Trần
Tự Lập (2) biên soạn và được chấp thuận thi hành.
Cơ cấu Ban Đại Diện SVĐLKSG  gồm ba cơ quan:
Đại Hội Đồng, Ban Chấp Hành và Hội Đồng Kiểm
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1. Đai Hội Đồng SVĐLKSG.
Đại Hội Đồng (ĐHĐ) là cơ quan tối cao của
Sinh Viên Đoàn Luật Khoa.
a. ĐHĐ được triệu tập thường niên để biểu
quyết chấp thuận chức vụ Trưởng Ban Tổ Chức bầu
cử cho hai cơ quan Ban Chấp Hành và Hội Đồng
Kiểm Soát. Thông thường đương kim Ban Chấp
Hành sẽ đề cử nguời đứng ra đãm trách chức vụ
Trưởng Ban Tổ Chức trước Đại Hội Đồng để xin
biểu quyết chấp thuận. Đây là một hình thức trưng
cầu sinh viên ý được triệu tập cho mỗi niên khóa
mới.
b. ĐHĐ có thể được triệu tập bất thường để
quyết định các vấn đề  trọng đại khi có những biến
cố xẩy ra ngoài nội qui, như quyền tự trị đại học bị
xâm phạm, quyết định bãi khóa trước các biến động
chính trị.
c. ĐHĐ được triệu tập với hình thức khá đặc
biệt, thường được tổ chức tại Giãng Đường 2 của
sinh viên năm thứ nhứt. ĐHĐ được xem là khai
mạc họp lệ với túc số sinh viên hiện diện 2/3 trên
tổng số SV ghi danh. Biểu quyết theo đa số quá bán
sinh viên hiện diện .
2. Ban chấp hành (BCH):
Ban Chấp Hành chiếu theo nội qui để thi
hành trách nhiệm phục vụ nhu cầu học tập, thông tin
liên lạc, tổ chức các sinh hoạt sinh viên về thể thao,
văn nghệ, xã hội... BCH còn có trách nhiệm bảo
vệ các quyền lợi thiết thực cho sinh viên đoàn luật
khoa khi có nhu cầu đặt ra. BCH thay mặt SVĐLK
để tham gia các sinh hoạt với các phân khoa trực
thuộc Viện Đại Học Saigon nói riêng và các Viện
Đại Học khác nói chung. Chẳng hạn như tham gia
hoặc ứng cử vào các chức vụ trong Tổng Hội Sinh
Viên Saigon.
Thể thức bầu cử cơ quan BCH:
a. Ứng cử theo hình thức liên danh 7 người
gồm các chức vụ: Chủ tịch, Phó Nội Vụ, Phó Kế
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Riêng ban học tập là ban có nhiều hoạt động bận rộn
nhất trong năm vì trách vụ thu thập tài liệu, ấn loát
và phân phối các sách giáo khoa của các giáo sư.
Sau nầy, đa số các giáo sư trường Luật tự ấn loát và
phát hành sách dạy môn học của mình mổi khi bắt
đầu niên khóa mới.
  B. Các hoạt động đối ngoại của Ban Đại
Diện SVĐLK mang một sắc thái đặc biệt trong đó
có các hoạt động mang tính cách thuần túy sinh viên
như phối hợp với sinh viên thuộc các phân khoa
khác trong các sinh hoạt thể thao, văn nghệ, từ thiện
hoặc tham gia vào sinh hoạt trong tổ chức Tổng Hội
Sinh Viên Saigon. Ngoài ra BĐD và SVĐLK còn
thường xuyên đối diện trước các thế lực chính trị
bên ngoài, nhất là chủ trương của cộng sản, muốn
lợi dụng danh nghĩa tập thể sinh viên luật cho các
mưu đồ chính trị riêng tư của họ, do đó đã tạo nên
lý do cho các cơ quan an ninh của chính quyền có cớ
xâm nhập và vi phạm vào nền tự trị đại học.
   C. Bối cảnh lịch sử, chính trị của đất
nước ảnh hưởng sâu đậm vào sinh hoạt và sự
hình thành SVĐLKSG và các tổ chức sinh viên
khác.
Nhân đây cũng nên nhắc qua bối cảnh lịch
sử và chính trị của đất nước đã ảnh hưởng sâu đậm
vào sinh hoạt nội bộ SVĐLKSG và trong lảnh vực
đối ngoại của Ban Đại Diện Trường Luật lúc bấy
giờ.
Sau biến cố ngày 1 tháng 11 năm 1963,
chính trường VN lâm vào tình trạng hổn loạn, hiến
pháp của nền Đệ Nhất VNCH bị hủy bỏ, đất nước
được điều hành bằng các Sắc Lệnh và các Quyết
Định Hành Chánh, trật tự xã hội rối tung.  Các tướng
lảnh quân đội liên tục thanh trừng nhau, hết “Đảo
Chánh“ đến “Chỉnh Lý”,”Biểu Dương Lưc Lượng”.
Kẻ thắng được lên cấp, kẻ thua phải giải ngũ hoặc
lưu vong. Câu vè diễu cợt quen thuộc vào lúc đó là
“Thắng làm vua thua làm đại sứ”. Đất nước liên tục
thay ngôi đổi chủ . Hiến Pháp, luật pháp điều hành
guồng máy quốc gia trước đây bị hủy bỏ gây nên
tình trạng cái cũ bị hủy bỏ, cái mới chưa hình thành.
Mỗi tướng quân tự “đẻ” các luật lệ và hiến chương
thuận lợi cho mình. Quái thai nhất là “Hiến Chương
Vũng Tàu” ra đời và bị chết yểu. Ông Tướng đẻ ra
hiến chương nầy sau một thời gian cầm quyền được
III/- CÁC HOẠT ĐỘNG.
  A. Các hoạt động đối nội liên quan đến tiển đưa ra phi trường với nấm đất mang theo đi
các sinh hoạt học tập, xã hội, văn nghệ, thể thao... đài biệt xứ. Các tướng quân lãnh đạo mới lên cầm

Hoạch, Phó Ngoại Vụ, Tổng Thư Ký, phó Tổng
Thư Ký và Thủ Qũy. Bầu cử theo lối phổ thông
đầu phiếu, cử tri gồm tất cả sinh viên các lớp có ghi
danh hợp lệ. Sau khi đắc cử, Ban Chấp Hành sẽ bổ
nhiệm các Trưởng Ban chuyên trách về các lãnh
vực như Ban Học Tập, Ban Thể Thao , Ban Xã
Hội, Ban Văn Nghệ, …
b. Sinh hoạt tranh cử của các Liên Danh tại
trường Luật Saigon thường diển ra rất sinh động
qua các hình thức bích chương, tranh ảnh, truyền
đơn để giới thiệu ứng cử viên và lập trường của
Liên Danh ra tranh cử.
c. Liên Danh được tuyên bố đắc cử khi đạt
đa số phiếu của sinh viên ghi danh hợp lệ đi bầu.
     	
d. Danh sách các chủ tịch ban chấp hành
SVĐLKSG:
           - Tô Lai Chánh                        1963-1964
           - Phạm Văn Lập                      1964-1965
          - Mai Văn Tỵ                           1965-1966
           - Trần Minh Nhựt                    1966-1967
- Nguyễn Đăng Trừng
1967-1968
           - Nguyễn Văn Thành               1968-1969
           - Võ Duy Thưởng                    1969-1970
           - Lê Khắc Sinh Nhựt                1970-1971
          - Trương Văn Banh                  1971-1972
- Nguyễn Văn Hoàng
1972-1973
-Nguyễn Văn Tiến
1973-1974
- Lê Đình Phát
1974-1975
3. Hội Đồng Kiểm Soát (HĐKS)
HĐKS có nhiệm vụ kiểm sóat tài chánh và
các hoạt động của Ban Chấp Hành theo nội qui.
Các Kiểm Soát Viên trong HĐKS là đại diện cho
quyền lợi riêng của mỗi lớp.
Chức vụ Kiểm Soát Viên ứng cử theo hình
thức đơn danh và được bầu theo từng năm hoc,
sinh viên mỗi  lớp chọn 2 Kiểm Soát Viên. Sau khi
đắc cử, các Kiểm Soát Viên hợp lại thành lập Hội
Đồng Kiểm Soát gồm : Chủ tịch, Phó Chủ tịch và
Tổng thư ký .
Nói chung Điều lệ SVĐLKSG khá chặt
chẻ. Có vài lần, các nhóm sinh hoạt muốn tu chính,
nhưng điều kiện triệu tập Đại Hội Đồng khá gắt gao
nên đến cuối cùng vẫn không thay đổi được.
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quyền và hứa hẹn viết lại hiến pháp mới cho nền
Đệ Nhị Cộng Hòa. Trong tiến trình hình thành tân
hiến pháp, trưởng khối đa số Quốc Hội Lập Hiến là
dân biểu Trần Văn Văn bị ám sát. Bên cạnh đó, một
số chính trị gia hoạt đầu, kể cả Cộng Sản núp bóng
tôn giáo phát   xuất từ “Viện Hóa Đạo-Phật Giáo
Ấn Quang” kích động biểu tình, đình công, bãi thị;
xen kẻ có thêm việc tổ chức phản biểu tình thuộc
lực lượng “Công Giáo Hố Nai” điều động, những
cảnh bạo động xảy ra hằng ngày, gây chia rẻ tôn
giáo, gây bất ổn xả hội.
 	
Trong bối cảnh đó các tổ chức sinh viên hình
thành. Các lãnh tụ sinh viên và các tổ chức sinh viên
phát sinh từ các cuộc biểu tình trước đó đã đứng ra
thành lập các Ban Đai Diên sinh viên tại  mỗi phân
khoa đại học. Tổng Hội Sinh Viên cũng hình thành
vào thời điểm đó. Nhiệm kỳ đầu tiên với 3 liên danh
tranh cử, anh Lê hữu Bôi đắc cử nhiệm kỳ đầu tiên.
Nhiệm kỳ 2, anh Trần quang Trí (QGHC) đắc cử
nhưng bị hành hung có thương tích và trụ sở Tổng
Hội SinhViên tọa lạc tại số 4 đường Duy Tân bị
xâm nhập đốt phá.

Ban Đai Diện thời nầy, từ 1963 đến 67, duy trì đoàn
kết giửa các nhóm sinh viên cùng lập trường rất tốt.
Đây là nhóm đặt nền tảng cho SVĐLKSG, kéo dài
nhứt (4 nhiệm kỳ). Về phía chánh quyền, “cảnh sát
chìm” xuất hiện thường xuyên, ngày càng lộ liễu ra
nhưng trong trạng thái theo dỏi và bất động.
- Vào những năm 63-64,  64-65, song song
với các cuộc biểu tình, có vài nhóm sinh viên xuất
phát từ Củ Chi, Bình Long, Long An…âm thầm
tuyên truyền móc nối  các sinh viên đến từ các tỉnh
xa. Họ chưa ra mặt tuyên truyền Cộng sản mà chỉ
bắt đầu ca tụng các phong trào thanh niên tiền chiến.
Trong nhóm nầy, có sinh viên trường luật Võ văn
Thôn (4) đã  bị bắt  sau khi ký vào “Tuyên Ngôn
Dân Tộc Tự Quyết” cùng với luật sư Nguyễn Long
và bác sĩ Phạm Khắc Huyến. Năm 1966,  BS Huyến
và 6 người nữa đã  bị Thủ Tướng Phan Huy Quát
tống  xuất qua  cầu Bến Hải. Từ đó nhóm sinh viên
nầy biến mất.
 	
- Sau “Biến động miền Trung”  66-67, một
số sinh viên cộng sản từ miền Trung như Nguyễn
Đăng Trừng , Lê Hiếu Đằng, Trịnh Đình Ban, Đỗ
Hữu Cảnh… ra mặt hoạt động rất tích cực tại trường
SINH HOẠT SVĐLKSG VÀO NHỮNG NIÊN Luật. Đặc điểm của họ là bản thân sống rất khắc
KHÓA 63-64, 64-65, 65-66, 66-67.
khổ, nhưng phương tiện sinh hoạt lại rất dồi dào;
Chịu cùng ảnh hưởng của các biến động các tuần san, bán nguyệt san Đất Mới, Khai Phá in
chính trị và xã hội trong thời điểm đó, sinh hoạt sinh phát không với số lượng lớn.
viên Luật vào những niên khóa 63-64, 64-65, 65-66,
66-67 xuất hiện các  nhóm sinh viên “thân Cộng” BAN ĐẠI DIỆN SVĐLKSG NIÊN KHÓA 1967núp bóng ”PG Ấn Quang”, một số từ trong nội bộ 1968:
sinh viên  Luật và một số  từ bên ngoài xâm nhập
Năm 1967, do sinh viên Vũ Quốc Thùy
vào. Nhóm sinh viên nầy hằng ngày tranh chiếm làm Trưởng Ban Bầu Cử , Liên danh Nguyễn đăng
micro trong giảng đường sách động biểu tình. Đối Trừng đắc cử  niên khóa 67-68, chấm dứt thời đại
kháng với các sách động nói trên, ngoài các sinh của nhóm sinh viên Tô Lai Chánh kéo dài từ 63
viên bình thường không đồng ý với lập luận sách đến 67.
động của nhóm người nầy, còn có các Sinh Viên
Đắc cử Ban Đại Diện Luật Khoa, Nguyễn
Thanh Niên Công Giáo. Tuy nhiên hình thức đối Đăng Trừng, nắm luôn Tổng Hội Sinh Viên Saigon
kháng nói trên thường phát xuất từ động lực cá nhân và Đại Học Xá Minh  Mạng. Cao điểm và sinh hoạt
của các sinh viên và đã xảy ra cảnh đánh nhau ngay nổi bật của nhóm nầy là tổ chức “Tết Quang Trung”
trong khuôn viên nhà trường.
vào dịp Tết Mậu Thân (1968). Mặc dù  năm Mậu
- Trong thời gian anh Tô Lai Chánh   Thân nầy khộng có một móc lịch sử nào liên quan
hướng dẫn ban đại diện, anh đặt trọng tâm sinh đến chiến thắng Đống Đa.Họ tổ chức nấu bánh
hoạt của sinh viên thuần túy vào các lảnh vực thể chưng mừng Tết tại  Đại Học Saigon vả điều đáng
thao, xã hội, tránh không can thiệp   vào các sinh chú ý là trường Trung Học các tỉnh cũng đồng loạt
hoạt có tính cách chánh trị. Tuy không đặt trọng tâm tổ chức ăn mừng. Họ mượn lời tuyên cáo của Vua
vào sinh hoạt chánh trị nhưng nhóm của anh Tô Lai Quang Trung  “…27 ăn Tết trước, mùng 3 chiến
Chánh xác định lập trường  Quốc gia rất rõ rệt. Các thắng, mùng 5 ăn Tết lại…”  Họ tập họp sinh viên
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học sinh chuẩn bị đón mừng “Giải Phóng Quân”
chiến thắng.!!!  Tuy nhiên, trời bất dung gian, sau
cuộc Tổng Tấn Công Tết Mậu Thân của Cộng Sản
thất bại, nhóm Lê Hiếu Đằng, Nguyễn đăng Trừng
và những tên sinh viên cộng sản bị lộ diện phải bỏ
trốn vào mật khu .
BAN ĐẠI DIỆN SVĐLKSG NIÊN KHÓA 19681969:
Sau cuộc Tổng Tấn Công Mậu Thân của
Cộng Sản vào các thành phố miền Nam. Bọn chúng
đã tàn phá thành phố, sát hại đồng bào. Tinh thần
chống cộng của dân chúng miền Nam lúc đó lên rất
cao. Tại trường Luật, sinh viên Nguyễn văn Thành
đắc cử BĐD niên khóa 68-89, nhóm anh Thành có
lập trường chống Cộng rất mãnh liệt, không khoan
nhựơng, sẳn sàng  đánh dẹp, tịch thu truyền đơn, xé
bỏ bích chương của các nhóm sinh viên khác trong
sân trường nếu không có sự chấp thuận trước của
BĐD. Trước đây, mặc dầu nhóm của anh Nguyễn
Văn Thành tuy ít sinh hoạt tại trường Luật nhưng
từ năm 1963-64, các sinh viên trong nhóm nầy đã
ra mặt chống lại các cuộc biểu tình xách động của
sinh viên Cộng sản núp bóng “Viện Hóa Đạo-Phật
Giáo Ấn Quang”.
Vào thời điểm nầy, lực lượng Cảnh Sát cũng
có nhu cầu truy quét sinh viên cộng sản nằm vùng
nên đã hổ trợ ngầm Ban đại diện của anh Nguyễn
Văn Thành. Cảnh Sát đã bắt giử các tên Cộng Sản
ngay trong sân trường, trước cửa lớp học. Sự xuất
hiên  lộ liễu, thường xuyên, kém tế nhị của lực lượng
an ninh, cảnh sát dần dần làm sinh viên mất cãm
tình. Cụm từ “chống Cộng mướn” được nhóm sinh
viên cộng sản  tung ra nhằm gán ghép cho những
sinh viên có lập trường Quốc Gia, khiến trong dư
luận sinh viên  cãm thấy mặc cãm và khó chịu.
   BAN ĐẠI DIỆN SVĐLKSG NIÊN KHÓA
1969-1970:
 	
Cuộc Bầu Cử niên khóa nầy diển ra cuộc
cạnh tranh quyết liệt trong sinh hoạt SVĐLKSG.
Phía Cộng sản tập họp hết các sinh viên thân Cộng
từ các phân khoa khác đến ghi danh trường Luật
đễ bỏ phiếu. Họ chuẫn bị  những gương  mặt sáng
giá chưa bị lộ thành lập một liên danh ra tranh  cử,
quyết chiếm cho bằng được BĐD-SV Luật. Trước
sự kiện số sinh viên ghi danh gia tăng bất thường,
phía cơ quan an ninh cũng nhận ra điều nầy nên
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khuyến khích nhân viên Cảnh Sát, Tình Báo có đủ
điều kiện cũng ghi danh. Tưởng cũng nên nói sơ
lược về Trường Luật, đây là phân khoa ghi danh
tự do, không qua thi tuyển, bình thường đã có hơn
10.000 sinh viên ghi danh. Sinh viên Luật gồm đủ
thành phần xả hội, có số sinh viên và những trí
thức trẻ quan tâm dến chánh trị hơn hết trong các
phân  khoa. Vị trí trường Luật lại nằm ngay Trung
tâm thành phố, giữa các cơ quan công quyền.   
 	
Bầu cử BĐD sinh viên Trường Luật niên
khóa 1969-1970 là một cuộc đấu tranh ý thức chánh
trị quốc cộng rõ rệt, không còn riêng của SV Luật
mà của cả sinh viên Sàigon nói chung. Đây là sự lựa
chọn xác định lập trường và sự trưởng thành chánh
trị của  sinh viên Saigon.
Có 3 liên danh tranh cử, một liên danh
gồm nhóm sinh viên có lập trường “thân Cộng”
như Trịnh Đình Ban, Đỗ Hữu Cảnh, Nguyễn Đăng
Liêm ... (sau năm 1975, những sinh viên nầy hiện
nguyên hình là cán bộ Cộng Sản); và hai liên danh
sinh viên với lập trường QUỐC GIA nhưng có chủ
trương, phương thức sinh hoạt khác biệt: một bên là
liên danh chống Cộng mạnh mẽ theo phương thức
“đánh dẹp”, có sự hổ trợ của Chánh Quyền; một bên
là liên danh  độc lập chống Cộng theo phương thức
đấu tranh chánh trị với Cộng Sản trong khuôn khổ
Tự Trị Đại Học của nhóm Tương Trợ Tự Sinh (Tự
Lực Cánh Sinh). Kết quả bỏ phiếu, đại đa số sinh
viên đã chọn  lập trường sinh viên quốc gia của nhóm
Tương Trợ Tự Sinh do sinh viên  Võ Duy Thưởng
thụ ủy. Về lập trường, mục tiêu, phương thức sinh
hoạt của nhóm Tương Trợ Tự Sinh được viết trong
phần phụ đính. Trong buổi trình diện BĐD được tổ
chức tại Giảng Đường 2 có sự chủ tọa của Quốc Vụ
Khanh Đặc Trách Văn Hóa Mai Thọ Truyền và giáo
sư Khoa Trưởng Nguyễn Độ.
- Về đối nội, sinh hoạt học tập,  xã hội , thể
thao của BĐD niên khóa 1969-1970 đạt được nhiều
thành quả tốt đẹp. Ban Thể Thao do anh Nguyễn
Cao Thăng hướng dẫn gồm có các sinh viên Phạm
Như Thành, Trần Chấp Toàn, Trần Tuấn Anh đã đem
về cho trường Luật các giải vô địch Liên Viện bóng
bàn nam, sinh viên Đào Hoàng Mỹ đoạt giải vô
địch Liên Viện bóng bàn nữ, sinh viên Oanh Oanh
đọat giải vô địch bơi lội nữ sinh viên Saigon. Về
túc cầu, có sinh viên luật Lưu Hữu Phúc thay mặt
sinh viên Saigòn trong những trận đấu túc cầu Liên
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Viện. Ban văn nghệ Luật khoa quy tụ nhiều tài năng
của trường Luật như: Hồng Thiện, Phi Huệ, Thạch
Thảo, Nguyễn Chánh Tín, Bích Trâm đã tham dự
các chương trình văn nghệ và thể thao Đại Hội
Thanh Niên tại Vũng Tàu; viếng thăm và trình diển
tại các quân trường Võ Bị Quốc Gia, Trường Chiến
Tranh Chánh Trị Đà Lạt.
- Về đối ngoại, với lập trường  Sinh viên
Quốc Gia yêu Tự Do - Hoạt động độc lập với
chánh   quyền và tất cả đảng phái của BĐD Luật
khoa được nhiều BĐD phân khoa khác tán đồng.
Đây là một nhiệm  kỳ có nhiều biến động trong sinh
hoạt trường Luật nói riêng và trong tất cả các phân
khoa thuộc Viện Đại Học Saigon nói chung. Các
biến động nầy bắt nguồn từ các nhóm sinh viên
cộng sản phát động trong giới sinh viên các phân
khoa và Tổng Hội Sinh Viên để xách động chống
chính quyền, gây bất ổn chánh trị và làm xáo trộn
an ninh trật tự công cộng.
Trong thời gian này, phía công lực đã bắt
nhiều sinh viên   Cộng sản, trong đó có sinh viên
cộng sản Huỳnh Tấn Mẫm, chủ tịch Tổng Hội
Sinh Viên Saigon tại Đại Học Xá Minh Mạng
vào khoảng tháng 3 năm 1970. Việc chánh quyền
giam giữ sinh viên Huỳnh Tấn Mẫm quá thời gian
luật định mà không đem ra xét xử trước tòa án là
duyên cớ để cộng sản kích động biểu tình tại các
phân khoa đại học Saigòn. Hội đồng đại diện sinh
viên Saigòn cũng lập ra “Ủy ban tranh đấu chống
đàn áp sinh viên”. Bên ngoài, xuất hiện các nhóm
sinh viên học sinh tranh đấu, các dân biểu, giáo sư,
trí thức và báo chí đối lập, thiên tả hoặc thân Cộng
mở nhiều đợt biểu tình, tuyệt thực đòi thả sinh viên
Huỳnh Tấn Mẫm và các sinh viên bị bắt.  Những
cuộc biểu tình rần rộ, bải khóa đã có tiếng vang tại
Sài Gòn và được giới phản chiến ngoài nước làm
ồn ào lên.
Ban Đại Diện trường Luật với chủ
trương  giữ yên cho môi trường học tập ,vạch trần
âm mưu và   cô lập sinh viên Cộng Sản đang trà
trộn để tuyên truyền, sách động biểu tình, phá rối
an ninh trật tự công cộng. Trong tình thần thượng
tôn Hiến Pháp và bình đẳng trước Pháp luật, BĐD
đòi hỏi chánh quyền phải đưa sinh viên  Huỳnh Tấn
Mẩm ra xét xử “công khai và minh bạch” như mọi
công dân khác khi phạm pháp.   BĐD trường Luật
chủ động mời  Đại Diện các phân khoa đại học khác
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đến họp trong văn phòng BĐD để  thảo luận về tình
trạng biến động trong sinh viên. BDD Luật phân
tích sự bất hợp lý khi xách động biểu tình, đòi trả
tự do cho can phạm mà hoàn toàn không biết hồ sơ
tội phạm. Lập trường đó được BĐD các phân khoa
đồng tình và họp báo công bố. Sau đó, chánh quyền
cũng chấp nhận đưa Huỳnh Tấn Mẫm ra xét xử tại
tòa án Quân sự. Một kế hoạch lớn của Cộng Sản bị
“Xì lớp”, họ bắt đầu kết án BDD luật.
Nhân đây, cũng xin nói thêm về những khó
khăn đã xẩy ra cho nhóm sinh viên quốc gia với lập
trường độc lập, một mặt không lệ thuộc chánh quyền
hoặc các đảng phái chánh trị, một mặt phải đối diện
với thành phần sinh viên cộng sản, đã chịu nhiều
áp lực nặng nề từ mọi phía. Trong lúc BĐD trường
Luật đang hợp với Đại Diện các phân khoa đại học
khác trong văn phòng BĐD, thảo luận về tình trạng
biến động trong sinh viên, phó trưởng ty cảnh sát
quận ba đã  chỉ huy lực lượng Cảnh Sát xâm nhập
trường Luật, vi phạm quyền Tự Trị Đại Học, giải
tán phiên hợp và lập biên bản truy tố chủ tịch BCH
Võ Duy Thưởng 2 lần về tội hội họp bất hợp pháp
ngay tại bên trong khuôn viên trường Luật. Tại tòa
sơ thẩm Saigòn, luật sư Lưu Vĩnh Khương, thay mặt
BĐD sinh viên Luật, phản bác hành động cảnh sát
lập biên bản ngay tại bên trong khuôn viên trường
Luật, vi phạm quyền Tự Trị Đại Học, xin tòa hủy án
về hình thức và được tòa xác nhận.
- Tham dự hội nghị quốc tế: Ban Đại Diện
SVĐLKSG tham dư Hôị Nghị Tổ Chức Thanh
Niên Liên Minh Á Châu Chống Cộng tại Đài Bắc
năm 1969.
Về hoạt động đối ngoại, BDD Luật khoa
cũng có nhiều giao dịch và trao đổi quan niệm với
sinh viên nước ngoài. Năm 1969, đáp lời mời của Tổ
chức Thanh Niên Liên Minh Á Châu Chống Cộng,
Ban Đại Diện SVĐLKSG đã đến Đài Bắc tham dự
hội nghị của tổ chức nầy. Đây là một tổ chức thanh
niên quốc tế nối kết các quốc gia Á châu trong nỗ
lực yểm trợ các hoạt động chống chủ nghĩa Cộng
Sản và chống độc tài. Chương trình đại hội bao gồm
phần trình bày và trao đổi kinh nghiệm về vai trò
thanh niên sinh viên trong công cuộc chống chủ
nghĩa Cộng sản và độc tài. Xen vào các  buổi hợp
còn có chương trình thăm viếng thủ đô Đài Bắc, Đài
Nam, Hoa Liên... Điểm đặc biệt đáng chú ý là chánh
phủ Trung Hoa Dân Quốc lúc bấy giờ rất chú trọng
Luaät Khoa VN taïi Baéc Cali. 2015

đến sinh hoạt thanh niên sinh viên và đánh giá cao
vai trò của thành phần trí thức trẻ nầy. Ông Tưởng
Kinh Quốc lúc đó là  Phó Thủ Tướng kiêm Tổng
Trưởng Giáo Dục và còn là chủ tich Tỗng Đoàn
Thanh Niên Sinh Viên Trung Hoa Dân Quốc. Trong
buổi tiệc bế mạc đại hội, phái đoàn BĐD trường Luật
đã chụp hình lưu niệm chung với  PhóThủ Tướng
Tưởng Kinh Quốc.  Kèm theo đây, tấm hình cũ kỷ
theo năm tháng, một kỷ niệm duy nhất của chúng
tôi còn sót lại trong sinh hoạt SVĐLK Saigòn. Nhìn
trong hình, theo thứ tự từ trái sang phải như sau: sv
Nguyễn Đức Lâm, sv Phạm Đình Khuyến, sv Phan
Văn Thức, Phó Thủ Tướng Tưởng Kinh Quốc, sv
Võ Duy Thưởng, sv Lưu Vĩnh Khương và sv Mai
Văn Hiền.
Theo lịch trình đã dự trù vào năm 1970, phái
đoàn viên sinh viên các nước sẽ tái hợp để tiếp tục
trao đổi ý kiến tiến tới thành lập môt Tổng Đoàn
Thanh Niên Liên Minh Á Châu Chống Cộng. Đến
kỳ họp, Ban Tổ Chức đã gởi thư mời trực tiếp đến
các thành viên Ban Đai Diện Luật Khoa. Theo thủ
tục hành chánh, BĐD Luật khoa phải thông qua
Tổng Nha Thanh Niên. Và sau đó đã nhận được
sự trả lời với đề nghị của chính Tổng Giám Đốc
Thanh Niên lúc ấy là Đại Tá Lê ngũ Hiệp xin “chia
lại” cho Tổng Nha Thanh Niên 4 chỗ. BĐD Luật
khoa đã từ chối lời đề nghị nầy và quyết đinh hủy
bỏ luôn sự tham dự. Trên nguyên tắc, Hôị Nghị Tổ
Chức Thanh Niên Liên Minh Á Châu Chống Cộng
là một tổ chức mang sắc thái sinh hoạt chính trị,
chống cộng và chống độc tài trong khi thực chất của
Tổng Nha Thanh Niên chỉ chú trọng về thể dục và
thể thao. Kể lại chuyện nầy, không nhằm ý định chỉ
trích cơ quan hành chánh hay cá nhân nào mà chỉ
để có cái nhìn về bề trái của sinh hoạt sinh viên và
sự khó khăn của người sinh viên quốc gia hoạt động
độc lập vào lúc bấy giờ.
BAN ĐẠI DIỆN SVĐLKSG NIÊN KHÓA 19701971.
Sinh Viên Đoàn Luật Khoa Saigòn một lần
nữa quyết định về lập trường Quốc-Cộng trong
cuộc bầu cử BĐD sinh viên Luật niên khóa 70-71.
Cuộc bầu cử nầy diển ra giữa liên danh sinh viên
cộng sản do Trịnh Đình Ban (Bảy Điểm) thụ ủy và
liên danh sinh viên quốc gia, đại diện nhóm Tương
Trợ Tự Sinh, do sinh viên Lê Khắc Sinh Nhật thụ
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ủy. Giống như cuộc bầu cử BĐD trường Luật niên
khóa 69-70, các sinh viên thân cộng trong các phân
khoa khác cũng đã đổ xô về trường Luật để ghi danh
bỏ phiếu cho sinh viên cộng sản Trịnh Đình Ban. Vì
nhu cầu chính trị, cộng sản bỏ rất nhiều tiền để tranh
cử, quyết chiếm cho được tư cách BĐD trường Luật
nhưng kết quả bầu cử, đại đa số sinh viên Luật đã
bỏ lá phiếu tín nhiệm lập trường sinh viên quốc gia
của Lê Khắc Sinh Nhật.
SÁT HẠI SINH VIÊN LÊ KHẮC SINH NHẬT
(LKSN).
Bầu cử Ban Đại diện Tổng hội SVSG niên
khoá 1970 – 1971 được tổ chức tại Trung tâm Quốc
gia Nông nghiệp (Nông Lâm Súc), có 2 liên danh
tranh cử : Huỳnh   tấn Mẫm và Lý Bữu Lâm (Lê
khắc Sinh Nhật ứng cử Phó Chủ tịch ). Có 16 phân
khoa tham dự,  khi đang kiểm phiếu kết quả nghiêng
về liên danh Lý Bửu Lâm với 9 phiếu được bầu (đa
số quá bán) và còn một số phiếu chưa kiểm, bọn
Cộng Sản dở ngay thủ đoạn đê tiện, chúng nhảy lên
bục đá đổ thùng phiếu và ẩu đả hỗn loạn, phá vở
cuộc bầu cử, ngăn không cho công  bố kết quả .
Đây là một kế hoạch có toan tính trước của
cộng sản vì họ đã dự kiến kết quả bầu cử qua lập
trường của BDD các phân khoa. Bọn Cộng Sản đã
tiên liệu thế thất bại nên thuê mướn bọn côn đồ không
phảỉ là sinh viên đến phá hoại, chúng là những vỏ
sĩ chuyên đâm thuê chém mướn. BĐD Luật đã nhận
diện bọn nầy nhưng anh Lê Khắc Sinh Nhật đề nghị
bỏ qua. (Lê Khắc Sinh Nhật mặc dù đứng vị trí Phó
chủ tịch nhưng là người có uy thế quyết định trong
liên danh)
Lúc nầy các anh chị trong nhóm Tự Sinh,
từ lớp của anh Võ Duy Thưởng trở lên, hầu hết đã
tốt nghiệp và nhận nhiệm chức ở xa nhưng cũng
về trường tư vấn cho LKSN nên tuyên bố đắc cử
và tiếp thu ngay trụ sở Tổng Hội SVSG  “đừng để
đêm dài lắm mộng “. LKSN với bản chất ôn hòa,
cho rằng lập trường các phân khoa đã rỏ, dù có bầu
cử lại cũng thắng cử. Hai ngày trước khi bi ám sát,
LKSN đã triệu tập phiên họp các phân khoa để bàn
việc công khai tổ chức bầu cử lại .
Để ngăn chận bầu cử lại, ngày 28-6-1971,
Thành Đoàn Cộng Sản bắn chết sinh viên Lê
Khắc  Sinh Nhật ngay tại hành lang trường Luật Sài
Gòn. Ban ám sát Thành Đoàn cộng sản cử 2 tên tới
Đại Học Luật Khoa,  nhận là người nhà muốn gặp
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Lê Khắc Sinh Nhật có việc cần. Lúc đó, sắp tới mùa
thi cuối năm, LKSN đang hướng dẫn sinh viên năm
thứ nhất về cách thức thi cử tại một giảng đường.
Nhật vừa ra tới hành lang, thì một tên móc súng
bắn liền 3 phát vào ngực. Hắn phóng lên một chiếc
Honda có đồng bọn nổ máy chờ sẵn. Hắn ném lại
một quả lựu đạn nhưng may mắn, lựu đạn không
nổ. Cảnh sát gác bên ngoài bắn 3 phát chỉ thiên và
1 phát trúng chân tên sát thủ. Sau đó Cảnh  Sát đã
bắt  cả 2 tên tại Bệnh Viện Chợ Rẩy do 1 người lái
cyclo máy trình báo. Tòa quân sự tuyên án tử hình 2
tên nầy, nhưng gia đình LKSN, vốn là Mục Sư Tin
Lành đã xin ân xá khỏi án tử hình, giảm làm chung
thân.
Thành Đoàn Cộng Sản giết SV Lê Khắc Sinh
Nhật (LKSN) vì 3 lý do:
1- Công Sản giết LKSN nhằm loại trừ một
đối thủ nguy hiểm .
Cộng sản đã nhận thấy mối nguy  từ   các
sinh viên thuần túy, có tinh thần quốc gia.   Cộng
sản cũng  thấy rỏ  LKSN tuy là Phó chủ tịch nhưng
là linh hồn của liên danh tranh cử THSV, là người
có tư thế quyết định. LKSN là người của nhóm Tự
Sinh. Năm trước chính nhóm nầy, qua BĐD của anh
Võ Duy Thưởng đã phá hỏng kế hoặch xách động
gây rối của cộng sản đòi trả tự do không xét xử cho
Huỳnh Tấn Mẫm.
2- Ngăn chận sự phát triển của các nhóm
sinh viên quốc gia thuần túy , hoạt  động độc lập
với chánh quyền, không đảng phái,   đang hình
thành và bắt đầu tổ chức qui mô.
Lập trường sinh viên Quốc gia hoạt động
độc lập đang được đa số  sinh viên hưởng ứng.  Hai
cuộc bầu cử  liên tiếp tại trường Luật trong 2 niên
khóa 69-70, 70-71, lập trường nầy đã  đánh bại  lập
trường Cộng Sản một cách thảm hại. Trong cuộc
tranh cử Ban đại diện sinh viên Luật niên khoá
1970-1971, sinh viên Lê Khắc Sinh Nhật  trong vị
trí thụ ủy liên danh có khuynh hướng quốc gia đã
đánh bại liên danh Trịnh Đình Ban (Bảy Điểm), do
Thành đoàn Cộng sản tận lực hổ trợ. Và tiếp theo
đó, Lê Khắc Sinh Nhật lại tham gia liên danh Lý
Bửu Lâm với chức vụ Phó Chủ tịch Nội vụ trong
cuộc bầu cử Tổng hội SVSG và đã đắc cử như vừa
nêu trên . Lập trường sinh viên quốc gia nầy bắt đầu
ảnh hưởng sâu rộng và được đa số BĐD các phân
khoa tán đồng.
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3- Nhằm mục đích lưu nhiệm BĐD Tổng
Hội SVSG  của  Huỳnh tấn Mẫm, để làm bàn đạp
ủng hộ liên danh tranh cử Tổng Thống VNCH sẽ
tổ chức trong năm 1971.
Mục tiêu của cộng sản là dựa vào kết quả
cuộc bầu cử THSVSG coi như chưa tuyên bố và âm
mưu sát hại sinh viên LKSN để tạo ra tình trạng bất
an trong giới sinh viên, giúp cho Huỳnh Tấn Mẫm
có lý do tự tuyên bố lưu nhiệm. Và xa hơn nửa,
cộng sản muốn xử dụng BĐD và trụ sở Tổng Hội do
Huỳnh Tấn Mẫm lảnh đạo dùng làm bàn đạp vận
động bầu cử, ủng hộ cho liên danh tranh cử Tổng
Thống VNCH sẽ tổ chức trong năm 1971. Đây sẽ
là cơ sở tuyên truyền hợp pháp, nơi tiếp xúc báo
chí và các nhân vật đối lập, hội tụ các phong trào
, ủy ban, mặt trận hình thành theo giai đoạn. Cộng
Sản bằng mọi giá phải duy trì cơ sở hợp pháp mà
chúng đã nuôi dưỡng từ năm 1967 như việc Cộng
sản đã dùng BDD Luật của Nguyễn đăng Trừng
nắm THSVSG    để chuẩn bi cho mục tiêu Tổng
Tấn  Công Tết Mậu Thân trước đây.
Nhưng ý đồ không thành,  chúng giết sinh viên
LKSN  để hù dọa nhưng kết quả  trái ngược.  Ngay
khi LKSN vừa ngã xuống, SVDLK đã trả lời :”Một
LKSN nằm xuống hàng ngàn LKSN khác đứng
lên “ và cũng ngay đêm canh thức trước khi vĩnh
biệt LKSN, một số sinh viên  kích động đã  tự phát
đánh đuổi cả bọn  Huỳnh Tấn Mẩm và chiếm trụ sở
Tổng Hội. Sau đó sinh viên Lý Bữu Lâm tuyên bố
đắc cử THSVSG.
Bị thất bại trong cuộc bầu cử Tổng Hội Sinh
Viên và mất trụ sở Tổng Hội, Huỳnh Tấn Mẫm ngay
lập tức   họp một số sinh viên tại Tổng Vụ Thanh
Niên Phật Tử, số 294 Công Lý, vào ngày 28-7-1971
để bầu ra một tổ chức ma lấy tên là “Tổng Hội Sinh
Viên Việt Nam” do Huỳnh Tấn Mẫm làm Chủ tịch
với ý đồ  tiếp tục làm cơ sở vận đông bầu cử Tổng
Thống -VNCH. Tổ chức nầy không đại diện cho ai,
không lừa được ai cả, ngoại trừ  Phó Tổng ThốngThiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ. Ông Kỳ đã cho
Huỳnh Tấn Mẫm mượn dinh Quốc Khách làm trụ
sở và cựu Đại Tướng Dương văn Minh đã cúc cung
Huỳnh Tấn Mẫm hơn 6 tháng. Cả 2 vị nầy vì lợi ích
chánh trị của riêng mình đã tiếp tay cho Cộng sản
nằm vùng. Tổng Thông Thiệu khi đến mời Thượng
nghị Sĩ Trần Văn Hương vào Liên Danh, cho biết
LD Dương văn Minh – Trần ngoc Liễng đang hình
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thành với sự hổ trợ của Cộng Sản. Ở nông thôn do
MTGPMN phụ trách ; ở thành phố do THSVSG của
Huỳnh Tấn Mẫm phụ trách mặt nổi. Thế nên cộng
sản bằng mọi giá phải giử thế hợp pháp cho Huỳnh
Tấn Mẫm, đó là nguyên nhân đưa đến cái chết của
sinh viên LKSN.
 	
Quyết định hạ sát sinh viên Lê Khắc Sinh
Nhật là một quyết định   đê hèn của Thành Đoàn
Cộng Sản. Khi giết một sinh viên tranh đấu ôn hòa,
Cộng Sản chẳng nhửng lộ mặt tàn ác mà còn cho
thấy sự thất bại thua  cuộc trong đấu tranh tư tưởng.
Đám tang sinh viên LKSN   với hàng trăm ngàn
đồng bào và sinh viên tham dự , một đám tang lớn
nhứt chưa bao giờ có trong cả nước.
Vì thế, sau ngày 30 tháng 4 năm1975, mặc
dù họ tung ra nhiều tài liệu và sách báo khoe khoang
thành tích đấu tranh của các tổ chức Thành Đoàn,
nhưng đặc biệt họ không hề dám công khai nhắc
tới ‘thành tích’ ám sát sinh viên Lê Khắc Sinh Nhật
BAN ĐẠI DIỆN SVDLKSG NIÊN KHÓA 19711972.
Sau khi sinh viên Lê Khắc Sinh Nhật ngã
xuống, phó chủ tịch nội vụ là sinh viên Trương Văn
Banh tiếp nối nhiệm kỳ còn lại và năm sau, đắc cử
BĐD Luật khoa nhiệm khóa 71-72.
CÁC BAN ĐẠI DIỆN SVDLKSG KẾ TIẾP TỪ
1972 ĐẾN 1975.
Ảnh hưởng của hai vụ ám sát, sinh viên Lê
Khắc Sinh Nhật ngày 28 tháng 6 năm 1971 và giáo
sư Nguyễn Văn Bông ngày 10 tháng 11 năm 1971.
Các cơ quan an ninh, tình báo đã quyết định kiểm
soát chặt chẻ các sinh hoạt và các tổ chức ban đại
diện sinh viên thuộc các phân khoa đại học Saigon
nói chung và tại đại học Luật khoa Saigòn nói
riêng.
  IV/- TƯ LIỆU VÀ HÌNH ẢNH SINH HOẠT.
  1.- Bản Nội Quy Sinh Viên Đoàn Luật Khoa.
Tiếc thay, chúng tôi đã thăm hỏi nhiều đồng
môn trường Luật nhưng không ai còn lưu giữ bản
văn nầy.
2.- Hình ảnh sinh hoạt đối nội và đối ngoại của
Sinh viên đoàn Luật Khoa.
Như chúng tôi đã viết phần trên, chúng tôi
chỉ lưu lại được một tấm hình cũ kỷ duy nhất chụp
chung với Phó Thủ tướng Tưởng Kinh Quốc khi
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tham dự đaị hội do Tổ Chức Thanh Niên Liên Minh
Á Châu Chống Cộng tại Đài Bắc năm 1969. Mong
rằng sẽ có những đồng môn khác còn lưu giử những
hình ảnh một thời đi học dưới mái trường Luật.
Về tư liệu, chúng tôi xin chuyển đến ban
biên tập Kỷ Yếu Đại Học Luật Khoa để tùy nghi sử
dụng một kỷ niệm riêng tư “Chứng-Thư Học-Trình
và Hạnh Kiểm” của Đại Học Luật Khoa Saigon,bản
tiếng Việt và bản tiếng Anh, cấp cho cá nhân chúng
tôi khi tôi chuẩn bị hồ sơ xuất ngoại du học.
Bài nầy viết theo lời yêu cầu của đồng môn
Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng dành cho Kỷ Yếu Đại
Học Luật Khoa Saigòn và dự trù phát hành trong
buổi Hội Ngộ Toàn Cầu Cựu Sinh Viên Luật Khoa
sẽ tổ chức vào năm 2015 tại Houston, Texas. Đây
không biết tổng cộng là lần thứ mấy, anh em cựu
sinh viên Luật khoa Sàigon tại hải ngoại có dịp
gặp nhau tay bắt mặt mừng, “tha phương ngộ cố
tri”. Ngẫm nhìn thời gian trôi nhanh, nay đã hơn
nửa đời người, nửa vòng trái đất, những người sinh
viên quốc gia được gặp lại nhau, cùng nhau kể lại
những kỷ niệm của thời sinh viên trong các mùa bầu
cử, anh em các nhóm trong BĐD, kể cả anh em
đồng môn luật khoa từng phục vụ trong các ngành
Cảnh Sát, Tình Báo ... thường hay chí ché cải nhau
trong sân trường; khác cương vị nhưng đồng chí
hướng phụng sự lý tưởng quốc gia. Bây giờ gặp
lại, cầm  tay nhau nhắc lại chuyện xưa trong tình
huynh đệ đồng môn, cùng nhìn một hướng nguyện
cầu cho đất nước sớm được tự do, dân chủ, dân tộc
được thịnh vượng phú cường. Nhân đây, cũng tiếc
thay  cho những đồng môn đã lầm đường phục vụ
cho chủ nghĩa cộng sản vô nhân, đến khi miếng vỏ
chanh bị vắt cạn mới bắt đầu tỉnh thức, dù hơi muộn
màng, nhưng có còn hơn không, những người một
thưở được đào tạo dưới mái trường Luật Khoa Đại
Học Saigòn.
California, ngày 05 tháng 12 năm 2014
                 Võ Duy Thưởng
Nguyên chủ tịch BCH-SVĐLKSG niên khóa 19691970. Gia nhập Luật Sư Đoàn Saigon 1970. Chuyên
Viên Đặc Nhiệm - Bộ Tư Pháp VNCH 1974-1975
VP Tổng Trưởng Bộ Tư Pháp Dương Đức Thụy.
Chú thích:
(1) Tô Lai Chánh, chủ tịch BĐD-SVĐLKSG năm
1964, sau nầy là Ủy Viên Chánh Phủ tòa án quân
sự.
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(2) Trần Tự Lập, nguyên Chỉ huy trưởng Cảnh sát
quận 10, thành phố Saigon.
(3) Huỳnh Tấn Mẫm, vào Đảng năm 1971, nguyên
Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975,
sau năm 1975 đi Liên Xô học về Triết học Mác
Lênin, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 6, nguyên
Tổng biên tập báo Thanh Niên, TP. Hồ Chí Minh.
(4) Võ Văn Thôn, vào Đảng năm 1965, nguyên
Giám đốc Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh.
PHỤ ĐÍNH TÀI LIỆU VỀ NHÓM TƯƠNG TRỢ
TỰ SINH (Tự Lực Cánh Sinh):
 	
Nhóm Tương Trợ Tư Sinh nguyên  thủy  chỉ
là một nhóm  tương trợ do nhu cầu học tập. Sinh
viên trong nhóm nầy bắt đầu nối kết với nhau theo
sự quen biết từ trường Trung Học hay từ theo địa
phương giúp nhau ghi lại bài giãng của giáo sư và
bổ túc các thiếu sót. Trong mỗi lớp có từ 5-7 môn
hoc , mỗi môn học  có từ 3-5 nhóm ghi bài, trao đổi
sửa chữa, cho nhau mượn bài. Lần lần nhóm nầy
nghĩ đến nhu cầu ấn loát giúp bạn. Trong nhóm
còn tổ  chức các lớp  hướng dẫn  học tập, người lớp
trước giúp  người lớp sau. Từ nhu cầu học tập đã
tạo ra sự quen biết nhau giửa các sinh viên ngày
càng lớn mạnh, nối kết được tất cả các lớp. Vì là
các sinh viên thuần túy có mặt thường xuyên trong
lớp học nên anh chị em trong nhóm Tương Trợ Tự
Sinh nhận diện được những “cảnh sát chìm”, mèo
đang rình bắt chuột, tổng quát mà nói, việc làm nầy
hoàn toàn đúng với nhiệm vụ của họ nhưng việc bắt
bớ nhìn chung không được thiện cảm của đa số sinh
viên, tạo cơ hội cho nhóm sinh viên Cộng Sãn lơi
dụng việc đó để tuyên truyền và gây nghi kị trong
dư luận sinh viên với mưu đồ chính trị do Cộng sản
chỉ đạo.
Nhận thấy hoạt động của sinh viên cộng sản
ngày càng gia tăng đến mức độ nghiêm trọng trong
sinh hoạt sinh viên Luật, nhóm Tương Trợ Tự Sinh
bắt đầu tổ chức lại để đối đầu với nhóm sinh viên
Cộng sản. Nhóm nầy xác định lập trường:
1) Sinh viên Quốc Gia yêu Tư Do.
 	
2) Hoạt động độc lập với chánh  quyền và
tất cả đảng phái bằng chủ trương “ Tự Lực Cánh
Sinh”.
3) Kết   nối sinh viên bằng tình   huynh
đệ, tình bằng hữu, người đi trước góp ý, góp kinh
nghiêm tư vấn cho người đi sau trong sinh hoạt học
tập.
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Quan niệm sinh hoạt nội bộ của anh chị em
trong nhóm Tương Trợ Tự Sinh có thể tóm lược như
sau:
1- Sinh viên là người trí thức trẻ.  Trí thức
là người biết suy nghĩ, Trẻ là người dám hành động
theo suy nghĩ và lý tưởng của mình.
2- Sinh viên là thành phần lãnh đạo tương
lai của đất nước , nhứt là sinh viên Luật, cần có phát
huy lý tưởng Tự Do nhứt là Tự Do tư tưởng, Tự
Do ngôn luận,  tạo môi trường tranh luận bình đẳng
giửa các sinh viên đễ định hướng và góp phần phục
vụ đất nước trong tương lai. Nhóm chủ trương ôn
hòa, tôn trọng lẫn nhau, đấu tranh chánh trị   với
sinh viên Công Sản và thân cộng trong khuôn khổ
Tự Trị Đại Học.
3. Ngoài việc trợ giúp nhau học tập, trong
những buổi lần gặp gở riêng trong nhóm như sinh
nhật, du ngoạn, pinic…  nhóm thường sinh hoạt với
hình thức mạn đàm về lý thuyết chánh trị, thời sự,
phân tích những đề tài Cộng Sản đang tuyên truyền;
bạch hóa những hành vi xuyên tạc gây chia rẻ trong
nội bộ sinh viên để xúi dục, sách động biểu tình…
Trong  hai niên khóa 63-64 & 64-65 với tiền ít oi
còn lại sau khi in bài, nhóm cho phát hành hằng
tháng tập san “Diễn Đàn Luật Khoa-  Tiếng nói Tự
Do của sinh Viên Luật” và một Bản Tin Luật Khoa.
Đây là một Diễn Đàn Tự Do nên nhóm nhận
bài từ mọi phía,  sinh viên có dịp tranh luận tự do từ
lý tưởng bình đẳng, công bằng xã hội, nhân quyền
trong thể chế dân chủ pháp trị đến các lý thuyết từ
không  tưởng đến thưc tế  xã hội của Lenin, Mao,
Hồ…   Bản tin Luật Khoa phát hành mỗi 2 tuần đã
giúp sinh viên kiểm chứng, bạch hóa được tin tức
Cộng Sản  đang rỉ tai  xuyên tạc hay phóng đại trong
sinh hoạt trường Luật.
Sau 50 năm nhìn lại, nhóm Tương Trợ Tư
Sinh thành lập từ niên khóa 63-64 là một   trong
những nhóm sinh viên   có ảnh hưởng   trong sinh
hoạt sinh viên trường Luật. Nhóm nầy đắc cử Ban
Đại Diện Luật Khoa trong 3 niên khóa liên tiếp, họ
là những người sinh viên ôn hòa đã “lấy chính nghĩa
thắng cuồng bạo” ...
Sau 50 năm nhìn lại , tất cả thành viên của
nhóm vẫn giử vững lập trường quốc gia , kể cả những
bạn bè còn kẹt lại Việt Nam. Tất cả thành viên của
gia đình Tự Sinh vẫn giữ nguyên tình bạn và nối kết
thường xuyên sâu đậm giữa anh chị em./.
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T.T.L. COLLEGE

345 E. SANTA CLARA ST, SUITE 106 - SAN JOSE, CA 95113
Ñeå ñaàu tö kieán thöùc vaø coù vieäc laøm vöõng chaéc sau khi ra tröôøng
TTL COLLEGE seõ khan giaõng nhöõng lôùp hoïc hot nhaát treân thò tröôøng hieän nay:
- General Contractor License B
- Air - Conditioning C20
- Solar PV Installation C-46
- Auto Repair (Lôùp Söõa Xe)
- Machinist set-up & Operator (Thôï Tieän)

Tel: 408-998-4534
Fax: 408-280-0881

- Plumbing Contractor C36
- Electrical Contractor C10
- Landscaping C27
- PCB & IC Mask Design & Layout
- Electrician (Ñieän Nhaø)

- Mater Cam and Geo- path for CNN Mill and Lathe Programming
- Solid Works ,Pro/ Engineer, Auto Desk Inventor, CADD Specialist
- Work Experience project for Mechanical Design/ Drafting
- Tröôøng chuyeân veà daïy SAT trong nhieàu naêm vaø ña soá caùc em ñeàu ñaït ñöôïc ñieåm cao.

Ñaëc Bieät : - Tröôøng coù chöông trình EDD, TAA vaø giuùp gia haïn tieàn thaát nghieäp

- Tröôøng coù chöông trình giuùp hoïc vieân kieám vieäc laøm sau khi toát nghieäp

ï

Muoán bieát theâm chi tieát xin lieân laïc: TTL COLLEGE soá phone: 408-998-4534
345 E. Santa Clara St, Suite 106 , San Jose , Ca 95113 (giöõa döôøng soá 7 vaø 8)

Why Hoa Tran
should be YOUR
Real Estate Agent ?

RESIDENTIAL BROKERAGE

Your Dream is my Ambition
HOA TRAN
Realtor Agent
Direct Line: 408-491-1651
Business: 408-491-1600
Cell:
408-859-6922
Fax:
408-280-1233
hoa.tran@cbnorcal.com

1- A full time Realtor providing professional quality service
2- A dedicated Realtor
3- A friendly Realtor with integrity who keeps you informed of
the entire selling / buying process
4- Skilled negotiator
PIANO LESSON

Call Hoa Tran for FREE
* Seller’s Net Sheet
* List of Homes Matching
* Your Criteria
* Buyer Cost Sheet
* Comparative Market
Analysis
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Hoa Tran
Fine Home
Specialist

1045 Willow St
San Jose, Ca 95125
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TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỂN HẠN CỦA

BIỆN LÝ

TR
VÀ
HẠN

NHIỆM
QUYỂN

NGUYỄN VẠN BÌNH

D

 	
ưới thời VNCH trước đây, có lẻ nhiều
sinh viên Luật và độc giả chỉ hiểu đơn giản là Biện
Lý giữ vai trò buộc tội và truy tố các nghi can ra
tòa xét xử. Qua bài viết nầy, chúng tôi hy vọng mọi
người sẽ hiểu thêm về trách nhiệm và quyền hạn của
Biện Lý một cách chi tiết hơn.

Các Thẩm Phán Công Tố trong ngày đại hội
năm 1974

Các thẩm phán trong một phiên xử
của Chưởng Lý thuộc Tòa Thượng Thẩm và Bộ Tư
Pháp .Vào thời đệ nhất cộng hòa , Bộ Tư Pháp mở
các kỳ thi tuyển Thẩm Phán bao gồm cả ngành xử
án và công tố. Nhưng đến thời đệ nhị cộng hòa, sau
khi cơ chế Tối Cao Pháp Viện được thành lập, thì
hai ngành thẩm phán xử án và công tố mới được
phân biệt. Tối Cao Pháp Viện mở các kỳ thi tuyển
Thẩm Phán Xử Án. Riêng Bộ Tư Pháp thì mở các
kỳ thi tuyển Thẩm Phán Công Tố.
Đìều kiện để trở thành một Biện Lý đòi hỏi
đương sự ít nhất là 22 tuổi, có quốc tịch VN, không
can án, có văn bằng cử nhân Luật và được trúng
tuyển qua một kỳ thi tuyển thẩm phán công tố do Bộ
Tư Pháp tổ chức. Biện Lý cần phải trải qua những
chức vụ Tùy Viên Công Tố, Phó Biện Lý để trau dồi
kinh nghiệm nghề nghiệp trước khi được bổ nhiệm
làm Biện Lý.
Biện Lý được Bộ Tư Pháp bổ nhiệm làm việc
tại các Tòa Sơ Thẩm đặt tại các tỉnh lỵ, thị xã hay
đô thành Sàigòn. Tùy theo nhu cầu đòi hỏi, Biện Lý
sẽ có Phó Biện Lý và Tùy Viên Công Tố phụ giúp.
Tuy nhiên, Phó Biện Lý chỉ hành động khi được sự
ủy quyền của Biện Lý. Riêng Tùy Viên Công Tố chỉ
giúp việc mà không có quyền quyết định.
Biện Lý có trách nhiệm và quyền hạn cả ba
lãnh vực về Hình Sự, Dân Sự và Hành Chánh.

Biện Lý là một nhân sự thuộc ngành Thẩm I -VỀ HÌNH SỰ:
Phán Công Tố đặt dưới sự điều hành, kiểm soát
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Các Biện Lý:
Lương Đức Hợp, Phạm Văn Hàm, Lê Duy San

Phó Chưởng Lý Nguyễn Mạnh Nhu vai công tố viện

Biện Lý Nguyễn Đức Huy - Phó Biện Lý Trần An Bài
Dự Thẩm Vũ Mạnh

1- Giữ vai trò Cảnh Sát Tư Pháp: Biện Lý
có trách nhiệm tầm nã và truy tố các tội phạm về đại
hình và tiểu hình đã xảy ra trong quản hạt của tòa án
sơ thẩm nơi mình làm việc.
Biện Lý nhận các đơn thưa, đơn tố cáo và
những vi phạm đến trị an công cộng hoặc đến tính
mạng tài sản của tư nhân, nhận các biên bản, phúc
trình về tội phạm hay ra lệnh cho các cơ quan an
ninh mở các cuộc điều tra để định danh các tội
phạm. Đồng thời quyết định có nên hay không nên
ra Khởi Lệnh Trạng chuyển việc điều tra sự việc
sang cho Dự Thẩm.
2- Cách hành xử của Biện Lý:
Sau khi xem đơn tố cáo hay biên bản điều
tra của cảnh sát , Biện Lý có thể xếp hồ sơ nếu
nhận thấy không liên quan đến hình sự hay việc làm
không đáng cứu xét hoặc Biện Lý sẽ chuyển hồ sơ
sang Tòa Vi Cảnh nếu là một tội vi cảnh, sang Tòa
Án Quân Sự nếu sự việc thuộc thẩm quyền của Tòa
án nầy.
Nếu xét thấy là một tội phạm tiểu hình,
Biện Lý có thể đưa nghi can ra trước Tòa Tiểu Hình
theo thủ tục phạm pháp quả tang hay thủ tục trực tố
nếu đã có đủ bằng chứng và nếu luật pháp không
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buộc phải qua thủ tục thẩm cứu.
Nếu việc phạm pháp tiểu hình còn mờ ám,
phức tạp cần sự điều tra cho đầy đủ hoặc sự thẩm
vấn đòi hỏi bắt buộc, Biện Lý sẽ ra Khởi Lệnh Trạng
để đưa sự việc qua Dự Thẩm thẩm cứu.
Nếu là một tội phạm đại hình, sự thẩm vấn
bắt buộc phải có, Biện Lý phải gởi hồ sơ sang Dự
Thẩm để yêu cầu thẩm cứu.
Khi sự thẩm cứu xong và khi Dự Thẩm làm
Án Lệnh chuyển giao hồ sơ lại cho Biện Lý, thì Biện
Lý trong thời hạn 3 ngày phải xét lại hồ sơ và định
lời kết luận.. Sau khi xem hồ sơ thẩm cứu của Dự
Thẩm, Biện Lý sẽ ra Tờ Lệnh Trạng có thể quyết
định thôi không truy tố hay tiếp tục truy tố nghi can
ra tòa. Trong trường hợp có sự bất đồng quan điểm
giữa Biện Lý và Dự Thẩm, thì hồ sơ sẽ được chuyển
lên Phòng Luận Tội của Tòa Thượng Thẩm để cứu
xét.
Trong các vụ phạm pháp quả tang khi người
can phạm có thể bị khép vào các hình phạt về thân
thể hay gia nhục, Biện Lý sẽ thân hành đến ngay
hiện trường để lập biên bản chứng nhận các yếu
tố của tội phạm hiện trạng nơi phạm pháp cùng thu
thập lời khai của các nhân chứng. Biện Lý sẽ báo
cho Dự Thẩm biết việc thân hành điều tra của mình
, tuy nhiên không bắt buộc phải đợi Dự Thẩm tới rồi
mới làm việc.
Trong trường hợp phạm pháp quả tang, nếu
Dự Thẩm có mặt nơi xảy ra vụ phạm pháp, Biện Lý
cùng các hình cảnh đương nhiên chấm dứt nhiệm vụ
để giao trách vụ điều tra lại cho Dự Thẩm.
73

Các thẩm phán xử án của Tòa Sơ Thẩm Sàigòn

II- VỀ DÂN SỰ :
Biện Lý đứng chính tố hoặc đứng phụ tố.
Biện Lý đứng chính tố khi thay mặt cho con cháu
để kiện ông, bà, cha, mẹ nếu không có trưởng tộc
hay trưởng tộc từ chối hay vắng mặt. Đứng địa vị
chính tố, Biện Lý phải làm mọi thủ tục như một
đương sự và có thể sử dụng các phương pháp kháng
tố, kháng án.
Biện Lý đứng phụ tố trong tất cả vụ dân sự
khác.
Về các việc dân sự, Biện Lý bao giờ cũng có
thể đòi xem bút lục việc kiện.
Biện Lý hay Phó Biện Lý phải có mặt ở tất
cả các phiên tòa dân sự hay hình sự, đứng lên kết
luận và chứng kiến khi Chánh Án tuyên án.
Các luật sư của Tòa Thượng Thẩm Sàigòn

III- VỀ HÀNH CHÁNH:
Biện Lý kiểm soát công việc của phòng lục
sự Tòa Án Sơ Thẩm hay Tòa Án Hòa Giải trong
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Các nhân sự của Tòa Sơ Thẩm Đà Lạt

quản hạt.
Biện Lý kiểm soát tất cả các công chứng
và công lại cùng coi sóc cho họ làm tròn chức vụ
chuyên nghiệp một cách đứng đắn.Nếu họ phạm
lỗi trong lúc làm phận sự, Biện Lý sẽ truy tố họ về
phương diện kỷ luật.Biện Lý phải kiểm soát chặt
chẻ đến việc tồn trữ và cấp phát các Phiếu Tư Pháp
Lý Lịch.
Biện Lý có trách nhiệm thi hành các hình
phạt do tòa tuyên xử về các vụ tiểu hình.
Biện Lý coi sóc và thăm nom các nhà giữ
người điên, các lao thất và làm tờ trình lên Chưởng
Lý.
Tóm lại, Biện Lý thay mặt chính phủ đảm
nhận việc truy tố các nghi can. Tuy nhiên, Biện Lý
không có quyền định đoạt hậu quả của sự truy tố.
Nói cách khác, người bị truy tố tuy phải đưa ra tòa,
không tất nhiên bị tòa xử phạt. Trong tổ chức của
nền Tư Pháp dưới chế độ VNCH để duy trì nền
công lý, tránh việc xử phạt oan ức cho các mọi
người dân. Thế nên luật pháp của VNCH đã qui
định mọi công dân đều được bình đẳng trước pháp
luật. Mọi nghi can đều được xem là vô tội trước khi
nhận phán quyết xét xử của tòa án.
Chế độ VNCH đã qui định trách nhiệm rõ rệt
cho từng vai trò của các Biện Lý, Dự Thẩm, Chánh
Án và Luật Sư .
Biện Lý giữ vai trò truy tố, Dự Thẩm lo việc
thẩm cứu, Luật sư đại diện cho thân chủ để bào
chữa để sau cùng giúp cho Chánh Án ra một phán
xét công minh, tránh việc tuyên án oan ức cho mọi
người dân../.
NGUYỄN VẠN BÌNH
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Gs NGUYEÃN DUY XUAÂN

Laøm Boä Tröôûng 3 ngaøy, tuø chính trò 11 naêm
vaø cheát trong tuø
“Bà Nga cố kìm xúc động thổ lộ: “Tại sao lúc
đó ba không ở bên má để lo cho chúng tôi mà đi lo
cho người khác. Những ngày Sài Gòn hỗn loạn, gia
tài mà má và hai em tôi di tản chỉ là một cái va li
nhỏ đựng áo quần dù trước đó ba đã nhờ cậy Đại
sứ quán Mỹ ở Sài Gòn giúp đỡ. Sự hờn trách ba cứ
đeo đuổi tôi nhiều năm sau này”.

Nguyễn Duy Xuân từ vị trí Viện trưởng Viện Đại
học Cần Thơ lên giữ chức Tổng trưởng Bộ Văn hóa,
Giáo dục và Thanh Niên của chính phủ mới do Tổng
thổng Dương Văn Minh lập.
Ngày 30.4.1975, Tổng thống Dương Văn
Minh tuyên bố đầu hàng trên đài phát thanh trước
đại diện quân giải phóng miền Nam. Chính quyền
Việt Nam Cộng Hòa chính thức sụp đổ.

(TNO) Sau gần 30 năm, di cốt của Giáo sư (GS)
Sau 1975, qua một thời gian cải tạo ở Thủ
Nguyễn Duy Xuân - Tổng trưởng Bộ Văn hóa, Giáo Đức, GS Xuân được đưa đi học tập, cải tạo ở trại Ba
dục và Thanh Niên cuối cùng của Việt Nam Cộng Sao thuộc tỉnh Hà Nam Ninh (nay thuộc tỉnh Nam
Hòa - đã được người con gái đưa từ nghĩa địa trại Định) lúc đó.
cải tạo Ba Sao (Nam Định) về gửi trong một ngôi
Năm 1983, trong một lần ra Hà Nội dự họp,
chùa ở Sài Gòn.
GS Võ Tòng Xuân khi đó là đại biểu Quốc hội có ý
định vô trại Ba Sao để thăm lại vị viện trưởng của
mình khi còn ở Viện Đại học Cần Thơ.
GS Xuân liên hệ với ông Hoàng Xuân Sơn,
lúc đó là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn Hà Nam Ninh, nhờ ông Sơn giới thiệu
với ban quản lý trại Ba Sao để vào thăm GS Nguyễn
Duy Xuân.
GS Võ Tòng Xuân nhớ lại: Gặp lại đồng
nghiệp, GS Nguyễn Duy Xuân rất mừng. Khi đó
do giỏi tiếng Anh nên ngoài thời gian lao động, ông
Xuân được trại giao dịch lại một số tài liệu của Mỹ
cho chính quyền. Ở trong trại, hai ông GS đều tên
Xuân luận bàn về chỉ thị khoán 100 đang sôi nổi
trong ngành nông nghiệp lúc đó. GS Nguyễn Duy
Xuân tỏ ra vui mừng khi hay tin Đại học Cần Thơ
tham gia góp phần hỗ trợ nông dân sản xuất lương
thực, ít nhiều tác động đến chỉ thị khoán 100.

GS Nguyễn Duy Xuân
Ba ngày làm bộ trưởng

GS Nguyễn Duy Xuân cũng là người ít nhiều
tác động GS Võ Tòng Xuân về nước làm việc. Năm
1972, khi đang công tác ở Viện Nghiên cứu lúa gạo
quốc tế (Philippines), GS Xuân nhận được thư của
GS Nguyễn Duy Xuân gợi ý về nước làm việc.

“Anh Xuân nói đồng bằng sông Cửu Long
Trước thời điểm 30.4.1975 hai ngày, GS là cái vựa của lúa gạo nên rất cần những nhà khoa
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học về nông nghiệp như tôi. Chiến tranh rồi có ngày
hòa bình, đất nước sẽ cần những người như tôi. Đó
là một trong những lý do tôi về công tác ở Đại học
Cần Thơ”, GS Xuân kể lại.

Đại học Cần Thơ đang xây dựng. Ba giới thiệu với
tôi chỗ này chỗ kia. Nhớ về ba đó là người rất ham
học. Ông thường giúp đỡ những sinh viên nghèo,
giúp học bổng cho họ”, bà Nga nói.

Lần gặp gỡ ở trại Ba Sao là lần đầu tiên cũng
là lần cuối cùng sau năm 1975 mà GS Võ Tòng
Xuân gặp lại GS Nguyễn Duy Xuân. Do tuổi già và
mắc bệnh hiểm nghèo, GS Nguyễn Duy Xuân đã
qua đời vào năm 1986 khi đang ở trại Ba Sao.

Bà Nga cho biết thời gian GS Xuân cải tạo
ở trại thi thoảng gia đình vẫn gửi thư và nhờ người
thân ở Việt Nam vào thăm, gửi lương thực vào cho
ba mình. Ngược lại, GS Xuân cũng viết thư cho vợ
con.
“Trong thư ba động viên má đừng buồn, cố
gắng giữ sức khỏe để lo cho con cái. Với ba chị em
tôi, ba khuyên phải cố gắng học tập, đặc biệt là phải
đọc nhiều sách và giúp đỡ người khác”, bà Nga xúc
động kể.
Dù ba viết thư động viên như vây nhưng
những năm sau 1975, có lúc cô bé Nga giận ba mình
ghê gớm. Cô hờn trách và thấy tủi thân khi nghĩ về
ba. Cô không thể lý giải và không ai lý giải cho cô
biết là tại sao trước và sau ngày 30.4.1975, ba cô có
cơ hội ra nước ngoài đoàn tụ với gia đình nhưng ông
vẫn ở lại Việt Nam, để mẹ con cô bơ vơ ở đất khách
quê người.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Nga ôm di cốt ba mình
gửi lên chùa Thiên Hưng ở đường Vạn Kiếp, Bình
Thạnh ( Saigon) - Ảnh: chụp lại tư liệu gia đình GS
Xuân
Giận Ba ghê gớm
Bà Nguyễn Thị Nguyệt Nga – con gái đầu
của GS Nguyễn Duy Xuân – cho hay trước khi
chính quyền Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, mẹ bà đã
dẫn hai người em kế là Nguyễn Thị Minh Tâm và
Nguyễn Như Đức di tản khỏi Sài Gòn. Ban đầu ba
mẹ con sống ở đảo Guam khoảng 8-9 tháng rồi mới
sang Pháp. Riêng bà Nga khi bảy tuổi đã được bà
ngoại đưa sang Pháp từ năm 1968.
Sống xa gia đình từ nhỏ, lại không rành
tiếng Việt nên với bà Nga, kí ức về người ba khá mờ
nhạt. Số lần mà bà Nga gặp ba mình chỉ đếm trên
đầu ngón tay. Đó là những lần GS Xuân sang Pháp
công tác hay lần cô bé Nga tròn 13 tuổi lần đầu tiên
về thăm Việt Nam vào năm 1974.
“Về Việt Nam lần đó, tôi có xuống Cần Thơ
thăm ba. Ba dẫn tôi đi thăm đồng ruộng, thăm Viện
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Bà Nga cố kìm xúc động thổ lộ: “Tại sao lúc
đó ba không ở bên má để lo cho chúng tôi mà đi lo
cho người khác. Những ngày Sài Gòn hỗn loạn, gia
tài mà má và hai em tôi di tản chỉ là một cái va li nhỏ
đựng áo quần dù trước đó ba đã nhờ cậy Đại sứ quán
Mỹ ở Sài Gòn giúp đỡ. Sự hờn trách ba cứ đeo đuổi
tôi nhiều năm sau này”.
Theo GS Võ Tòng Xuân, trước ngày
30.4.1975, những người nào có chức sắc ở Viện Đại
học Cần Thơ đều được cấp một tấm giấy coi như
giấy thông hành để ra nước ngoài khi có biến cố.
Với chức vụ tương đương bộ trưởng, GS Nguyễn
Duy Xuân có thể ra nước ngoài bất cứ lúc nào nếu
muốn nhưng ông vẫn ở lại Việt Nam.
“Ba muốn ở lại quê hương”
Bà Nga lý giải việc tìm mộ của ba hơi muộn
là do khi sang Pháp, cả gia đình phải lo ổn định cuộc
sống. Và những năm ở Pháp, gia đình không hiểu
chính sách Việt Nam có cho phép bốc mộ với những
người từng tham gia chính phủ Việt Nam Cộng Hòa
và bị đưa đi cải tạo hay không.
Thêm lý do nữa, khi di tản, gia đình bà mất
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hết liên lạc với những người đồng nghiệp của ba ở
Bà Nga kể nỗi giận hờn ba kéo dài đến năm
Viện Đại học Cần Thơ trước đây.
bà 44 tuổi. Sau này em trai mất, rồi tới mẹ mất, bà
Những năm gần đây, mỗi năm bà Nga dành tìm đọc sách Phật, đọc lại tư liệu về ba mình, tìm đọc
ra một tháng để về Việt Nam làm từ thiện, chủ yếu về những đất nước có hoàn cảnh chiến tranh, chia
giúp đỡ trẻ dị tật, có hoàn cảnh khó khăn. Khi đó bà cắt như Việt Nam, bà mới lý giải một phần lý do khi
mới chủ động hỏi thông tin để tìm mộ ba mình. Năm đó ba mình muốn ở lại quê hương. Vốn là người
2014, bà Nga liên hệ với trường Đại học Cần Thơ yêu nước, tính tình hay giúp đỡ người khác lại xuất
và được giới thiệu tới gặp GS Võ Tòng Xuân. Rất phát từ giáo dục nên GS Nguyễn Duy Xuân mong
tiếc là dịp bà về năm ngoái trùng với đợt GS Xuân muốn ở lại để góp một tay xây dựng quê hương sau
công tác dài ngày ở Ấn Độ nên ước nguyện không chiến tranh.
thành.

Khi đã hiểu được tâm nguyên của ba, nỗi
giận hờn, buồn tủi khi nghĩ về ba trong bà Nga
dường như tan biến. Từ đó, hàng năm bà đều dành
một tháng về Việt Nam giúp đỡ trẻ em nghèo khó
như thực hiện một phần tâm nguyện của ba mình.
Khi hiểu ý nguyện của ba, bà Nga rất đỗi tự hào về
người ba của mình.

Về phía GS Xuân, sau khi nghe được tâm
nguyện của bà Nga, ông âm thầm nhờ một người
quen là ông Lê Quang Mẫn, nhà ở Long Xuyên (An
Giang) nhưng quê ở Nam Định tìm giúp. Trong một
lần về quê, ông Mẫn đã lên trại cải tạo Ba Sao hỏi.
Từ những thông tin mà ông Mẫn cung cấp, quản lý
trại đã chỉ ông Mẫn ra nghĩa địa của trại. Ngôi mộ
“Sau khi tìm được mộ của ba, bà sẽ đưa di
của GS Nguyễn Duy Xuân được đánh số thứ tự 93. cốt ba mình sang Pháp để tiện bề chăm sóc, thờ
Nhận được tin, GS Xuân gửi thư điện tử báo cúng?”, người viết hỏi. “Tôi sẽ để tro cốt ba ở lại
để bà Nga về Việt Nam. Cuối tháng 3.2015, bà Nga Việt Nam. Bởi cả cuộc đời ba luôn muốn ở lại quê
về tới Việt Nam. Ngày 29.3, GS Xuân và bà Nga ra hương mình. Ba sẽ không chịu nếu tôi đưa ổng sang
Nam Định, lên trại Ba Sao để làm thủ tục xin bốc Pháp đâu”, bà Nga xúc động nói.
mộ. Sau khi bốc lên, phần xương được hỏa táng, lấy
GS Nguyễn Duy Xuân sinh năm 1925 tại Ô
tro bỏ trong tiểu nhỏ. Sau đó, gia đình đã đưa làm lễ Môn, tỉnh Cần Thơ, cựu học sinh Collège de Cần
cầu siêu tại một ngôi chùa ở Ninh Bình.
Thơ. Sau khi đậu bằng Diplôma (văn bằng thành
Bà Nguyễn chung). GS sang Pháp du học tốt nghiệp cử nhân
Thị Nguyệt Nga kinh Tế. Ông tiếp tục theo học chương trình sau đại
nhớ về những học ở Anh, lấy bằng Thạc sĩ về kinh tế học; tiếp đến
kỉ niệm với GS sang Mỹ theo học ở đại học Vanderbilt, và lấy học vị
Nguyễn
Duy Tiến sĩ kinh tế học rồi trở về Việt Nam năm 1963.
Xuân - Ảnh:
Trong thời gian giữ chức Viện trưởng Viện
Trung Hiếu
Đại học Cần Thơ, GS Xuân đã nỗ lực phát triển viện
“Cái hay đại học trên mọi lãnh vực từ chương trình giảng dạy,
là khi chôn cất, đào tạo cán bộ giảng huấn,ngân sách, tài trợ, xây cất
để làm dấu tránh thêm giảng đường, phòng thí nghiệm đến tổ chức
thất lạc, những người chôn cất đã đặt mấy đồng tiền hành chánh, y tế sinh viên và thiết lập ký túc xá
trong tay anh Xuân. Khi bốc mộ, mấy đồng tiền vẫn dành cho sinh viên đến từ các tỉnh miền Tây.
còn nguyên”, GS Võ Tòng Xuân nói.

Ngày 5.4, phần tiểu chứa tro cốt GS Nguyễn
Duy Xuân đã được người con gái đưa về Sài Gòn
bằng đường tàu lửa, sau đó đem gửi ở chùa Thiên
Hưng trên đường Vạn Kiếp, quận Bình Thạnh
(Saigon)
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GS Xuân đã đẩy mạnh phát triển hai ngành
sư phạm và nông nghiệp với viễn kiến nhằm đạo tạo
những giáo chức trung cấp để mở rộng mạng lưới
giáo dục, nâng cao trình độ dân trí và những cán bộ
chuyên môn với những kiến thức về khoa học và kỹ
thuật nông nghiệp để gia tăng tiềm năng sản xuất
của đồng bằng sông Cửu Long../.
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ĐI THĂM

GS TRẦN VĂN LIÊM, TP TRẦN TRỌNG KHUÊ,
LS TRẦN THIỆN HẢI, CHÁNH ÁN NGUYỄN TRỌNG NHO.
“Lao Động Vinh Quang” tại chương trình HUD khi
về hưu anh không được nhà nước gíup đở mà phảỉ
dùng tiền hưu trí để trang trải. Phu nhân của anh
cũng đã qua đời mấy năm nay. Hiện anh vẫn sống
một mình trong một căn nhà ở đây. Căn nhà tuy nhỏ
nhưng ấm cúng, chắc hẳn anh sống thoải mái ở đây
trong lúc cuối đời. Khi chúng tôi đến anh tiếp chúng
tôi tại bàn tròn nơi anh vừa ăn trưa xong, bên cạnh
có để chiếc walker để phòng khi di chuyển.

Ls NGUYỄN VĂN ĐỊNH
Bản tin này đáng lẽ đã được chuyển tới quý
vị sớm hơn nhưng vì tháng qua, tôi bị suy sụp về tinh
thần và thể chất nên bài tuờng thuật này bị chậm trễ.
Xin cáo lỗi cùng quý vị.
Tháng Tư vừa qua, được tin LS Trần Thiện
Hải và cô em họ chúng tôi ở Nam Cali mới xuất
viện nên tôi cùng GS Nguyễn Văn Canh thực hiện
một cuộc viễn du vào sáng Chủ Nhật 19-4-15. Cuộc
hành trình kỳ này có phần khác biệt với những lần
trước. Chúng tôi đi xe đò Hòang từ sớm, xuống đến
Nam Cali rồi chuyển sang xe đò khác để đi San
Diego. Tới nơi khỏang 5:30 chiều. Cháu gái của GS
Canh đón và đưa chúng tôi đi dạo phố để “Thăm dân
cho biết sự tình” rồi mới ăn cơm chiều. Chúng tôi
nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc thăm viếng những
ngày kế tiếp.

Gs Nguyển Văn Canh và TP Trần Trọng Khuê
        Trí nhớ của anh vẫn còn minh mẫn, da mặt
hồng hào và trông khỏe hơn kỳ chúng tôi xuống thăm
khỏang hơn hai năm về trứơc. Lúc ấy anh nói là bị
bệnh Gout nặng nên đi đứng rất khó khăn. Lần này
anh cho biết chỉ có hai chân là yếu vì bị Parkinson.
Hàng tuần vẫn có chuyên viên đến giúp về vật lý trị
liệu (physical therapy). Hiện cũng đã có phần tiến
triển. Thỉnh thoảng vẫn dùng walker đi ra công viên
gần nhà để “exercise“.
Về gia cảnh, vợ anh mất mấy năm nay nên ở
đây một mình. Anh có một người con gái làm Public
Defender tại Los Angeles và chồng cũng là luật sư
THĂM TP TRẦN TRỌNG KHUÊ:
hành nghề riêng tại đó. Con gái anh muốn anh về
Thứ Hai 20-4-15, sau khi ăn trưa chúng tôi
ở chung để dễ bề săn sóc nhưng anh không chịu vì
đến thăm anh Khuê lúc 12:30 trưa. Lúc đó có một
ở trên đó không có bạn bè, thân hữu nên sẽ buồn.
ông lạ mặt ra mở cửa đựơc anh cho biết là ngườì
Anh quyết định ở lại đây vì còn có chị em và thỉnh
gíúp việc. nhân dịp này anh   cho biết sau nhiêù năm
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thỏang sinh họat ở chùa với những thân hữu nên dành cho những người khỏe mạnh nên nhiều người
di chuyển ngoài hành lang nhộn nhịp, kể cả xe lăn.
cũng thấy vui.
Khu bên trong dành cho những bệnh nhân
Trước khi qua đời, LS Phạm Nam Sách đã cần điều trị đặc biệt. GS Trần Văn Liêm ở trong
đề xướng lập nhóm thân hữu ngành luật, mỗi tháng khu này. Quả vậy ông được tiếp dưỡng khí qua cổ
họp mặt một lần. Sinh họat được ít lâu thì thôi vì nên không nói được. Vì thế nên phải dùng bút đàm.
những vị lớn tuổi thì ít và anh em trẻ thì ngại không
Hiện nay GS Liêm vẫn khỏe mạnh, mập
muốn tham dự với những vị cao tuổi vì cảm thấy mạp, sắc diện hồng hào và rất tỉnh táo nhưng phải
không được tự do.
nằm trên giường bệnh liên tục. So với kỳ thăm
víếng khoảng 2 năm về trước, sức khỏe và trí
Bây giờ thì những vị trong ngành này đã ít nhớ của ông không khác là bao nhiêu. Ông trả lời
lại càng ít hơn. TP Đào Văn Dương , LS Phạm Nam những câu hỏi liên hệ về dĩ vãng rất minh bạch.
Sách , GS Nguyễn Cao Hách đã qua đời. LS Đinh Trước khi đến thăm, Ls Trần Thanh Hải, con trai
Thạch Bích đã chuyển về Orange County. Bây giờ của ông nói “Cháu sẽ có mặt lúc 11:00 AM để đón
chỉ còn lại TP tên là Tá, mới làm thẩm phán được ít bác Canh và Chú Định. Khi chúng tôi đến nơi thì
lâu trước khi mất nước.
cháu gọi xin lỗi vì bận việc văn phòng và sẽ đến lúc
11:20 AM.
Sau đó GS Canh cùng tôi đã nhắc đến những
Chúng tôi ghi danh và được cô thư ký đưa
kỷ niệm về trường Luật, ôn lại những vị giáo sư
chúng tôi đến phòng số 36 A. Ở đấy chúng tôi thấy
từng làm Khoa Trưởng, những vị giáo sư người
anh Bình ngồi trên xe lăn có gắn máy (motorised
còn người mất, xây thêm giảng đường và những cải
wheelchair) kề sát bên giường trong khi GS Liêm
tổ trường luật cho được vững mạnh hơn. Tôi nhớ
đang ngủ. LS Hải cho biết anh Bình đã ở trong viện
không lầm thì khỏang thời gian năm 1963 hay 1964,
này 17 năm rồi và có kinh nghiêm bút đàm để gíup
sau khi tôi chuyển từ Đaị Học Văn Khoa về Đại học
GS Liêm khi cần thiết. Anh Bình cũng bị stroke nên
Luật Khoa, tôi vào Oral với GS Trịnh Xuân Ngạn
phát âm không rõ nên biết cách về bút đàm. Anh chỉ
là Giám Đốc Tòa án Hành Chánh, văn phòng ông ở
chỗ để clip board và bút cho GS Canh dùng. Trong
trên đường Phan Đình Phùng đối diện ngang hông
lúc GS Canh phân vân không biết có nên đánh thức
trừờng Luật nhưng GS Canh và TP Khuê nói rằng
GS Liêm đang ngủ hay không, Anh Bình dục là cứ
GS Ngạn không làm ở tòa án Hành Chánh. Vậy thì
lắc tay ông ấy đi.
trí nhớ của tôi đã đến thời kỳ “lẩm cẩm” theo tuổi
già rồi sao !
Bắt đầu bút đàm.
Sau đó chúng tôi ra về, mừng thầm là sức
GS Canh viết : “Anh có biết tôi là ai
khỏe của anh Khuê đã khả quan hơn trước và cầu
không?” Ông nhìn rồi viết “Xin cho biết tên”
chúc anh sớm bình phục và vui mạnh.
GS Canh viết: “GS Canh và Ls Định đến thăm.
                                     
Để trả lời những câu hỏi của GS Canh, Ông
CÂY ĐẠI THỤ TRONG LÀNG LUẬT
viết là khỏe, ăn ngủ được và được nurses chăm sóc
Thứ Ba 4-20-15 chúng tôi lên thăm “Cây
kỹ.
Đại Thụ trong Làng Luật” đó là Cựu Thẩm Phán
 	
Trong lúc LS Trần Thanh Hải đến và xem
Tối Cao Pháp Viện và cũng là Giáo sư trừơng Luật
lại bút đàm với GS Canh. Tôi hỏi GS Liêm xem ông
Trần Văn Liêm.
còn nhớ khỏang 2 năm về trước khi chúng tôi xuống
Cách nay khỏang 4 hay 5 năm GS Liêm
thăm, ông nói có người em là BS Trần Duy Tôn ở
lúc đầu vào viện dưỡng lão ở thành phố Temple
San Diego không? Ông trả lời là Trần Thanh Quang.
City. Một thời gian sau ông chuyển về viện dưỡng
Tôi không biết ngoài Bs Tôn ra ông còn có người
lão Manor Convalescent Hospital số 7920 đường
con trai này cũng ở San Diego. Cháu Hải nói Trần
Nevada, El Monte, California. Ông đã ở đây được
Thanh Quang là con. Chú hỏi là chú Út thì ba cháu
hơn 2 năm rồi. Viện dưỡng lão này có thể lớn hơn,
mới trả lời đúng. Quả Vậy ông đã viết là BS Trần
sạch sẽ hơn chỗ trước và sự chăm sóc có vẻ chu đáo
Duy Tôn.
hơn. Ở đây chia ra làm hai khu riêng biệt khu ngoài
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Gs Canh, Gs Liêm và cô y tá

Gs Trần Văn Liêm, Gs Canh, Ls Định, Ls Hải
80

Ông cho biết là cảm thấy vui khi GS Canh
và tôi xuống thăm, nhưng không nhớ kỳ trước ông
mời chúng tôi xuống thăm. Lúc đó người cháu của
Ông là chị Diệp săn sóc, lần này không thấy hiện
diện.
   GS Canh hỏi anh có muốn về VN không? Ông
trả lời không là vì ở đó còn Cộng Sản. Khi nào hết
Việt Cộng thì sẽ về.Và sẽ đi du thuyền trên sông
Cầu Bình Lợi.    
Cháu Hải hỏi Ông muốn sống đến bao nhiêu?
Ông trả lời là muốn sống đến 100 tuổi. Bây giờ ông
“mới chỉ“ có... 91 tuổi. Ông cho biết ở Viện dưỡng
lão vui vì có Nurses săn sóc. Khi cháu Hải hỏi ông
có muốn làm Luật Sư và Giáo sư không thì ông cho
biết không vì làm không nổi. Để cho vui ở đấy ông
thích đánh bài. (Tôi không hiểu ông đánh bài bằng
cách nào khi ông nằm như vậy .  Khi GS Canh cho
biết là GS Thuyết mất thì ông viết “buồn” và GS
Thúc vẫn khỏe mạnh thì ông “Vui”
Được hỏi, ông trả lời là không có gì để nhắn nhủ
tới các sinh viên cả.
Trước khi ra về chúng tôi chúc ông mau bình
phục, ông viết “xin cám ơn”
GS Canh viết GS Liêm ký tên để Ls Định
phổ biến tin tức cho đồng nghiệp và các sinh viên
được biết. Ông ký tên đồng ý.
         
THĂM LS TRẦN THIỆN HẢI:
Ngày thứ Sáu 24 tháng Tư chúng tôi lại khởi
hành từ San Diego lên Fullerton để thăm anh chị LS
Trần Thiện Hải. Anh năm nay cũng chỉ mới có… 86
tuổi, và được coi là cây cổ thụ trong làng luật. Tuy
mới xuất viện nhưng sức khỏe của anh cũng không
đến nỗi trầm trọng. Với cái walker để gíup anh đi
lại trong nhà và hy vọng ít lâu sau anh cũng có thể
đi lại được bình thường. Nước da của anh hơi xanh
màu ngọc thạch, một màu xanh qúy phái của những
người được nâng lên hàng cụ. Anh là người ăn ít nói
lớn. Ai nói nhỏ anh cũng chẳng thèm để ý vì “súng
bắn sau lưng nghe văng vẳng, đối thoại oang oang
vỡ cả nhà”. Tóm lại một tai của anh lười làm việc.
Chị Hải lúc này thấy ốm hơn so với lần
xuống thăm khỏang 2 năm về trước. Có lẽ vì chị lo
lắng, bận rộn chăm sóc cho anh trong lúc yêú đau.
Xuống thăm lần này chúng tôi được đãi bữa ăn
trưa đặc biệt có bánh cuốn nhân thịt và bách bèo
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Neáu chaúng may xe cuûa quyù vò bò ñuïng, ñöøng lo haõy tìm ñeán

TRON’S
AUTO BODY SHOP

1190 n. 13th St., San Jose, CA 95112
Tel: 408-971-7808 (Shop) - 408-292-5412 (Home)
NHIEÀU NAÊM KINH NGHIEÄM TAÏI SAØIGOØN. ÑÖÔÏC SÖÏ TÍN NHIEÄM
CUÛA QUYÙ ÑOÀNG HÖÔNG TAÏI SAN JOSE 19 NAÊM QUA.

CHUYEÂN:
- LAØM ÑOÀNG
- KEÙO SÖÔØN
- SÔN

GIAÙ THAÁP HÔN MOÏI NÔI
PHÖÔNG PHAÙP TOÁI TAÂN, PHOØNG SÔN
HAÁP ÑAËC BIEÄT, VIEÄC LAØM BAÛO ÑAÛM
BEÀN ÑEÏP. TRON’S AUTO BODY SHOP

GIÔØ MÔÛ CÖÛA:
Mon - Fri: 8am - 6pm
Saturday: 8am - 1pm
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thiệp vì giao dịch rộng rãi . Có hai cháu đã lớn nên
chị cũng rảnh rổi để sinh hoạt cộng đồng. Bạn tôi ở
dưới này cho biết chị thường xuyên sinh họat trong
lãnh vực tôn giáo và còn thông dịch anh văn cho
cộng đồng khi cần... Nói như vậy không có nghĩa là
chị không biết về nội trợ. Loanh quanh có mầy giờ
mà chị đã lo đãi chúng tôi bữa cơm chiều thịnh sọan
với sơn hào hảo vị. Anh Nho rót rượu cho tôi nhưng
tôi từ chối bị anh chê là luật sư sao…“yếu thế”. Quả
nhiên lúc này tôi yếu thật vì sau cơn khủng hỏang
tôi đang dùng thuốc nên sợ tác dụng của thuốc sẽ
nguy hại đến sức khỏe.
Trong bữa cơm này chúng tôi đựoc gặp Gs
TS Trần Huy Bích thuộc trường đại học UCLA, bà
Gs Nguyễn Văn Canh, Ls Trần Thiện Hải
quả phụ của cố GS Luật Trần Như Tráng và có vợ
và Ls Nguyễn Văn Định
chồng chị Sâm mà chúng tôi chưa từng gặp. Chồng
nhân đậu xanh. Trong bữa ăn trưa này còn có chị chi Sâm lại là nhà nhiếp ảnh nghiệp dư. Khi ra về,
Vân Phụng, phu nhân của Tr. Tá Phạm Công Bạch. chúng tôi có chụp chung tấm hình làm kỷ niệm.
Cả hai anh chị là luật gia trong hội Luật Gia tại    
Calỉfornia. Trong cuộc nói chuyện tôi được biết chị
Phụng và chị Hải trước đây đã cùng học với nhau.
Đến thăm anh Hảỉ kỳ này còn có chị Bằng, em chị
Phụng phu phân của Chánh Án Nguyễn Trọng Nho.
Chị Bằng cáo từ ra về sớm vì còn phải sửa sọan bữa
cơm chiêu để mời chúng tôi tham dự. Cuộc họp mặt
rất vui và thân mật. Khi ra về chúng tôi cầu chúc
anh Hải sớm .bình phục và chị Hải được luôn an vui
và khỏe mạnh.
Khi vừa viết xong bản tin này -6/14/15- thì GS
Canh điện thọai cho biết anh Hải lại vào nhà thương
một tuần rồi và có thể sẽ về nay mai.
        Một lần nữa chúc anh mau bình phục và trở về
nhà biǹh yên.
Chị Bạch,Tráng, Sâm, Bằng(phu nhân TP Nho)
LS Định, GS Canh, TP Nho, GS Bích.
CƠM CHIỀU TẠI NHÀ CHÁNH ÁN NGUYỄN
TRỌNG NHO
Bữa ăn chấm dứt vào lúc 8:30 tối. Trên
đường trở về San Diego, chúng tôi đổi ý nên cháu
Sau đó chúng tôi đến nhà Chánh Án Nguyễn lái xe về thẳng nhà, tới San Jose lúc 3 giờ sáng vì
Trọng Nho theo lời mời từ trước. Anh Nho cáo lỗi Chủ Nhật chúng tôi còn có buổi sinh hoạt đặc biệt
không về kịp nhà để đón tiếp vì còn có phiên xử ở của gia đình.
Thân kính chuyển đến quý vị tường trình và
San Bernadino và trên đường về bị kẹt xe trên xa lộ.
Khỏang 6 giờ chiều anh Nho về tới. Bước xin cáo lỗi vì bản tường trình trễ.
chân vào nhà anh bắt tay chúng tôi và nở nụ cười
Ls NGUYỄN VĂN ĐỊNH               
tươi cố hữu . Dù lâu ngày không gặp, nhưng trông
anh chẳng khác xưa là mấy. Anh chị là người rất bặt
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TRAÀN MEDICAL CLINIC

2899 SENTER ROAD, STE. 140, SAN JOSE, CA. 95111-1182

(Goùc ñöôøng Senter vaø Lewis road trong khu chôï Senter market, ñoái dieän phoøng maïch cuõ)

Tel: 408 - 281- 3889
Fax: 408 - 281- 3892

Baùc só TRAÀN COÂNG LUYEÄN , MD.
Y Khoa toång quaùt

Baùc só TRAÀN COÂNG KHAÙNH , MD.
Noäi khoa vaø Nhi Ñoàng

GIÔØ LAØM VIEÄC:
Thöù Hai - Thöù Saùu: 9am - 5pm
Thöù Baûy: 9am - 12pm

Baùc Só Y Khoa

NHAÄN MEDICAID - MEDICARE & BAÛO HIEÅM

ÑAËNG PHÖÔNG TRAÏCH
NHI KHOA & Y KHOA TOÅNG QUÙAT

- Toát nghieäp chuyeân moân Nhi Khoa taïi King (Drew Medical Center taïi Los Angeles, California)
- Hoäi Vieân Hoäi Haøn Laâm Nhi Khoa Hoa Kyø (American Academy of Pediatrics)
- Toát nghieäp Y Khoa Saøigoøn

SENTER MEDICAL OFFICE

2114 SENTER RD, SUITE 24, SAN JOSE, CA 95112
( Ñoái dieän Costco wholesale . Tieän ñöong xe bus 73)
CHUYEÂN TRÒ:

Tel: 408-293-2188

- Beänh treû sô sinh, treû em vaø thanh thieáu nieân.
Khaùm ñònh kyø,nhaäp hoïc, chuûng ngöøa, giôùi thieäu chöông trình WIC
GIÔØ LAØM VIEÄC:
- Beänh toång quaùt ngöôøi lôùn: beänh tim vaø maïch maùu, phoåi vaø ñöôøng
hoâ haáp, tieâu hoaù, thaän vaø ñöôøng tieåu, noäi tieáât vaø bieán döôõng, beänh
thaàn kinh, beänh maét, tai , muõi, hoïng , beänh nhieãm truøng, phong thaáp, Thöù Hai, Ba, Tö, Saùu: 9am- 9pm
Thöù Naêm: 9am- 12pm
beänh maùu, beänh ngoaøi da, beänh dò öùng.
Thöù Baûy: 9am - 2 noon
- Khaùm söùc khoeû ñònh kyø, chích ngöøa
- Thöû maùu vaø nöôùc tieåu taïi phoøng maïch

NHAÄN LAØM BAÙC SÓ GIA ÑÌNH
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NGÖÔØI TUØ KHOÅ SAI

TRAÀN VAÊN TUYEÂN
HOAØNG HAÛI THUÛY

Học Luật Khoa Hà Nội, dạy học tại Trường Trung
Học Thăng Long, tham gia hoạt động chống Pháp
từ những năm 1930-1931.Năm 1934, ông cùng
Ðặng Thái Mai, Võ Nguyên Giáp… thành lập Liên
Minh Dân Chủ và Phong Trào Ðông Dương Ðại
Hội.Năm 1942 ông bị Pháp bắt giam một thời gian
vì “tội thành lập Ðảng Thanh Niên Hưng Quốc”.
Sau khi được xử trắng án và tự do, ông thi đỗ ngạch
Tri Huyện Tư Pháp, được bổ làm Tri Huyện huyện
Thanh Miện, Hải Dương, đến năm 1944 thì từ
chức.
Sau Tổng Khởi Nghiã Tháng 8 năm 1945,
ông tham chính, giữ chức Ðổng Lý Văn Phòng Bộ
Ngoại Giao Chính phủ Liên Hiệp Kháng Chiến.
Năm 1946 ông tham gia Hội Nghị Trừ Bị Ðà Lạt,
phụ trách Ban Lễ Nghi của phái đoàn Việt Nam,
cùng với các ông Nguyễn Tường Tam, Võ Nguyên
Giáp, Hoàng Xuân Hãn.

Ls Trần Văn Tuyên

Quốc Gia VNCH có hai ông Thủ Tướng

Chính Phủ bị bọn Cộng Sản Việt Nam giam chết
trong tù: Ông Thủ Tướng Phan Huy Quát và ông
Phó Thủ Tướng Trần Văn Tuyên.
Thủ Tướng Phan Huy Quát đi tù và chết
trong Nhà Tù Chí Hoà. Phó Thủ Tướng Trần Văn
Tuyên đi tù và chết trong Trại Tù Khổ Sai ở miền
Bắc.

Ðầu năm 1946 ông lưu vong sang Trung Hoa,
năm 1950 ông về Sài Gòn, có thời làm Bộ Trưởng
Bộ Thông Tin. Năm 1950-1951 ông giữ chức Bộ
Trưởng Phủ Thủ Tướng trong chính phủ Trần văn
Hữu. Năm 1954 ông là Cố Vấn Ðặc Biệt trong Phái
Ðoàn Việt Nam (chính quyền Bảo Ðại) dự Hội Nghị
Genève nhằm chấm dứt Chiến tranh Ðông Dương.
Năm 1959-1960, ông cùng 17 nhân sĩ ( báo chí nước
ngoài gọi là Nhóm 18 Caravelle) ra tuyên cáo đòi
chính quyền Ngô Ðình Diệm thay đổi chính sách.
Sau cuộc đảo chính hụt ngày 11 Tháng 11 năm
1960, ông bị Mật Vụ Ngô Ðình Nhu bắt giam, đến
sau ngày 1 Tháng 11 năm 1963 mới được giải thoát.
Năm 1965 ông giữ chức Phó Thủ Tướng Ðặc Trách
Kế Hoạch. Năm 1967 ông là Dân Biểu Quốc Hội,
Trưởng Khối Dân Tộc-Xã Hội tại Hạ Nghị Viện Sài
Gòn, Cố Vấn Phong Trào Ðấu Tranh Cải Thiện chế
độ Lao Tù, Thủ Lãnh Luật Sư Ðoàn Sài Gòn. Ngày
26 Tháng 10, 1976 ông mất tại Hòa Bình.

Các tác phẩm của ông: Hiu quạnh (1944), Tình
mộng (1953), Hội Nghị Genève ( 1954), Việt Nam
Luật sư Trần Văn Tuyên, một trong những dưới thời thuộc Pháp (1958), Chính đảng (1968),
người sáng lập Hội Hướng Ðạo Việt Nam, sinh ngày Người khách lạ ( 1969), Con đường Cách Mạng
1-9-1913 tại tỉnh Tuyên Quang, nguyên quán huyện Việt Nam (1969)
Thanh Trì, tỉnh Hà Ðông.
Năm 2005 tôi đọc lời kể về những ngày cuối
Học ở Hà Nội, tốt nghiệp cử nhân Luật Ðại cùng của ông Trần Văn Tuyên trong trại tù khổ sai
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CHAU’S AUTOMOTIVE
Since 1987

1470 WEST SAN CARLOS ST, SAN JOSE, CA 95126
TEL: (408) 298-3539 FAX: (408) 298-8638
GIÔØ MÔÛ CÖÛA:
Thöù Hai - Thöù Baûy: 9:00 am- 9:00 pm
CHUÙNG TOÂI ÑAÛN NHAÄN MOÏI SÖÛA CHÖÕA CHO
XE NHAÄT, ÑÖÙC VAØ MYÕ
-

Engine, Transmission
Electrical & Computer Controller
Air Conditioning
Heater, Cooling systems
Brakes & ABS systems
And more

Mr Chaâu vôùi 24 naêm phuïc vuï quí ñoàng höông vaø khaùch ngoaïi quoác qua
laõnh vöïc baûo trì vaø söûa chöõa xe trong vuøng San Jose
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cộng sản ở miền Bắc Việt Nam. Người viết, người
kể chuyện là ông Hoàng Minh Lê Hồng Tuấn, một
người tù chứng kiến những ngày sống cuối cùng của
ông Trần Văn Tuyên. Ông Hoàng Minh Lê Hồng
Tuấn đi HO sang Hoa Kỳ đã từ trần, ông để lại tập
Hồi Ký mà các bạn ông đặt tên là Di Bút của một
Người Tù.

làm cái trò đấu tố khốn nạn chúng đã làm ở miền
Bắc năm 1954, 1956. Cái tàn ác nhất của bọn cộng
sản là chính sách đấu tranh giai cấp. Thằng Trường
Chinh còn đó, nó lại đang nắm nhiều quyền hành.
Thằng đó ác lắm. Số phận bọn Mặt Trận Giải Phóng
rồi cũng chẳng khác gì anh em mình bây giờ.”

Anh luôn luôn nghĩ đến tình trạng đáng
thương của đồng bào miền Nam nay bị xâu xé, bóc
lột, đầy ải không khác cảnh ngộ đồng bào miền Bắc
DI BÚT CỦA MỘT NGƯỜI TÙ. Hồi ký hồi năm 1954, 1956. Anh bảo đó là một đại họa
của Hoàng Minh Lê Hồng Tuấn đăng trên Tạp Chí cho đất nước. Anh bảo những người Mặt Trận Giải
CON ONG-Houston, Texas. Số 164165, Tháng 3, Phóng Miền Nam không cộng sản rồi sẽ bị thanh
Tháng Tư 2005.
trừng. Cộng sản luôn luôn làm như vậy để trừ hậu
hoạn.
Mời quí vị đọc một số trang

Anh Tuyên rất dị ứng với những “danh từ
mới”. Mấy anh buồng trưởng thì lại sử dụng những
danh từ mới ấy rất trơn tru. Anh Nhâm, buồng trưởng
của anh Tuyên, cũng không tránh khỏi cái “nghiệp”
đó nên tôi thường nghe anh Tuyên than phiền về
tình trạng “hội nhập” quá nhanh của các vị ấy với
cái gọi là “chế độ mới”. Phạm Thành Ngọc thì rất
tếu, anh nhái tiếng “Bắc kỳ mới” một cách diễu cợt
rất tức cười. Anh Nhâm biết nhưng cứ tảng lờ như
không biết, cứ tuôn ra những “từ” như “thành khẩn,
khẩn trương, khắc phục, đăng ký, điển hình, tiên
tiến, bảo quản, tích cực, tiêu cực, làm tốt, lên lớp..
“ Tù chưa bao lâu mà sức đề kháng của anh vv…”
em đã sút giảm thấy rõ, kéo theo sự bạc nhược về
Vũ Văn Quý thì chỉ có hai đề tài: Những
tinh thần. Mỗi lần nhìn niên trưởng Dương Ðức Thụy
tôi lại thấy đau xót như nhìn sự tàn tạ của chính tôi, chuyện linh tinh, vui vui, buồn buồn trong Quốc Hội
của chế độ nay đã bị diệt vong. Niên trưởng thường của ta và chửi cộng sản. Bất cứ cái gì của cộng sản
hay ngậm ngùi nhắc lại cái ngày xưa của mình, rồi anh cũng nhìn ngay ra mặt xấu và tìm ra ngay được
buông thõng một câu .. “Si les vieux pouvaient..” những lời tàn tệ nhất để diễn tả. Những lần lên hội
Anh Trần Văn Tuyên thì tỏ rõ thái độ của người trường xem TiVi, anh thường kéo tôi ngồi vào một
quân tử bị mắc bẫy tiểu nhân. Thái độ nhẫn nhục góc với anh để trong suốt buổi xem, rỉ rả rót vào tai
bên ngoài không che được cái cuồng nộ bên trong. tôi những lời phê bình vừa cay nghiệt vừa tức cười
Những buổi trưa vắng người, tôi thường ra góc sân về những hình ảnh trên TiVi.
vắng ngồi cho thảnh thơi tâm trí, tôi hay gặp anh
Ngày 23 tháng 11 năm 1976 trời mưa tầm tã.
Tuyên ở đó. Anh hay ngẩng đầu nhìn lên ngọn cau.
Chúng
tôi
đang ngồi nghe đọc báo thì cán bộ Thoại
Tôi hỏi anh tại sao anh kẹt lại? Anh nói nếu anh
muốn đi thì anh đã đi từ lâu, nhưng anh không làm đội mưa vào gọi buồng trưởng ra ngoài hành lang.
thế được. Nhục lắm. Hỏi anh liệu Miền Nam còn Một lát sau, Phạm Thái vào thông báo sẽ có một
trung lập được bao lâu nữa, cái gọi là “Mặt Trận buổi sinh hoạt buồng vào ngày mốt, nội dung sẽ cho
Giải Phóng Miền Nam” liệu còn tồn tại được bao biết sau.
lâu nữa, và số phận của đám Mặt Trận này sẽ ra sao?
Sau bữa ăn trưa, tôi đang ngồi một mình thì
Anh nói: “Nếu chúng nó thông ra thì chúng nó đừng
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Phạm Duy Tuệ và Ðặng Văn Tiếp tới, nói rằng sẽ anh thiếp đi.
có một buổi sinh hoạt để anh em phát biểu ý kiến,
Tôi bồng anh, cùng với anh Vỵ, đặt anh nằm
nói lên nhận thức của mình trong quá trình học tập
vào chỗ nằm của anh Ðồng Tuy ở góc buồng, gần
cải tạo.
cửa sổ lớn, lấy mền đắp cho anh, anh Vỵ xoa dầu
Mưa đã tạnh nhưng trời đất sũng nước. nóng cho anh. Anh nằm thiêm thiếp, nhắm mắt.
Chúng tôi gặp nhau ngoài sân bàn về buổi sinh hoạt
Buổi họp tiếp tục, bây giờ có mấy anh thành
sắp tới. Anh Ðỗ Sinh Tứ đến đứng với các anh Trần
Văn Tuyên, Phạm Duy Tuệ, Trần Cảnh Chung, Ðặng phần đảng phái quốc gia tự nhận đảng của mấy anh
Văn Tiếp và tôi ở góc sân, một lúc thì có Nguyễn là đảng phản động. Mấy anh này kể ra “quá trình
Xuân Phong ghé vào. Chúng tôi đứng nói chuyện chống phá cách mạng của Ðảng anh và bản thân
mãi cho đến lúc kẻng đánh báo giờ điểm danh, vào anh” rồi nói lên những suy nghĩ bây giờ nhờ được
cải tạo. Hầu hết các anh nói những lời chung chung
chuồng.
và hưá sẽ cải tạo tốt. Chỉ có hai anh Phạm Thái và
Khi xếp hàng vào chuồng, anh TV Tuyên Ðoàn Thái là tích cực nhận tội, tự sỉ vả mình, nên
bảo tôi: “Chúng nó giở trò cho anh em mình tự chửi được cán bộ ghi nhận là “có nhiều trăn trở.” Một số
bới với xâu xé nhau đấy.”
anh em khác cũng phải phát biểu, như anh Nguyễn
Văn Thành, nghị viên Ðà Lạt, các anh Ðoàn Quang
Vào buồng, lần đầu tiên tôi thấy các anh Tuyên, Phan Vỹ, Trần Thích. Theo nhận xét của
trong Việt Quốc nói chuyện một cách “nghiêm túc”. Niên trưởng Vũ Văn Vỵ lời nói của hai anh Phan
Các anh Phan Minh Thám, Phan Vỹ, Trần Thích Vỹ, Trần Thích là khôn ngoan và khéo nhất.
nói nho nhỏ với nhau. Có lẽ các anh cũng nghĩ như
anh TV Tuyên. Buồng trưởng Phạm Thái vẫn bộ
Trong suốt buổi họp, anh Vỵ mấy lần xin
mặt bì bì vô cảm, ngồi một mình, quay mặt nhìn ra phép rời chỗ đến xem anh Tuyên. Anh Tuyên vẫn
cửa sổ. Thượng nghị sĩ Nguyễn Văn Mân nằm cạnh nằm thiêm thiếp, dấu hiệu duy nhất của sự sống nơi
tôi, anh ngồi tưạ lưng vào tường, khoanh tay, nhắm anh là ngực anh phập phồng nhẹ nhẹ.
mắt. Anh người nhỏ bé, đi lại nhẹ nhàng, ăn nói nhỏ
Buổi sinh hoạt chấm dứt. Chúng tôi xúm lại
nhẹ, giọng miền Trung ấm áp. Anh sống như một
chỗ anh Tuyên nằm. Anh Vỵ chạy ra nói với cán
cái bóng.
bộ Thoại. Cán bộ Thoại vào buồng nhìn anh Tuyên
Buổi sáng như thường lệ anh Tuyên ra hồ nằm rồi đi ra. Nhiều anh em buồng 1 họp xong chạy
tắm sáng, anh vẫn tắm buổi sáng như vậy từ khi ra sang thăm hỏi anh Tuyên, trong số có Trần Cảnh
đây, mặc dầu bây giờ trời đã chớm đông.
Chung. Chung tỏ ra rất lo âu, anh là bạn của con anh
Tuyên, Trần Tử Huyền.
Buổi sinh hoạt được tổ chức trong buồng.
Cái bàn gỗ tạp vẫn để sát tường hôm nay được lau
Nửa giờ sau cán bộ Thoại trở lại với một cán
chùi kê ra giữa buồng. Một cái ghế được đem vào. bộ y tá. Cán bộ này nghe tim, bắt mạch, chích cho
Chúng tôi tề tựu đông đủ. Anh Tuyên ngồi sau anh anh Tuyên một mũi thuốc.
Ðồng Tuy, tôi ngồi sau lưng anh Tuyên, bên cạnh
Anh Tuyên nằm lại tại chỗ của anh Tuy. Anh
anh Tuyên là anh Triệu Huỳnh Võ và anh Vũ Văn
cứ nằm bất động, không một lần tỉnh lại hay cựa
Vỵ.
quậy. Anh Vỵ cứ quanh quẩn bên chỗ anh Tuyên.
Cán bộ kéo đến, đứng lố nhố bên ngoài. Khi Tôi cảm động vì mối giao tình của hai anh. Anh Vỵ
cán bộ Thoại mới nói mấy câu mở đầu, tôi thấy anh khóc, những giọt nước mắt cứ lăn trên gò má răn reo
Tuyên một tay ôm đầu, một tay chống xuống sạp. của người tù già. Anh Vỵ và tôi hai lần thay quần
Hai anh ngồi kế chưa kịp ôm anh thì anh ngã ra sau, cho anh Tuyên. Không có dấu hiệu nào cho thấy anh
anh ngã vào ngực tôi. Tôi đỡ gọn anh vào lòng. Chỉ Tuyên biết được những việc xảy ra quanh anh. Anh
nghe anh nói được ba tiếng: “Không sao đâu!” Rồi Vỵ chốc chốc lại ghé tai gần mũi anh Tuyên xem
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anh còn thở hay không.
Sáng hôm sau, cán bộ Thoại vào phòng với
cán bộ y tế. Rồi xe ô tô của trại đến cổng khu, cán
bộ Thoại ra lệnh mang anh Tuyên ra xe.
Tôi cuộn anh Tuyên trong cái mền anh đang
đắp, bồng anh ra xe. Trần Cảnh Chung nhẩy lên
chiếc xe tải chở vật liệu xây cất, dẹp một chỗ để anh
Tuyên nằm. Anh Tuyên vẫn thiêm thiếp.

lại nghe y nói chuyện. Lố nhố bên ngoài là Trại Phó,
An ninh, Trực trại, Giáo dục. Trại trưởng Dũng nói
anh Tuyên chết vì bệnh, tuổi già. Việc cử đai diện
này nọ đi đưa đám là không được. Y hỏi: “Các anh
còn đoàn thể, đảng phái gì nữa? Các anh đại diện ai,
đại diện cái gì? Ðã vào đây mà các anh còn chưa bỏ
tư tưởng phản động! ” Rồi Y gằn giọng: “Các anh
vi phạm kỷ luật của Trại..!” Y nói nhiều câu đe doạ
trừng phạt rồi đi ra.

Nhưng rồi trại cũng cho vài người trong 2
Xe chạy. Anh em bị lùa vào khu. Cửa cổng buồng đi đưa đám anh TV Tuyên. Buồng 2 có hai
khoá lại. Hôm ấy không ai làm gì được. Tất cả lóng người đi là Phạm Thái với tư cách Buồng trưởng,
ngóng chờ tin anh Tuyên. Mãi đến chiều cán bộ anh Vũ Văn Vỵ là bạn thân của người quá cố.
Thoại mới vào cho biết anh Tuyên được đưa ra bệnh
viện tỉnh.
Tôi nhờ anh Vỵ lạy anh Tuyên dùm tôi ba
lạy, nhiều anh em khác cũng nhờ anh Vỵ lạy dùm
Chúng tôi đã quen với bộ bà ba trắng, mái như thế. Ðồ của anh Tuyên được đem ra cho cán bộ
đầu bạc, cái chân sưng tấy của anh Tuyên. Bây giờ kiểm kê, lập biên bản, cất vào kho tang vật. May mà
vắng anh, tôi thấy tôi vừa mất đi một cái gì rất thân anh Vỵ đã lấy được mấy quyển sách và số giấy tờ
thiết. Anh Ðặng Văn Tiếp nói anh Tuyên khó qua của anh Tuyên.
khỏi vì như thế là anh Tuyên bị đứt gân máu, xuất
huyết não. Tôi ngậm ngùi nói tội thay, ở sông, ở
Chiều hôm ấy trời mưa rất lớn. Mãi đến
biển không chết, chết trong vũng trâu đằm..
khoảng 9 giờ tối anh em đi đưa đám anh Tuyên mới
trở về buồng. Sau khi thay đồ, Buồng truởng Phạm
Từng đi bốn bể, chín chu
Thái yêu cầu anh em ngồi lên nghe anh tường trình
Trở về xó bếp chuột chù gặm chân.
về đám ma. Anh mở đầu bằng những câu ca tụng sự
khoan hồng và nhân đạo cuả Ðảng và Nhà nước, thể
Vào buồng, Buồng trưởng Phạm Thái “long
hiện trong việc tận tình cứu chữa anh Tuyên và việc
trọng” cho chúng tôi biết anh Tuyên “được ban quản
chôn cất anh rất đàng hoàng, có cả lễ nghi tôn giáo,
đốc Trại chiếu cố đưa về bệnh viện tỉnh cứu chữa.”
mộ có bia ghi tên người quá cố…
Ðầu chỗ nằm của anh Tuyên có vài
Phạm Thái nhắc đi, nhắc lại sự khoan hồng,
quyển sách, một số giấy tờ. Anh Tuyên có quyển
lòng nhân đạo của Ðảng và Nhà Nước, sự tống
“Communism and how to fight it?” Anh Vỵ lấy đem
tiễn chu đáo của Trại, giọng nói của anh đều đều,
về chỗ anh.
vô cảm, hoà nhịp với tiếng mưa rơi làm cho cảnh
Khoảng 9 giờ sáng hôm sau, cán bộ Thoại buồng giam đã ảm đạm đêm nay trở thành vô cùng
vào, nói tuy được tận tình cứu chữa, nhưng bệnh thê thảm. Chúng tôi ủ rũ ngồi nghe, thương người
quá nặng, anh Tuyên đã mất lúc 2 giờ sáng (ngày 29 vừa nằm xuống, giận tình đời đen bạc, khinh bỉ bọn
thò lò sáu mặt, rồi thương thân mình. Những lời ca
tháng 11, 1976). Chúng tôi lặng người đi.
tụng lòng nhân nghĩa của “Cách mạng” như dao
Cán bộ Thoại đi rồi, anh em Buồng 1 sang cưá, muối xát vào tim chúng tôi.
bàn chuyện nay cử ai đại diện anh em đi đưa anh
Cái chết của anh Trần Văn Tuyên gây xúc
Tuyên đến nơi an nghỉ. Anh Ðặng Văn Tiếp đưa ra ý
động
sâu
xa trong lòng chúng tôi. Với nhiều anh
kiến nên có đại diện dân cử, đảng phái, tôn giáo.
em chúng tôi, anh TV Tuyên là người bạn quí, là
Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau, Trại trưởng người anh gương mẫu, là người cha hiền. Thái độ
Dũng vào buồng 1, ra lệnh tập họp anh em hai buồng khinh thị và những lời đe doạ của Trại trưởng Dũng
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làm chúng tôi tủi nhục, uất ức. Nhưng chúng tôi
như những con cua gẫy càng, bị nhốt trong giỏ, còn
chống cự gì được nữa!
Anh Vỵ bảo tôi rất có thể chúng nó chẳng
đưa anh Tuyên đi cứu cấp, chữa trị gì cả, chúng nó
chỉ cho xe chở anh đến chỗ nào đó, quăng anh nằm
đấy. Anh chết rồi chúng nó đem về cho chôn. Anh
Trần Cảnh Chung cũng cho là anh Tuyên chẳng
được mang đi cứu cấp gì cả, chúng nó đem đi để `
nằm đâu đó cho chết. Anh Vỵ kể khi quàn xác anh
Tuyên, chúng có chụp ảnh trước và sau khi quàn.
Anh chỉ thấy có giấy chứng anh Trần Văn Tuyên
đã chết của Trại, không thấy có giấy tờ gì của bệnh
viện.
		
Tôi, Công Tử Hà Ðông, cũng nghĩ như các
ông bạn tù của ông Trần Văn Tuyên: Bọn Cai Tù
không đưa ông Tuyên đi cứu cấp. Sợ phản ứng của
Em Saigon ... đẹp thay thời áo trắng
những tù nhân, chúng đã nói dối, chúng đã làm giả.
Nón bài thơ duyên dáng tuổi học trò
Tôi thán phục sự nhận biết sắc bén của những ông
Ánh mắt nhìn ngơ ngác thật ngây thơ
tù VNCH: mới chỉ có một ông tù chết, các ông đã
Em bước khẽ dưới hàng cây phượng đỏ
thấy ngay sự dối trá, hèn và tàn ác của bọn Cai Tù
Cộng sản. Bọn chúng coi mạng sống của người bị
Em Saigon ... ta yêu từ dạo đó!
chúng bỏ tù không ra cái gì cả.
Chiều cuối tuần hò hẹn mãi chưa quên
Bờ môi xinh lời em nói ngọt mềm
Và 30 năm sau những ngày sống u ám, tuyệt
Mưa rớt nhẹ hững hờ rơi trên má
vọng của đôi ta ở Sài Gòn, hôm nay anh ngồi bình

EM SAIGON

an trên đất Mỹ đọc chuyện xưa, nhớ chuyện xưa,
anh viết những dòng này. Em yêu ơi.. Bọn cộng
sản ác ôn chúng nó bỏ tù, chúng nó giết ông Thủ
Tướng Phan Huy Quát của chúng ta ở Nhà Tù Chí
Hoà, chúng nó bỏ tù, chúng nó giết ông Phó Thủ
Tướng Trần Văn Tuyên của chúng ta ở một trại
tù khổ sai miền Bắc. Không phải chúng chỉ bỏ tù,
chúng chỉ giết có hai ông ấy, chúng bỏ tù 5,546,834
nhân vật quốc gia của chúng ta, chúng giết 3,765,
832 người trong số đó. Anh không thù, anh không
hận chúng nó sao được!

Dzậy mà em thấy đấy, ở Mỹ này có những
thằng dám mở mồm bảo, khuyên anh “Quên hận
thù bọn cộng sản đi. Ðừng kể chuyện Tù Ðầy nữa!”
Những thằng khốn nạn ấy không bằng loài chó!
Anh sẽ còn tính chuyện phải quấy với
những thằng khốn kiếp đó dài dài!./.
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Em Saigon ... suối tóc dài buông xõa
Hẹn hò nhau em mắc cở quay đi
Tiếng mưa rơi như than trách thầm thì
Anh chờ đợi như thấy lòng lạc lõng
Em Saigon ... để tim lòng giao động
Thương những chiều dạo phố dưới trời mưa
Hàng phượng yêu đỏ thắm gió đong đưa
Em khép nép sợ mưa làm ướt áo
Em Saigon ... tại tim ta khờ khạo?
Chẳng tỏ tình để đánh mất người yêu
Nỗi bâng khuâng lời chưa tỏ bao nhiêu
Giờ nuối tiếc cho cuộc tình tan vỡ ...
Nguyễn Vạn Thắng
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Baùc Só

NGUYEÃN KEÁ KHOA, D.C., Q.M.E.
110 S. PARK VICTORIA, MILPITAS, CA 95035

Tel:(408)945-9495
KINH NGHIEÄM ÑIEÀU TRÒ THÖÔNG TÍCH VAØ ÑAU NHÖÙC
Lieân Quan Ñeán Tai Naïn Xe Coä - Ngheà Nghieäp - Theå Thao - Phong Thaáp

CHUYEÂN TRÒ:
-

Nhöùc ñaàu kinh nieân
Ñau nhöùc, teâ cöùng coå vaø baû vai
Ñau nhöùc, teâ moûi töù chi
Ñau löng caáp tính, kinh nieân, cïp coät soáng
Ñau löng lan truyeàn xuoáng baøn toïa vaø chaân
Ñau nhöùc moûi baép thòt
Ñau nhöùc do sai traät khôùp xöông, bong gaân
Nhöùc moûi khôùp xöông do phong thaáp

Nhaân dòp Xuaân veà, kính chuùc quùy ñoàng höông:
Moät Naêm Môùi AN KHANG & THÒNH VÖÔÏNG

GIÔØ LAØM VIEÄC:
Thöù Hai - Thöù Saùu : 9 AM - 7 PM
Thöù Baûy: 10 AM - 2 PM

NHAÄN BAÛO HIEÅM, MEDICARE, MEDICAL & TRAÛ GOÙP
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VÌ SAO TOÂI TRÔÛ THAØNH

LUAÄT SÖ ?
Ls Nguyễn Sĩthụy và các đồng nghiệp tại tòa án Sàigòn

Ls. NGUYỄN SĨTHỤY

Tôi là Luật Sư Nguyễn Sĩthụy, được ghi tên trên
danh biểu Luật Sư Đoàn với tư cách Luật Sư Thiệt
Thọ tháng 11 năm 1974, hiện cư ngụ tại Connecticut,
thuộc vùng New England, miền Đông Bắc Hoa Kỳ,
gồm 6 tiểu bang là Massachusetts, New Hampshire,
Maine, Rhode Island, Vermont và Connecticut. Tôi
hiện đang làm việc ở Bộ Quốc Phòng (Department
of Defense) về ngành Procurement & Acquisition
chuyên lo về các Khế Ước của Federal Government
và Defense Contractors.
Đặc biệt tên tôi do Ba Má tôi đặt viết hai chữ
dính liền là Sĩthụy mà tiếng Việt không có nên bạn
bè thường viết sai tên tôi thành hai chữ Sĩ-Thụy.
Tôi có vài kỷ niệm vui buồn xin kể ra đây
cho các bạn đồng môn đọc cho vui về Trường Luật
Khoa, xưa gọi là Faculte De Droit De Saigon, tọa
lạc trên đường Duy Tân và Tòa Thượng Thẩm còn
gọi là Pháp Đình Saigon ở số131 đường Công Lý,
Saigon.
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Trong khoản thập niên 60, mỗi thứ Bảy đầu
tháng tại trường Quốc Gia Âm Nhạc Saigon có loạt
(series) chương trình mới được các diễn giả thuộc
nhiều ngành học khác nhau đến nói về nghề nghiệp
của mình, sau đó có phần để khán giả đặt câu hỏi
(Q&A). Ví dụ về ngành Y Khoa thì nói về đề tài
“Tại sao tôi thành Bác Sĩ”, về ngành Kiến Trúc thì
nói “Tại sao tôi thành Kiến Trúc Sư”, v.v.. Tôi vẫn
thường xuyên đến tham dự chương trình này, để
nghe các diễn giả trình bày sau đó khán giả đặt các
câu hỏi và diễn giả trả lời. Lúc đó tôi đang còn học
Trung Học, chưa biết sẽ chọn ngành học nào khi lên
Đại Học, nên thích đến nghe.
Ls Sĩthụy và phu
quân
Sau vụ đảo chánh
ngày 1 tháng 11, năm
1963 của Đệ Nhất
Cộng Hoà, vài tháng
sau đó ông Ngô Đình
Cẩn, em trai của ông
Ngô Đình Diệm, bị
bắt dẫn giải từ Huế
vào Sàigòn rồi bị
đưa ra Tòa Án Quân
Sự để xử về nhiều
tội... Vì công chúng đến dự phiên Toà ở Pháp Đình
Saigon rất đông, nên không có đủ chỗ cho mọi
người xem, nên mỗi góc đường Công Lý, Nguyễn
Du, Gia Long đều có bắt những loa phóng thanh để
cho dân chúng có thể theo dõi vụ xử án. Nhà tôi ở
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trên đường Trương Công Định, nên tôi có thể đi bộ
ra đường Nguyễn Du để theo dõi vụ xử án này! Tôi
không được thấy mặt các quan Toà, các Luật Sư,
Biện Lý Cuộc, và nhất là bị can Ngô Đình Cẩn mà
chỉ nghe được diễn tiến vụ xử qua loa phóng thanh
vì đứng dưới hàng cây me trên đường Nguyễn Du.
Tiếng nói từ loa phóng thanh trộn lẫn tiếng xe hơi,
xe gắn máy ồn ào và đồng bào đi lại tấp nập như đi
chợ vậy! Hàng ngày tôi theo dõi các bài viết tường
thuật vụ kiện, và xem các hình ảnh trong phiên Tòa
qua báo chí.
Tôi không nhớ
hết chi tiết vụ án, đặc
biệt chỉ nhớ câu trả lời
của bị can Ngô Đình
Cẩn mỗi khi quan Tòa
hỏi đến là “Tôi mệt
mỏi lắm; Tôi không
nhớ gì cả”. Ông Cẩn
lập đi, lập lại nhiều
lần câu nói này mỗi
khi được Tòa hỏi đến.
Tôi theo dõi rất kỹ
những lời tranh cãi
của Luật Sư Võ Văn
Quan, người được
Tòa chỉ định cho bị
can Ngô Đình Cẩn.
Giọng nói của Luật
Sư Võ Văn Quan thật hùng hồn, và rất mình bạch,
nêu từng điều Luật của mọi tội trạng, và đánh phá
từng điểm một, giống như một người đứng trước
một bức tường lớn và dùng búa đập phá từng viên
gạch, đến phần cuối cùng là phá tan cả bức tường …
Lúc đó tình hình chính trị đã thay đổi: Tổng Thống
Ngô Đình Diệm đã bị truất phế, ông và người em là
Ngô Đình Nhu đều bị bắn chết lúc bị đảo chánh, còn
hai ông Ngô Đình Thục và Ngô Đình Luyện và bà
Ngô Đình Nhu không bị bắt vì đang ở ngoại quốc.
Kết quả bản án được tuyên bố là tử hình và tháng 5
năm 1964 sau đó ông Ngô Đình Cẩn bị xử bắn.

Tại trường Luật Sàigòn
Tuy nhiên, tôi có ước mơ là sau khi tốt
nghiệp Trung Học sẽ được đi du học tại Đaị Học
Sorbonne bên Pháp. Lý do từ lúc nhỏ, Ba Má tôi đã
cho tôi theo học chương trình Pháp từ Mẫu Giáo đến
Tú Tài I và II tại một trong những trường Nữ nổi
tiếng của Pháp tại Sàigòn. Được hấp thụ nền giáo
huấn của các Thầy Cô và các Soeurs từ Pháp sang
Việt Nam dạy, mỗi khi đi học về đến nhà là sáu (6)
chị em chúng tôi nói chuyện với nhau bằng tiếng
Pháp. Sau khi thi bằng Baccalaureat I et II, tôi phải
chọn 2 ngoại ngữ: Anh Văn và Việt Văn.
Nhưng “mưu sự tại Nhân, thành sự tại
Thiên”, sau khi tốt nghiệp Bac II (Tú tài 2), tôi
muốn được đi học bên Pháp như 2 đứa bạn thân của
tôi nhưng Ba tôi vì trước theo ngành Luật nên muốn
tôi nối nghiệp ông. Tôi khóc lóc, van nài đủ điều với
Ba tôi vì tôi thấy học Luật theo chương trình Việt rất
khó đối với tôi nhưng Ba tôi giữ lập trường muốn tôi
theo học Luật tại Việt Nam.

Sau nhiều bữa khóc lóc, bỏ ăn, cuối cùng Ba
tôi đề nghị như sau: học thử một năm Luật ở Việt
Nam, nếu học không được, thì năm sau sẽ cho xuất
ngoại. Ngày chia tay hai người bạn thân đi Belgique
(Bỉ) là ngày buồn nhất của tôi và hẹn nhau năm sau
sẽ gặp lại tại Pháp hay Bỉ vì tôi tin chắc là sẽ không
học được Luật ở Việt Nam. Để chuẩn bị cho năm
học tới, tôi muốn ghi danh cả hai trường: Luật Khoa
ở đường Duy Tân và Văn Khoa ở đường Nguyễn
Tôi rất thích nghề Luật Sư và khâm phục Bỉnh Khiêm vì địa điểm 2 trường gần nhau nên tôi
Luật Sư Võ Văn Quan từ khi nghe ông tranh cải vụ có thể lái xe mobylette đi học không mấy khó khăn
án lịch sử này. Ông vẫn phải làm hết sức mình, với và tính học cho vui, không phải cố gắng hết mình.
những kinh nghiệm và hiểu biết để biện hộ cho thân
Tôi không ngờ số người ghi tên học năm đầu
chủ của mình đến cùng.
cả hai trường đến cả ngàn người, cả nam lần nữ chen
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lẫn nhau không có trật tự gì hết. Ban đầu tôi rất nản tuy đã về hưu ở tuổi 55, nhưng vẫn còn sáng suốt và
chí định đi về nhà, nhưng sau đó cũng ráng chờ đợi còn nhớ Luật rất nhiều.
và cuối cùng tôi cũng xong thủ tục ghi danh cho hai
Sau giờ học, tôi thường đến gặp các Giáo Sư
trường Luật Khoa và Văn Khoa.
để hỏi về những điểm không hiểu rõ. Các vị Giáo Sư
Năm 1967 là năm đầu tiên trường Luật Luật đều tốt nghiệp tại Pháp, nên gặp một sinh viên
Khoa đổi theo chương trình học bốn (4) năm, thay đọc và hiểu được Pháp Văn, thì sốt sắng giúp đỡ
vì 3 năm như trước. Sau khi làm thủ tục cho chương thêm. Giáo sư Trần Thiên Vọng, được sinh viên gọi
trình học năm thứ Nhất, tôi lại phải chen lấn tiếp là “Tây con” vì ông vừa tốt nghiệp từ Pháp về Việt
để mua sách. Trong tháng đầu đi học, tôi lái xe từ Nam không lâu, dạy môn Luật đối chiếu, danh từ
đường Duy Tân qua đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Pháp dịch sang chữ Việt Nam, giúp tôi tận tình. Tôi
rồi về Duy Tân như con thoi. Chiều đi học về đến rất thích học môn này, vì như rồng gặp mưa thôi!
nhà là tôi mệt nhoài. Hàng ngày không những mệt Món này tôi ghi chép rất dễ, và cho Ban Biên Tập
vì chồng sách phải mang theo mà còn phải đến sớm mượn cả tài liệu của tôi miễn phí để in roneo cho
để dành chổ ngồi vi lớp học quá nhỏ không có đủ các đồng môn khác. Trang bìa tôi có ghi lại bằng
ghế ngồi hay chỗ đứng cho tất cả sinh viên. Từ một Pháp văn lời chúc của tôi đến các bạn được thành
trường nữ tư thục với số tốt nghiệp chỉ có 25 học công trong ngành chọn sau nầy.
sinh, giờ đây tôi phải đối diện với lớp học cả ngàn
Kết quả kỳ thi năm thứ nhứt, tôi đậu dễ
sinh viên nam và nữ. Tình trạng này làm tôi buồn
dàng! Đây là tin mừng cho Ba tôi, nhưng là tin vừa
nản và thất vọng vô cùng.
buồn, vừa vui của tôi (bitter sweet) vì như vậy là
Qua những khó khăn gặp phải sau một tháng tôi phải học nốt 3 năm nữa ở Việt Nam! Hai năm
đi học cả 2 trường, tôi quyết định chọn trường Luật đầu sinh viên học chung, nên vấn để dành ghế vẫn
Khoa mà thôi. Để giải quyết vấn để chỗ ngồi, tôi và còn tiếp diễn nhưng năm sau không đến nỗi nào: vì
mấy bạn gái tôi thay phiên nhau đi học thật sớm để số sinh viên đậu lên năm thứ 2 chỉ còn 1/10 số sinh
dành chỗ: thường phải đi học 1 giờ sớm hơn thường viên năm thứ 1. Hai năm cuối thì sinh viên ghi danh
lệ, ngoài sách để học còn đem theo một số sách bỏ theo ban/ngành mình chọn như Cử Nhân ban Công
lên bàn để dành chỗ cho mình và cho 4 đứa kia. Pháp, ban Kinh Tế hay ban Tư Pháp. Thang 6 năm
Gần cuối năm học, nhóm 5 đứa bạn của tôi không 1970, sau 4 năm dùi mài kinh sử, cuối cùng tôi tốt
còn nữa vì một đứa đi học ở Canada, một đứa vào nghiệp Cử Nhân Luật Khoa ban Tư Pháp. Với mảnh
trường Dược, một đứa lập gia đình và một đứa học bằng Cử Nhân Luật trong tay, một tương lai sáng
dưới Đại Học Cần Thơ vì gần nhà. Rốt cuộc chỉ còn sủa đang chờ đợi tôi
lại tôi vẫn còn đeo đuổi hết năm học. Lúc đầu tôi
Mặc đầu chấp nhận học tại quốc nội, tôi vẫn
ráng ghi chép lại bài giảng của Giáo Sư rồi về nhà
ao ước có dịp được xuất ngoại nên tôi đi ghi danh
dịch lại. Nhưng sau đó Ban Biên Tập của trường
ngay để đi thi tuyển ngành Ngoại Giao. Với vốn
có bán lại các bài giảng quay bằng máy Roneo nên
liếng Pháp Văn sẵn có trong 12 năm, cộng thêm khả
tôi mua mà không cần phải ghi lại thật tỉ mỉ như
năng Anh Văn khi học ở Trung Học, ngoài ra, tôi
trước.
cũng đã theo học hết các lớp Anh ngữ ở Hội Việt
Lúc trước, tôi nghĩ là sẽ gặp trở ngại vì phải Mỹ, đã đậu và được cấp bằng Michigan, tôi tin
học Luật bằng tiếng Việt, nhưng sau khi học năm tưởng sẽ được chọn đi làm việc ở các nước nói tiếng
đầu, tôi được biết là Luật Việt Nam dựa rất nhiều Pháp như Algerie, Tunisie…
trên Code Napoleon của Pháp (The French Civil
Sau phần thi viết, đến phần vấn đáp, từng thí sinh
Code). Hai điều may mắn cho tôi là đọc được Pháp
phải đi từ cửa đến bàn thi khoảng 20 ft (6 m) đến
văn chính gốc, không cần xem qua bản dịch, và tôi
trước mặt 3 vị giám khảo: mục đích là để chấm về
có một ông Thầy ngay trong gia đình chính là Ba
cách đi đứng, cách ăn mặc, xem ngoại hình (?) có
tôi. Ông chỉ tôi cách đọc và hiểu mỗi đoạn Hình
đủ điều kiện để đại diện cho nước Việt Nam không.
Luật (Penal Code), Luật Kinh Tế (Commercial
Mỗi thí sinh sẽ bốc thăm một đề tài và sẽ nói về
Code), Luật Hộ (Code of Civil Procedures). Ba tôi,
nước có Tòa Đại Sứ Việt Nam ở đó. Tôi đã soạn kỹ
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những nước nói tiếng Pháp và những nước ở Âu
Châu. Tôi không học gì về nước Nhật, vì trong Đệ
II Thế Chiến, lúc Nhật chiếm đóng Việt Nam (194045), tôi được nghe kể lại là ông Bác tôi đã bị một
tát tai của một sĩ quan Nhật, chỉ vì Bác tôi đã đánh
nhịp theo khi ban nhạc của phòng trà trỗi bài “la
Marseillaise” là bài quốc thiều của Pháp! Tôi thấy
người Nhật quá tàn ác, thực dân hơn cả người Pháp
nữa nên tôi không thích tìm hiểu và làm việc ở nước
nầy.

tôi không đến 2 nơi cùng giờ được và đã có yêu cầu
ông giúp tôi. Ông ta tức giận vứt cả hồ sơ về phía
tôi, giấy tờ rớt tung tóe làm tôi giận quá đứng dậy đi
ra đóng cửa thật mạnh, lấy xe mobylette chạy nhanh
đến văn phòng của Luật Sư Đoàn ở đường Công
Lý để trình bày sự việc này với ông Thủ Lãnh Trần
Văn Tốt.

Trên đường đến văn phòng của Luật Sư
Đoàn, tôi thấy xe hơi của Luật Sư Lambert chạy vụt
qua trước xe gắn máy của tôi. Khi tôi bước vào văn
“Ghét của nào Trời trao của đó”. Khi thi
phòng của Thủ Lãnh Trần Văn Tốt thì thấy Luật Sư
phần vấn đáp, tôi bắt trúng đề tài … nước Nhật!!!
Lambert đã ở trong đó rồi. Tôi trình bày mọi việc
Như vậy niềm mơ ước xuất ngoại của tôi lần nữa lại
với Thủ Lãnh và sau đó Luật Sư Lambert đồng ý
không thành!
sẽ cho tôi tiếp tục làm việc tại văn phòng ông. Bất
mãn vì thái độ khinh người của ông, tôi trả lời là sẽ
không muốn tiếp tục tập sự tại đây nữa rồi về nhà
trình bày với Ba tôi là tôi muốn làm việc tại một văn
phòng khác.

Ls Sĩthụy và các bạn
Sau đó tôi bắt đầu sự nghiệp Trời đã định.
Nhờ cái vốn Pháp văn, tôi được văn phòng Luật Sư
Jean Lambert nhận để hành nghề Luật Sư Tập Sự.
Văn phòng tọa lạc ở đường Ngô Đức Kế, gần đường
Nguyễn Huệ, cách xa Tòa Án và những đồng nghiệp
khác. Văn phòng nầy chỉ có hai người đại diện cho
thân chủ tại các phiên tòa là Luật Sư Lambert và tôi,
chuyên lo về việc Hộ (Civil) và đặc biệt các hồ sơ
về Con Nuôi (Adoption). Sau một năm làm việc với
Maitre Lambert thì xảy ra một chuyện đáng buồn:
hôm đó tôi đang làm việc trong một phiên tòa thay
mặt Luật Sư Lambert nên tôi không thể có mặt tại
một phiên tòa khác cũng cần Luật Sư Lambert, nên
sau đó thân chủ của phiên tòa nầy đến văn phòng
phàn nàn.

Sau đó, tôi được văn phòng Luật Sư Phan
Kiến Khương-Võ Văn Quan nhận tôi ngay để tiếp
tục 2 năm cuối tập sự Luật Sư. Sau khi hoàn tất
chương trình tập sự, tôi được văn phòng giới thiệu
để được thi vào Luật Sư Thiệt Thọ. Làm việc tại đây
với hai vị Luật Sư lão thành: cựu Thủ Lãnh Luật Sư
Khương chuyên về Hộ (Civil) còn Luật Sư Quan
thì chuyên về Hình (Penal) nên tôi được học hỏi rất
nhiều. Từ chuyện không may với văn phòng Luật
sư Lambert, tôi may mắn được làm việc tại một văn
phòng rất tốt với hai Vị này, nằm trên đường Gia
Long, cạnh Toà Án. Tôi luôn biết ơn hai vị Luật
Sư này đã giúp đỡ tôi lúc còn tập sự và sau này cho
đến khi qua Mỹ, tôi vẫn thường liên lạc với hai ông,
nhưng nay cả hai Vị đã mãn phần.

Tên tôi được lên danh biểu Luật Sư Thiệt
Thọ vào tháng 11 năm 1974. May mắn cho tôi, Ba
Má tôi cho thuê sát bên nhà ở của gia đình tại số
100 đường Trương Công Định, rất gần Pháp Đình
Saigon. Ngày ăn mừng khai trương văn phòng
Luật Sư Nguyễn Sĩthụy vừa được 2 tháng thì biến
cố tháng Tư 1975 đến, văn phòng phải đóng cửa.
Đây là lần cuối cùng tôi nhìn được văn phòng có tên
mình trước cổng nhà vì sau đó không lâu, bọn cướp
Trưa đó, tôi trở lại văn phòng làm việc thì từ miền Bắc vào đã chiếm đoạt nhà Ba Má tôi và cả
Luật Sư Lambert kêu tôi vào và nói nặng lời với tôi. văn phòng Luật Sư của tôi. Năm 2010, nhân chuyến
Tôi trình bày với ông là tôi đã cho biết sáng hôm đó
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đi Việt Nam, tôi có ghé lại Saigon để nhìn lại căn
nhà cũ, trước vườn Tao Đàn nhưng nay không còn
nhận ra nữa vì đã bị san bằng và dựng lên một dãy
chung cư condominiums thuộc Quận I Đô Thành.
Ba tôi mong ước có một đứa con nối nghiệp
trong ngành Luật và ông đã được toại nguyện ước
mơ đó. Tuy nhiên, giấc mơ xuất ngoại lúc xưa của
tôi tưởng chừng sẽ không bao giờ đến. Rồi biến
cố ngày 30 tháng 4 năm 1975 xảy ra, thường gọi
là “tháng Tư Đen” đã đưa đẩy số phận tôi phải rời
bỏ quê hương đến định cư tại Mỹ. Tôi đi học trở
lại, chọn ngành Quản Trị Xí Nghiệp, không học lại
ngành Luật vì thấy không thích hợp với hoàn cảnh
hiện tại. Sau khi tốt nghiệp với bằng B.S. và MBA,
tôi làm việc cho công ty Bảo Hiểm chuyên nghiên
cứu về các luật bảo hiểm khác nhau của 50 tiểu
bang, sau đó tôi đổi sang làm việc cho Bộ Quốc
Phòng cho đến nay. Tuy không còn ở trong ngành
Luật nữa, nhưng may mắn tôi được liên lạc và gặp
gỡ nhiều bạn bè Luật ngày xưa trong những lần đi
đến các tiểu bang California, Texas và Washington,
DC.
Đặc biệt tại Houston có Câu Lạc Bộ Luật
Khoa Việt Nam được thành lập đã lâu với ban điều
hành gồm các anh Nguyễn Thế Linh, anh Thiện Ý
Nguyễn Văn Thắng, ... cùng rất nhiều bạn bè Luật
ngày xưa sinh sống tại đây sinh hoạt. Mỗi lần vợ
chồng chúng tôi đến Houston, TX được các anh
Thắng, Tín, Hai, Muội, … thông báo các bạn bè
đến để gặp và khoảng đãi chúng tôi tại các Nhà
Hàng thuộc khu Bellaire. Chúng tôi hân hạnh được
gặp lại các anh chị Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn
Thế Linh, v.v…
Bốn năm trước, tháng 4 năm 2010, chúng
tôi đã đi tham dự Đại Hội Luật Khoa Toàn Cầu kỳ
II được tổ chức tại Houston. Đến nay đã hơn 40
năm, một điều tôi rất vui mừng là đã được gặp lại
rất nhiều Giáo Sư cũ như Giáo Sư Mai Văn Lễ,
Giáo Sư Vũ Quốc Thùy, v.v… cũng như các bạn
đồng môn như … kể từ ngày rời trường Luật Khoa
và Tòa Án Saigon. ./.

Nhớ em bốn mùa
Anh nhớ em như nhớ mùa xuân
Có hoa có bướm thật tưng bừng
Có người đứng ngắm trời phiêu lãng
Anh nhớ em nhiều em biết không
Anh nhớ em như nhớ hạ về
Có hàng phượng vĩ có hàng me
Đâu đây có tiếng ve sầu vọng
Anh nhớ em nhiều em biết không
Anh nhớ em như nhớ mùa thu
Có gió heo may có đợi chờ
Có chiếc lá vàng trên lối vắng
Anh nhớ em nhiều em biết không
Anh nhớ em như nhớ mùa đông
Cái lạnh cô đơn lạnh cả hồn
Cái lạnh in sâu vào da thịt
Anh rất cần em em biết không
Ghi chú:

TRẦN HỮU AN

viết để nhớ vềThủ đô Sài gòn một thời
thân thương và tràn đầy kỷ niệm .
Mái trường Đại học luật khoa SG
nằm khiêm nhường bên con đường
Duy Tân cây dài bóng mát .
Các em gái môt thời áo trắng
Gia long ,Trưng Vương ,Lê văn Duyệt ,
Nguyễn bá Tòng .....

Ls. Nguyễn Sĩthụy (11-2014)
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HEÄ THOÁNG CAÊN CÖÙ HAÛI QUAÂN
CUÛA TRUNG COÄNG VAØ ÑAÛNG CSVN

Gs NGUYỄN VĂN CANH

Bài nói chuyện nhân Đại Hội của Tổng Hội Cảnh
Sát VNCH tại Westminster, CA, ngày 23-5-2015

Tàu Hải Giám của Trung Cộng
Gs NGUYỄN VĂN CANH
I. HỆ THỐNG CĂN CỨ HẢI QUÂN CỦA
TRUNG CỘNG TRÊN VÙNG TRƯỜNG SA:

Như vậy, Hệ thống gồm một chu vi lớn:
Chau Viên, Chữ Thập, Subi, Én Đất, Vành Khăn.
Nếu nhìn vào Toạ Độ, ta thấy:
- Theo hướng Nam Bắc, thì bắt đầu từ vĩ
tuyến 8 ( Châu Viên) lên vĩ tuyến 10 ( Su bi). Như
vậy chiếu cao là khoảng 100 hải lý;
- Và nều nhìn theo hướng Tây- Đông, thì
từ kinh tuyến 12 ( Châu Viên, Chữ Thập) sang
Vành khăn ( kinh tuyến 15). Như vậy, chiều ngang :
khoảng hơn 150 hải lý.”
Bên trong Chu vi này, nằm ở giữa là vùng
Chuỗi Đảo Đá Ngầm có tên là Quần Tụ ( Union
Banks). Trong khu vực này TC xây các căn cứ sau
đây: Gạc Ma, Chigua, Tư Nghĩa.  
Và Gaven, nằm ở phía trên Union Banks.
(2 Bản Đồ sẽ gủi sau)
Tại nhiều căn cứ này, TC xây phi trường,
hải cảng, kho chứa quân trang quân dụng, doanh
trại cho quân trú phòng, các trạm viễn thông... Phi
trường trên Bãi Cbữ Thập, đủ dài cho máy bay
phản lực J11 hay J11B, với tầm xa 1600 km, đã xây
xong.

Hệ thống Căn Cứ này bao gồm: Theo hướng
Nam Bắc, từ Bã Đá Ngầm Châu Viên ( ở mãi Vĩ
Tuyến 8), qua Bãi Đá Ngầm Chữ Thập ( vĩ tuyến
9), lên Bãi Su Bi ( Vĩ tuyến thứ 10), rồi hướng về
phía Đông: xuống Bãi Én Đất, sang Bãi Vành Khăn II. VIỆT CỘNG VÀ HỌAT ĐỘNG BÀNH
TRƯỚNG CŨA BẮC KINH ...
( gân Phi luật Tân). Rồi trở về Châu Viên .
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TC biết rằng chúng không thể chiếm được
Biển Đông, nếu không buộc được lãnh đạo VC
đóng vai trò tích cực trong âm mưu của chúng, nhất
là VC là chủ nhân của vùng Biển này.
Để tiến tới việc chiếm trọn Biển Đông, TC
đưa ra chiến lược với VC dưới danh nghĩa là
“TÌM MỘT GỈAI PHÁP CHO VẤN ĐỀ BIỂN
ĐÔNG.”
Ngày
12 tháng 4
năm
2011,
Tướng Quách
Bá
Hùng,
phó chủ tịch
Quân
Uỷ
Trung Ương
sang Hà nội,
gặp Nguyễn
phú Trong,
Nguyển tấn
Dũng,
các
lãnh đạo khác.
về
đường
hướng và cơ
cấu tổ chức
mà VC phải
thi hành để
giúp chúng tiến chiếm Biển Đông của Việt nam.
Trước kết là về đường hướng, TC buộc VC
phải thi hành 3 nguyên tắc sau đây để giải quyết
vấn đề Biển Đông:
Thứ Nhất: Thương thảo song phương, và
tham khảo ‘thân thiện’ để giải quyết mâu thuẫn.
Thứ Hai: Không cho phép một nước thứ ba
can thiệp vào vấn đề Trường Sa
Thứ Ba: Phải hướng dẫn dư luận, và cảnh
giác về các lời tuyên hố hay có hành động có thể
làm, tổn thương tình hưũ nghị hay làm mất lòng tin
của hai dân tộc.
Về cơ cấu tổ chức và thi hành:
1). Quách bá Hùng, ngày 13 tháng 4 họp
với Phùng quang Thanh, về Hợp tác toàn diện giữa
2 quân đội, gồm cả hướng dẫn và kiểm soát quân
đội khi thực hiện các nguyên tắc trên. Điều quan
trọng là quân đội VC không đưọc chống lại các hoạt
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động của TC trên Biển Đông và TC còn giúp cả
việc ngăn chặn nếu quân đội VC chống lại lãnh đạo
VC về sự thực thi các đường hướng trên, như đảo
chánh chống lại việc làm của Đảng.
Hợp tác toàn diện trong lãnh vực này đặc biệt gồm
sỹ quan TC ngầm theo dõi đơn vị VC để ngăn chặn
các âm mưu trên.
2). Vương thế Tuấn, Chánh Án Toà Án Nhân
Dân Tối Cao cùng thời gian này, ngày 17 tháng 4,
sang Hà nội gặp Nguyễn minh Triết để Triết lo vận
dụng tòan thể guồng máy công quyền: Công an,
cảnh sát, quân đội, toà án, nhà tù để ’ trấn áp’ quần
chúng chống đối hoạt động bành trướng của TC.
Những ai dù chỉ hô khấu hiệu HS , TS của VN là bị
bắt và bỏ tù.
3). Lê hồng Anh, thường trực Bộ Chính Trị
cũng trong vòng 6 ngày trong thời gian Quách Bá
Hùng ở Hà nội, được gọi sang Bắc Kinh gặp Mạch
kiến Trụ, Bộ trưởng Công An để giao phó trách
nhiệm về an ninh tòan diện.
Đây rõ là mệnh lệnh của Đảng CSTH cho
Đảng CSVN thi hành trong cái mà TC gọi là “tìm
giải pháp cho Biển Đông”. Bề ngoài, thì các mệnh
lệnh này của 2 Đảng được nguỵ trang bằng một
Thoả Hiệp của 2 nhà nước mà Đại diện 2 Bộ Ngoại
giao ký vào tháng 10 năm đó tại Băc Kinh.
Thoả Hiệp được mệnh danh là “Thoả
Hiệp Hỗ Tương về Giải Pháp cho tranh chấp Biển
Đông”.
Như trên, ta thấy có một hệ thống ràng buộc
tập thể lãnh đạo Đảng CSVN vào Đảng CSTH, và
còn ràng buộc cả mỗi cá nhân lãnh đạo đảng VC
nữa. Sự ràng buộc mỗi cá nhân được thể hiện qua
tiếp xúc từng người với lãnh đạo TC.
Sự ràng buộc ấy được tính toán và tổ chức chặt chẽ
trong hệ thống giữa 2 đảng song song với nhau từ
trên xuống dưới, và theo hàng ngang giữa các cấp
của hai đảng. Còn nữa, ràng buộc này còn được tổ
chức qua hệ thống chính quyền giữa hai nhà nước
TC và VC.
Sự ràng buộc ấy chính là các dây, dợ chằng
chịt của Bắc Kinh đưa ra buộc lãnh đạo VC qua
phương thức ban cấp chức vụ và cho hưởng thụ
quyền lợi.
a/Về chức vụ. Trong kỳ bầu cử vào Đại Hội
kỳ XI, Nguyễn phú Trọng chỉ được đứng thứ 8. Giả
Khánh Lâm, Uỷ Viên Chính Trị Bộ của TC sang Hà
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nội đã ‘chỉ đinh’ Trọng làm Tổng bí Thư, thay vì
chức vụ đó là của Trương tấn Sang, vì y đứng số 1.
Hầu hết các chức vụ quan trọng trong đảng ở nhiều
cấp đều được xảy ra như thế. Nguyễn cơ Thạch
trước đây bị loại ra khỏi guồng máy quyền hành
vì chống Bắc kinh. Phạm gia Khiêm mất chức Phó
Thủ Tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao vì lý do vào
tháng 8 năm 2010 đã về hùa với đa số thành viên
ASEAN ủng hộ quan điểm của Hilary Clinton vể
giải pháp đa phương cho vấn đề Biển Đông. Trong
phiên họp Hội Nghị Bộ trưởng Ngoai Giao này ở Hà
nội, Phạm Gia Khiêm là nước chủ nhà đã bị Dương
Khiết Trì hạ nhục vì đi ngược lại quan điểm của
Bắc Kinh, và không kiểm soát được tình thế. Sang
đến Đại Hội XI, Phạm gia Khiêm không còn chức
vụ nào nữa, dù trước đó, trong nhiều năm Khiêm
là đồng chủ tịch Uỷ Ban Hợp tác song phương với
Đới bỉnh Quốc, đã có công đưa cán bộ TC vào VN
‘hợp tác’ với cán bộ cấp tỉnh của VC.
a/ Về quyền lợi. Quyền lợi gồm bổng lộc và lơi ích
vật chất do chức vụ mang lại.
1/Bổng lộc có loại trực tiếp như vụ Bauxite
ở Tây nguyên. Tổng bí thư Nông đức Mạnh được
300 triệu MK, Dũng được 150 triệu. Vì có chống
đối, Dũng biện hộ rằng đây là chính sách lớn của
Đảng.
2/ Bổng lộc gían tiếp: Đây là các lợi ích vật
chất do chức vụ mang lại. Thí dụ như Vụ Vinashin
và Vinalines đã giúp cho nhóm Dũng rút ra trên 4 tỉ
MK để chia nhau …..
Để có thể được ban cấp quyền lợi này, mỗi
cá nhân phải phấn đấu gay gắt để chinh phục được
“lòng tin” (danh từ mà Quách bá Hùng dùng khi
họp với lãnh đạo VC) của Bắc Kinh. Mỗi cá nhân
còn phải có thành tích nghĩa là chứng tỏ cụ thể về
kết quả việc làm để lòng trung thành với quan Thày
TC. Trong Ban lãnh đạo VC, các phần thưởng ( chức
vụ và quyền lợi) là mồi nhử, sẽ gây ra những cuộc
chạy đua , cạnh tranh lẫn nhau, đi tới canh chừng
nhau, sát phạt nhau, tố cáo nhau với quan Thày, kể
cả tố cáo cho công chúng biết như về tham nhũng
để loại bỏ nhau khỏi hệ thống quyền lực, và chém
giết nhau như trường hợp Nguyễn bá Thanh v.v.
Chỉ thị hay mệnh lệnh cho VC được theo
dõi, kiểm soát khá gắt gao. Đó là lý do mà lãnh đạo
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VC im thin thít khi TC với một hạm đôi hùng hậu
ngang nhiên đặt giàn khoan HD 981, xâm phạm phần
lãnh hải thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Rồi, VC cũng lặng
yên, coi như không có gì trước các hoạt động của
TC rầm rộ, công khai bồi đắp và xây dựng các căn
cứ hải quân trên 9 bãi đá ngầm trong vùng Trường
Sa của Việt nam.
Ngoài ra, có kẻ nào mà Hoàn Cầu Thời Báo
gọi là ‘vong ân bội nghĩa’, tìm cách thoát ra khỏi
các ‘dây, dợ’ mà TC dương lên, thì hãy noi gương
Nguyễn bá Thanh
Sự kiện giàn khoan HD 981 vào 1 tháng
5,2014 ở Quảng Ngãi dồn Lãnh đạo VC vào tình
thế lưỡng nan. Họ chọn giải pháp dứng về phía
nhân dân và quốc tế, dù nửa vời. Ngày 11 tháng 5,
Nguyễn tấn Dũng đi dự Hội nghị ASEAN ở Miến
Điện và tuyên bố về tự do và an toàn lưu thông
trên Biển Đông, tố cáo TC là nguyên nhân gây bất
ổn trong vùng. Và ngày 21 cùng tháng, Dũng nói
chuyện với TT Phi ở Manila về vấn đề toà án quốc
tế, tỏ vẻ như là y sắp sửa kiện TC ra toà án quốc tế
về việc TC vi phạm chủ quyền trong vùng Trường
Sa.
Vì sự xâm lăng trắng trợn ấy, khoảng 50,000
dân Việt ‘biểu tình bạo động’ chống TC: phá xưởng
của TC tại Bình Dương khiến một số công nhân TC
chạy sang Cao Miên lánh nạn, và ở Hà tĩnh gây cho
2 công nhân TC chết và 4 bị thương. TC cho rằng
lãnh đạo VC không làm tròn nhiệm vụ đã cam kết
như thoả hiệp tháng 10 năm 2011. TC còn nghi ngờ
VC xúi dục quần chúng VN biểu tình chống lại TC.
Mặt khác, Nguyễn phú Trọng đến nói chuyện với
cử tri quận Tây Hồ có nói qua tới bảo vệ chủ quyền,
trong khi đó Trương tấn Sang cũng cùng một luận
điệu như vậy với cử tri thành phố ‘Hồ chí Minh’.
Với các sự kiện trên, TC nghi ngờ lãnh đạo VC có
triệu chứng muốn thoát khỏi ảnh hưởng của mình và
phản bội. Ngày 16 tháng 8, 14, TC cử Dưong khiết
Trì sang Hà nội. Trì “nói thẳng vào mặt” (mắng) lãnh
đạo VC là ‘đứa con hoang phải trở về với tổ quốc
khổ đau’ ( có vẻ như là VC trước đó đã cam kết gia
nhập Trung Hoa như một thành viên). Với nét mặt
hung hăng, Trì nhắc lại những cam kết của lãnh đạo
VC khi gặp Quách bá Hùng và nhấn mạnh đến 4
điều mà các lãnh đạo VC không được làm: KHÔNG
được đánh giá thấp quyết tâm của TC về bảo vệ chủ
quyền của TC trên vùng Biển Đông. KHÔNG được
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dùng dữ kiện lịch sử để tuyên bố rằng Biển Đông là
của VN. KHÔNG được lôi kéo các nước khác vào
vấn đề tranh chấp và KHÔNG được phá bỏ mối
quan hệ hằng ‘tốt đẹp’ với ‘Trung Quốc’.
Từ đó, Lãnh đạo VC không còn tỏ thái độ
trái ngược vì đe doạ của Bắc Kinh.
Nay đến kỳ bàu cử vào kỳ Đại Hội XII của
Đảng CSVN vào năm 2016, cuộc chạy đua vào các
chức vụ then chốt tỏ ra rất ráo riết. Càng ráo riết bao
nhiêu, thì ganh đua giữa các lãnh đạo lại càng khốc
liệt bấy nhiêu. Moị thủ đoạn loại trừ nhau được sử
dụng triệt để. Yếu tố quan thày đỡ đầu vào chức vụ
then chốt của Đảng có tính cách quyết định. Mọi
ứng viên cố gắng tỏ trung thành với quan thày.
Xem ra Phùng quang Thanh tỏ ra mẫn cán,
trung thành với quan thày hơn nếu so với bất cứ kẻ
nào trong hàng ngũ lãnh đạo VC kể cả Nguyễn tấn
Dũng, hay Nguyễn phú Trọng. Thực vậy, khi TC
đặt giàn khoan HD 981 ở biển Quảng Ngãi, bọn chi
huy giàn khoan ra lệnh cho cảnh sát biển VC rút ra
xa, không được đến gần 3 hải lý. Tức khắc ngay sau
khi có ‘lệnh’ ấy, Phùng quang Thanh, với tư cách
Bộ Trưởng Quốc Phòng, ra lệnh Cảnh Sát biển VC
rút ra xa, và họ chỉ hoạt động cách xa 9 hay 10 hải
lý để quan sát. TC lúc đầu đưa một hạm đội 90 tầu
đủ loại gồm cả tầu có trang bị hoả tiễn để bảo vệ. Ít
ngày sau, con số tàu của Bắc kinh lên tới 135. Cảnh
sát biển VC dù hoạt động ở xa, nhưng 2 người vẫn
bị tàu TC bắn chết và 4 bị thương. Và tổng số 24
tàu cảnh sát biển VC bị ‘húc’ vỡ hay đâm chìm.
Trong bối cảnh của sự xâm lăng võ trang
như vậy kể cả cảnh sát bị bắn giết, Phùng quang
Thanh tại hội nghị Bộ trưởng Quốc Phòng của
ASEAN trong thời gian này còn tuyên bố đại ý về
vụ giàn khoan không có gì là quan trọng, giống như
‘mâu thuẫn trong một gia đình’. Tuyên bố này là
đúng với điều mà Quách bá Hùng đòi hỏi, dù hành
vi của TC lúc đó thực sự là cuộc xâm lăng lãnh thổ
VN bằng quân sự. Công đóng góp khác khá lớn cho
TC là hợp tác toàn diện của quân đội VC với quân
đội TC, một hình thức quân đội VC được đặt dưới
sự giám sát của sỹ quan TC. Hơn nữa, Phùng quang
Thanh còn tỏ ra kiểm soát được quân đội, chống
lại âm mưu như ‘đảo chánh’, và chỉ thấy có tướng,
tá hồi hưu (nghĩa là đã bị loại ra khỏi hệ thống chỉ
huy) lên tiếng chống TC.
Điều quan trọng là Họ Phùng còn được
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Tướng Quách bá Hùng, nhân vật số 2 trong hệ thống
quân đội TC giao công tác một cách trực tiếp và bảo
trợ. Y có kỳ vọng ít nhất trở thành Lê đức Anh trong
giai đoạn sắp tới. Lê đức Anh ra lệnh cho quân đội
VC đóng trên các đảo không được nổ súng chống
lại TC khi chúng đánh chiếm 6 đảo vào tháng 3 năm
1988, và hậu quả là 64 công binh VC bị hy sinh một
cách oan uổng bằng đại pháo của TC. Đảng CSVN
đã để cho TC chiếm các đảo ấy một cách an toàn và
nghiễm nhiên hưởng lợi trên 64 xác chết ấy. Nay,
một khi TC xây xong các căn cứ hải quân, chúng
sẽ ra lệnh chuyển giao chủ quyền Trường Sa cho
chúng, và cảnh để cho quân giặc giết chết quân trú
phòng để chiếm đảo sẽ tái diễn. Và lãnh đạo Đảng
sẽ tự coi là vô can, nhưng dĩ nhiên hưởng lợi.
Vì thế trong cuộc chạy đua vào chức vụ trong
kỳ Đại Hội XII vào năm 2016 tới, có kẻ nào đó lôi
hồ sơ tham những của Bố Con Thanh ra tố cáo: Nhà
cửa nguy nga, giầu có vượt mức…...
Nguyễn Tấn Dũng sắp sửa đến ngày bầu cử
vào chức vụ mới, dã quay ngược trở lại so với hành
vi trước đây: thẳng thừng to tiếng chửi đế quốc Mỹ
nhân dịp 30 tháng 4 vừa qua, với hi vọng sẽ được
TC trọng dụng hơn kẻ khác. Nguyễn xuân Phúc bị
tố cáo giầu có, và là tay xảo quyệt, gian manh, đã
chủ mưu đầu độc giết Nguyễn bá Thanh bằng phóng
xạ của TC…..
Dù Nguyễn Bá Thanh đã chết trước đây,
nhưng đó cũng là hậu quả của sự tranh giành quyền
lực giữa các phe nhóm, vì cố gắng vận động để được
Bắc Kinh tin cậy.
Tóm lại, khó có ai trong Ban lãnh đạo VC có
thể thoát ra được mạng lưới ràng buộc này với các
dây dợ chằng chịt quấn xung quanh như một mạng
lưới. Nhất là mỗi cá nhân lãnh đạo VC được một cá
nhân lãnh đạo TC khi giao nhiệm vụ với hình thức
bảo trợ một cách riêng rẽ, và có theo dõi chặt chẽ .
Ngoài ra, TC còn tạo ra một tư thế cho mỗi cá nhân
VC cạnh tranh giữa họ với nhau, gồm cả tố giác đối
thủ của mình với quan Thày để lập công.
Cả bọn lãnh đạo VC như bị dồn vào cơn lốc
xoáy./..
Đến đây, tôi dành thì giờ để Thiếu Tá Thái
văn Hoà đọc Bản Tuyên Cáo của Tổng Hội.
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BẢN TUYÊN BỐ CỦA ĐẠI HỘI CÁC TẬP THỂ
CỰU SỸ QUAN CẢNH SÁT VIỆT NAM CỘNG
HOÀ.
Nhân danh hòa bình, Chúng tôi, người Mỹ
gốc Việt, gồm đại biểu của 17 tập thể Cựu Sỹ Quan
Cảnh Sát Việt nam Cộng Hoà trên toàn quốc, tham
dự phiên Đại hội ngày hôm nay, 23 tháng 5, 2015,
tại Westminster, CA có sự hiện diện của nhiều nhân
sỹ địa phương, công khai lên tiếng về việc bá quyền
Bắc Kinh chiếm đóng bấp hợp pháp 9 bãi đá ngầm
trong quần đảo Tường Sa của Việt nam và đang hối
hả bồi đắp và biến chúng thành một hệ thống căn cứ
hải quân ngõ hầu làm bàn đạp để khống chế Đông
Nam Á, gây bất ổn toàn vùng và cả thế giới. Đặc
biệt là việc chiếm đóng này có sự đồng loã tích
cực của lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt nam và như
thế trong tương lai không xa, Bắc Kinh sẽ nghiễm
nhiên trở thành chủ nhân ông vùng Biển này của
Việt nam.
Bởi các lẽ ấy, Đại Hội long trọng tuyên bố
Thứ Nhất: Kết án các lãnh đạo ĐCSVN về
việc làm tay sai cho các lãnh đạo Trung Cộng, góp
phần vào âm mưu bành trướng của Trung Cộng và
thông đồng với chúng trong việc chinh phục các
nước Đông Nam Á kể cả Việt Nam.
Thứ Hai: Đòi hỏi các lãnh đạo ĐCSVN rút
lui khỏi vai trò một ngụy quyền cung cấp dịch vụ
làm lợi cho kẻ thù của nhân dân Việt Nam và của
các dân tộc yêu chuộng hòa bình khắp thế giới.
Thứ Ba: Kết án các lãnh đạo ĐCSTC về
âm mưu bành trướng của họ. Trung Cộng nhắm
vào việc chinh phục các nước khác bằng vũ lực, sáp
nhập chúng vào lãnh thổ của Trung Hoa. Các tham
vọng của họ là một nguyên nhân gây bất ổn trong
vùng và đối với thế giới.
Thứ Tư: Kêu gọi một sự can dự quốc tế
nhằm đình chỉ các hoạt động bất hợp pháp của
Trung Cộng. Để bảo vệ các nước Đông Nam Á
khỏi bị thống trị bởi các tham vọng bành trướng,
cần đến một sự ủng hộ mạnh mẽ, tích cực và khẩn
cấp từ toàn thể thế giới cho chính nghĩa này.
Thứ Năm: Kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ và nhân
dân yêu chuộng hòa bình của Hoa Kỳ có một quyết
tâm rõ rệt và mạnh dạn để đối phó với sự kiện rằng
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Trung Cộng đã tiến bước một cách vừng chắc đến
việc nuốt gọn Á Châu và sau đó toàn thể thế giới.
Nước duy nhất trên toàn thế giới có khả năng đối
phó với tình trạng này chính là Hoa Kỳ.
Chính sách của Hoa Kỳ là: “ tăng cường
các liên minh cũ và trui rèn đối tác mới để đối
phó với các thử thách chung” như trong thư của
TT Obama gởi cho ông Nguyễn Trung Châu, chủ
tịch Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị và sự tái
phối trì các lực lượng quân sự tác các căn cứ khắp
Á Châu và Úc Châu cũng như kể cả dự án Đối
Tác Xuyên Thái Bình Dương ( TPP) nhất thiết là
cần nhưng chưa đủ . Lý do bởi sự kiện rằng TT
đang suy nghĩ về việc xây dựng sức mạnh quân sự
đế đối phó với các thử thách theo lối chiến tranh
quy ước. Vì lý do đó, BIỂN ĐÔNG NGÀY NAY
NHƯ NẰM TRONG TAY CỦA ĐẢNG CỘNG
SẢN TRUNG CỘNG.  Nếu việc nầy xảy ra , các
quyền lợi chính đáng của Hoa Kỳ như được tuyên
bố bởi Tổng Trưởng Quốc Phòng Robert Gates và
Tổng Trưởng Ngọai Giao Hillary Clinton vào năm
2010 sẽ bị vô hiệu hóa .
Và khó khăn cho Hoa Kỳ và thế giới sẽ
khởi diễn từ đây.
Nên nhớ rằng kẻ địch thủ tiềm ẩn của Hoa
Kỳ có một đầu óc của một con cáo đang chơi một
ván bài chiến tranh đa diện với mọi phương tiện
khả hữu, ngay cả với các phương tiện vô đạo đức
. Một “Hoa Kỳ” lịch sử lương thiện không thể đối
phó với nó một cách hữu hiệu.
Chiến lược chúng ta cần có là một chương
trình hành động tổng thể hữu hiệu để tẩy trừ
thiệt để căn nguyên của vấn đề .
Làm tại Westminster, California ngày 23 tháng 5
năm 2015
Cuối cùng là phải làm là gì? Với tư cách là
người tị nạn cộng sản chúng ta cần noí lên tiếng nói
của chúng ta trước tình thế mà TC gần như chiếm
trọn Biển Đông do sự tiếp tay tích cực của Đảng
Cộng Sản Việt Nam….
Gs NGUYÊN VĂN CANH
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ÑÖØNG QUEÂN MOÁI THUØ QUOÁC HAÄN 30/4
LS NGUYỄN VĂN CHỨCC
tuyên bố của Cao Uỷ Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc liên
quan đến quy chế tỵ nạn chính trị của Người Việt Tỵ
Nạn. Phải chăng Cao Uỷ Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc đã
nhìn thấy sự thật, nhưng không thể nói ra. Sự thật
đó, là cuộc ra đi của Người Việt Tỵ Nạn đứng ở một
bình diện cao hơn bình diện của quy chế và của luật
pháp, kể cả quy chế và luật pháp Liên Hiệp Quốc.

C

ách đây 36 năm, trong phiên họp Đại Hội
Đồng Liên Hiệp Quốc tại Genève ngày 21.7.1979
về vấn đề Đông Dương, Cao Uỷ Tỵ Nạn của Liên
Hiệp Quốc đã long trọng tuyên bố trước thế giới
rằng tất cả những người Đông Dương bỏ nước
ra đi sau biến cố 1975 đều là Tỵ Nạn Chính Trị
và đuợc hưởng quy chế Tỵ Nạn Chính Trị. Đó
là quy chế của Liên Hiệp Quốc, trên bình diện luật
pháp của Liên Hiêp Quốc. Chúng ta nên nhớ lúc đó
là thời cực thịnh của Trung Cộng, Liên Sô, Đông
Âu và những nuớc không liên kết. Tất cả cái khối
ấy đè nặng lên Liên Hiệp Quốc. Đọc lại tài liệu xưa,
chúng ta thấy tiến sĩ Kurt Waldeim, tổng thư ký Liên
Hiệp Quốc thời đó , đã phải vô cũng thận trọng. Có
hiểu như vậy, chúng ta mới ý thức trọn vẹn đuợc lời
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Đó là bình diện của Con Người VN, của
nhân dân VN và của dân tộc VN. Thực vậy, ròng
rã hơn mười thế kỷ, giặc Tầu đô hộ nhân dân ta, và
phạm muôn vàn tội ác đối với nhân dân ta. Những
tiếng thét căm hờn trong bài Bình Ngô Đại Cáo của
Nguyễn Trãi không những chỉ áp dụng riêng cho
quân Minh, mà áp dụng cho toàn thể ách đô hộ của
giặc Tầu, một ách đô hộ vô cùng man rợ:
              “Nướng dân đen trên ngọn lửa hung
tàn, vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ, bại nhân
nghĩa nát cả càn khôn, nặng khóa liễm vét không
sơn trạch”.Nhưng, Lịch Sử Còn Đó, Người Việt
Không Bỏ Nước Ra Đi. Giữa thế kỷ 19, giặc Pháp
xâm lăng nước ta, “đô hộ và đầy đoạ dân ta”. Tại đại
hội Đảng Cộng Sản quốc tế lần thứ 5 ở Mạc tư Khoa
tháng 7 năm 1924, trong tài liệu Người Cùng Khổ (Le
Paria) và Bản Cáo Trạng Chống Chế Độ Thực Dân
Pháp (Le Procès Contre le Colonianisme francais) -do cụ Nguyễn Thế Truyền và Ls Phan Văn Truờng
viết -- Nguyễn Ái Quốc, tức tên giặc già Hồ Chí
Minh, đã lớn tiếng tố cáo tội ác của thực dân Pháp
đối với nhân dân ta. Nguyễn Ái Quốc cũng đã kể ra
muôn vàn thống khổ của nhân dân ta dưới ách thực
dân Pháp. Nhưng, lịch sử còn đó, người Việt không
bỏ nước ra đi. Năm 1945, giặc Nhật xâm chiếm và
tàn phá nước ta. Trận đói năm Ất Dậu (1945), hai
triệu dân ta chết thê thảm. Nhưng, lịch sử còn đó,
người Việt không bỏ nước ra đi Năm 1956, “đế quốc
Mỹ xâm lược miền Nam Việt Nam , và phạm muôn
vàn tội ác đối với nhân dân VN”-- tôi vừa nhắc lại
lời của tên giặc già Hồ Chí Minh.. Nhưng, lịch sử
còn đó, người Việt không bỏ nước ra đi.
***
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Nhưng năm 1954, khi Việt Cộng tiếp thu
miền Bắc, thì gần một triệu đồng bào miền Bắc di
cư vào Nam. Và tháng Tư năm 1975, khi Việt Cộng
tiếp thu Miền Nam thì hàng trăm ngàn người Việt
bỏ nước ra đi. Rồi sau đó, đằng đẵng hơn 10 năm ,
khoảng ba triệu người Việt đã bỏ nước ra đi. Người
Việt bỏ nuớc ra đi, không phải để tránh thiên tai
bệnh tật. Mà vì một sứ mạng: đem tự do về cho
quê hương đất nước. Người Việt bỏ nước ra đi,
đại đa số với hai bàn tay trắng. Họ phải vuợt qua cả
một đại dương đầy sóng gió, trên những con thuyền
mong manh, làm mồi cho đói khát, bão tố và cướp
biển. Và khi ra đi, họ đã cầm sẵn cái chết trên tay.
Bao nhiêu gia đình đã chết trên biển cả! Bao nhiêu
gia đình đã bị cướp bóc, bị hành hạ, bị đánh đập, và
bị giết trên biển cả! Bao nhiêu phụ nữ, em bé gái, đã
bị hải tặc hãm hiếp dã man, đánh đập, và bắt mang
đi mất tích! Thế mà Người Việt vẫn lũ lượt ra
đi. Tại Sao Lại Có Hiện Tượng Kỳ Lạ Đó? Chắc
chắn không phải vì họ không chịu được sự kham
khổ trong cái chế độ mang tên Cộng Hoà Xã Hội
Chủ Nghĩa Việt Nam, như tên thủ tướng VC Phạm
Văn Đồng đã tuyên bố trước Hội Nghị Các Nước
Không Liên Kết tại Cuba năm 1978.Bởi lẽ giữa cái
khổ và cái nguy hiểm đến tánh mạng, con nguời vẫn
chọn cái khổ. Nhất là đối với người Việt Nam, thà
lam lũ trên quê huơng mình, còn hơn tha phương
cầu thực; thà yên phận bên cạnh mồ mả ông cha,
còn hơn mất xác trên sông trên biển, hoặc gửi xác
nơi quê nguời. Câu hỏi lại đuợc đặt ra: tại sao người
Việt bỏ nước ra đi?
Đến đây, chúng ta hãy nhìn vào lịch sử
thế giới.Năm 1945, khi Đức Quốc Xã xâm lăng và
thống trị Đông Âu, dân chúng địa phương không
bỏ nước ra đi. Nhưng khi cộng sản lên cướp chính
quyền, thì dân chúng điạ phương lũ lượt ra đi. Ba
Lan, Hung Gia Lợi, Bảo Gia Lợi, Tiệp Khắc, Lỗ
Ma Ni, Đông Đức, v. v... Rồi sau đó là Trung Hoa,
A Phú Hãn, Cu Ba.
CS đến đâu, thì ở đó “đồng bào ruột thịt”
chạy trốn.Chạy trốn chính những kẻ đến giải
phóng họ. Cách đây gần 40 năm, năm 1969, trong
chuyến đi dự Đại Hội Liên Hiệp Nghị Sĩ Quốc Tế
(Union Inter-parlementaire) tại Hoà Lan, tôi gặp
một ông già Ba Lan làm nghề khuân vác. Tôi hỏi
tại sao lại bỏ nuớc ra đi. Ông nói: “Quân Đức đến,
dân chúng tôi không ra đi, nhưng cộng sản đến, dân
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chúng tôi phải ra đi. Sống dưới chế độ cộng sản,
là cả một sự tuyệt vọng, Tuyệt vọng không đuợc
làm người.Cộng sản vừa là quỷ vưà là súc vật.”
Thì ra, tỵ nạn cộng sản không phải là vấn đề của
Người Công Dân chống lại Nhà Nước, nhân danh
quyền chính trị.Cũng không phải là vấn đề chạy trốn
một thiên tai ôn dịch. Mà là vấn đề của Con Người
chống lại Quỷ và Súc Vật, nhân danh quyền làm
người.Hiển nhiên, trên thế giới, không cộng sản nào
quỷ và súc vật bằng cộng sản VN.Và trên thế giới,
không dân tộc nào tha thiết đến quyền làm người
bằng dân tộc VN. Hai sự kiện này đã giải thích một
sự kiện thứ ba: trong lịch sử nhân loại tự cổ chí kim,
chưa có cuộc ra đi nào đông đảo, ròng rã, thê thảm
nhưng can trường, bằng cuộc ra đi của Người Việt
Tỵ Nạn. Lịch sử nhân loại sẽ mãi mãi nhắc đến cuộc
ra đi này. Và lịch sử sẽ không quên ghi nhận một
điều: chúng ta, Người Việt Tỵ Nạn, đã chịu đựng
tất cả bất trắc khổ sở nhục nhằn hiểm nguy, để
tồn tại. Không tồn tại như những người ra đi vì cơm
áo hoặc vì thiên tai. Mà tồn tại như những ngừời
ra đi vì tự do, với sứ mạng đem tự do về cho quê
hương đất nước.Tồn tại để vươn lên, và tổn tại để
chiến thắng. Nhìn lại bốn mươi năm qua, chúng
ta có quyền tự hào. Chúng ta đã vươn lên và đã
chiến thắng. Vươn lên và chiến thắng cùng với
là cờ vàng ba sọc đỏ ngạo nghễ khắp năm châu.
Hơn ai hết, Việt Cộng đã ý thức được điều đó.Nghị
Quyết số 36/NQ/TU ngày 24/3/2004 của chúng đã
mặc nhiên nhìn nhận rằng người Việt Tỵ Nạn không
ra đi vì miếng cơm manh áo, cũng không ra đi để
tránh thiên tai bệnh tật , mà ra đi vì một sứ mạng
lịch sử. Sứ mạng đó, là cùng với nhân dân trong
nuớc đấu tranh đem tự do dân chủ cho quê hương
VN. Trong chuyến đi Úc và đi Mỹ hồi tháng 5 và
tháng 6 năm 2005 tên thủ tuớng VC Phan Văn Khải
cũng đã nhìn thấy sự thật, khi ôm đầu chạy như con
chó trước hàng ngàn đồng bào hải ngoại và lá cờ
vàng ba sọc. Khỏi cần nói đến chuyến đi Mỹ chữa
bệnh của tên viện trưởng cò mồi rẻ tiền Hoàng Minh
Chính tháng 10/2005.
***
Trong đại tác phẩm The Gulag Of Archipelago
cũng như trong bài diễn văn nhận giải Nobel năm
1970, văn hào Solzhenitsyn đã lớn tiếng suy nghĩ:
“Tội ác lớn nhất của những nguời được hưởng
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tự do là im lặng.” Im lặng trước những tội ác của
bạo quyền CS. Im lặng truớc những thống khổ của
đồng bào mình đang phải sống dưới ách bạo quyền
CS. Dương Thu Huơng, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Vũ
Bình, Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn,v,v.. Họ là
ai? Họ là những người đang sống trong tầm huỷ
diệt của bạo quyền, nhưng đã dám đứng lên vạch
mặt tội ác cuả bạo quyền, bất chấp ngục tù và coi
thường cái chết. Chúng ta ở hải ngoại, nghĩ gì truớc
những tấm gương anh hùng ấy? Tôi vừa đặt câu
hỏi, và xin trả lời: Từ bốn mươi năm nay, chúng
ta đã không ngừng chiến đấu để đem lửa chiến
đấu về quê hương, đồng thời đem lửa chiến đấu
từ quê hương ra hải ngoại. Những đoá hoa mà
chúng ta ở hải ngoại dâng lên mẹ Việt Nam đẹp
lắm, và gồm đủ mầu sắc. Mầu sắc cuả báo chí
chống cộng, của văn hoá chống cộng, của anh
em cựu chiến sĩ QLVNCH chống cộng, của tập
thể Người Việt Tỵ Nạn chống cộng.Và của lá cờ
vàng ba sọc ngạo nghễ. .
Hiện nay, cuộc chiến đấu chống bạo quyền
của nhân dân ta trong và ngoài nước đang bước
vào giai đoạn quyết liệt.Kẻ thù, tức bạo quyền Việt
Cộng, ngày càng suy yếu, đang khi đó cường độ của
chống đối ngày càng gia tăng.Có thể nói rằng chưa
bao giờ bạo quyền VC lo sợ như bây giờ.Vì vậy
chúng ta, Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản, lại càng
phải tiến tới để cùng với đồng bào trong nước lật
đổ bạo quyền, và thay thế vào đó bằng môt chính
quyền cuả dân, bởi dân và vì dân trong một cuộc
tổng tuyển cử – tôi xin mượn lời cuả Mikhael. S.
Gorbachev – hợp pháp, lương thiện và dân chủ.. Và
chúng ta đừng quên Việt Cộng hiện đang phải căng
da mặt, che hàm răng chó sói, để “hoà hợp dân tộc”,
để “xây dựng dân chủ”, để đánh lừa dư luận, nhất là
dư luận Mỹ bằng cách:
* Tổ chức bầu cử một quốc hội tay sai có
những đại diện hải ngoại về tham dự, những thứ vô
liêm sỉ như ….
*Kêu gọi hải ngoại quên đi quốc hận 30/4.
***********
Chúng ta đã đánh đuổi những tên lãnh đạo
CS chạy như con chó. Chúng ta đã lột mặt nạ những
tên Việt Gian và bè lũ đón gió điếu đóm. Hiển nhiên,
những hành động nói trên của chúng ta không phải
cũng như không thể là của những người tỵ nạn một
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thiên tai.Những hành động ấy chỉ có thể phát xuất
từ những ngừời Việt Nam coi cộng sản là kẻ thù cần
phải huỷ diệt.
*Hỡi đồng bào tỵ nạn CS, hỡi Người Quốc
Gia, hỡi các anh chiến sĩ QLVNCH đã chết trên
chiến trường cũng như đã chết trong ngục tù cộng
sản! Máu cuả các Anh cùng với mồ hôi nước mắt
của đồng bào trong nước, vẫn còn đó, không khô đi,
không tan đi, mà sẽ đọng mãi trên quê hương Việt
Nam, bao lâu quê hương Việt Nam còn quằn quại
dưới ách của bạo quyền.
*Hỡi đồng bào tỵ nạn, hỡi đồng bào trong
nước! Đừng quên rằng đảng CSVN, từ thời Hồ Chí
Minh cho đến nay, là kẻ thù đểu cáng nhất và tai hoạ
lớn nhất của nhân dân ta kể từ ngày lập quốc.
Đó là Sự Thật. Của thế kỷ. Của lịch sử. Và
cuả muôn đời. Nhân danh sự hy sinh cao cả của các
chiến sĩ Quốc Gia đã nằm xuống, nhân danh sự sống
còn của dân tộc Việt Nam, và vì những thế hệ mai
sau, chúng ta hãy nói lên và đấu tranh cho Sự Thật.
Bởi vì : chỉ có Sự Thật mới kết hợp đuợc lòng nguời.
Chỉ có Sự Thật mới chiến thắng được bạo lực và lật
đổ bạo quyền. Chỉ có Sự Thật mới giải thoát được
quê hương chúng ta. Sự Thật là sức mạnh lớn nhất,
và cũng là sức mạnh mà CSVN khiếp sợ nhất. “Một
lời của sự thật cân nặng hơn vũ trụ (A Word of Truth
Outweighs the World)” Người tù khổ sai và cũng
là đại văn hào Nga Solzhenitsyn đã dùng câu nói
trên để kết thúc bài diễn văn nhận giải thưởng Nobel
năm 1970. Đêm nay, mái đầu bạc gục trên di ảnh
những anh hùng Lê Văn Hưng, Nguyễn Khoa Nam,
Phạm Văn Phú, Trần văn Hai, Lê Văn Vỹ, Hồ Ngọc
Cẩn, và đêm nay, tưởng nhớ các chiến sĩ QLVNCH
đã hy sinh cho tổ quốc Việt Nam thân yêu, tôi xin
được nói câu nói trên, và thét lớn: “Hỡi Đồng Bào
Trong và Ngoài Nước! Hỡi Anh Em Cựu Chiến
Sĩ QLVNCH! Hãy Đánh Giập Đầu Sự Phản Bội
và Đừng Quên Mối Thù Quốc Hận 30/4”
NGUYỄN VĂN CHỨC
Cựu Sĩ Quan Quân Lực VNCH (Khoá I
Nam Định)- Cựu Luật Sư Toà Thượng Thẩm Sài
Gòn,VNCH Cựu Chủ Tịch Uỷ Ban Tư Pháp Định
Chế Thượng Nghị Viện, VNCH - Nguyên Tổng Thư
Ký Liên Đoàn Công Giáo VN Tại Hoa Kỳ.
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TAÂM TÌNH BEÂN TAÙCH CAØ PHEÂ
GS. Châu Tiên Khương

GS. Châu Tiên Khương

Tháng 11 năm 1978 gia đình tôi và một số

thuyền nhân đồng vượt biển trên ghe máy VT 72 tấp
vào một làng Mã lai. Sau khi công nhận chúng tôi
chính là người tỵ nạn chánh trị, Cao Ủy Tị Nạn Liên
Hợp Quốc (UNHCR) đưa chúng tôi vào tạm trú tại
trại Cherating thuộc Kuantan (Malaysia) Thân nhơn
hay tin đứng ra bảo lãnh nên gia đình tôi được đưa
sang Pháp vào đầu tháng 7 năm 1979. Do anh bạn
giới thiệu, tôi vào tòng sự với tư cách nhơn viên khế
ước tại Pháp Đình Paris rồi trở thành công chức tại
Toà Phá Án (Cour de Cassation) Pháp. Được ông
thẩm phán Chánh Văn phòng Chánh Nhứt Toà Phá
Án ân cần giới thiệu nên các hội thẩm đối xử với tôi
rất tốt, có người coi tôi như bạn, vì hỏi ra chúng tôi,
tuy năm học có khác, nhưng cùng thầy cùng môn
học.
Tuy an thân nhưng tâm trí vẫn chưa ổn định.
Tôi không quên Việt Nam, luyến nhớ nơi sanh thành,
buồn với cảnh nước mất nhà tan, bi thương với tình
trạng các bạn đồng sự - đồng nghiệp thân đang bị
giam lao tù, trong “cái“ mà nhà văn Nga Alexandre
Soljenitsine gọi là ‘’bẩy lưới sắt“ đã sập xuống nhốt
trọn 90 triệu người dân Việt vào rọ Xã Hội Chủ
Nghĩa. Guồng máy “ Vô Sản Chuyên Chính’’ này
do Lénine lập theo mưu lược ghi trong quyển ‘’Le
Prince’’(Vương Tử) mà tác giả, ‘’lý thuyết gia’’
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Machiavel ngay vào đầu thế kỷ XVI, đã dâng bày
mưu thuật tạo dựng và bảo vệ quyền lực chánh trị
vào thuở Ý Đại Lợi hãy còn trong chế độ ‘’phong
kiến vương hầu“
Từng du học gần 1O năm tại Pháp, từng
quen với sanh hoạt Paris, dù may mắn có việc hợp
khả năng, tôi vẫn tủi phận tha hương buồn với tấm
thân viễn xứ.
xxx
Một hôm từ nhà ăn của Pháp đình Paris
bước ra, tôi gặp ông bạn, đúng hơn là ‘’xếp“ vì ông
là Chánh án phòng (Président de chambre) thuộc
ngạch trật thẩm phán cấp cao, ông mời tôi đi uống
cà phê và khi cả hai cùng ngồi vào bàn, ông cho tôi
biết ông vừa về Pháp sau một chuyến tham quan
Việt Nam. Tôi hơi khó chịu, ông hiểu ngay nên
chậm rãi giải thích:
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- Ông biết không? Nói là tham quan Việt
Nam, thâm ý của tôi là tìm về Sài-Gòn để viếng
thăm khuôn viên nhỏ tại đường Catinat (Tự do) nằm
giao góc với đường Lagrandière (Gia Long). Tôi
thích ngồi trên ghế đá ngắm tòa cao ốc trước mặt
nhứt là từng lầu 2 của một khu phòng có hai cửa sổ
nhìn thẳng ra vườn này.
Có lẽ thấy vẻ ngơ ngác của tôi, ông tiếp tục
giải thích:
- ...... ờ từng lầu, chổ khu phòng ấy là nơi
tôi chào đời... Vậy Nam Việt nam (Cochinchine) là
quê hương tôi, nơi tôi sanh thành và sống quãng đời
niên thiếu. Đã lâu rồi tôi nhớ Sài-gòn. Nhớ Sài-gòn
tôi đâu quên được người Việt-nam mà thật lòng, tôi
coi như đồng hương. Tôi không sao quên tấm lòng
người Việt đối xử với tôi trong đêm 9 tháng 3 năm
1945, Nhựt đảo chánh Pháp. Thuở ấy tôi lối 14 tuổi,
học nội trú tại trường Yersin Đà Lạt. Nghe súng nổ
rồi biết Nhựt đảo chánh nên khi nghe tiếng xe quân
đội Nhựt chạy hướng về trường Yersin, tôi cùng một
vài bạn học hoảng hốt bỏ trường chạy tán loạn vào
rừng. Tôi lạc lõng bơ vơ suốt mấy ngày, rét lạnh, đói
khát. May sao, tôi lạc vào một xóm nhỏ người Việt.
Họ tiếp đãi tôi rất nồng hậu, cho ăn, cho uống, cho
tắm rừa, cho mượn quần áo để thay, rồi lại giặt phơi
quần áo cho tôi nữa. Tôi một người Pháp thất thế,
đang sợ bị bắt bị giam, thế mà họ tỉnh bơ chứa chấp
tôi không tỏ vẻ lo âu gì cả... Tôi ở trong xóm nhưng
biết tin hằng ngày do họ đi chợ về thuật lại; rồi một
hôm một người đàn ông cho hay Nhựt tập trung các
Pháp kiều để đưa về Sài gòn và theo ông không ai
bị hành hạ bắn giết gì cả. Họ cho tôi biết tin nhưng
không hề biểu tôi đi; mấy bà còn khuyên tôi nấn ná
chờ xem. Vài hôm sau họ xác nhận sự việc và do
quyết định của tôi, họ đưa tôi về trường Yersin, để
người có trách nhiệm dẫn tôi ra trình diện với quân
Nhựt. Tôi không quên được những dòng nước mắt
của các bà khi tiễn tôi đi trong lưu luyến lo âu. Phải
ở trong hoàn cảnh đó mới thấu đáo tình người; trong
lòng họ tuyệt không có chút thù hận, chỉ xót thương
tôi... một kẻ khốn cùng.
..Ngừng một chút để uống cạn nửa ly cà phê
đã nguội và trước khi chia tay ông nói thêm:
- Tôi biết nỗi khổ của dân miền Nam nhứt
là dân Sài gòn đồng hương của chính tôi. Tôi cũng
biết người Cộng sản không ưa dân Nam. Tôi biết
họ đày đoạ dân Nam, cướp đoạt đất đai nhà cửa
108

tài sản của dân Nam. Nhưng tôi phân biệt chế độ
và nhân dân. Tôi không ưa chế độ với bộ máy cầm
quyền vô cảm nhưng tôi thương dân miền Nam, rất
chân thật và giàu tình người. Làm sao tôi trả ơn xưa
với những người đã giúp đở tôi? Chắc họ đã chết
hay đã quên tôi rồi; bây giờ nhớ đến họ tôi cảm thấy
bùi ngùi và cố làm những việc có thể làm giúp dân
Việt mà tôi coi như đồng hương. À, ông có biết cô ca
sï Chantal Goya không? Cô ta sanh tại Sài-gòn đấy.
Ngày về Pháp cũng như bao người Pháp sanh tại Sài
gòn, cô khóc nhiều. Chúng tôi rời Sài gòn với ngậm
ngùi luyến tiếc. Chúng tôi không quên được tình
người và tấm lòng dân Sài gòn. Cho đến giờ nghe
đâu cứ đến đêm Trừ tịch một số người Pháp sanh
tại miền Nam Việt Nam hiện sống ở Paris vẫn thích
hợp cùng nhau tại vùng ‘’Opera’’ trang phục khăn
đóng áo dài cổ truyền, đốt nến thắp nhang thành tâm
khấn vái rước ông bà theo cổ tục Việt nam, mừng
ông bà về chơi với con cháu trong ba ngày Tết ….
xxx
Chúng tôi chia tay. Ông bạn đi rồi. Tôi vẫn
thừ người nghĩ đến việc bỏ xứ ra đi, sống đời tỵ nạn,
bồi hồi nhớ Làng nhớ Nứớc. Những lời tha thiết của
ông khiến tôi xúc động.
Đảng Cộng sản Việt nam thường hãnh diện
tự cho đã “cướp“ quyền bằng bạo lực cách mạng
noi theo học thuyết và chính sách “Staline - Mao
trạch Đông” để, nhơn danh Đảng, xây dựng chuyên
chính nắm độc quyền chánh trị, dùng quyền lực chỉ
huy kinh tế qua sự hình thành hệ thống kế hoạch
ngược hẳn khuynh hướng thị trường tự do... Hậu
quả tất yếu là mở rộng cửa cho các đảng viên có
quyền chức tham ô, kết “băng”, lập “nhóm” tranh
nhau nhũng lạm và cứ thế mỗi lúc mỗi lây lan ra
khắp xứ. Họ làm giàu cực to, cực nhanh trong
khi nhân dân vì sanh sống phải xa lần phong
cách đạo đức văn hoá cổ truyền. Phải lo cho bản
thân cho gia đình nên dân phải tranh sống bằng
mánh mung, làm quen với mua chuộc, hối lộ để
trở thành con người “thực tế” của Xã hội chủ
nghĩa sử dụng thành thạo “luật chơi” sinh hoạt
‘’thức thời’’ theo phương châm “Nhứt ngân Nhì
thế...” Thế là, chánh trị tham ô áp bức, kinh tế
lũng đoạn, suy đồi, văn hoá thoái hoá suy vy, con
người sa lún vào hố sâu trụy lạc, bung tỏa… sống
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buông thả qua ngày không còn ý chí tự lập thân,
không còn gì để hãnh diện tự trọng, cũng không
còn nghĩa đồng bào tình dân tộc khi mà kẻ cầm
quyền ngổi trên đỉnh cao của Thế Lực chỉ nghĩ
đến chiếm đất đoạt nhà cướp của, miệng nói vì
dân nhưng hành động vì bản thân và gia đình.
Mở miệng nói vì Đảng vì giai cấp nhưng thừa
biết Đảng chỉ là phạm trù, một pháp nhơn, một
kỷ thuật văn phong pháp lý được một số ít người
nép mình, núp bóng trong thể loại từ ngữ trừu
tượng “hư hư ảo ảo” ấy bao che quyền lực tập
thể toàn trị. Nói là vì tập thể nhưng thực tế họ
phân chia từng “nhóm quyền lực’’, đấu đá nhau,
tranh chức vụ chánh trị, chia quyền lực kinh tế,
giành lợi ích tiền tài …..không ngần ngại cậy nhờ
thế lực ngoại bang, cường quốc chủ nhơn,quan
thầy quốc tế… khép nép thần phục để được bảo
trợ... nắm vững và củng cố quyền hành.
Có hay không việc Lê Duẩn xác nhận “Ta
đánh Mỹ là đánh cho Trung quốc cho Liên Xô”?
Quen với cuộc sống tự do người Việt miền
Nam đủ mọi thành phần, mọi giới, mọi sắc tộc, mọi
bộ lạc không thể hay chưa thể vong thân vào những
tập đoàn chánh trị phi nhơn, kiếm tìm phương cách
thoát vòng kìm tỏa, xa lánh chế độ “độc đoán trị vì’’,
tìm đường sang xứ tự do dù phải trả giá bằng những
“cây vàng”, lắm khi đắt hơn, bằng tù đày hay chết
thảm trong rừng núi hoang du, trên biển cả cuồng
phong bão tố.
Gia đình tôi cũng theo chân dân Việt yêu tự
do, mạo hiểm vượt biển và nhờ Ơn Trên thực hiện
đưọc ước mơ sống lại đời tự-do ở Pháp, lần hồi tạo
dựng cơ ngơi vì “có chi quý hơn được làm người tự
do trong xã hội pháp trị dân chủ’’?
xxx
Tôi không quên được nơi sanh thành, nơi
giòng họ tôi đã hơn ba đời gắn bó. Thuở bé, cô tôi,
Châu thị Phấn, thường bảo tôi hát câu nằm lòng:
‘’Xứ Nam kỳ tỉnh Gia định quận Gò vấp tổng Bình
trị Thượng làng An nhơn xã ấp Trung Nhứt xóm Bến
đình’’. Sống đời lưu vong, cũng như mọi người
Việt khác, tôi nhớ làng nhớ quê, nơi tôi từng
sống hồn nhiên thoải mái trong tình người. Tuy
đất nước thuở ấy có bị Thực dân quản chế thống trị
nhưng dân quê lại được sống trong cảnh thanh bình
an lạc.
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Thuở ấy, làng tôi có chế độ gì? Tôi chả biết.
Tôi chỉ luôn gặp và giao tiếp với “người” cùng làng.
Ông già bà cả ăn mặc sang trọng, hay nghèo hèn,
quần đen áo vải, tôi không phân biệt. Người nào
là nông dân thợ nhuộm, buôn gánh bán rong... tôi
chẳng lưu tâm. Trẻ nít chúng tôi thường quần cụt,
áo thun ba lỗ, tụ hợp quây quần nhau, nay chỗ nầy
mai chỗ khác tùy theo trò chơi mà cả bọn bày ra tùy
hứng.
Một hôm bọn chúng tôi đi chơi gặp một ông
‘’làm làng“. Ông ta căn dặn:
- Đi chơi coi chừng lùm cây ở ngã ba xuống
‘’Bến Đình’’ có ổ rắn lớn lắm!
Khi ông đi cách một khoảng xa, một thằng
trong bọn nói nhỏ:
- Ông làng này có cây súng!
Cả bọn nhao nhao lên:
- Sao mầy biết?
- Hôm trước tao đi với ba tao gặp ổng mang
súng trên vai, tao hỏi ‘’ông Hương Quản đi tuần à?”
ổng “ừ”
Lần lần tôi ý thức làng tôi có hương chức
hội tề. Họ đều là dân làng nên ai cũng biết ai. Ngoài
chức vụ ‘’làm làng’’ - một trách vụ không lương - họ
có cơ sở làm ăn sanh sống như mọi người dân, có
khác chăng là họ biết đọc biết viết. Họ là ‘’trí thức’’
trong làng. Không nghe ai nói họ dùng chức vụ để
nhũng lạm làm giàu thị uy hiếp đáp dân lành. Người
lớn gặp nhau cùng chào hỏi. Bọn trẻ nít chúng tôi
khỏi phải khoanh tay cúi đầu chỉ lễphép nép bên
nhường đường cho mấy “ổng”. Làng không có cảnh
sát nhưng rất an bình, ai lo phận nấy. Rủi có biến
cố hay tai nạn bất thường như trộm cướp, nhà cháy,
đánh lộn té sông, ngả bệnh bất ngờ... chỉ cần to tiếng
kêu la cầu cứu “làng xóm ơi!” là cả làng náo động,
dù lúc đó là đêm khuya đi nữa, người người cũng
đốt đuốc chạy tới ân cần can thiệp giúp đỡ. Nếu biến
cố là “băng đảng ăn cướp” trang bị khí giới thì “nhà
làng“ nổi trống liên hồi, cả làng hợp nhau lại, trai trẻ
có võ nghệ, người có súng (dù là súng bắn chim săn
chồn thỏ...) đều đem ra sử dụng thị uy, tụ hợp tùy cơ
can thiệp... nhưng thông thường khi trống đánh liên
thinh đám đông hợp lại đèn đuốc sáng choang, cướp
tự động rút lui, phân tán tháo chạy.
Trật tự trong làng xuất phát từ tương thân tương
kính, bắt nguồn từ tự giác theo phương cách xử thế
liên đới của người trong thôn xóm. Kẻ làm điều sai
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quấy thường tự cô lập không dám ra đường ra chợ
gặp ai, lắm khi tự động bỏ làng ra đi. Phải chăng
đó là cách xử thế tự trọng, tự xử trong quan hệ
‘‘Nhân Trị’’ do ý thức tự giác đương nhiên của
dân? Phải chăng đó là tình liên đới của dân Việt,
đăc biệt của thế hệ cha ông đã, từng đàn, từng
nhóm, kéo nhau vào Nam cùng khai hoang, khẩn
đất, phá rừng cày bừa nơi ao vũng, nước đọng
sình lầy. Phải trú ngụ nơi chốn lạ quê người, hoang
vắng “khỉ ho cò gáy“ “chim kêu cũng sợ, cá vùng
cũng kinh”, nên sớm biết cần phải đoàn kết khi hoạn
nạn, giúp đỡ nhau lúc khốn cùng, vì những vùng lầy
lội dẩy đầy sương lam chướng khí, cọp beo, trăn
rắn, nếu không cùng nhau trợ lực thể chất tinh thần
khó có thể an cư lạc nghiệp.
xxx
Làng tôi thuộc xứ Nam kỳ.

Nam Kỳ là lãnh thổ mà bao lớp người ‘’Việt”
đã hơn ba trăm năm trời bỏ công khẩn hoang khai
thác để rồi qua những biến thiên lịch sử ráp nối lần
hồi với Bắc Kỳ hình thành nước Việt Nam ngày
nay.
Sống và lớn lên trong làng với rất nhiều
bạn bè cùng lứa tuổi chúng tôi gặp nhau hằng ngày,
cùng nô đùa, chạy nhảy, gây gổ, đập lộn nhau. Học
cùng trường, chúng tôi cùng đi hớt cá lia thia dưới
triền, bắt dế ở những ruộng chạy dài dọc theo “ngôi
mộ cổ” hoặc tắm sông ở bến “Đình” hay bến “Đồng
Miên”.
Quê tôi, như tên nó (An nhơn), rất hiền hòa.
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Xóm làng thân thiết, dân tình chất phác. Đó là một
xã hội nho nhỏ mộc mạc, với một số dân cư chân
chất, rất chân thành trong tình thương, nơi có khung
cảnh thiên nhiên, ruộng lúa bờ đê, con sông lặng lẽ,
bến vắng êm đềm, đường tre kẽo kẹt, vài ngọn xoài
ngả bóng ở đầu làng, tiếng chim chíu chít trong tàn
cây rậm lá, thấp thoáng cánh cò bay lượn trên ruộng
lúa, mạ mướt xanh tươi.
Tôi yêu làng tôi bằng một thứ “Tình Cảm
Tự Nhiên”, và dù ngày nay, ngàn trùng xa cách,
tôi vẫn thương, vẩn nhớ. Cái tình ấy như có ma
lực khiến tôi không thể quên, dù làng tôi từ năm
1945 về sau là bãi chiến trường giữa quân đội Pháp
đóng tại Gò Vấp và lực lượng giải phóng quân có
mật khu tại An Phú Đông. Làng tôi tan nát với bao
lần đụng độ giữa lực lượng quân sự đôi bên. Những
thanh niên, bạn cũ của tôi, quay cuồng trong cơn
lốc chiến tranh, nửa theo bên này, nửa theo bên
kia, trực chiến với nhau, tàn sát nhau đến độ chết
gần hết, thi hài trôi sông, hay vùi sâu dưới lớp
bùn, bờ sông bãi sậy.
Ngày nay, làng tôi mất tên hành chánh. Sát
nhập vào thành phố, làng trở thành một phường
của quận Gò Vấp, dân làng hầu hết đã bỏ ra đi hay
bán đất bán nhà rút về sống ở vùng hẻo lánh; dân
cố cựu không còn bao nhiêu người. Xã hội ngày
xưa đã mất, khung cảnh ngày xưa biến cải. Trước
xu hướng đô thị hoá, làng đã biến thành khu xây cất
hỗn loạn ngổn ngang. Lớp người mới, từ đâu đến
đây sanh sống trong khi dân làng cũ, lớp chết, lớp
tản cư, để rồi không về nữa.
Hình ảnh làng xưa, chỉ còn lưu lại trong trí
nhớ của một số người và chắc chắn sẽ vĩnh viễn
mất đi khi lớp người nầy không còn trên đời.
xxx
Làng tôi với môi sinh và dân tình biến đổi
vẫn còn trong Đất Nước tôi.
Đất nước là gì? Tại sao tôi cũng yêu Đất
Nước như tôi yêu làng tôi?
Đó là một mảnh đất chạy dài trên bán đảo
Đông Dương, nằm giữa biển Đông và dãy núi Hoành
Sơn. Biển bao la, núi chớn chở, rừng thâm u, nhiều
con sông lớn nhỏ chằng chịt liên tiếp cung cấp phù
sa, chất sống cho đồng cỏ, ruộng lúa; Việt nam có hai
đông bằng phì nhiêu cung cấp lương thực cho toàn
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dân: đồng bằng sông
Hồng ngoài Bắc và
đồng bằng sông Cửu
Long trong Nam.
Tôi chỉ có
một ý niệm đơn sơ
như thế về Đất nước.
Thật sự tôi chưa biết
dãy Hoành Sơn,
sông Hồng, Việt
Bắc, đường biên giới
chập chùng với ngọn
Hoàng liên Sơn cao
ngất. Tôi chưa hề đặt
chân trên đất Hà Nội,
chưa thấy Trung du
và Thượng du miền
Bắc, chưa ngắm vịnh
Hạ Long, chưa trầm
mình trên bãi biển Đồ
Sơn, Sầm Sơn... Nhưng sao trước đây và bây giờ tôi
vẫn hãnh diện tự nhận là người Việt Nam, khi phần
lớn lãnh thổ trong xứ hãy còn xa lạ với tôi. Tôi chưa
uống nước sông Lô, chưa ăn gạo Nam Định, chưa
có kỷ niệm đậm đà về những vùng gọi là cái nôi của
dân tộc. Vậy mà tôi vẫn yêu Việt Nam, như yêu làng
An Nhơn của tôi.
Tại sao vậy? Chưa biết mà đã yêu, và vì
yêu mà từ bầu trời xa lạ vẫn vọng về cố quốc để
nhớ thương!
Nếu tôi yêu làng tôi bằng “tình cảm tự
nhiên”, tôi yêu tổ quốc do “tri thức”.
Tình yêu tổ quốc đến với tôi qua giáo dục.
Nhờ có đi học tôi mới biết sự hình thành đất nước
công nghiệp tiền nhân qua mấy ngàn năm lịch sử.
Những truyền thuyết giai thoại thần kỳ... khiến tôi
cảm nhận hồn thiêng đất nước. Những mẫu chuyện
hoang đường dã sử qua những bài học ở trường gợi
khơi mạch máu Lac Hồng.Tôi cám ơn “tiền nhân”
những người tiên phong đến mảnh đất này đem tài
năng trí tuệ mồ hôi nước mắt xây dựng, đem máu
đào xương trắng chống ngoại xâm gìn gìữ để.... trao
lại cho chúng tôi giang sơn gấm vóc nầy.
Nghĩ đến là xúc động.Tôi thấy yêu đất
nước yêu nòi giống. Có cái gì linh thiêng bí ẩn
gắn liền tôi vào tổ quốc vào đồng bào vào nhân
dân đủ mọi sắc tộc, mọi bộ lạc trải qua bao biến
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thiên lắm khi đẫm máu nhưng cuối cùng chấp
nhận sống chung nhau trên đất nước này.
Nhưng quá yêu thường khi phải khổ! Non
sông dù có hùng vỹ mỹ lệ đến đâu cũng vô nghĩa
nếu chỉ có cảnh trí thiên nhiên mà không có con
người đã và đang sống trên đó chăm lo canh tác từ
chòm cây bụi cỏ, gắn bó mật thiết với thiên nhiên
bồi đấp cho thiên nhiên. Nhân dân và Thiên nhiên
nương tựa vào nhau tác động qua lại với nhau…
để rồi, qua nhiều thế hệ hình thành TỔ QUỐC. Tổ
quốc có NƠI, nơi mà Tổ quốc có HỒN. Nhân dân
sanh và sống trong lòng đất nước tất nhiên yêu tổ
quốc. Nhân dân là số đông, hàng chục triệu người,
mỗi người là một “thực thể sống” có suy tư riêng,
tình cảm riêng, khả năng riêng, tài trí riêng... nhưng,
qua cuộc sống chung nhiều đời, tất ý thức tình liên
đới nghĩa đệ huynh; mỗi cá nhân có quyển lợi riêng
nhưng toàn dân có quyền lợi chung. Tổ Quốc là tối
thượng. Để bảo vệ Tổ quốc người dân chẳng nề hà
hy sinh tài sản tánh mạng. Lịch sử đã từng lưu lại
biết bao hy sanh biết bao nghĩa cử.
Những gì mà lịch sử vô tình hay cố ý bỏ sót
nhân dân lại nhớ và bổ sung bằng truyền thuyết giai
thoại hư hư thực thực, liên tục truyền lại cho người
đời lớp nầy sang lớp khác, lưu giữ những bóng mờ
của anh hùng tử sĩ vô danh, những vóc dáng anh thư
tiết nghĩa hay những nạn nhân chết thảm trong oan
ức. Khó phân biệt “chánh”, “tà” vì lắm khi dã sử
rõ nét hơn chánh sử. Dã sử là công trình của nhân
dân “trăm tai ngàn mắt” gom góp sự việc mắt thấy
tai nghe trong khi chánh sử lắm khi do nịnh thần “a
dua” tận dụng kiến thức tài năng chọn lọc sắp xếp sự
việc ghi chép ca ngợi kẻ thành công trong sự nghiệp
Bá Vương.... dù kẻ ấy đã sử dụng mưu thâm
chước độc, gian manh xảo trá, ngược xuôi phỉnh
gạt, nói một đường làm một nẻo, dụng ý tô điểm
hoành tráng, biến “ác quỷ” thành “thánh nhơn”,
kẻ gian hùng ném đá giấu tay thành anh hùng
hào kiệt chánh khí đằng đằng... dù trên tay kẻ ấy
còn tanh mùi máu dân oan, mái tóc còn vương
hồn phách bao nạn nhân uổn tử..., dù kẻ ấy đã
từng lợi dụng tình yêu tổ quốc của dân đẩy dân
ra chiến trường, kích thích tinh thần “vị quốc
vong thân” “trung nước hiếu dân’’ bốc cao nghĩa
khí vì “độc lập đất nước” vì “tự do nhân dân”
nhưng tự thâm tâm là cướp và xây dựng quyền
bính cho mình và để giữ vững quyền đó sẵn sàng
nhượng bán xứ cho ngoại bang miễn sao, ích lợi,
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quyền lực luôn nằm trong tay mình.
Có chi thiêng liêng bằng “hy sinh cho đất
nước”? Có gì quý hơn được làm dân tự do trong
quốc gia độc lập? Bao lớp người vì đại nghĩa, chiến
đấu ngoan cường chấp nhận hy sinh sanh mạng
không hối tiếc.
Họ đã hy sinh, chết vùi thây nơi núi cao rừng
rậm, bên bờ sông bãi sậy dưới sình lầy.
1. Họ chết cho Độc lập Đất Nước? Chết mà
vẫn nghĩ đã hy sinh thân thế cho Tổ quốc, đâu ngờ
lãnh đạo tối cao lại nhập nhoà khẳng định “Yêu Tổ
Quốc là yêu Xã Hội Chủ Nghĩa” và Tổng bí thư Lê
Duẩn thẳng thừng tuyên bố ‘’Ta đánh Mỹ là đánh
cho Nga cho Tàu”!
Đã chết họ đâu biết khi chiến tranh chấm
dứt:
a.- Nga đòi nợ! Lãnh đạo Mién Bắc truất một
phần 16 tấn vàng cướp của nhân dân Miền Nam để
trả nợ và mong được Liên xô chịu coi như nợ đã dứt
khi liên tục gởi sang Nga 500.000 công nhơn Việt
nam lao động trong mấy năm dài với đồng lương
rẻ mạt mà còn bị truất phần trả nợ chiến tranh cho
đồng chí Liên xô.
b. -Tàu đòi nợ! Thủ tướng Phạm văn Đỏng
ký công hàm nhượng lãnh hải trong hải phận, chuyển
nhượng đó có quần đảo Hoảng Sa. Trung Cộng lại
nhơn đà tiến chiếm luôn một số đảo trong quần đảo
Trường Sa lấy các đảo này nới rộng hải phận bằng
đường “lưởi bò” tự coi, trong thực tại, như là chủ
nhơn Biển Đông. Tàu lại áp lực đòi duyệt xét cắm
cột móc lại vùng biên giới Việt Trung. Việt Nam
mất ải Nam Quan, suối Bản Giốc, đỉnh Lão Sơn và
bao nhiêu cây số vuông núi rừng hiểm trở đã từng là
thành lũy thiên nhiên nhờ đó mà ngày xưa dân quân
tổ tiên ta đã ngăn chận được giặc phương Bắc luôn
hướng mắt nhìn đất nước ta muốn cưỡng đoạt làm
của họ. Lãnh đạo Nguyễn Văn Linh, Đổ Mười, Phạm
Văn Đồng đã ký những cam kết gì tại Thành Đô đến
nay vẫn chưa công bố, khiến có dư luận trong nước
và ngay cả bên Tàu, đồn đãi loan truyền đến năm
2020 Việt Nam sẽ sát nhập vào Trung Quốc để trở
thành một vùng ‘’Tự Trị ‘’ trực thuộc hành chánh
tỉnh Quâng Tây? Tại sao Dương Kiết Trì vừa đến
Hà Nội đã lấy giọng kẻ cả khuyên “con hoang hảy
trở về Nước Mẹ’’?
2. Họ chết cho Tự do Nhân dân?
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Hy sinh nơi chiến trận họ ngỡ chết để cho
nhân dân được tự do vì cả tin vào tuyên ngôn Độc
lập mà Hồ chí Minh, tại Ba Đình, ngày 2 tháng 9
năm 1945, đã long trọng nhắc đến quyền Tự do
trong Hiến Pháp Mỹ, cơ bản là ai ai cũng có “quyền
mưu cầu hạnh phúc “
Họ có ngờ đâu khi Việt Nam vừa độc lập,
lãnh thổ chưa kịp thống nhứt chánh quyền Cộng Sản
đã nhứt quyết theo học thuyết “Staline Mao trạch
Đông” xây dựng vô sản chuyên chính, khước từ
“tự do nhân quyền.” Từ khi chuyên chính với chủ
trương dù là thực thể sống, cá nhân phải vong thân
vào “phạm trù tập thể” họ làm như không biết phạm
trù chỉ là ‘’thuật ngữ’’ được tạo bởi lý trí và dùng để
chỉ đám đông, nhóm đông, số đông, tập đoàn.... rồi
đem “thực thể nhơn sinh” tha hoá vào “từ ngữ hư ảo”
để núp ẩn trong cái “hư ảo” đó, hiếp đáp khuất phục
cái ‘’Có” cái “Thực”; đề cao tập thể, tha hóa cá
nhân, thống trị con người. Họ vịn vào lập thuyết
chủ trương ‘’Nhân dân là tập thể” “giai cấp là
tập thể”...và vì là tập thể được tự do thao túng
qua chỉ đạo của Đảng (cũng là tập thể) coi xứ sở
như tài sản của Đảng. Họ có độc quyền chuyên
chế, nhơn danh Đảng, lãnh đạo nhơn dân, lãnh
đạo giai cấp lao động tiền phong mà họ thuộc
giai tầng ưu tú (?) vừa làm luật, vừa chấp hành
luật, vừa xử lý luật. Đảng là tập thể chỉ huy dân;
dân từng người chỉ là một cá nhân chỉ được tự
do đi trong “lề phải” quy định bởi Đảng. Bầu cử
phải theo thể thức dân bầu người Đảng chọn, cho
ghi tên vào danh sách do Đảng lập và giới thiệu.
Cách bầu cử đó lại được thuyết gia Cộng sản
xưng tụng như triệu lần hơn tự do dân chủ Tư
bản!? Nắm toàn quyền chánh trị, Tổng Bí Thư
là “Hoàng Đế”. Bộ Chánh Trị là “Cơ Mật Viện”
triều đình. Trong guồng máy vận hành như vậylàm
gì có tư do cho con người cho cá nhân? Chế độ xây
dựng trên nguyên lý khắc nghiệt triệu lần hơn “Đế
quyền Phong kiến” tiêu biểu là “triều đại Tần Thủy
Hoàng” ông vua ác ôn từng diệt trí thức “đốt sách
chôn sống học trò.”
Đài BBC có trích đoạn Tổng bí thơ Nguyễn
Văn Linh thân mật bảo các quân nhân làm báo rằng
‘’Tụi bây nằm trong tay tao, tao mở tay tụi bây sống
tao siết lại tụi bây chết.” Lời nói này (nếu có) phản
ảnh tâm tư và hành động ác nghiệt hơn cả Tần Thủy
Hoàng.
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Chiến thắng Điện Biên Phủ dẫn đến Hiệp
Định Genève làm nổi bật vai trò của Trung Cộng. Ai
cũng biết trong chiến thắng đó, Hồ Chí Minh “cung
cấp người”, Mao trạch Đông cung cấp “vũ khí”
trang bị, “tướng Tàu” trong đó có Trần Canh đảm
nhiệm chỉ huy chiến trường, áp dụng chiến thuật
biển người mà Mao yêu thích... để dứt điểm kháng
cự của tướng Pháp De Castries. Sau đó, qua Châu
Ân Lai, Trung Quốc tham dự Hội Đàm Genève giải
toả bế tắc bằng đề nghị chia đôi nước Việt Nam ở vỹ
tuyến 17. Từ đó mọi quyết định quan trọng của Việt
cộng miền Bắc tất phải có ý kiến Trung Cộng. Bà
Dương thu Hương từng nghĩ rằng Hồ chí Minh đã
trở thành “tay sai” luôn theo chỉ đạo của Mao trach
Đông “vỹ đại” trong công tác xây dựng chế độ kinh
tế ‘’Bao Cấp” và phương cách “Cải Cách Ruộng
Đất.’’ Vi vậy khi nhận lãnh nhiệm vụ cải tổ kinh tế
miền Bắc, Đỗ Mười rập khuôn đường lối Tàu, phá
nát kinh tế thị trường bằng quốc hữu hoá công kỹ
nghệ, cướp cơ sở tiểu thương gom vào “hợp tác xã
“ ban hành chế độ tem phiếu trong ý đồ sản xuất để
tiêu thụ, giảm thiểu vai trò tiền tệ; đề cao lao động
sản xuất của cải vật chất coi lao động dich vụ là ăn
bám, đày thưong nhân lên miềnhoang du học tập lao
động sản xuất của cải vật chất...
Sau này khi cưởng chiếm miền Nam, vào
năm 1975, cũng Đổ Mười được đưa vào cải tổ kinh
tế. Dưới sự chỉ đạo của ông ta, nền sản xuất đang
sung túc miền Nam trở nên thê thảm. Dân Sài gòn
ăn bo bo khi mà tiềm lực sản xuất lúa gạo miền
Nam đủ sức nuôi dân và xuất khẩu ra ngoài. Sự thất
bại hiển nhiên lại tạo hậu quả bất ngờ là... ông được
nâng lên cương vị Tổng bí Thư. Phải chăng đường
lối của ông chính là đường lối học thuyết Xít-Mao?
Phải chăng với sự phá nát kinh tế miền Nam ông
đã tạo cơ hội cho giai tầng lãnh đạo trở nên giàu
có nhờ chuyển chiến lợi phảm về cho họ như
vàng bạc quý kim cũa cải đủ loại từ máy móc xe
hơi bàn ghế tủ lạnh đến máy lạnh truyền hình
truyền thanh.... để từ đó gia đình họ có vốn đầu
tư? Thế lực tư bản hợp với thế lực chánh trị giúp
họ thao túng thị trường và trong cái xứ gọi là
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã có mầm
móng để hình thành một giai cấp mới… giai cấp
TƯ BẢN ĐỎ khi kinh tế Việt nam chuyển mình
“ĐỔI MỚI?”
Dưới sự chỉ đạo và giám sát của các quan
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thầy Trung Quốc, “tai mắt” của Mao trạch Đông,
Trường Chinh, lãnh vai trò “Cải Cách Ruộng Đất”,
đã “phóng tay” tàn sát địa chủ: gần ba trăm ngàn
người bị đem ra đấu tố hành quyết trong đó có chính
chacủa Trường Chinh. Ông ta nghĩ sao khi Hồ chí
Minh “sụt sùỉ “khóc trước nhân dân cho rằng cuộc
Cải Cách Ruộng Đất quá tàn bạo đã diễn ra trong
lúc ông ta vắng mặt. Ông ta xin lổi nhơn dân và cách
chức Trường Chinh. Ông Trần Đỉnh trong quyển
‘’Đèn Cù’’ tiết lộ đó là cách “chạy tội gian manh
động trời” của cha già dân tộc vỉ chính ông Hồ dưới
bút danh C.B. (để được hiểu bài viết là Của Bác) tố
cáo “Địa chù ác ghẻ” và đã cải trang làm một cụ già
âm thầm đến dự cuộc “đấu tố” bà Cát Long Nguyễn
thị Năm, một phụ nữ yêu nước từng nuôi ăn ở các
đảng viên Cộng sản cấp cao. Phải chăng để tưởng
thưởng sự “nín khe” của Trường Chinh nhằm bao
che ‘’Bác” nên ông ta được “cụ Hồ” phục chức mau
lẹ?
Hồ chí Minh từng thú thật không có tư tưởng
gì khác hơn học thuyết Marx-Lénine và đường lối
cách mạng của ông rập theo đúng chính sách StalineMao trạch Đông. Là tín đồ Cộng sản thuần thành
tất ông tin vào “Thế giới Đai Đồng”; đã phá bỏ
ranh giới quốc gia... thì làm gì còn có tổ quốc Việt
nam? Con đường tất yếu đi đến cứu cánh Cộng sản
Thế giới là “Vô sản chuyên chính” mà đã “chuyên
chính” thì đâu thể có” Tự do cho dân” đâu thể có
“Nhơn quyền cho người”?
Những thanh niên tử sĩ hy sinh vì độc lập
của đất nước vì tự do của nhân dân đã thực sự
chết cho một mưu đồ rất độc thâm nhưng cũng
rất tinh vi.
xxx
Ông bạn đồng hương người Pháp còn giữ
trong tâm chút tình người muôn thuở. Sau mấy
mươi năm sống trong lòng tồ quốc của chính mình,
ông vẫn còn nhớ xứ Nam kỳ, thành phố Sài gòn, con
đường Catinat... nơi ông sanh thành và sống quãng
đởi niên thiếu. Ông lại có cơ hội biết “tình người”
của thôn dân miền Nam rất hồn nhiên trong thương
cảm, đã mở vòng tay đón rước che chở ông trong
hoàn cảnh khốn cùng, không hề phân biệt bạn thù,
địch ta. Tôi cảm ơn ông còn nhớ miền Nam Việt
và cảm thông mối u tình của ông khi ý thức rằng
sẽ không còn có dịp bắt tay cám ơn các người Việt
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đã từng giúp đở ông và nỗi buồn của ông khi nghĩ
rằng họ đã chết hay đang lạc lõng ờ chân trời góc
biển nào.
Dù sao nỗi buồn của ông cũng chỉ bâng
khuâng man mác thôi. Ông vẫn sống tự do trong
lòng đất nước mà ông đã tận tâm phục vụ. Tồ quốc
ông đã thầm lặng cám ơn ông và tôi nghĩ ông cũng
dả lặng lẽ cảm nhận như thế! Tôi tin ông đã nằm
lòng lời nói của quá cố J.Kennedy cựu Tổng thống
Mỹ “Đừng hỏi Tỗ quốc đã làm gìcho ta mà phải tự
hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc”
Ông bạn Pháp đồng hương ơi !Năm nay
chúng ta cùng sắp sỉ chín mươi tuổi đời. Cũng như
tôi ông đã hưu và đã từ lâu vui với cảnh “Vườn xưa
khép cổng thảnh thơi hưởng nhàn.” Thú thiệt với
ông tôi vẫn còn đau lòng với bao trăn trở. Nỗi buồn
của tôi sâu đậm lắm! Ông còn nơi sanh thành để
sống đời an lành nhàn nhã. Nhớ Sài gòn ông còn
có thể về đó, đến đường Catinat, ngồi trên ghế đá
tại vườn xưa nhìn căn phòng nơi ông chào đời. Ông
thử đặt mình vào hoàn cảnh tôi, kẻ đã mất nơi sanh
thành dưỡng dục: làng tôi đã mất tên. Cánh đồng
hoang, thửa ruộng vắng, ngày nay đã trở thành nơi
xây cất ngổn ngang hỗn độn, bến sông bờ rạch bị
lấp bằng, người cố cựu thưa thớt tản mát trong số
hàng chục ngàn dân tứ xứ đến đây lập nghiệp. Tôi
không còn làng để về thăm và chắc chắn tôi sẽ là
người xa lạ, lạ cảnh lạ người trên vùng đất mà
cha ông đã hơn ba đời sanh sống. Đó là chưa nói
họ có cho tôi về không, khi mà họ không chấp nhận
lòng yêu Tự do của con người. Họ cho đó là tự do
theo kiểu Tây Phương.
Ông hiện sống êm ả trong vòng tay tổ quốc
của chính ông. Nếu ông còn lo lắng cho đất nước
thì đó là niềm vui của ông “người yêu nước” và Tổ
quốc ông chấp nhận ông có quyền tự do theo quan
niệm của ông. Tôi vốn gốc người tỵ nạn đào thoát
khỏi nơi bạo lực chiếm cứ, xứ bạo quyền thống
trị. Họ hợp nhau thành giai tầng sống trong giàu
sang trong khi người dân thiếu ăn thiếu mặc và lắm
kẻ tỵ nạn như tôi đâu phải muốn về là được về.
Nước Pháp khi nhận tôi vào tỵ nạn đã cho
tôi cơ hội sống lại đời thật sự tự do trong chế dộ
thật sự dân chủ tiến bộ với quyền làm người đã bị
Chuyên chính Độc đảng tước đoạt trên tôi, trên nhân
dân tôi. Dù rất thoải mái ngay trong Thủ đô Paris tôi
luôn nhớ đến làng An Nhơn, nơi tôi sanh thành, nơi
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giòng họ tôi đã gắn bó qua bao thế hệ.Tôi cũng tha
thiết nhớ quê hương đất nước núi cao rừng rậm, biển
rộng sông dài trên đó ngay từ xa xưa, đã có hơn 50
sắc tộc, tổng hợp mấy chục triệu người, đã từng…
xuyên dòng lịch sử chung sống với nhau, cùng ước
ao Tự do Hoà bình; nhưng... rồi vẫn phải lao đao lận
đận bởi tham vọng quyền bính của vài “tập đoàn cá
nhơn” đã dùng cường lực đoạt lấy quyền uy, ngạo
nghễ áp đảo, ngự trị nhân dân. Họ nghêng ngang
sống trên sang giàu với tài sản nguyên thủy là của
chiếm đoạt bằng bạo lực bạo quyền, nhũng lạm
tham ô... ung dung hưởng thụ... trên ấm ức tủi hờn
của dân đen thiếu ăn thiếu mặc đêm đêm, trằn trọc
khắc khoải, tự hỏi vì đâu nên nỗi? Công bình xã hội
là thế này sao?
Miền đất “hứa”của Thiên đường “mạc xít”
sẽ ra sao? có hư ảo không? khi mà bất bình đẳng
kinh tế và bạo lực hung ác của quyền lực chánh
trị cứ mãi gia tăng, đào sâu thêm hận thù oán
ghét trong lòng của từng từng lớp lớp người bị
trị đang sống trong tủi hờn, ngậm đắng nuốt cay,
đau khổ nhìn con em, rách rưới, bửa đói bửa no
- với tuổi đời mới độ trên mười - đã phải mò cua bên
bờ sông, bắt ốc trong mương rạch, lang thang bên
những núi rác khỗng lồ moi kiếm trong đồ phế thải,
một vài vật dụng còn đôi chút giá trị tiêu dùng hay
trao đổi, để rồi...quặn thắt cả lòng khi ngước mắt
nhìn.... con em các gia đinh cán bộđương quyền
hay đại gia tư bản đỏ,mổi ngày, mỗi đêm, nhởn
nhơ sống đời vương giả trong một quốc gia mà họ
đã từng hãnh diện cam kết và khẳng định... đang ở
trong xu hướng... tiến nhanh tiến mạnh tiến vững
chắc lên “xã hội chủ nghĩa”!
BÓNG NGƯỜI TỴ NẠN
Người đi, mặt cúi....dáng bơ phờ
đôi mắt u buồn...tóc bạc phơ.
Đất khách tự do! Nhờ tỵ nạn.
Quê hương bạo lực! Thoát cơn mơ.
mây ngàn! hạc nội! đời phiêu bạt
bìm nỗi! bèo trôi! kiếp vẩn vơ
Vương vấn trong tâm... hồn cố quốc
Đi trong thực tại.... ngỡ mình mơ !
Trọng Khang - Lan Châu
Gs CHÂU TIẾN KHƯƠNG
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CHUYEÁN ÑI
Cảnh đồng bào di tản tại Bến Bạch Đằng
ngày 30-4-1975
Xuân đang chờ người lên mà không lấy tiền. Anh
cho các anh và các cháu lên tàu và anh lái xe về nhà
đón chúng tôi và gia đình các anh. Chúng tôi lên tàu
và tàu bất đầu rời bến.
Đó là ngày 30-4-1975, bọn Cộng quân đang
liên hoan nên không để ý đến tàu của chúng tôi đang
đi trên sông Sàigòn. Tội nghiệp cho các con cùa tôi,
một đứa 8 tuổi , một đứa 3 tuổi..Chúng nó biết có
chuyện gì quan trọng đang xảy ra, nhưng không
dám khóc và cũng không dám hỏi , đôi mắt trẻ đầy
sự sợ hãi. Chúng bám chặt lấy tôi và bố chúng. Chị
tôi học tố Cộng suốt bao nhiêu năm làm công chức,
nên bà cũng đi theo tôi , bà còn độc thân.
GS QUÁCH THỊ NHO

Tôi xa quê hương Việt Nam thân yêu từ

ngày 30-4-1975, tính cho đến nay thì là 40 năm 3
tháng 2 ngày. Bây giờ hồi tưởng lại những ngày
cuối cùng của Sàigòn, tôi thấy như là mọi sự vừa
xảy ra ngày hôm qua. Tôi đã thấy dân Sàigòn sợ hãi
chạy loạn khắp đường phố, tay xách một túi nhỏ,
tìm đường thoát khỏi Sàigòn trước khi quân Cộng
Sản Bắc Việt chiếm đóng .Tôi thấy xe hơi bỏ đầy
đường không có chủ nhân. Tôi thấy mẹ tôi đứng tựa
cửa khóc sướt mướt, trông theo tôi ẩm 2 đứa con đi
tìm đường sống.
Chồng tôi là một công chức được đi trong
giờ giới nghiêm và có chiếc xe nên anh đã lái xe đưa
các anh của anh ấy và các cháu trai chạy xuống bến
tàu tìm đường đi. May quá có chiếc tàu Trường
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Ông Nguyễn Hữu Trương và Gs Quách Thị Nho
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Trên tàu có nhiều quân nhân còn ở lại đến
phút cuối cùng. Trên đường đi từ bến Sàigòn ra
biển, ông chủ tàu đã vớt rất nhiều thuyền nhỏ chở
người tỵ nạn xin lên tàu.
Tàu đi trên sông Sàigòn rất chậm chạp, nên
khi ra biển cả, thì chiếc tàu của Mỹ chuyên vớt

Tàu Trường Xuân

Tàu Đan Mạch gặp tàu Trường Xuân

Cảnh trên tàu Trường Xuân

tàu Đan Mạch.
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người tỵ nạn đã đi xa rồi
. Thế là tàu cứ lênh đênh
trên biển mấy ngày đêm,
vì máy tàu bị hư. Ban ngày
có ánh mặt trời đở sợ. Ban
đêm thì thật rùng rợn. Rất
may biển lặng, không bảo
tố gì cả.
Đến ngày thứ 6 thì
chúng tôi được chiếc tàu
Đan Mạch vớt lên. Nếu ai
có hỏi thiên đường là đâu,
thiên đường chính là chiếc

Lúc đó nữ hoàng
Elizabeth của Anh quốc
đang thăm viếng Hồng
Kông, nghe tin về chiếc tàu
Trường Xuân, bà thương
quá nên cho vào Hong
Kong tạm trú chờ các nước
khác cho định cư.
Sau 3 tháng ở Hồng
Kông, chúng tôi được định
cư tại Mỹ do bà chị của
chồng tôi bảo lãnh. Chúng
tôi may mắn được đến bến bờ tự do. Một số người
không may đã vùi thân trong lòng biển mặn.
Mỗi năm đến ngày 30 tháng 4, ngày nước
mất nhà tan, tôi hay ngồi một mình để tư tưởng đắm
chìm trong dĩ vãng, đốt nén hương lòng, cầu nguyện
cho các người đã chết vì đi tìm sự Tự Do, trong đó
có các bạn của tôi./.
QUÁCH THI NHO
August, 02, 2015
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NGUYỄN VẠN BÌNH

Ngày 30 tháng 4 năm 2015 đánh dấu 40

năm Quốc Hận không những của nhân dân miền
Nam VN mà là của toàn dân Việt.
Nhìn lại những diễn tiến kể từ khi Cộng
Sản Bắc Việt cưỡng chiếm được miền Nam VN vào
ngày 30-4-1975 thì toàn dân phải sống dưới một
chế độ độc tài đảng trị, mọi quyền tự do căn bản bị
bóp nghẹt, đời sống của hàng triệu người dân lâm
vào cảnh đói nghèo, sinh mạng thì luôn bị công an
đe dọa. Trong khi ấy thì lãnh thổ và lãnh hải của đất
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nước lần lượt bị rơi vào tay của Trung Cộng.
Sau khi chiếm được miền Nam do lệnh
của quan thầy Trung Cộng và Liên Xô, bọn lãnh
đạo đảng CSVN thay vì nghĩ đến tình đồng bào,
vì tương lai của đất nước nên hợp tác cùng nhân
dân miền Nam kiến thiết đất nước sau 20 năm chiến
tranh điêu tàn thì bọn chúng lại ra tay trả thù và đầy
đọa hàng triệu quân dân cán chính của miền Nam
VN. Chúng lùa quân dân cán chính miền Nam vào
các trại tù khổ sai từ Nam đến Bắc từ vài tháng cho
đến hàng chục năm lao tù.Đồng thời cày nát bao
ngôi mộ của các tử sĩ của QLVNCH. Hậu quả làm
tan nát bao gia đình, giết hại bao nhân tài và tạo sự
hận thù giữa người dân và bọn lãnh đạo ngày càng
thêm sâu đậm.
Quá chán ngán chế độ vô nhân CSVN, hàng
triệu người Việt cả miền Nam và miền Bắc liều
mình vượt biên, vượt biển đi tìm sự tự do tại nhiều
quốc gia trên thế giới. Hành trình đi tìm sự tự do nầy
đầy đau thương và nước mắt. Hàng trăm ngàn người
phải bỏ xác trên biển Đông. Người sống sót thì phải
chịu đói khát, bị cướp bóc và nhiều phụ nữ Việt bị
bọn hải tặc hãm hiếp đến chết.
Càng ngày toàn dân Việt ở trong nước và
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Đồng bào di tản đến tàu Mỹ
hải ngoại thấy rõ bộ mặt thật của bọn lãnh đạo đảng
CSVN. Họ chỉ là một bọn cướp, một bọn tay sai
của Trung Cộng. Chúng cướp đất của dân oan,
thi hành chế độ công an trị, tuyên truyền dối trá,
tước đoạt mọi quyền tự do chính trị, quyền tự do
tín ngưỡng ,quyền tự do phát biểu của người dân .
Trái với lời tuyên truyền của chủ thuyết
Cộng Sản, lớp công nhân, thợ thuyền, nông dân
được xem là lực lượng nồng cốt của chế độ Cộng
Sản thì ngày càng bị bọn lãnh đạo bóc lột và lâm
cảnh nghèo túng. Sự kiện nầy gây nên cảnh thương
tâm cho bao thiếu nữ Việt phải bị đưa đi làm lao nô
các nơi và chịu sự nhục nhã làm nô lệ tình dục cho
các ngoại kiều.
Trong khi ấy,các cấp lãnh đạo CSVN từ
trung ương đến cấp địa phương do tham nhũng mà
tài sản của bọn chúng lên đến hàng trăm triệu hay
hàng tỷ mỹ kim tạo thành một tầng lớp tư bản đỏ
sống xa hoa .
Quê hương VN vì không may bị một bọn
học vấn dốt nát lãnh đạo,vì theo đuổi một chủ thuyết
Cộng Sàn không tưởng, lỗi thời và nhất là làm tay
sai cho Trung Cộng mà đất nước càng ngày càng
bị thụt lùi, lâm vào cảnh chậm tiến và có cơ bị mất
nước.
Ngày nay, hàng triệu người dân Việt đã
thấy rõ bộ mặt thật bán nước của tập đoàn lãnh
đạo CSVN. Từ Công Hàm bán nước do Phạm Văn
Đồng ký vào năm 1958 nhìn nhận chủ quyền của
Trung Cộng trên quần đảo Hoàng Sa. Các hiệp ước
do cấp lãnh đạo CSVN ký vào các năm 1999 , 2000
đã dâng cho Trung Cộng hàng trăm dặm lãnh hải và
lãnh thổ của đất nước. Ngày nay Ải Nam Quan và
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. Quân dân cán chính VNCH trong trại tù của CSVN
Thác Bản Giốc đã thuộc về Trung Cộng. Đặc biệt ,
đảng CSVN lại đê hèn đàn áp những cuộc biểu tình
của người dân đòi Trung Cộng phải hoàn trả hai
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho VN, thì lại
im lặng trước những sự đánh đập các ngư dân VN
cùng sự xâm lấn của Trung Cộng trên hai quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa.
Vua Napoleon của Pháp đã nói: “Một quốc
gia cần có một dĩ vãng tự hào, một hiện tại kiêu
hãnh và một tương lai hy vọng “ . Dân tộc Việt Nam
với một quá khứ oai hùng do công lao dựng nước và
giữ nước của tổ tiên. Thế nhưng kể từ khi Hồ Chí
Minh cùng bọn lãnh đạo đảng CSVN lên cầm quyền
tại Bắc Việt vào năm 1945 và sau ngày 30-4-1975
đã đem đất nước vào cảnh nộ lệ ngoại bang, nhân
dân lâm vào cảnh bần cùng và mất hết quyền tự do.
Chính vì thế mà hiện tại ,VN phải lâm vào cảnh đen
tối và tương lai của đất nước thì vô vọng.
Thật là chí lý và thắm thiết khi người dân
đã đặt các câu vè khi bọn CSVN thay đổi hai con
đường Công Lý bằng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa
và đường Tự Do thành đường Đồng Khởi như sau:
Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý
Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do.
Một đất nước không còn nền Công Lý và
mọi người dân bị tước đoạt mọi quyền Tự Do thì quả
thật là một tai họa. Ngày 30-4-1975 không là một
ngày Giải Phóng như bọn CSVN tuyên truyền mà
chính là Ngày Quốc Hận của toàn dân Việt vậy./
NGUYỄN VẠN BÌNH
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KHÔNG QUỐC GIÁO,
KHÔNG GIÁO ĐIỀU

( No State Religion, No State Dogma)

Ls ĐOÀN THANH LIÊM

Năm 1975, sau khi chiến thắng được miền

Nam rồi, thì giới lãnh đạo cộng sản tại Hàn Nội
bèn công khai đổi tên “Đảng Lao Động” thành ra
“Đảng Cộng sản”, tờ tạp chí “Học Tập” là cơ quan
nghiên cứu và lý luận cuả Đảng Lao Động cũng
đổi tên thành tạp chí “Cộng sản” luôn. Và cả đến
cái “Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt
Nam” (National Liberation Front NLF) cũng được
cho giải tán, dẹp bỏ mất tiêu luôn. Đó là chuyện
nội bộ cuả đảng cộng sản, họ có quyền quyết định
thay đổi tên tuổi cuả riêng họ, chúng ta không phải
là người trong đảng cộng sản, thì cũng chẳng nên
thắc mắc gì về cái chuyện riêng tư đó trong tổ chức
cuả riêng họ.
Nhưng mà, vẫn theo chuyện “thừa thắng
xông lên”, họ đã cả gan đổi cả cái tên, cái danh
xưng cuả quốc gia thành ra nhà nước “Cộng Hoà
Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam” (Socialist Republic
of Vietnam SRV), thì đó là điều mọi người công
dân Việt Nam chúng ta đều có quyền bất đồng, có
quyền dị nghị. Vì rõ ràng là đảng cộng sản đã quá ư
lộng quyền. Họ vẫn xưng mình là “đày tớ của nhân
dân”, ấy thế mà họ dám ngang nhiên qua mặt “các
chủ nhân ông, tức là toàn thể nhân dân”, mà thay
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đổi cả cái danh xưng cuả đất nước Việt Nam thành
ra là một quốc gia nằm dưới trướng cuả cái giáo
điều “xã hội chủ nghiã”, với nền” độc tài chuyên
chính vô sản”, với chủ trương “đấu tranh giai cấp,
hận thù giai cấp”, “dân chủ tập trung” v.v…Đó là
cái điều mà không bao giờ chúng ta lại có thể chấp
nhận được.
Ở bên Pháp vào năm 1981, lần đầu tiên có
lãnh tụ Đảng Xã hội là Francois Mitterand được bàu
làm Tổng Thống, thì giáo sư Raymond Aron có viết
một bài báo gây chấn động trên báo Figaro, ông vìết
thật đanh thép rằng : “ Nước Pháp là nước Pháp,
hay là Cộng Hoà Pháp quốc, chứ không có thêm một
tĩnh từ nào khác” (Nguyên văn : La France, c’est la
France ou la République Francaise, sans adjectifs! )
Tức là vị giáo sư lừng danh này muốn cảnh cáo cả
phe tả phái và đảng Xã Hội rằng : “Không được đem
bất kỳ cái chủ thuyết nào mà gán vào danh xưng
nước Pháp.” Lập trường này cũng có thể đem áp
dụng cho nước Việt Nam chúng ta, mà cho tới năm
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2010 này vẫn còn bị đảng cộng sản gắn cho “cái
đuôi con chồn xã hội chủ nghiã”!
Đầu năm 1990, sau khi chế độ cộng sản xụp
đổ ở Đông Âu, thì tôi có viết một bản văn nhan đề là
: “Năm Điểm Thoả Thuận Căn Bản” được coi như
cái “guideline” cho việc soạn thảo bản Hiến Pháp
sau này. Bản văn được bắt đầu như sau :
Điểm 1 - Quốc gia Việt Nam không công
nhận một tôn giáo nào làm quốc giáo.
Quốc gia cũng không áp đặt một chủ thuyết
nào làm giáo điều chính thức của Dân tộc.
Nhằm tôn trọng và bảo vệ Tự do Tín ngưỡng,
Nhà nước không can thiệp vào chuyện nội bộ của
các tổ chức tôn giáo.

1-Điều 40 khoản 2 Hiến Pháp nước Estonia:
“Khôngcó quốc giáo” (There is no State Church).
2-Điều 14 khoản 1 Hiến Pháp nước Nga : “Không
một Tôn giáo nào được thiết lập như một quốc
giáo,hay như một tôn giáo bắt buộc (No Religion
shall be established as a State or Obligatory One).
B/ KHÔNG CÓ Ý THỨC HỆ NHÀ NƯỚC: (No
State Ideology)
1-Điều 13 khoản 2 Hiến Pháp nước Nga : “
Không có một Ý thức hệ nào được thiết lập như là
Ý thức hệ Nhà nước, hoặc như môt ý thức hệ bắt
buộc (No Ideology may be established as a State or
Obligatory One).
2-Điều 5 khoản 2 Hiến Pháp nước Moldova
: “Không có Ý thức hệ nào được công bố là Ý thức
hệ chính thức cuả Nhà nước (No Ideology may be
pronounced as an official ideology of the State).
3-Điều 12 khoản b Hiến Pháp nước
Uzbekistan : “ Không một Ý thức hệ nào mà được ban
cấp quy chế cuả Ý thức hệ Nhà nước” (No Ideology
shall be granted the status of State Ideology).
4-Điều 11 khoản 2 Hiến Pháp nước Bulgaria
: “Không có Ý thức hệ nào mà được công bố hay
xác nhận là Ý thức hệ của Nhà nước”- (No Ideology
shall be proclaimed or affirmed as an Ideology of
the State).
Mấy trích dẫn ghi trên thiết nghĩ cũng đã
đủ để đánh giá được sự dứt khoát loại bỏ căn bệnh
giáo điều cuả chế độ cộng sản trước đây. Người viết
xin để bạn đọc tuỳ nghi phân tích và lượng định về
sự thay đổi này trong các quốc gia cựu cộng sản ở
Đông Âu và nhất là ở nước Nga. Và rồi đối chiếu
với tình trạng ở Việt Nam hiện nay./

Vì bản văn này, mà tôi bị công an bắt giam
giữ vào tháng Tư 1990 và trong phiên xử vào ngày
14 Tháng Năm 1992, Toà án tại Sài Gòn đã xử phạt
tôi 12 năm tù giam về tội “Tuyên truyền chống chủ
nghiã xã hội”. Và sau đó, họ đưa tôi đi “thi hành
án” tại trại giam Z30D ở Rừng Lá thuộc huyện Hàm
Tân ,Phan Thiết.
Năm 1996, nhờ sự vận động can thiệp cuả
nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế như Amnesty
International, Human Rights Watch, cũng như cuả
nhiều Dân biểu, Nghị sĩ và các nhân vật văn hoá xã
hội, và nhất là cuả chánh quyền Mỹ, mà tôi đã được
trả tự do bằng cách công an chở tôi từ nhà tù Hàm
Tân ra thẳng phi trường Tân Sơn Nhất, để cùng với
gia đình qua định cư bên nước Mỹ. Đại khái vắn tắt
cuả vụ án cuả tôi là như vậy.
Trong 10 năm nay, tôi để thời giờ nghiên cứu
tìm hiểu về sự “Chuyển hoá Dân chủ” (Democratic
Transition) tại các nước cựu cộng sản ở Đông Âu
và cả ở nước Nga. Và tôi đã tìm ra được nhiều điều
lý thú, khả dĩ có thể rút kinh nghiệm cho việc xây
dựng tương lai đất nước và dân tộc Việt Nam chúng
ta. Để cho ngắn gọn, tôi chỉ xin trích dẫn một số
Baltimore Tháng Năm 2010
điều khoản căn bản trong bản Hiến Pháp, mới được
LS ĐÒAN THANH LIÊM
ban hành trong thập niên 1990 và sau này, cuả một
số nước cựu công sản, mà có liên hệ trực tiếp đến
quan điểm cuả tôi như đã ghi nơi điều 1 Bản văn PHỤ LỤC:
Năm Điểm Thoả Thuận Căn Bản
“Năm Điểm” đã trưng dẫn ở trên.

A/ KHÔNG CÓ QUỐC GIÁO (No State
Điểm 1 - Quốc gia Việt Nam không công
Church).
nhận một Tôn giáo nào làm Quốc giáo.
Quốc gia cũng không áp đặt một chủ thuyết
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nào làm
g i á o
đ i ề u
chính
thức cuả
dân tộc.
Nhằm
tôn trọng
và bảo
vệ Tự
do Tín
ngưỡng,
N h à
n ư ớ c
không
can thiệp
v à o
chuyện

nội bộ cuả các tổ chức tôn giáo.
Điểm 2 – Dân tộc Việt Nam gồm nhiều sắc tộc
có truyền thống văn hoá lịch sử khác nhau. Như vậy
nền tảng cuả xã hội Việt Nam phải được đặt trên cơ
sở đa chủng tộc, đa văn hoá.
Điểm 3 – Phát huy truyền thống nhân bản và
nhân ái cuả dân tộc, hệ thống chính trị và luật pháp
Việt nam phải được xây dựng theo những nguyên
tắc đã được ghi rõ trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế
Nhân Quyền.
Điểm 4 - Về phương diện kinh tế, vai trò cuả
nhà nước là làm trọng tài để bảo đảm công bằng
xã hội và trật tự xã hội. Như vậy, nhà nước không
thể vừa đứng làm trọng tài, mà lại vưà là một bên
đương sự trong các hoạt động kinh doanh làm ăn
được (vưà thổi còi, lại vưà đá bóng).
Hệ luận cuả nguyên tắc này là : Hệ thống quốc
doanh hiện nay sẽ được giảm bớt tới mức tối thiểu.
Điểm 5 - Thể hiện tinh thần hoà giải hoà hợp
dân tộc, quốc gia sẽ ban hành lệnh khoan hồng đại
xá đối với mọi vi phạm do cá nhân hay do tập thể
gây ra.Nghiêm cấm mọi sự tuỳ tiện báo ân, báo
oán.
Mọi khiếu nại đòi bồi thường thiệt hại sẽ được
xử lý theo đúng thủ tục luật pháp./
Làm tại Saigon Tháng Hai 1990.
Ls Đoàn Thanh Liêm
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TÌNH   MAI
Nhớ xưa còn nhỏ đến trường ,
Thấy hoa Phượng nở , lòng thương mến nhiều .
Thời gian thay đổi bao nhiêu ,
Cái danh “ sĩ tử “ mãi đeo đến giờ .
                     
Một hôm nhận được món quà ,
Gói trong ý nghĩa đậm đà làm sao !
Bâng khuâng , cảm mến dạt dào ,
Cay chua điểm vị ngọt ngào càng tăng .
                                        
Một ,hai ...tám ,chín vơi dần ,
Quá ngon quên chẳng dành phần một ai .
Tạ lòng mến tặng Ô mai ,
Giữa mùa Phượng nở , giữa thời thư sinh .
Lâng lâng thương nhớ một mình ,
Đôi dòng thi hứng xin dành tặng nhau.
Ước gì mãi mãi về sau ,
Đổi dòng cảm nghĩ thương sầu thành vui.
Nghĩa là cứ có Ô mai ,
Thì hoa Phượng nở , nở hoài quanh năm ...
Nghĩa là Phượng tạo mùa xuân ,
Nghĩa là mai ngọt thêm phần ngọt hơn .
Nghĩa là tám hướng , mười phương ,
Dù trăm vạn nẻo vẫn hương vị này .
Để rồi chưa nhắp đã say ,
Từ trong tiềm thức ngất ngây thuở nào .
“ Rộn ràng “ ai hiểu vì sao ? !
                                Sài Gòn , 29 / 6 / 1973
                        Luật Sư PHẠM NGỌC ANH
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Xin em hiểu thấu cho lòng :
Ví ta nhẹ tựa lông hồng mà bay ,
Cùng em đi khắp đó đây ,
Cùng em đến tận chân mây cuối trời ,
Nơi đây chỉ có hai người ,
Hai người mà một cuộc đời sắt son.
Chiều chiều ra ngắm hoàng hôn ,
 	
Nghiêng đầu em chỉ cánh buồm xa khơi ,
 	
Rồi em khẽ nhoẻn miệng cười ,
Nhìn ta trong cảnh bầu trời ngát hương ....
                                                    
              
Luật  Sư  Phạm Ngọc Anh

Ls Trần Thị Thanh Thủy
& Ls Phạm Ngọc Anh

Tình Chôø
Bấy lâu lặng lẽ đợi chờ ,
Hôm nay mới nhận được thơ của nàng .
Kể sao hết nỗi hân hoan ,
Lâng lâng tràn ngập cung đàn yêu đương ...
Thế nhân âu cũng sự thường ,
Dù ai gan sắt cũng nhường tim yêu .
Vả chăng ta cũng ít nhiều ,
Nặng hồn nghệ sĩ , mang điều thi nhân .
Gặp nhau nàng đã ân cần ,
Nên chi ta đã khôn cầm lòng si .
Hỏi nàng thắc mắc mà chi ,
Ta thương ,thương cả đường đi lối về !
Có đâu giây phút say mê ,
Mà đem suy xét những gì về sau .
Chỉ vương một chút ưu sầu :
Về điều bổn phận , về câu lỡ làng .
Mà không gửi gấp thư sang ,
Để bao hò hẹn để nàng ngóng trông .
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Tình Loãi
Em đã hẹn sao anh không đến ?
Tội mình em bẽn lẽn chốn tịch liêu ,
Để rồi em thơ gởi trách nhiều ,
Lỗi đã hẹn vì sao anh không đến !
                      
 	
Anh muốn nói ngàn vạn câu trìu mến ,
 	
Và khắc ghi từng nhịp điệu yêu đương .
 	
Em biết chăng một cố gắng phi thường :
 	
Giữa tiếng gọi Tình Yêu và Lý Trí !
 	
 	
 	

Chắc em bảo : Thế thì yêu ít nhỉ ?
Không ! ngàn lần và trăm vạn lần không !
Nỗi riêng tư anh vẫn để trong lòng ,
Gặp cảnh ngộ , phải tùy theo cảnh ngộ .

 	
Nếu khoa học đo được lòng thương nhớ ,
 	
Mới hiểu anh đau khổ biết chừng bao !
 	
Em của anh , chắc đã hiểu lẽ nào ,
	 Ngày hôm ấy vì sao anh không đến ,
	 Đó là một lý do riêng thầm kín :
	 Chỉ vì yêu và mãi mãi còn yêu ...
                        
                                Luật Sư  Phạm  Ngọc  Anh
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Tôi ngàn năm vẫn đợi
Em, mối tình thiên thu !
Mây ngàn năm vẫn đọng
Trên đỉnh sầu tương tư....
			

Ngày 8-8-2015
NGUYỄN VIẾT ĐĨNH

FOREVER LOVE AWAITS
past

Ls Nguyễn Viết Đĩnh
Ls Nguyễn Bích Ngọc

Em đi rồi, nỗi nhớ
Xô lạnh lùng đôi vai
Em không về, con sóng
Vẫn soi bờ phôi phai !

You do not return, I am waiting
All day long, how sad it is
All night long, the moon shines
Over a corner of my shattered life!

Chiều sương mờ, bóng đổ
Cho hồn trùng, quạnh hiu
Giòng sông đời vật vã
Xoáy vực sầu trong tôi

You do not return, I keep calling
The echo of which is beyond the ocean
Striking the rocks
Weakening my heart

Em không về, tôi đợi
Suốt ngày dài buồn tênh...
Suốt đêm tròn, trăng mở
Soi góc đời chênh vênh!

You do not return, I am crying!..
For the unfinished love
For my heavy soul
For the wounds of my life, unhealed

Em không về, tôi gọi
Tiếng vọng về biển khơi
Đã soi mòn bia đá
Cũng hao gầy tim tôi!
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Twirling my shoulders, coldly
You do not return
Waves of river banks still shining
Misty evenings, shrunken shadows
Triggering to tighten up my lonely soul
The hurdles of life
Penetrate the depths of my sorrow

TÌNH THIÊN THU ĐỢI

Em không về tôi khóc...
Cho cuộc tình dỡ dang
Cho hồn tôi chất ngất
Vết thương đời trái ngang....

You left already ? Remembrance of things

you….

Even for a thousand years, I still wait..
For you, forever love
For a thousand years, clouds still exist
In the depths of my sorrow: my longing for

     Translated by Nam D. Nguyen & edited by
John Nguyen                                      8/8/15
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PHẢI ĐẨY MẠNH TIẾN-TRÌNH

TỰ HỦY-DIỆT CỦA CỘNG-SẢN

Ls ĐỖ DÕAN QUẾ

Kinh-nghiệm lịch-sử đã cho chúng ta thấy

rằng một chế-độ Cộng-Sản không thể bị đánh bại
bằng một cuộc trừng-phạt bằng võ-lực từ bên ngoài
dù rằng đó là những cuộc hành-quân đầy chínhnghĩa cốt giải-phóng cho nhân-dân khỏi gông-cùm
đỏ.
Việc nhân-nghĩa cốt ở an-dân.
Quân điếu-phạt chỉ vì khử bạo.

Tại sao vậy? Xin thưa rằng đó không phải
là vì lũ cướp đang cầm-quyền trong các chế-độ đỏ
có tài-ba siêu-việt, gồm đủ lục-thao tam-lược, hô
phong hoán-vũ, chỉ sông sông cạn, chỉ núi núi tan,
bách chiến bách thắng đâu, mà chỉ vì chúng là một
loài ác-quỷ chuyên sống bằng máu người, máu đổ
càng nhiều chúng càng mạnh bởi lý-do rất đơn-giản
là khi bị trừng-phạt thì chúng chỉ đẩy nhân-dân vôtội (mà chúng thừa biết là trong thâm-tâm người
nào cũng thù ghét chúng đến xương tủy vì bị chúng
đàn-áp bóc-lột cực-kỳ tàn-nhẫn trong biết bao nhiêu
năm qua) ra đổ máu mà chết thay cho chúng chứ
chính chúng thì ẩn núp rất kỹ đằng sau, có bao giờ
lò mặt ra cho địch thấy mà bắt giết đâu.
Không những thế chúng còn triệt-để khai-thác
cuộc chiến bằng cách dùng nó làm một phương-tiện
cực-kỳ hữu-hiệu để giúp chúng giết bớt những
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Tượng Lénin bị dân Nga giựt sập sau khi chế độ
Cộng Sản cáo chung tại Nga
phần-tử trong dân chúng không có ích-lợi gì và còn
là trở-ngại cho sự thống-trị và cướp bóc của chúng
nữa, bởi vậy chúng lại càng mạnh, càng củng-cố
ngai vàng của chúng được vững chắc thêm trên đầu
đám lương-dân vô-tội trong và sau cuộc chiến, theo
như trình-bầy chi-tiết dưới đây.
Đối với những ai khác khi lâm vào tìnhtrạng thù trong địch ngoài thì sẽ rất sợ, nhưng với
loài quỷ đỏ thì không. Trái lại, chúng được huấnluyện kỹ-càng một chiến-thuật ma quái ác-ôn là đẩy
luôn thù bên trong ra cho địch bên ngoài giết bằng
cách hô-hoán ầm-ĩ lên rằng đoàn quân bên ngoài
đến là cốt để “xâm-lăng Tổ-Quốc” chung (cõi sông
núi mà chính chúng đang dầy xéo và phá-hoại tàntệ hơn cả bất cứ ai khác) và “giết hại nhân-dân”
(chính là những người dân vô-tội đang rên-xiết trong
gông-cùm của chúng và chỉ chờ ngày chết) rồi trơtrẽn gào thét hô-hào nhân-dân hăng-hái xung-phong
xông ra mặt trận để “cứu nước” (nhưng chính chúng
thì không đâu đấy nhé!)
Sau hết, nhưng không kém quan-trọng, là
khi chiến-tranh xẩy ra thì những “chiến-sỹ anhhùng”đã hy-sinh tính-mạng nơi sa-trường để.”bảovệ Tổ-Quốc” (chứ không phải để bảo-vệ Đảng đâu
đấy nhé!) mà không có người thừa-kế (rất hạn chế
và dưới những điều-kiện cực-kỳ khó-khăn của luật
di-sản cộng-sản) thì di-sản của họ sẽ được vinh-dự
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sống bằng máu người như vậy rồi thì
chúng ta phải dốc tâm nghiên-cứu,
ngẫm-nghĩ để tìm cho ra một gỉải-pháp
hữu-hiệu có khả-năng diệt-trừ được
loài quỷ đỏ để đem lại hạnh-phúc,
công-lý và tự-do, no ấm cho NhânLoại chứ không lẽ lại chịu ngồi khoanh
tay thúc-thủ hay sao?
Muốn vậy chúng ta phải
nghiên-cứu cặn kẽ cái thảm-họa CộngSản từ nguyên-thủy để biết rõ thực
chất, chân tướng của nó trong tiến-trình
chuyển-hóa của Nhân-Loại thì mới
mong tránh được những phán-đoán và
hành-động sai lầm.
sung vào quỹ Đảng để “tái-thiết quốc-gia” (!)
Thành ra mỗi khi có chiến-tranh thì Đảng ta
đươc lợi đủ điều vì:
1/ Nếu thắng trận thì Đảng tha hồ vơ-vét chiếnlợi-phẩm của địch quân.
2/ Nếu không thắng vì bị thiệt hại nhân mạng
quá nhiều thì Đảng cũng không thiệt-thòi gì bởi
lẽ những người lính tử-trận đó là bọn quần chúng
ngoài Đảng được đẩy ra để chết thế cho các đảngviên chứ các đồng-chí thì núp rất kỹ đằng sau chứ
đâu có ai lò mặt ra trận để mà chết hoặc bị thương.
Ngoài ra, Đảng lại được dịp thu vét di-sản của
các tử-sỹ chết không người thừa-kế theo đúng luật.
Thành ra đằng nào thì Đảng cũng thủ-lợi lớn. Đó là
ý-nghĩa xâu-xa của câu “ác-quỷ Cộng-Sản sống
bằng máu người “ đó, càng nhiều người chết thì
chúng càng mạnh.
Rất ít người đã nhìn ra được thủ-đoạn này của
Cộng-Sản
Bởi thế, hơn ai hết, bọn Cộng-Sản khao-khát
chiến-tranh, nếu không ai tính chuyện trừng-phạt
chúng thì chúng tự gây sự để có chiến-tranh nhưng
miệng thì lúc nào cũng hô rầm lên rằng chúng luôn
luôn “yêu chuộng hòa-bình”(!) để đánh lừa người
khác. Hành-động của tên cựu giám-đốc KGB Putin
ở Nga đối với vùng Crimée của Ukraine hiện nay
và của Tập-Cận-Bình ở Biển Đông với các quốc-gia
lân-cận chính là theo kế-sách đó đấy.
Sau khi nhận-định được rõ rằng Cộng-Sản
là một một lũ côn-đồ chuyên cướp của giết người
nhưng lại không thể dùng võ-lực để trừng-trị chúng
được vì chúng lại cũng là một loài ác-quỷ chuyên
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THỰC CHẤT CỦA CỘNG SẢN LÀ GÌ?
Từ khi nhận-thức được rằng lối sống đơnđộc, người nào tự lo cho người nấy, không đáp-ứng
được những nhu-cầu về an-ninh, sản-xuất, sinh-sản,
vui chơi v.v… nên đã tự ý tụ-họp nhau thành đoàn
để sống dưới quyền lãnh-đạo của người mà họ thấy
là có khả-năng nhất về sức khỏe, khôn ngoan, hiểu
biết….
Ở thế-giới loài vật cũng vậy, hiện-tượng con
chim , con voi, con khỉ… đầu đàn ai ai cũng đều
biết cả và nó còn tồn tại đến bây giờ cũng như mãi
mãi về sau này .
Đó là nguyên-nhân phát sinh ra chế-độ tùtrưởng, lãnh-chúa, quân-chủ đó.
Nhưng khi Nhân-Loại tiến-bộ lên, cuộc sống
càng ngày càng phức-tạp, các vấn-đề càng ngày
càng nhiều, một người không thể quán-xuyến hết
mọi việc thay cho tất cả mọi người trong đoàn, trong
xã-hội được mà cần có sự đóng góp ý-kiến và côngsức của nhiều người.
Chế-độ cộng-hòa, dân-chủ . . .ra đời để
đáp-ứng cái nhu-cầu tự-nhiên và lành-mạnh đó của
Nhân-Loại.
Nhưng chế-độ Cộng-Sản thì không, vì nó
không đáp ứng được cho bất cứ một nhu-cầu nào
của xã-hội bởi lẽ không ai cần đến nó cả!
Thật vậy, chủ-nghĩa cộng-sản là sản-phẩm
của một lũ bất lương mà cầm đầu là Các-Mác một
tên trí-thức nửa mùa không có công ăn việc làm như
ý, trong lòng thì mang đầy thù-hận với những người
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may-mắn hơn mình mà lại thích nổi tiếng nên ngang
nhiên tuyên-bố rằng hắn khám phá được cách đưa
Nhân-Loại trở lại Thiên-Đường bằng cách diệt trừ
hết lũ tư-bản là bọn người ác-ôn đã bóc lột sức laođộng của công-nhân. hắn chứng-minh sự bóc lột
đó bằng học-thuyết “thặng-dư giá-trị” (plus-value)
trong đó theo hắn thì bọn chủ nhân tư-bản đã cướp
của người công-nhân số giá-trị mà người này đã
đem lại cho sản-phẩm còn chính chúng thì không
góp được gì vào trong trị-giá của món hàng cả(!).
Chính cái số thặng-dư giá-trị cướp đoạt được đó đã
tích-lũy nên những tài-sản của các ông Vua Thép,
Vua Dầu Hỏa v.v…nay đã đến lúc những người
vô-sản trên thế-giới vùng lên cướp lại số tài-sản ấy
bằng cách đoàn-kết lại và lập ra Đảng Cộng-Sản để
lãnh-đạo cuộc tranh-đấu này. hắn hô to khẩu hiệu:”
Vô-Sản toàn thế-giới hãy đoàn-kết lại!” (Prolétaires
de tous les pays! Unissez-vous!) Xin đọc cuốn TưBản-Luận (Le Capital) của Các-Mác
Cái luận-điệu ấu-trĩ và ngây-ngô của Mác đã
không ra đời nếu hắn là người Việt-Nam vì ở đó ai
cũng biết câu “Một người khéo lo bằng một kho
người khéo làm”. Thực vậy, nếu không có bọn tưbản ác-ôn bỏ tiền ra lập cơ-xưởng, mua sắm máy
móc, huấn-luyện công-nhân thì những người này
làm sao mà sản-xuất được ra những sản-phẩm hữuích có giá-trị (khoan nói đến “thặng-dư” với “thặng
thiếu”).
Chứng cớ là trong khi công-nhân các nước
tư-bản sản-xuất ra được những máy computer thầndiệu, những vệ-tinh bay lên tận Hỏa-Tinh, KimTinh ngửi đất, sờ đá, thì công-nhân nước Cộng-Sản
Việt-Nam “đỉnh cao trí-tuệ của loài người” vẫn
chưa sản-xuất nổi một con đinh ốc cho máy điệnthoại!
Ở Mỹ môn học Quản-Trị Xí-Nghiệp
Management) là một bộ môn cực-kỳ quan-trọng và
rất khó trong các Đại-Học lừng-danh. Ai cũng biết
Bằng MBA là cái gì rồi và “quản-trị” có phải là
“bóc lột” công-nhân hay không.
Khốn-khổ thay cho cái dốt nát hết thuốc
chữa của Mác và bọn lâu-la!
Nhưng cái luận-điệu ấm-ớ đó của Mác
đã được một số đông người nghe theo vì nó đánh
trúng cái nhược điểm của lòng người là tính ghenghét, đố-kỵ, thù-hận những người hơn mình (giàu
hơn, giỏi hơn, sang hơn...) cho nên không phải chỉ
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những người ngu-dốt kém hiểu biết mới tin và theo
cái quái-thai trí-tuệ đó mà cả những kẻ có chút họcthức nhưng vì mặc-cảm, vì bất-đắc-chí, vì kiếm
không được việc làm hay vì lập-dị cũng đi theo để
được đề cao là những “chiến-sĩ đấu-tranh cho người
nghèo-khổ” hay để được lũ gian-tà chia chác cho
chút cơm thừa canh cặn (!).
Bây giờ ta thử tìm hiểu tại sao một chế-độ
đặt căn-bản trên một học-thuyết hoang-tưởng như
thế lại có thể được xây-dựng và tồn-tại được trong
một thời-gian không ngắn vậy?
Để trả lời câu này ta có thể tóm-tắt ngắn gọn
và không sợ sai-lầm rằng Cộng-Sản là một loài ácquỷ chỉ đứng vững và tồn-tại được trên 2 cái chân là
Lừa Bịp và Khủng-Bố. Hai cái chân này hỗ-trợ cho
nhau như sau:
1/ Cộng-Sản rêu-rao rằng con người bị
đau khổ là vì do một lũ ác-ôn là tụi Tư-Bản, tụi này
khai-thác, bóc lột người công-nhân mà làm giàu
trên xương máu họ. Bây giờ muốn cho được sungsướng như trước khi bị trục-xuất khỏi thiên-đường
thì chỉ có cách diệt hết lũ tư bản ác ôn đó và xây
dựng lại một Thiên-Đường trên trái đất. Ai có thể
làm được việc đó? Chỉ có một mình Đảng Cộng-Sản
có thể làm được điều này bằng cách thiết-lập một
nền Vô-Sản Chuyên-Chính trong đó những người
nghèo khổ trên thế-giới đoàn-kết lại với nhau không
phân-biệt chủng-tộc, xóa hết biên-giới, bỏ hết giađình, bỏ hết tổ-quốc, bỏ hết tôn-giáo (Tam Vô: Vô
Gia-Dình, Vô Tổ-Quốc, Vô Tôn-Giáo).
Nhưng làm sao Đảng Cộng-Sản có thể làm
được như vậy? Đừng lo! Vì Đảng Cộng-Sản là
“Đỉnh Cao Trí-Tuệ của loài người” nên có thể làm
được bất cứ điều gì dù khó-khăn đến mấy (Quân
địch nào Đảng cũng đánh thắng, trở-ngại nào Đảng
cũng vượt qua!)
Với sự xuất hiện của Đảng Cộng-Sản thì thế
nào tụi tư-bản cũng phải bị tiêu-diệt chết,và quả thật
“tụi Tư-Bản đang rẫy chết”.
Trước luận-điệu bịp-bợm đó một số người
ngây-thơ, nhẹ dạ đã tin theo chưa kể một số lưumanh có thể biết đó là giả dối nhưng vì quyến-lợi
riêng tư đã hùa theo để kiếm ăn.
Hãy nghe tên văn nô Tố-Hữu ca tụng Đảng
Cộng-Sản Liên-Sô như là một vị thiên-thần giángthế trừ diệt lũ sói cầy, quỷ dữ để cứu khổ, cứu nạn
cho loài người:
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Hải-Sâm-Uy, Tây-Bá-Lợi, Tân-Cương,
một giáng đỏ vắt ngang địa-cầu đen tối,
Lửa gay-gắt chiếu vào hầm tỗi lỗi,
Giật mình kinh, lũ sói vội buông thây
Trông con người cao ngất mấy từng mây,
Bốc ánh-sáng ném tung lòa vũ-trụ,
Chúng sợ hãi trong tâm-linh quỷ dữ
Trước hào-quang rực rõ ánh thiên-thần,
Cám ơn Người, hỡi người chị đương xuân! .
(lúc Tố-Hữu làm bài thơ này thì Liên-Sô đã
thiết lập được 19 năm)
Hỡi ngườ chị của đàn em đau khổ
Đã ra đi từ đó tới hôm nay,
Trước đường cao gươm chẳng rời tay,
Quyết triệt hạ lũ sói cầy vàng trắng,
Hỡi người chị đã lừng danh bách-thắng!

(!)

Máu hy-sinh đã lênh-láng vì Người,
Cả nhân-gian đang ca-ngợi Tháng Mười
(Cộng-Sản cướp chính-quyền ở Nga vào tháng
10)
Đã sinh Chị cho loài người bất-diệt!
quý vị?

Thật đã hết thuốc chữa rồi phải không, thưa

Nhờ ở thủ-đoạn đầu tiên là LỪA BỊP đó, bọn
Cộng-Sản đã quyến rũ được một số người nông-nổi
nhẹ dạ và nhất là ít học, thiếu hiểu biết, và một lũ
lưu-manh ùa theo chúng để kiếm ăn.
Lẽ dĩ-nhiên cây kim dấu trong đống rơm
mãi cũng phải lòi ra và sẽ có nhiều, rất nhiều người
nghi ngờ về cái “Thiên-Đường” mà bọn lưu-manh
đó hằng rêu rao.
Thế thì lập tức cái chân thứ hai của con quỷ
đỏ ra tay. Đó là cái chân KHỦNG-BỐ !
Đó là bất cứ kẻ nào trong hàng ngũ của chúng
mà tỏ ra có ý khác, chúng gọi là “không vững lập
trường” thì sẽ nếm ngay trăm nghìn thứ hình-phạt
trong đó cái chết chỉ là giai-đoạn cuối. Câu chuyện
Putin cho điệp-viên sang tận Anh ám-sát một nhânvật ly khai mới đây chắc hẳn mọi người đều biết và
đều nhớ.
Và rồi còn biết bao nhiêu những chuyện
máy bay trực thăng bỗng nhiên rơi khiến cho nhiều
tướng tá Việt Cộng chết không toàn thây mà chẳng
bao giờ tìm ra lý-do cả.
Và mới đây nhất, ở Bắc-Hàn thằng nhóc Kim
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Un đã không ngần-ngại giết cà cô ruột và dượng của
nó một cách cực-kỳ tàn-nhẫn cả thê-giới đều biết.
Cứ như thế: lừa bịp đối với người ngoài,
khủng-bố bên trong đối với những người chót dại lỡ
xa vào tay chúng, bọn Cộng-Sản tạo nên được một
lực-lượng rất mạnh làm cho người ta phải e sợ.
Chúng lập tức dùng ngay cái đó để tiếp-tục lừa dối
những người còn nghi ngờ về “chính-nghĩa” của
chúng
. Cũng cần nói thêm cho rõ là không phải
lũ côn-đồ đỏ chỉ lừa bịp người ngoài và khủngbố người bên trong mà thôi đâu vì trên thực tế hai
ngón đòn độc này được áp-dụng quấn quít vào nhau
cho cả người ngoài lẫn người bên trong. Thật vậy,
đối với bọn đảng viên cộng-sản dù có theo chúng
bao lâu rồi đi nữa chúng cũng vẫn tiếp-tục lừa dối
không bao giờ ngưng nghỉ vì lừa dối là lẽ sống của
cộng-sản, nếu ngừng lừa dối thì chúng sẽ chết ngay
tức khắc bởi thế chúng sợ nhất là dân-chủ vì ở đó
người dân được thả sức hạch hỏi, chất vấn để tìm
ra sự thật. Bọn lãnh-tụ công-sản Việt-Nam đã không
thể dấu diếm điều đó khi chúng phải công-khai thú
nhận rằng “chấp nhận đa nguyên là tự sát” đó thôi,
chuyện này vừa mới xẩy ra thành ra tất cả mọi người
đều biết và đều nhớ. Nếu mọi chuyện chúng làm và
nói đều minh-bạch rõ ràng như ban ngày thì tại
sao phải sợ đến thế? Hỏi tức là trả lời rồi!
Còn về chuyện khủng bố thì không phải bọn
côn-đồ đỏ chỉ thi-hành với nhau và với những người
ở trong vòng kiểm-soát của chúng thí-dụ dân chúng
trong vùng bị chúng chiếm đóng mà chúng còn ápdụng với cả những người ngoài mà có ý chống đối
chúng nữa, dĩ nhiên điều này khó hơn nhưng chúng
không hề từ nan và ta đã thấy biết bao nhiêu phần tử
chống cộng là nạn nhân . Xin nói ngay rằng khủngbố không luôn luôn có nghĩa là tù-đầy, tra tấn, đánh
đập, giết chóc như đối với những người trong tay
chúng mà còn thể hiện dưới đủ mọi hình-thức đê
hèn nhất như phá xe, đốt nhà, bịa đặt dựng đứng
những chuyện xấu-xa để vu khống bôi nhọ thanhdanh uy-tín của đương sự hay gia-đình quyến thuộc.
Ta đã thấy quá nhiều những chuyện các nhân-vật
chống cộng nổi danh bị bọn nằm vùng bôi lọ bằng
đủ các điều bịa đặt hoàn toàn vô bằng cớ và buồn
cười nhất là khi thấy tất cả các thủ-đoạn trên đều
vô-hiệu thì chúng loan tin là những vị ấy đều là tay
sai ngầm của chúng do chúng huấn-luyện để làm
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“cò mồi”(!) Thế mà cũng có người ngớ ngẩn đến độ
tin vậy đó!
Ngay cả những nhân-sự chống cộng nổi
tiếng được cả thế-giới ngưỡng phục và tặng thưởng
bao nhiêu giải thưởng, bằng khen quý giá nhất khiến
bọn cộng-sản sợ phát khiếp không có cách nào
chống lại được,( chứng cớ là người trong nước tuyệt
đối không ai được hay biết tý gì về các vần thơ, các
sách báo…của nhân-vật này,vì chúng tuyệt-đối dấu
nhẹm) thì bên ngoài nước chúng cũng lại giở cái
luận điệu rằng đó là chống cộng giả vờ, “cò mồi”
mà thôi(!?)
Nếu chúng quả thật đã gài được tay sai ra
ngoại quốc để làm cò mồi lừa người chống cộng thì
tại sao ở trong nước chúng phải dấu diếm thành-tích
ấy như vậy và bên ngoài thì sao không nói toạc ra
khắp thế-giới để cho các người, các cơ-quan chống
cộng quốc-tế bị ê mặt vì bị hố to khi ban thưởng và
khen ngợi người này (mà chúng bảo là “điệp viên”
của chúng)? Đại-văn-hào Solzenitshyn của Nga có
phải là “điệp-viên tàng-hình” do Điện Kremlin gửi
ra ngoại quốc để “lừa bịp” thế-giới hay không? Bọn
cộng-sản nín thít về chuyện này không bao giờ dám
đả động đến!
Nếu chúng cãi chầy cãi cối rằng sở dĩ chúng
không nói rõ ra sự thật thì chỉ là vì để “bảo-đảm
an-toàn” cho người của chúng mà thôi thế thì khi
đương-sự đã chết rồi, còn có gì mà phải bảo-vệ nữa
mà chúng vẫn nín thin-thít trước những lời tố-cáo,
vạch trần những tội ác động trời của chúng trước
dư-luận toàn-thế giới, không đáp lại nổi lấy nửa
lời? Hỏi tức là đã trả lời rồi vậy!
Trong thủ-đoạn khủng-bố thì bọn cộng-sản
không hề gớm tay khi phải giết người vì đối với
chúng thì mạng sống không có gì đáng kể, chỉ có
ngai vàng của chúng mới là quan-trọng phải bảo-vệ
bằng mọi giá mà thôi. Chúng có thể sẵn-sàng giết
hết những người dám có tư-tưởng chống đối vì như
thế chúng vừa diệt được kẻ thù vừa cướp được tàisản của họ mà chia nhau theo đúng nghĩa đen của
chữ “cộng-sản”.
Stalin đã chẳng từng không ngần-ngại
tuyên-bố thẳng-thừng rằng :”Dù cho ¾ Nhân –Loại
có chết cũng được, miễn là phần còn lại là cộng-sản
“ đó sao?
Còn Mao-Trạch-Đông cũng đã dõng-dạc
phán rằng:”Nếu 3,4 trăm triệu dân Tàu có chết cũng
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không sao cả!” (lẽ dĩ nhiên trong số những người đó
phải không có chính hắn ta và gia-đình)
Như đã trình bầy ở trên, ta có thể khẳng định
một cách quả-quyết không sợ sai lầm rằng kẻ thù
chính thực sự của giặc cộng chính là dân chúng
trong tay chúng, lúc nào chúng cũng lo nơm-nớp sợ
rằng họ sẽ vùng lên hỏi tội chúng về các tội ác, nhũng
lừa bịp, dối trá, khủng bố , cướp bóc mà chúng dã
thi-hành trên đầu trên cổ nhân-dân từ bao lâu nay, vì
thế , như đã nói trên, chúng sợ nhất là tự-do dân-chủ
và đó là lý-do chúng tuyên-bố trắng rằng “cho tự-do
đa-nguyên là tự-sát” đấy!Và đó cũng là lý do tại
sao Tàu Cộng trong lúc hung-hăng bắng-nhắng với
mọi nước như thế mà ngân-sách của ngành công-an
dùng để đàn-áp dân chúng trong nước lại cao hơn
cả ngân-sách quốc-phòng? Rõ-ràng là cộng-sản sợ
dân chúng trong nước còn hơn sợ người ngoài
nữa!
Nhưng cộng-sản rất tinh-ma trong việc khaithác ngay chính kẻ thù của chúng để làm lợi cho
chúng.
Vậy thì tuy biết thừa rằng dân chúng căm
thù chúng đến xương tủy nhưng chúng không cần,
chúng chỉ tìm mọi cách để trục-lợi trên đầu những
kẻ đáng thương này mà thôi. Bằng cách nào?
Trước hết chúng bắt họ làm việc đến kiệt
lực trong các công-trường, nhà máy v.v… với số
lương , nếu có, thì chỉ ở mức tối-thiểu không đủ
sống, nhưng còn ở trong các trại tập-trung, trại “cảitạo”… thì người dân không được hưởng gì ngoài
cơm ăn đủ sống qua ngày để còn có thể tiếp-tục làm
việc cho đến chết.( Xin đọc “ Quần Đảo Ngục Tù”
của Sozenitshin và các tác-phẩm tương-tự do chính
người Nga viết ra)
Còn khi mà có một lực-lượng bên ngoài nào
muốn tới giải-phóng cho dân chúng khỏi gông cùm
của chúng thì lập tức bọn côn-đồ cộng-sản la làng
lên rằng ‘Tổ Quốc bị xâm lăng!” và đẩy người dân
ra làm bia đỡ đạn cho chúng (!)
Thế là “nhất cử lưỡng tiện” (một công hai
việc): chúng vừa thanh toán được bọn nội thù chỉ
chờ cơ-hội là vùng lên hỏi tội chúng, vừa chống lại
được kẻ ngoại thù đang muốn tới để giải-phóng cho
những người đau khổ này. Hãy xem phim “Kẻ thù
ở ngoài ngưỡng cửa” (The enemy at the gate) mới
đây.
Không ai ghét Cộng-Sản như Hitler nhưng
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cũng không ai giúp Cộng-Sản bằng Hitler. Thật
vậy, sau khi đã giết chết khoảng 30 triệu người dân
Ukraine bằng cách bỏ cho họ chết đói vì nghi là họ
có tư-tưởng chống hắn Stalin ngày đêm lo sợ họ
sẽ vùng lên trả thù thì hắn vô cùng vui sướng khi
được tin Hitler mang quân sang để diệt cộng. Hắn
sung-sướng quá reo ầm lên và chèo thuyền ra giữa
hồ để câu cá (!) . Xin đọc chuyện “Ngư-phủ Stalin”
đăng trong một Tuần San của Quân-Đội VNCH khi
trước.
Thế là những người dân Nga khốn-khổ đang
chết dần chết mòn trong các trại lao-động cưỡngbách vì đói khát và kiệt sức bỗng tự-nhiên được thả
ra, cho mặc binh-phục tươm-tất và được ca-tụng
là”anh-hùng cứu-quốc” rồi được đẩy lên các toa xe
lửa bị khóa kín và xô ra trước phòng-tuyến Đức sau
khi được phát mỗi người một khẩu súng mà họ chưa
từng được cầm đến bao giờ và phần đông không
biết xử-dụng(!)
Những người khốn-khổ này chỉ có một lối
là tiến vào trước họng súng của Đức vì hễ người nào
dại dột quay nhìn lại phía sau thì họ lập tức bị các
chính-trị-viên đứng đằng sau bắn hạ liền (!)Cứ như
thế, hết đòan xe lửa này đến đoàn xe lửa khác, hết
toa xe này đến toa xe khác đổ “quân xung-phong”
ra trước quân Đức.Cuộc tàn-sát chỉ tạm ngừng khi
nào bên Đức hết đạn hay bên Nga hết quân(!)
Vậy thì thay vì vào diệt bọn cộng-sản để cứu
dân Nga, quân Đức không làm được việc gì khác là
giết chết những người vô tội này trong lúc bọn cônđồ cộng-sản thì trốn biệt ,đâu có thấy mà diệt.
Theo thống-kê thì đoàn quân khuynh-quốc
của Hitler đã giết được mấy thằng trong Chính-Trị
-Bộ (Polit Bureau) của Nga chứ đừng nói đến Stalin,
trong lúc dân Nga chết cả chục triệu.
Trước chiến-tranh thì đế-quốc Nga lung lay
sắp chết vì bị dân chúng chống đối mãnh-liệt, nhưng
sau chiến-tranh thì Đế-Quốc Nga Đỏ trở nên mạnh
hơn bao giờ hết và biên cương mở rộng ra bao trùm
cả các nước Đông-Âu vì Đảng đã thanh-toán đỡ đi
được bao nhiêu cái miệng ăn hại mà Đảng không
tài nào nuôi nổi dù năm nào cũng ngửa tay xin bọn
tư-bản bố-thí cho lúa gạo, khoai tây v.v.. đã thế bọn
ác-ôn này lúc nào cũng chỉ lăm-le.làm loạn.
Có thứ vốn liếng nào đem lại lợi-lộc cho
Đảng nhiều hơn là sinh-mạng con người hay
không?
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Vì vậy Stalin không hề che dấu khi tuyên
bố thẳng thừng rằng “Người là thứ vốn liếng quý
nhất”
(L’homme est le capital le plus précieux).
Stalin đã nói câu dó khi tổng-kết hậu-quả
của cuộc Đệ-Nhị Thế-Chiến đối với Nga-Sô đấy!
Như thế dưới mắt bọn cộng-sản thì người
dân chỉ là một món đồ, một thứ của cải (vốn liếng)
để chúng khai thác, xử-dụng sao cho có lợi cho
chúng cũng như ta tìm cách tiêu tiền sao cho có
nhiều lời mà thôi, đừng mong những chuyện “phụcvụ nhân-dân” mà hố to đấy. Và cũng xin đừng nói
đến sự thương sót nhân-dân vì có ai mà lại thương
xót đồng bạc vốn khi đem ra đầu tư đâu? Vấn-đề chỉ
là làm sao kiếm được càng nhiều lợi càng tốt. HồChí-Minh, Lê-Duẩn… có thương xót dân Việt-Nam
khi chúng gây nến cuộn chiến vừa qua không?
Sau khi đã phân-tích kỹ và thấy rõ bản-chất
của tụi cộng-sản rồi thì ta thấy rõ ràng rằng cách
hữu-hiệu nhất, nếu không nói là duy nhất, để tiêuhủy một chế-độ cộng-sản là bẻ gãy 2 cái chân đứng
của nó như sau:
1/ Đối với ngón LỪA BỊP : Ta cần phải phổ
biến thật rộng rãi các sự thực ( mà cộng-sản hết sức
che dấu hoặc bóp méo, bẻ cong ) để cho người dân
biết đâu là thực, đâu là giả, khiến cho chúng hết còn
dối gạt được ai nữa. Điều này thì nhờ các phươngtiện truyền thông cực-kỳ tối-tân hiện nay chúng ta
có thể thực-hiện không mấy khó-khăn nếu quyết
tâm .
2/ Đối với ngón KHỦNG-BỐ: Ta cần phát
huy tinh-thần bất khuất, vô úy, không hề sợ-hãi,
sẵn-sàng đương đầu với mọi hiểm nguy, khó khăn,
để được sống một cuộc đời tự-do trong danh-dự như
ý muốn của Thượng-Đế khi Ngài đã sinh ra ta trên
cõi đời này như Tổng-Thống Kennedy đã nói “sẵnsàng chết cho một cuộc đời đáng sống”.
Một khi dân chúng dưới chế-độ cộng-sản đạt
được tới trình-độ này thì tự họ sẽ vùng lên tự giảiphóng, Liên-Sô và khối Đông-Âu sụp đổ tan-tành
mà không có một tiếng súng cũng là theo cách này
chứ có ai từ bên ngoài tới giải-phóng cho họ đâu.
Đó là tiến-trình duy nhất đưa các chế-độ
cộng-sản đến chỗ tự hủy diệt, tiến-trình mà chúng ta
cần gắng hết sức để thúc đẩy nó cho tới thành-công
càng sớm càng tốt../.
Ls ĐỖ DOÃN QUẾ
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nhưng hoàn cảnh khác nhau.
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*Tuy cùng được Hoa Kỳ hỗ trợ, nhưng chính
sách của Hoa Kỳ cũng khác nhau.

Vào ngày 11tháng 3 năm 2015, thông tín

I/ Tuy Việt Nam và Triều Tiên bị chia đôi,
viên Tường An của đài RFA hỏi bà Dương Thu nhưng hoàn cảnh khác nhau.
Hương là “Tại sao bà cho là phải xét lại chữ “QUỐC
Tuy Triều Tiên cũng bị Nhật đô hộ từ 1910
HẬN” của những người miền Nam, những người
và tới năm 1945, sau khi Thế Chiến thứ hai chấm
đã thua trong cuộc chiến này?”, bà Dương Thu
dứt, Triều Tiên cũng bị chia hai. Nhưng vì Nhật là
Hương đã trả lời: “…Trước khi hận những người
nước thua trận nên không những không thể trở lại
khác họ phải hận chính họ. Tại sao cùng một thời
Triều Tiên mà cũng không còn một tí quyền hành gì
điểm, người Mỹ tạo ra những điều kiện để tạo ra
để ảnh hưởng tới người Triều Tiên. Năm 1950, khi
chính sách dân chủ của 2 nơi : miền nam Việt Nam
biết Tổng Thống Mỹ Truman không coi Nam Triều
và miền Nam Hàn Quốc. Tại sao Hàn Quốc chiến
Tiên và Đài Loan là vành đai an toàn của Mỹ, thì
thắng mà Việt Nam chiến bại ? Tại sao cùng một
Liên Xô đã coi đây là cơ hội thuận lợi để thống nhất
cơ hội lịch sử như thế, người Nam Triều Tiên họ
Triều Tiên dưới chế độ Cộng Sản. Liên Xô đã tăng
đã chớp lấy cơ hội để biến đất nước của họ thành
nguồn viện trợ quân sự và vũ khí cho Triều Tiên lên
một xứ sở văn minh phồn thịnh, còn miền Nam thì
tới 870 triệu rúp và cử hơn 3,000 cố vấn quân sự
không?
sang giúp Bắc Triều Tiên, chuẩn bị tiến hành thống
Nếu là một người không có trình độ và nhất lãnh thổ.
thiếu hiểu biết thì câu hỏi trên cũng là bình thường.
Nhưng bà Dương Thu Hương cũng là một người đã
bước vào ngưỡng cửa đại học, bà lại là một nhà văn
có tiếng, một nhà bất đồng chính kiến nổi danh. Vậy
mà bà lại hỏi một câu hỏi thiếu hiểu biết, nếu không
muốn nói là ngớ ngẩn như vậy.

Ngày 25/6/1950. Bắc Hàn (Bắc Triều Tiên)
tấn công Nam Hàn (Nam Triều Tiên), có lúc Bắc
Hàn đã tiến sát Seoul, thủ đô của Nam Hàn, khiến
Tổng Thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ là Truman phải xin
Liên Hiệp Quốc để đưa quân vào can thiệp và đã
đẩy lùi quân Bắc Hàn về phiá bắc tới tận sông Áp

*Tuy Việt Nam và Triều Tiên bị chia đôi,
132

Luaät Khoa VN taïi Baéc Cali. 2015

quốc gia. Người quốc gia ở thế kẹt, không thể nào
vừa chống Việt Minh (Việt Cộng) vừa chống Pháp
nên tạm thời phải dựa vào người Pháp để chống lại
Cộng Sản Bắc Việt.
Cuộc chiến Việt Pháp kéo dài 8 năm (19461954) và kết thúc bằng Hiệp Định Geneve, chia đôi
đất nước Việt Nam, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới
hai miền. Theo điều 10 của Bản tuyên bố cuối cùng
ngày 21/7/1954 thì “chính phủ Pháp sẵn sàng rút
quân khỏi lãnh thổ Việt Nam, Lào và Campuchia
theo yêu cầu của chính phủ những nước liên quan
trong thời gian do các bên lựa chọn”. Trên thực tế
thì quân đội Pháp đã rút khỏi Việt Nam từ 1955 theo
lời yêu cầu của chính phủ miền Nam Việt Nam tức
chính phủ Ngô Đình Diệm. Tuy nhiên nó đã để lại
những hậu qủa khác hẳn những hậu quả cuộc chiến
Lục, giáp ranh với biên giới Trung Quốc. Nếu tướng Triều Tiên như sau:
Mac Arthur không bị cách chức, chắc chắn ông đã
đẩy quân Bắc Hàn tới tận biên giới Trung Cộng
1/ Hầu hết người dân Việt Nam không hiểu
và có thể đã thống nhất Triều Tiên dưới quyền của rõ Cộng Sản Việt Nam là gì lại thêm sự tuyên truyền
chính phủ Nam Hàn . Cuộc chiến kéo dài 3 năm, kết bịp bợm của Việt Cộng nên đều nghĩ là Việt Cộng có
thúc bằng thoả hiệp ngừng bắn vào ngày 27/7/1953 chính nghĩa. Do đó người dân Việt Nam nói chung,
và lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới chia đôi hai miền người miền Nam nói riêng, không có lập trường
Nam Bắc.
chống Cộng dứt khoát. Phần lớn người dân quê
miền Nam, ban ngày thì theo quốc gia, nhưng ban
Cuộc chiến Triều Tiên đã để lại hai hệ quả đêm lại hoạt động cho Cộng Sản Việt Nam. Ngay
quan trọng sau:
cả một số trí thức miền Nam cũng vậy, tuy sống
dưới chính thể quốc gia, nhưng lòng họ vẫn hướng
1/ Người dân Nam Hàn đã hiểu rõ Cộng Sản
về miền Bắc. Họ tìm cách đả phá, chỉ trích chính
Bắc Hàn là gì. Do đó quân đội Nam Hàn nói riêng,
quyền và đòi hỏi những điều chính quyền miền Nam
người dân Nam Hàn nói chung, có lập trường chống
không thể thỏa mãn họ được. Họ không cần biết là
Cộng Sản dứt khoát, không khoan nhượng.
Việt Cộng luôn luôn tìm cách lợi dụng những sự bất
2/ Khi bị đẩy lui về phiá bắc, chính quyền an và xáo trộn của xã hội để phá họai miền Nam
Bắc Hàn, không có thì giờ và cũng không có cơ hội Việt Nam.
để chôn dấu vũ khí và cũng không có cán bộ để mà
2/ Theo Hiệp Định Geneve thì “Chính quyền
cài người ở lại nằm vùng phá hoại miền Nam. Do
và quân đội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tập trung
đó chính phủ và người dân Nam Hàn có thì giờ để
về miền Bắc; Chính quyền và quân đội khối Liên
kiến thiết đất nước, canh tân xứ sở.
hiệp Pháp tập trung về miền Nam”. Nhưng trên
Trái lại, sau năm 1945, Việt Nam tuy không thực tế, bọn Việt Cộng đã chôn dấu vũ khí và cài lại
bị chia đôi, nhưng Pháp thuộc phe đồng minh là rất nhiều những cán bộ nồng cốt ở lại miền Nam để
phe thắng trận nên đã tìm cách trở lại Việt Nam. hoạt động trước khi chúng rút về Bắc.
Việt Minh tức Việt Cộng, sau khi cướp được chính
Chính vì vậy, ngay sau khi chính quyền
quyền của chính phủ Trần Trọng Kim, đã đón nhận
miền Nam không đồng ý thực hiện tổng tuyển cử
người Pháp trở lại rồi toa rập với Pháp để tiêu diệt
vào năm 1956, bọn cộng sản Bắc Việt đã ra lệnh cho
phe quốc gia rồi gây nên cuộc chiến Việt-Pháp vào
những cán bộ nằm vùng của chúng hoạt động trở
18/12/1946 để giành chính nghĩa với người Việt
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lại. Nào là đáp mô, phá hoại
cầu cống, gây cản trở lưu
thông. Nào là đặt mìn khủng
bố, pháo kích sát hại dân
lành, gây bất ổn cho cuộc
sống của người dân. Rồi tới
cuối năm 1960 (20/12/60),
chúng lại cho thành lập Mặt
Trận Giải Phóng Miền Nam
để chính thức gây chiến với
Việt Nam Cộng Hoà.

mọi giá để rút quân khỏi Việt Nam. Thực vậy, năm
1975, khi thấy Việt Cộng vi phạm Hiệp Đinh Paris,
xua quân xâm chiếm miền Nam Việt Nam, Hoa Kỳ
không những không đem quân ngăn chặn như Hoa
Kỳ đã hành động trong chiến tranh Triều Tiên vào
năm 1950 mà còn cắt luôn cả viện trợ cho Nam Việt
Nam sớm lọt vào tay Cộng Sản.

Tóm lại, không thể so sánh Nam Việt Nam
với Nam Hàn mà vội kết luận rằng những nhà lãnh
đạo Nam Việt Nam quá kém cỏi, đã để mất miền
Nam trong khi Nam Hàn, không những vẫn giữ
II/ Tuy cùng được Hoa Kỳ hỗ trợ, nhưng vững được chíng quyền mà còn phát triển được đất
nước và biến đất nước của họ thành một xứ sở văn
chính sách của Hoa Kỳ cũng khác nhau.
minh phồn thịnh.
Mặc dầu Tổng Thống Truman tuyên bố vành
Thử hỏi, trước năm 1963, tức trong thời kỳ
đai an toàn của Mỹ không bao gồm Nam Triều Tiên
của
nền
Đệ Nhất Cộng Hoà Việt Nam, trong vùng
và Đài Loan và Mỹ sẽ không dùng hành động quân
sự trực tiếp bảo vệ khu vực này, nhưng khi thấy Đông Nam Á, đã có nước nào bằng Việt Nam Cộng
Liên Sô giúp Bắc Hàn tấn công Nam Hàn, Tổng Hoà? Quân đội thì hùng mạnh, giáo dục tốt đẹp, có
Thống Truman đã khẩn cấp đưa vấn đề ra trước chất lượng cao và đầy tính cách nhân bản, kinh tế thì
Liên Hiệp Quốc và xin Liên Hiệp Quốc đưa quân tự túc, nhiều nhà máy như nhà máy giấy, nhà máy
vào can thiệp. Và khi cuộc chiến kết thúc bằng thoả dệt, nhà mày đường, nhà máy xi măng, nhà máy bột
hiệp ngừng bắn vào ngày 27/7/1953 và lấy vĩ tuyến giặt v.v…được xây dựng, xã hội thì lành mạnh và
38 làm ranh giới chia đôi hai miền Nam Bắc, chính có kỷ cương v.v…Người dân miền Nam đã được đã
phủ Mỹ vẫn để lại hơn mấy chục ngàn binh sĩ để được sống một cuộc sống thanh bình và no ấm.
bảo đảm an ninh cho Nam Hàn.
Chính bà Dương Thu Hương đã phải bật
Năm 1961, tướng Park Chung Hee cầm đầu khóc khi vừa từ Bắc vào Nam năm 1975 khi thấy
một cuộc đảo chính quân sự vào ngày 16 tháng 5 lên Saigon hoa lệ và sự sung túc của người dân miền
làm lãnh đạo của Ủy ban Cách mạng (tiền thân của Nam. Sao nay bà lại quên mà hỏi rằng : Tại sao
Hội đồng Tối cao Tái thiết quốc gia sau này). Ông cùng một thời điểm, người Mỹ tạo ra những điều
trở thành vị Tổng Thống độc tài của Đại Hàn Dân kiện để tạo ra chính sách dân chủ của 2 nơi miền
Quốc vào năm 1963, tại nhiệm trong bốn nhiệm kỳ, nam Việt Nam và miền Nam Hàn Quốc. Tại sao Hàn
Quốc chiến thắng mà Việt Nam chiến bại ? Tại sao
tổng cộng 18 năm nếu tính từ năm 1961
cùng một cơ hội lịch sử như thế, người Nam Triều
Trái lại, Nam Việt Nam được Hoa Kỳ và Tiên họ đã chớp lấy cơ hội để biến đất nước của
thế giới coi như tiền đồn chống Cộng ở Đông Nam họ thành một xứ sở văn minh phồn thịnh, còn miền
Á, Tổng Thống Ngô Đình Diệm, tuy cũng độc tài, Nam thì không?
nhưng so với Tổng Thống Park Chung Hee của Nam
Nếu Việt Cộng miền Bắc không nghe theo
Hàn thì còn thua xa. Vậy mà ông lại bị Hoa Kỳ tìm
cách lật đổ chỉ vì ông muốn bảo vệ chủ quyền quốc quan thày Liên Sô, Trung Cộng, để tấn công miền
gia, không cho Hoa Kỳ đem quân vào Việt Nam. Nam hầu nhuộm đỏ vùng Đông Nam Á, nếu Hoa
Điều đó chứng tỏ rằng khi cần thì Hoa Kỳ tìm mọi Kỳ vẫn ủng hộ và viện trợ cho miền Nam thì miền
cách vào Nam Việt Nam cho bằng được. Nhưng Nam để chống lại Cộng Sản miền Bắc, thì miền
khi thấy không cần vì đã bắt tay được với Trung Nam Việt Nam đâu có mất và ngày nay đâu có thua
Cộng, thì Hoa Kỳ sẵn sàng ký cho bằng được Hiệp kém gì Nam Hàn? ./.
Định Paris năm 1973 và bỏ Nam Việt Nam bằng
Ls LÊ DUY SAN
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THỜI KỲ QÚA ĐỘ MỚI

PHẠM MẠNH TUẤN
DƯƠNG THỊ TIẾN

S

au khi Cộng Sản (CS) cưỡng chiếm được
miền Nam Việt Nam cuối tháng Tư 1975, họ bắt
cả nước học mười bài học chính trị, một trong
những đề tài CS rêu rao và bắt mọi người nhồi sọ
có tên “Thời Kỳ Quá Độ tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa
(XHCN)”. Theo những người CS, đây là thời kỳ cải
biến cách mạng toàn diện, sâu sắc và triệt để nhất
trong lịch sử nhân loại. Khởi đầu bằng cuộc Cách
mạng XHCN Tháng Mười Nga 1917 nhằm xóa bỏ
giai cấp tư sản và Tư Bản Chủ Nghĩa (TBCN). Họ
cũng cho rằng TKQĐ tiến lên CNXH là một tiến
trình tất yếu của lịch sử, quan hệ sản xuất tư nhân
trong TBCN phải được thay thế và xác lập bằng
quan hệ sản xuất công hữu nhằm “giải phóng” sức
lao động để từ đó “giải phóng” mức sản xuất của xã
hội. (CS rất mê danh từ “giải phóng”!)
Đến năm 1986, chỉ sau mười năm bước
vào “Thời Kỳ Qúa Độ”, người CS nhận ra rằng họ
đang thực hiện một giấc mộng điên rồ và tai hại.
Đất nước đã nghèo lại càng thêm nghèo đói, khủng
hoảng kinh tế nổ ra trên toàn quốc, nạn lạm phát phi
mã đến chóng mặt (587% năm 1986). Mức sản xuất
nông nghiệp tại miền Nam sau khi bị “hợp tác hóa”
đã giảm dưới 50%, 19 tỉnh miền Bắc bị nạn đói đe
dọa đến mức tháng 5, 1988 phải xin LHQ viện trợ
nhân đạo khẩn cấp. Tệ nạn xã hội ở mức nghiêm
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trọng. Để ngăn cấm hàng hóa lưu hành, người CS
ra lệnh “ngăn sông cấm chợ”, thiết lập những trạm
kiểm soát trên các tuyến đường, những nơi này mau
chóng biến thành những ổ cướp cạn, gây nên biết
bao điêu linh và phẫn uất trong dân chúng. Trước
nguy cơ sụp đổ toàn diện, đảng CS để tự cứu đã phải
miễn cưỡng nới bớt dây thòng lọng bằng chủ trương
“Đổi Mới”. (Đỗ Mười – Bí thư ĐCS lúc đó cũng
phải thú nhận: “Đổi mới hay là chết”).
Vài năm sau nổ ra sự kiện Thiên An Môn
(1989) rồi CS Đông Âu và Liên Xô sụp đổ (1991).
Phần lớn những nước CS đã liệng cái gọi là Chủ
Nghĩa Xã Hội hay Chủ Nghĩa Cộng Sản vào xọt rác.
Trước tình hình đó CS VN vẫn “cố đấm ăn xôi”, lì
lợm ôm lấy quyền lực ngõ hầu có thể tiếp tục vơ vét,
những “đỉnh cao trí tuệ” của ta đi học lóm được mô
hình kinh tế của Trung Cộng, đem về nhồi nặn ra
một quái thai lấy tên “Kinh Tế Thị Trường (KTTT)
theo định hướng XHCN”.
I- QUÁI THAI “KINH TẾ THỊ TRƯỜNG THEO
ĐịNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA”.
KTTT và XHCN là hai định chế trái ngược
không thể dung hợp. Bất cứ ai dù chỉ có kiến thức sơ
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đẳng về kinh tế cũng nhận ra những khác biệt căn
bản của hai định chế như:
- KTTT bắt nguồn từ tư bản chủ nghiã. /
XHCN phát sinh từ chủ nghĩa cộng sản.
- KTTT lấy luật cung cầu làm động lực chi
phối hoạt động kinh tế, giá cả do thị trường quyết
định. /XHCN là nền kinh tế chỉ huy, nhà nước đưa
ra kế hoạch.
- KTTT lấy vai trò tư nhân làm trọng điểm.
/XHCN dùng công ty quốc doanh làm cột trụ.
- KTTT công nhận quyền tư hữu. /Trong
XHCN mọi tài nguyên quốc gia đều thuộc . . nhà
nước.
- KTTT việc phân phối tự nhiên & hợp lý:
Hưởng theo thành qủa của công việc. /XHCN dựa
vào lý thuyết không tưởng: Làm theo khả năng,
hưởng theo nhu cầu – (thực tế là hưởng theo quyền
hành).
Dẫu rằng trên thế giới không có nền kinh tế
nào hoàn toàn “thị trường”, dựa hẳn vào luật cung
cầu, nhưng sự khác biệt nằm ở vai trò của nhà nước.
Trong các nước tư bản, nhà nước chỉ đóng vai hỗ
trợ chứ không chỉ đạo, không có những kế hoạch 5
năm và những nghị định chỉ huy nền kinh tế, không
dùng những công ty quốc doanh như những đòn bẩy
và xương sống của nền kinh tế quốc gia.
Những Hệ Qủa Tai Hại Do Quái Thai Sản Sinh
Vì vẫn chưa dám đoạn tuyệt với bốn chữ
XHCN, VN tuy đổi mới theo KTTT, nhà nước vẫn
tiếp tục can thiệp nặng nề vào những hoạt động
kinh tế. Vì cái đuôi XNCN, chính phủ vẫn cho rằng
nhiệm vụ của mình là quản lý nền kinh tế, điều mà
trước giờ lịch sử thế giới đã chứng minh rằng không
có chính quyền nào có khả năng làm tốt chuyện này.
Điều gì phải đến đã đến, quái thai “KTTT theo định
hướng XHCN” đã làm nẩy sinh nhiều hệ quả tai hại,
tác động lâu dài lên nền kinh tế và xã hội VN, sau
đây là vài thí dụ mà bất cứ ai cũng nhận ra:
1- Vấn đề thua lỗ của các công ty quốc
doanh
Do hoạt động kém hiệu qủa. Ngay cả tại
những nước tư bản phát triển lâu đời, đại đa số
những công ty của chính phủ đều thua lỗ huống gì
ở những nước đang phát triển, mà lại phát triển theo
định hướng XHCN mới khốn khổ, tai hại cho dân
tộc ta chứ!.
Trong một nước độc tài đảng trị như VN
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hiện nay, các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là
con riêng của đảng CS nên được hưởng một quy
chế đặc biệt: “Lời ăn, lỗ cũng ăn và dân chịu”. Ngay
những nhà kinh tế trong nước như Nguyễn Đình
Cung, Vũ Đình Ánh, . . cũng thú nhận rằng các
DNNN đang được hưởng 5 “lợi thế tuyệt đối và bất
công”: 1) “Khó, có người giúp”: Không sợ phá sản
dù thua lỗ kéo dài. 2) “Quyền biến thành tiền”: Biến
độc quyền nhà nước thành độc quyền doanh nghiệp.
3) “Xin có người cho”: Tận dụng cơ chế xin – cho.
4) “Vay không lo trả”: Được ưu đãi tiếp cận vốn tín
dụng. Và 5) “Hư không sợ bị đòn”: Có làm sai, thua
lỗ cũng không sợ bị ai kiểm tra, giám sát.
Cũng vì được hưởng những đặc quyền đặc
lợi nêu trên, những công ty quốc doanh đã lũng đoạn
đất nước, tròng vào cổ dân lành hằng tỷ Mỹ kim nợ
nần. Thế giới ngao ngán khi đọc những con số thua
lỗ “khủng” của các DNNN như: - Tập đoàn Điện
Lực (EVN) – Tập đoàn Dầu Khí (PetroVietnam) –
Tập đoàn Than Khoáng Sản (Vinacomin) – Công
ty vận tải Viễn Dương (Vinashin) - Tổng công ty
Hàng Hải (Vinalines) – Tổng công ty Hàng Không
(Vietnam Airlines) - Và hằng trăm công ty khác .
. . Hiện tại tổng số nợ của các tập đoàn kinh tế nhà
nước lên đến trên 45 tỷ Mỹ kim hay 83% trên tổng
số nợ công của cả nước (Số liệu năm 2013 của Ngân
Hàng Phát Triển Châu Á – ADB) .
2- Hậu Qủa Luật Pháp
Tuy ban hành nhiều luật nhưng việc thi hành
luật pháp còn tùy tiện. Chưa kể VN chưa hề có một
cơ sở luật pháp (legal infrastructure) đáng tin cậy
từ việc giảng dậy tại trường Luật đến khung xử
án, năng lực thẩm phán. Luật pháp khi không hòan
chỉnh lại được áp dụng tùy nghi thì không có nhà
đầu tư nào dám “nhào vô kiếm ăn”, hay nếu có cũng
chỉ giới hạn trong lãnh vực đoản kỳ, tiêu thục, lắp
ráp, địa ốc. Làm sao đất nước có thể phát triển lâu
dài được?
Một trong những điều căn bản nhất của
KTTT là quyền sở hữu, đặc biệt quyền làm chủ bất
động sản của tư nhân. Nhưng trong XHCN, “nhà
nước” giữ quyền sở hữu, tư nhân chỉ có quyền sử
dụng! Điều này sẽ làm đình trệ nền kinh tế vì tài sản
gặp rắc rối khi sang nhượng hay thế chấp. Tại sao
VN không bắt chước các nước Đông Âu và Liên Xô
cũ, liệng quách đặc quyền sở hửu bất động sản của
nhà nước vào sọt rác, nếu thực sự muốn đất nước
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phát triển.
Trong XHCN, các thẩm phán và luật sư chỉ
được đào tạo để hiểu và biết cách giải thích văn bản
luật pháp, thay vì được lãnh hội tinh thần thượng
tôn pháp luật trong một chế độ pháp trị (etat de
droit) của những nền luật pháp dân chủ. Người dân
khi có việc phải “đáo tụng đình” họ vẫn bị ám ảnh
bởi không khí man rợ của những “tòa án nhân dân”
thủa nào.
3- Tệ Nạn Tham Nhũng
Nhiều quan chức chế độ CS HN đã trơ trẽn
cho rằng: Tham nhũng ở đâu chẳng có, cứ gì tại VN.
Điều này tuy không hoàn toàn sai, nhưng taị VN, tệ
nạn tham những đến mức không thể nào chấp nhận
được, phá hủy mọi nỗ lực cải thiện cuộc sống người
dân, kinh tế không thể phát triển nếu mọi hoạt động
đều phải đi qua cửa hậu. Tệ nạn tham nhũng sở dĩ
hoàng hành ở những nước XHCN vì trong kinh tế
học có một nhận định nổi tiếng: “Quyền lực thường
gây ra tham nhũng, quyền lực tuyệt đối, tuyệt đối
sẽ gây ra tham nhũng.”(Power tends to corrupt,
absolute power corrupts absolutely). (1)
Trong kỳ nghỉ hè bên châu Âu vừa qua, tại
phi trường Paris tôi gặp cặp vợ chồng người Việt,
họ mới đi thăm con bên Tiệp về nhờ tôi hướng dẫn
chuyến bay đi Hà Nội, sau khi làm quen họ than
thở: “Ông may mắn ra khỏi nước, người dân trong
nước như chúng tôi sống khốn khổ nhục nhã lắm
ông ơi!”. Thấy tôi có vẻ chưa hiểu, ông ta giải
thích: “Tôi người Hưng Yên, đi bộ đội gần 20 năm,
thương tích mấy lần, nay về đến xin cái hộ chiếu đi
thăm con bị mấy thằng ranh ngồi công khai ra giá:
Muốn một tuần có hộ chiếu nộp triệu rưởi, hai tuần
đưa một triệu còn nộp gía chính thức hai trăm ngàn
thì về nhà mà chờ.”. Tôi thắc mắc: “Vậy sao ông
không nộp sớm để đỡ tốn?”. Ông ta lắc đầu: “Nộp
sớm cũng thế, chúng tôi nộp trước cả ba tháng ấy
chứ, nhưng chúng nó cố tình moi tiền mình. Ông
mà chờ thì thay vì nhận được hộ chiếu, ông sẽ nhận
toàn . . giấy nợ, đòi tiền thiếu nghĩa vụ gì đó từ mãi
những thời cựu trào . .”. Tôi lắc đầu chán nản, ông
bạn Hưng Yên chua chát nói thêm: “Mà có phải chỉ
cái hộ chiếu đâu, giấy lý lịch tội phạm, tư pháp gì
đó cũng có giá y như vậy.”. Đây chỉ là một trong
hằng triệu trường hợp tham nhũng tại thiên đường
XHCN Việt Nam, chúng ta có viết đến trăm quyển
sách cũng không thể kể hết. (2)
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4- Hệ Thống Ngân Hàng và Vấn Đề Nợ Xấu

Chế độ XHCN chỉ có một hệ thống ngân
hàng (mono banking system), tuy gần đây hệ thống
ngân hàng trong nước đã được chia thành 2 cấp.
Cấp cao là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chịu
trách nhiệm kiểm soát các chính sách tiền tệ. Cấp
hai bao gồm các ngân hàng thương mại, các công
ty tài chính, hợp tác xã và quỹ tín dụng, các công ty
bảo hiểm, và chi nhánh các ngân hàng nước ngoài.
Do quản trị yếu kém, thiếu năng lực chuyên môn
và nhất là dành quá nhiều đặc quyền đặc lợi cho
các công ty quốc doanh, các cơ quan chính phủ, hệ
thống NH VN được coi như yếu kém, lạc hậu nhất
khu vực. Một thí dụ điển hình, bước sang thế kỷ 21
đã 15 năm nhưng trao đổi kinh tế tại VN vẫn chủ
yếu dưa vào. . tiền mặt.
Vì không có chính sách mậu dịch khôn
ngoan và hợp lý, việc xuất khẩu hoàn toàn chỉ dựa
vào nông-thủy sản và gia công! Nợ ngoại quốc
tương đương với thu nhập quốc gia. Tiền lời của
ngoại quốc bằng 50% tổng số xuất khẩu. Trong hội
nghị thường niên của Ngân Hàng Thế Giới (WB)
và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) tại Washington DC
vừa qua, Hội Nghị đã khuyến cáo VN: “Tín dụng
của Ngân Hàng VN đặc biệt cho các DNNN đã tăng
quá nhanh trong vài năm qua và đã lên đến 125%
GDP, cao nhất trong khu vực. Tín dụng tăng quá
nhanh chắc chắn sẽ dẫn đến nợ xấu.”. Và thật vậy,
“Nợ Xấu” theo Tổng Giám Đốc NHNN - Nguyễn
Văn Bình là vào khoảng 10% tổng số nợ, nhưng sự
theo đánh giá của Moodys’ và World Bank, con số
đó lớn hơn nhiều. Moodys’ đã cho điểm “khả năng
trả nợ” của VN = B- vì theo họ, tỉ kệ nợ xấu của VN
gần bằng Hy Lạp (17%) trong khi Thái Lan chỉ có
2.7% và Indonisia 2.1%. (3) Cũng theo “Báo Cáo
Phát Triển VN” của Ngân Hàng Thế Giới, thu nhập
bình quân đầu người của VN tụt hậu 51 năm so với
Indonisia, 95 năm so với Thái Lan và 158 năm so
với Singapore!
Những tai hại được nêu ra trên đây là những
tai hại rõ ràng và có thể “đong đếm” khi đem gắn
đầu gà (KTTT) lên thân rắn (XHCN). Trong những
lãnh vực khác như văn hóa, giáo dục, . . tuy không
rõ ràng nhưng cũng không ít phần nguy hại. Từ đấy,
những người có tâm huyết với tổ quốc đều có chung
cảm nghĩ: Hãy dẹp cái gọi là XHCN đi để quay về
với Tự Do, Dân Chủ. Hãy quên đi giấc mơ khùng
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điên đi làm “nhiệm vụ quốc tế, xây dựng thế giới
đại đồng” mà hãy quay về với dân tộc, làm sao cho
dân giầu nước mạnh để ai cũng thấy tự hào là người
Việt Nam.
II – THỜI KỲ QUÁ ĐỘ MỚI => TỪ BỎ CNXH,
TRỞ VỂ VỚI CỘI NGUỒN DÂN TỘC
Vì những sai lầm của CNXH khi được mang
ra áp dụng tại miền Bắc hơn nửa thế kỷ và tại miền
Nam 40 năm qua, người dân Việt Nam ai cũng thấy:
Phải từ bỏ XHCN ngay nếu muốn những điều sau
đây được thực hiện:
- Muốn có tự do – dân chủ - nhân quyền.
- Muốn tách rời quốc gia Việt Nam khỏi
đảng Cộng Sản VN. Yêu nước không nhất thiết phải
yêu đảng Cộng Sản. Trung thành với tổ quốc không
có nghĩa là trung thành với đảng CS.
- Muốn công nhận quyền tư hữu.
- Muốn giới hạn tối đa vai trò những công
ty quốc doanh. Những công ty này phải hoạt động
như những công ty tư, không còn được hượng “đặc
quyền đặc lợi” và chế độ bao cấp.
- Muốn thay đổi hệ thống pháp luật, phân
quyền, hợp lý.
- Muốn bảo vệ các nhà đầu tư trong và ngoài
nước.
- Sử dụng những chuyên viên kinh tế, nghiên
cứu và áp dụng những khuyến cáo của các tổ chức
quốc tế như Ngân hàng Thế giới (World Bank).
- Muốn công nghiệp hóa đất nước, vượt lên
trên nền công nghệ chỉ gồm toàn lắp ráp và chế biến
nông phẩm hiện nay: Phải có chính sách nâng đõ
và sử dụng những chuyên viên kỹ thuật trong và
ngoài nước, dứt khóat từ bỏ câu thần chú “hồng hơn
chuyên”.
- Muốn tăng năng xuất lao động và để sản
phẩm VN có thể cạnh tranh trên thị trường thế
giới.
- Muốn tận dụng vốn quý của người Việt:
Thông minh và cần mẫn. (4)
- Người Việt trong và ngoài nước ai cũng
muốn đòi lại những phần lãnh thổ đã bị Trung Cộng
cưỡng chiếm. Việc đầu tiên ta phải phủ nhận “Công
Hàm Phạm Văn Đồng” (1958) và “Cam Kết Thành
Đô” (1990) bằng cách Giải thể cái gọi là CHXHCN
VN, thay đổi Hiến Pháp, bầu lại Quốc Hội, những
“công hàm” và “cam kết” của CS VN đương nhiên
không còn giá trị.
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Chủ Nghĩa Xã Hội tuy còn xót lại ở vài quốc
gia trên thế giới nhưng cũng đang trên đà “giẫy
chết”, thời kỳ quá độ tiến lên tự do dân chủ là điều
tất yếu của lịch sử, chì còn vấn đề mau hay chậm. Là
người Việt Nam ai cũng muốn cái gông cùm CNXH
sớm bị phá bỏ để người dân trong nước bớt khổ, đất
nước mau hồi sinh nhằm theo kịp đà tiến của nhân
loại. Thực hiện được điều này, dĩ nhiên cũng giống
như Đông Âu và Liên Xô trước đây, phải nhanh
gọn, triệt để, không gây đổ máu và phát xuất từ
trong nước. Không có một thế lực bên ngoài nào
thay ta làm điều này. Người Mỹ với chủ nghĩa thực
dụng chỉ muốn thấy một Việt Nam ổn định để cầm
chân Tầu Cộng. Chú Sam bị mê hoặc sau trận chiến
Việt-Trung (1979), đã dành cho cô bé gian manh
Việt Cộng quá nhiều dễ dãi, những tiêu chuẩn tự do,
dân chủ, nhân quyền tuy được Chú mang ra trả giá
nhưng Chú lại định giá rẻ mạt!. Dĩ nhiên Chú Sam
muốn giao thiệp với một VN tự do dân chủ hơn,
nhưng tạm thời Chú cứ xài tạm cô bé gian manh cho
đỡ tốn công tốn của đã!. Hy vọng cuộc khủng hoảng
thị trường của Trung Cộng trong hai tháng qua (6
& 7, 2015) và còn kéo dài (5) sẽ là bài học thực tế
cho những ai còn mơ mộng hão huyền vào quái thai:
“Kinh Tế Thị Trường theo định hướng Xã Hội Chủ
Nghĩa” vậy.
PMT – DTT – Mùa hè 2015
(1)Power tends to corrupt, absolute power corrupts
absolutely – GS Phạm Văn Thuyết trong “Việt Nam
Mãnh Hổ hay Mèo Rừng” – 2013.”.
(2)Tin mới nhất ngày 14 tháng 7, 2015: Giang Kim
Đạt, cựu quyền trưởng phòng công ty Vinashin vừa
bị bắt tại Singapore trong căn nhà mua 3,6 triệu Mỹ
kim.
(3)Theo số liệu của World Bank – BBC tiếng Việt –
22 tháng 2, 2014
(4)UNIDO, Vietnam Industrial Competitiveness
2011 report: “Khả năng cạnh tranh của sản phẩm
do VN sản xuất còn thua các nước láng giềng như
Indonesia hay Philippine từ 30 đến 70 năm! Năng
xuất lao động của VN thấp nhất Đông Nam Á”.
(5)Theo http://money.cnn.com 7/28/2015: “China’s
stock markets have now lost $3.25 trillion. To put
that in perspective, that’s more than the size of
France’s entire stock market and about 60% of
Japan’s market”.
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Nhận định về Hồi Ký Chính Trị

“ SỐNG CÒN VỚI DÂN TỘC”
của Hà Thúc Ký

Ls NGÔ VĂN TIỆP

H

ồi ký chính trị “ Sống Còn Với Dân Tộc”
của Hà Thúc Ký có thể coi như một cuốn sử cận đại
mà nhân chứng lịch sử cũng chính là tác giả. Cuộc
đời của ông gắn bó với thời cuộc nên làm cho người
đọc thật say mê.
Với trên 370 trang, người đọc bị thu hút từ
cuộc đời của một thanh niên lúc đi học đến ngày tốt
nghiệp đại học với học vị kỹ sư và bắt đầu bước vào
đời với các các sinh hoạt đảng phái, hoạt động cách
mạng chống Pháp, chống Việt Minh Cộng Sản đến
những hoạt động chính trị cho đến ngày mất miền
Nam Việt Nam. Gần như trong các biến động tại
Việt Nam trong quá khứ đều có mặt tác giả với một
vai trò hoặc ít nhất là một người biết rõ tất cả về
nguyên nhân và hậu quả của biến cố. Nhờ tác phẩm
của Ông, chúng ta có thể hiểu rõ được một giai đoạn
thăng trầm của đất nước.
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V ớ i
tác phẩm của
Ông, người
đọc có thể
hình
dung
được:
-Hình
ảnh một cậu
học trò trẻ
dại e dè với
thầy giáo mới
và bạn bè xa
lạ, một Ông
Quận Trưởng
Thủy
Lâm
cương trực:
Hà Thúc Ký
-Một
đảng viên nòng cốt đa nămg Đại Việt Quốc Dân
Đảng, một Chủ Tịch Đại Việt Cách Mạng Đảng đầy
kinh nghiệm tranh đấu: Hà Thúc Ký.
-Một tù nhân tự tại với bản án khổ sai chung
thân thời Đệ Nhất Cộng Hoà, một Tổng Trưởng Nội
Vụ Thời Đệ Nhị Cộng Hòa nhiệt tình yêu nước, một
lòng một dạ với lý tưởng phục vụ quốc gia dân tộc:
Hà Thúc Ký
Đặc biệt tác giả cho thấy rõ sự đóng góp lớn
lao của Đảng Đại Việt trong công cuộc kiến quốc,
cùng những thăng trầm qua các thời đại.
Viết về đời mình, mà tác giả luôn dùng những
lời văn trung thực khách quan, không hề tỏ ra hận
thù, dù mình là nạn nhân của những sự bất công rõ
rệt. “..tôi thành thật nói rằng tôi không mang lòng
thù hận, dù cho thân tôi mắc vào vòng tù tội, gia
đình tôi một thời lâm cảnh tan nát, phân ly” (ông
viết nơi trang 236).
Điểm đáng noi gương cho các thế hệ mai
sau là ngay ở tuổi thanh xuân khi còn đi học tác giả
đã có những nhận xét chính xác thế nào là bất công
thông qua những hình thức kỷ luật của thầy giáo đối
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với học trò
thời đó. Tác
giả diễn tả
cảm tưởng
lúc
đó:
“Thật là bất
công quá
đáng! Tôi
bất
mãn
vô cùng .(
trang 28).

TẶNG CỐ NHÂN
Biết viết gì thân tặng cố nhân
Mọi điều u ẩn nhạt hoa xuân
Tình đời vẫn muốn cười ly hợp
Chuyện thế mong gì định giả chân
Thơ họa trước đèn chưa đọc hết
Rượu vò bên án đã vơi dần
Ý hoa xin gửi vào khe chữ
Giãi chút tâm tư, thảo mấy vần

Thật là lý tưởng khi tác giả viết “ Chúng tôi
lên đường tranh đấu với tâm hồn trong sáng, không
vướng mắc định kiến chính trị, không bận bịu gia
đình, không tơ tưởng lợi danh” ( trang ii).
Tư tưởng trong sáng đó thật xứng đáng làm gương
cho các bạn trẻ thời nay.
Một điểm son khác nữa là tác giả thay mặt 				
Đại Việt Quốc Dân Đảng, tháng 3 năm 1965 công
NỢ BÚT
bố Tuyên Ngôn 9 điểm chủ trương chống Cộng và
đòi thực hiện Đại đoàn kết quốc gia (trang 265).
Tơ lòng vương vấn tự bao giờ
Ý niệm “chống Cộng và đại đoàn kết” trong
Mối nợ tầm dâu nợ kiếp xưa
bản tuyên ngôn cho đến nay vẫn còn giá trị và chúng
Một phút chạnh lòng đau giấy mực
ta có thể áp dụng ngay tại Quê hương thứ hai này.
Nửa vò hệ lụy loạn tâm tư
Thực vậy, phải đoàn kết thì chống cộng mới hữu
Cố nhân đi ở, sầu ly cách
hiệụ. Chống Cộng mà không đoàn kết sẽ không thể
Tri kỷ xa gần luống ngẩn ngơ
đem lại thành quả mong muốn.
Thế sự mịt mờ tai giả điếc
Hồi ký chính trị “Sống Còn Với Dân Tộc”
Ô hay! Chẳng hẹn vẫn mong chờ
của Hà Thúc Ký là một tặng phẩm tinh thần vô giá
  
cho hậu thế, một tấm gương chói sáng cho chúng ta
Chẳng hẹn hò ai vẫn cứ chờ
và đặc biệt cho các bạn trẻ, thế hệ tương lai của đất
Vật
vờ mưa gió, tỉnh hay mơ ?
nước.
Ngày xa quên nhớ tình giao ước
Trong cuộc đời chính trị, Hà Thúc Ký đã
Kẻ ở băn khoăn nghĩa hững hờ
theo con đường vương đạo, rất đáng noi gương .
Năm tháng tiêu mòn trong bụi sách
Trước khi chấm dứt, chúng tôi thành kính
Đàn lòng rối mãi mấy đường tơ
thắp nén hương lòng để tri ân tác giả.
Bâng khuâng đêm vắng sầu quan ải
Gió lốc ngoài hiên cát bụi mờ ...
Vào Thu 2009
Ls Ngô Văn Tiệp
140

Nguyễn Vạn An
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40 NĂM XA

TRÖÔØNG LUAÄT SAØIGOØN

NGUYỄN VẠN THẮNG

Đối với các sinh viên Luật lúc còn học tại

trường Luật Sàigòn trước khi biến cố 30-4-1975 xảy
ra thì đến nay đã xa mái trường Luật thân yêu của
mình 40 năm.qua. Nhân dịp, Gia Đình Luật Khoa
Bắc California cho ấn hành đặc san năm 2015 với
chủ đề : “40 Năm Xa Quê Hương và Mái Trường
Luật Thân Yêu”, tôi xin gởi đến qúi anh chị đồng
môn một bài viết về ngôi trường Luật Sàigòn thân
yêu của chúng ta, nơi đã lưu lại cho các sinh viên
Luật nhiều kỷ niệm khó quên và đáng yêu .

Trường đại học Luật Khoa Sàigòn được
thành lập vào ngày 30-4-1955. Trường Luật Sàigòn
được xem là thóai thân từ trường Luật Hà Nội sau
khi đất nước bị chia đôi vào năm 1954. Sau 20
năm hoạt động, đại học Luật Khoa Sàigòn đã bị bạo
quyền CSVN đóng cửa vào ngày 30-4-1975.
Đại học Luật Sàigòn lần lượt đã được điều
hành bởi các vị khoa trưởng tên tuổi là các Gs Vũ
Văn Mẫu (1955-1957), Gs Vũ Quốc Thúc (19571963), Gs Nguyễn Cao Hách (1963-1967), Gs
Nguyễn Độ (1967- 1971), Gs Bùi Tường Chiểu
(1971-1973) và Gs Vũ Quốc Thông (1973-1975).

Các Giáo sư và các sinh viên Luật Sàigòn

Hoc, Văn Khoa
v.v… Chính vì thế,
đại gia đình Luật
Khoa giữ một vị trí
quan trọng trong
giới trí thức của
miền Nam Việt
Nam
Trường Luật
đào tạo cho các sinh
viên nhiều kiến thức
về Luật pháp, tổ
chức công quyền,
kinh tế và bang giao
quốc tế. Chính vì thế, các sinh viên Luật có thể đem
kiến thức học hỏi của mình ứng dụng vào cuộc sống
trong nhiều lãnh vực. Nhiều sinh viên Luật ưu tú đã
họat động hữu hiệu trong các ngành tư pháp, hành
pháp, lập pháp, trong quân đội và các lãnh vực tư
nhân.Trường Luật Sàigòn cũng là nơi qui tụ nhiều
giáo sư, tài ba, tên tuổi, yêu nước và khí phách. Một
số các giáo sư đã đảm nhận những chức vụ cao cấp
như thủ tướng, phó thủ tướng , tổng trưởng v.v..

Trong vòng 20 năm, trường Luật Sàigon đã
thu nhận trên 60 ngàn sinh viên ghi danh .Tổng số
Còn một điều mà các cựu sinh viên Luật phải
sinh viên Luật đã vượt qua tổng số các sinh viên hãnh diện là trường Luật Sàigòn là nơi có nhiều nữ
thuộc các phân khoa bạn như Y , Nha, Dược, Khoa
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Gs Nguyễn Huy Đẩu và các sinh viên

Các gs Vũ Quốc Thông, Nguyễn Văn Canh
và các sinh viên
Các sinh viên Luật tốt nghiệp năm 1962

học vấn, còn phải tham gia chương trình Huấn
.sinh viên xinh đẹp ,duyên dáng với nhiều tà áo dài Luyện Quân Sự Học Đường tại sân vận động Cộng
Hòa, Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung để học
thướt tha và quyến rũ.
quân sự trong những tháng hè và đi công tác giữ an
Trường Luật quả thật đã để lại cho chúng ninh cho thủ đô Sàigòn thật khó quên và đã tạo nên
ta rất nhiều kỷ niệm đáng yêu vá khó quên. Hình tình thân giữa các nam sinh viên.
ảnh các sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai
Ngày nay, trãi qua 40 năm xa quê hương và 40
phải ngồi chen chúc nhau trong những giãng đường
xa trường Luật, các giáo sư và nhiều cựu sinh viên Luật
nhỏ hẹp hay phải ngồi dựa gốc cây bên ngòai giãng
phải ly tán ở các nơi và nhiều người vì tuổi gìa, bệnh tật
đường nghe bài giãng của giáo sư qua loa phóng đã vĩnh viễn ra đi, nhưng đại gia đình Luật Khoa vẫn còn
thanh.Cảnh đi sớm để dành ghế cho mình và cho tồn tại.
các người đẹp chắc chắn các nam sinh viên không
Tôn chỉ của trường Luật là xây dựng một xã hội
thể nào quên được .
Cảnh từng nhóm sinh viên Luật đến các thư
viên Vạn Hạnh, Đắc Lộ, Thư Viện Quốc Gia, Phòng
Thông Tin Hoa Kỳ v.v.. vùi đầu vào các sách vở
Luật dầy cộm để chuẩn bị cho các kỳ thi, những
giây phút hồi hộp khi vào vấn đáp hay khi đi xem
kết quả kỳ thi thật khó quên .
Riêng các nam sinh viên Luật ngoài việc
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thượng tôn luật pháp, trong đó nền công lý, quyền tự do
và sự công bình phải được nhà cầm quyền và mọi người
dân phải tôn trọng. Chúng ta có quyền hãnh diện là thành
viên của đại gia đình Luật Khoa.
Xin cầu chúc cho Đêm Hội Ngộ Mùa Thu Luật
Khoa Kỳ VI của quí đồng môn đựợc thành công mỹ mãn
.
Thân ái.
NGUYỄN VẠN THẮNG
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TRÖÔØNG LUAÄT CUÛA TOÂI
.

lên mối liên hệ tình cảm thắm thiết giữa cá nhân
tôi, một cựu sinh viên, với ngôi Trường Luật mà tôi
yêu quý, nơi tôi đã ươm mầm những hoài bão ước
mơ của thời tuổi trẻ, nơi tôi được hấp thụ những
kiến thức luật học để giúp tôi thành đạt hoài bão
ước mơ đó; và cũng là nơi tôi đã từng học tập, sinh
hoạt gắn bó với ngôi trường này trong những năm
tháng cũ (1966-1972) đã để lại trong tôi nhiều dấu
ấn kỷ niệm luyến nhớ, đã là động lực thúc đẩy các
hoạt động sau này của tôi “cho Trường Luật và
vì Trường Luật của tôi” từ năm 2000 đến nay tại
Hoa Kỳ, nơi gia đình tôi đến định cư theo diện đoàn
tụ (1992).
HỒI ỨC VỀ MỘT HOÀI BÃO ƯỚC MƠ
TƯỞNG NHƯ KHÔNG THÀNH.

Ls Thiện Ý.- NGUYỄN VĂN THẮNG
Lời BBT: Thiện Ý là bút hiệu của Ls Nguyễn Văn
Thắng , cựu sinh viên LKSG (1966-1972), nguyên luật
sư tập sự với các luật sư Phạm Mạnh Khôi, Lý Quốc
Sỉnh, Trần Tân Thái và Mai Văn Đại tại Tòa Thượng
Thẩm Saigon (1972-1975), là Chủ nhiệm & Chủ bút
tạp chí chuyên đề Luật pháp & Đời sống (Law & Life
Magazine) xuất bản tại Hoa Kỳ (2004-2009), một trong
những sáng lập và là chủ tịch Câu Lạc Bộ Luật Khoa
Việt Nam tại Hoa Kỳ từ ngày thành lập đến nay (20002015).

Tại sao lại là Trường Luật của tôi ? Phải

chăng viết và nói như thế là tôi đã lộng ngôn và tiếm
quyền. Vì về mặt ý nghĩa từ ngữ viết và nói như thế
là sai sự thật, hóa ra Trường Luật mà tôi muốn nói ở
đây là Trường Luật Sài Gòn thuộc quyền sở hữu của
tôi, trong khí nó là công sản quốc gia, thuộc quyền
sở hữu của chính phủ, của Bộ Quốc Gia Giáo Dục
và sau chót là của Trường Luật Sài Gòn, là những
pháp nhân nói theo từ ngữ con nhà luật.
Nhưng xin thưa và mong quý độc giả thông
cảm cho, khi chúng tôi viết và nói như thế chỉ là
muốn mượn nghĩa bóng của cụm từ này để nói
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Nhớ lại, hoài bão ước mơ muốn học luật để
trở thành một luật sư trong tôi đã có từ thời Trung
Học, vì cảm thấy và bạn bè cũng công nhận rằng tôi
có năng khiếu Trời cho về khoa ăn nói, lý luận như
một “Thầy cãi”. Tôi đã bộc lộ năng khiếu này trong
những dịp tranh luận trong chốn riêng tư với bạn bè
hay trong các cuộc thuyết trình học tập trong lớp,
hội luận trong nhà trường thời Trung học...
Thế nhưng, dù có năng khiếu làm “Thầy
cãi”, nhưng ước mơ trở thành luật sư như vụt tắt
sau khi nghe mấy người bạn cùng lớp Đệ Nhất năm
ấy (65-66), trong một lần tụ tập ở sân trường nói
chuyện tương lai, sau khi học xong Tú tài, lên Đại
học sẽ theo học ngành gì, phân khoa nào.Phạm Viết
Khiết, người bạn cùng lớp đã đưa ra nhận xét công
nhận rằng tôi có năng khiếu để theo học luật thật, để
có thể trở thành một luật sư hùng biện, song xét gia
cảnh nghèo khó neo đơn, cha mất sớm, nay chỉ còn
hai mẹ con sống làm ruộng làm rẫy tại một trại di
cư ở môt tỉnh lẻ vùng Cao Nguyên đất đỏ này, (tỉnh
Buôn Mê Thuột), thì làm sao có phương tiện theo
học 4 năm để lấy được bằng Cử Nhân Luật; rồi sau
đó lại chẳng quen biết ai để có cơ hội kiếm được
một văn phòng luật sư nhận cho tập sự 3 năm, thi tốt
nghiệp trở thành luật sư thực thụ…. Thì làm sao tôi
có thể trở thành một luật sư được !
Nghe bạn nói thế, tôi cảm thấy ước mơ học
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luật để trở thành một luật sư thật khó đạt thành. Do
đó,sau khi đậu Tú Tài toàn phần, về Sài Gòn tôi
đã miễn cưỡng chuyển hướng, ghi danh học dự bị
Văn Khoa, tính lấy chứng chỉ Việt chuyên biệt, rồi
thi vào Đại Học Sư Phạm 3 năm, tốt nghiệp để trở
thành giáo sư Việt Văn cấp 3, sống bằng nghề gõ đầu
trẻ. Mặc dầu vậy,tôi vẫn nuối tiếc, nên đã ghi danh
thêm bên luật khoa năm học (1966-1967). Nhưng
ghi danh chỉ để đó, không đến giảng đường mà
cũng không mua “Cua” (cours) để học. Trong suốt
3 tháng đầu niên học, những ngày có lớp tôi thường
chăm chỉ đến giảng được Đại Học Văn Khoa Sài
Gòn trên đường Cường Để, gần góc đường Hồng
Thập Tự, sau Đài truyền hình Số 9, đối diện với Đại
học Lâm Nông Súc và Đại học Dược Khoa.

rồi xin chỗ dậy học ở một trường
tư nơi thành phố làm kế sinh nhai,
dưỡng mẹ nuối thân. Trong cái rủi
có cái may, lúc đó có một số giáo sư
của tư thục Hưng Đức phải vào quân
trường theo lệnh tổng động viên, tôi
thì được hoãn dịch gia cảnh (con trai
độc nhất và duy nhất của góa phụ)
nên đến xin và được nhân ngay, với
số giờ dậy hàng tuần tối đa khoảng 28
giờ, dạy đủ các môn, ở mọi lớp theo
nhu cầu trám chỗ của nhà trường.
Trong hoàn cảnh này, tôi không thể
đến giảng đường Văn Khoa tiếp tục
học toàn thời gian lấy chứng chỉ dự
bị Việt văn, để vào đại học sư phạm,
ra trường làm nghề gõ đầu trẻ. Tôi “được” trở lại
Luật khoa, vì học luật không cần đến giảng đường,
có thể mua “Cua”(Cours) học hàm thụ, chỉ cần học
gạo chăm chỉ, có trí nhớ tốt, đi thi vẫn có thể đậu
như thường.

Thế là tôi bắt đầu vừa đi dậy học ở một
trường tư thục nơi một tỉnh miền cao nguyên xa xôi,
vừa có thể học luật hàm thụ nơi Trường Luật Sài
Gòn cách xa ngàn dặm. Tôi bắt đầu học luật năm
thứ nhất Ban cử nhân chế độ 4 năm niên học 19661967. Năm học đó trong thời gian nghỉ hè, tôi đã về
Sài Gòn ghi danh dự thi khóa 2 thì phải, kết quả đã
rớt với điểm thi viết chỉ có 8/20. Tôi thấy không có
gì ân hận, coi việc rớt là lẽ đương nhiên khi mà tôi
Thế rồi, một biến cố xẩy ra, đã đưa tôi trở không có nhiều thời gian “gạo cua”, bởi phần lớn
về Trường Luật Sài Gòn để thực hiện một ước mơ thời gian phải dậy học, chấm bài, tham gia các sinh
tưởng chừng đã mất.
hoạt học đường với học sinh. Nghĩa là tôi vẫn chưa
BIẾN CỐ ĐƯA TÔI TRỞ VỀ TRƯỜNG chí cốt học luật đến nơi đến chốn…..
LUẬT ĐỀ THỰC HIỆN ƯỚC MƠ TƯỞNG
Thế rồi trong kỳ hè năm ấy, sau khi thi rớt
CHỪNG ĐÃ MẤT.
luật năm thứ nhất, đi thăm bà con, tôi đã được một
Một hôm vào khoảng giữa năm 1966, sau người trong họ ngoài làng, đang dạy học ở một tư
những tiết học ở giảng đường Văn Khoa về nhà thục ở Thủ Đức (trường Don Bosco) giới thiệu và
bà cô ruột bên Khánh Hội, nơi tôi trọ học thì nhận được nhận vào đây cùng trường, với số giờ dạy khởi
được điện tín của bố một người bạn thân cùng lớp đầu là 20 giờ mỗi tuần. Thế là tôi đã có phương kế
vỏn vẹn mấy hàng “mẹ đau nặng gần chết, về gấp”. sinh nhai, vừa đi dạy học vừa có thể thỉnh thoảng
Chính biến cố này đã đưa tôi về Trường luật để thực đến giảng đường Trường luật, vào các giờ không
hiện ước mơ tường chừng đã mất, ước mơ học luật trùng với giờ đứng lớp, để nghe trực tiếp các Giáo
sư giảng dạy các môn học.
để trở thành một luật sư.
Nhớ lại, tại giảng đường năm thứ nhất, tôi
Là vì sau biến cố này, tôi phải trở về Buôn
đã
từng
được nghe Gs Nguyễn Văn Bông dạy về
Mê Thuột để tìm cách chữa bệnh cho mẹ bình phục,
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môn Luật Hiến Pháp, Gs. Châu Tiến Khương dạy
về Kinh Tế nhập Môn… Tôi còn nhớ trong giờ dạy
“Kinh tế nhập môn”,Gs. Châu Tiến Khương đưa ra
ví dụ điển hình nói về một tên vô loại ném vỡ cửa
kính của một tiệm hớt tóc dẫn đến một chuỗi dây
chuyền tính toán kinh tế: Người chủ tiệm hớt tóc
tính toán có nên sửa lại cửa kiếng bị vỡ hay tìm
cách vá víu che đậy tạm thời. Nếu Chủ tiệm quyết
định thay kiếng mới, dựa trên tính toán rằng,dù phải
bỏ ra một số tiền chi phí, nhờ cửa tiệm khang trang
sạch sẽ, có thể thu hút được thêm nhiều khách hàng
hơn. Chọn lựa này đã đưa đến một chuỗi các hoạt
động động kinh tế có hiệu quả tích cực theo hướng
phát triển: người thợ sửa kiến có thêm việc làm,
người bán kiếng sẽ bán được kiếng có thêm doanh
thu, nhà máy làm kiếng sẽ tăng sản phẩm,công nhân
có việc làm, nơi cung cấp nguyên liệu làm kiếng sẽ
bán được nhiều nguyên liệu….Nhưng nếu chủ tiệm
cắt tóc có quyết định chọn lựa ngược lại, không thay
kiếng mới, tác dụng trên các hoạt động kinh tế sẽ
theo hướng ngược lại, kinh tế đình trệ, không phát
triển…
Thế rồi nhờ cố gắng chăm chỉ, ngoài giờ
đi dạy có đến giảng đường nghe Giáo sư giảng bài,
tôi đã đậu Cử nhân năm Thứ Nhất, rồi năm thứ hai,
năm thứ ba…
Bước vào năm thứ ba, máu hoạt động cộng
đồng từ thời Trung học trong tôi bặt đầu nổi lên.
Tôi ra ứng cử và đã đắc cử đại diện năm thứ ba vào
Hội Đồng Kiểm Soát cùng với một sinh viên khác
là Nguyễn Duy Tưởng.Vì theo Nội Quy Sinh Viên
Đoàn Luật Khoa, Ban Đại Diện Sinh Viên Đoàn
Luật Khoa có hai cơ chế:
-Hội Đồng Kiểm Soát gồm đại diện các lớp
từ năm thứ nhất đến năm thứ tư, mỗi năm bầu 2 đại
diện.
- Ban Chấp Hành bầu theo liên danh gồm
có: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Nội Vụ, Ngoại vụ,
Kế hoạch, Tổng Thư Ký, Thủ Quỹ…
Ngoài ra tôi còn tìm đến tham gia “Nhóm
Hùng Biện Luật Khoa” để có dịp trổ tài “ăn nói”
vốn Trời cho. Trưởng nhóm này là sinh viên năm thứ
hai tên Hồ Hùng Vân. Mãi sau này tôi mới biết anh
này là sinh viên nằm vùng của VC cài vào Trường
Luật để hoạt động theo sự chỉ đạo của CS, cũng
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như một số sinh viên nằm vùng khác như Lê Hiếu
Đằng, Nguyễn Đăng Trừng, Nguyễn Đặng Liêm,
Trịnh Đình Ban, Đỗ Hữu Cảnh, Tăng Thị Nga…
Hèn chi mà Hồ Hùng Vân cứ bám trụ năm thứ hai
Ban Cử Nhân, vì chỉ ghi danh học để làm công tác,
chứ không cần thi đậu lấy bắng cấp của “ MỹNgụy” làm gì, phải không Hồ Hùng Vân và các cựu
sinh viên nằm vùng cho VC?
Sau 30-4-1975 nghe đâu Hồ Hùng Vân trở
về nguyên quán Tây Ninh làm công tác thông tin
văn hóa ít năm sau trở về Sài Gòn làm công an Quận
11. Lê Hiếu Đằng và Trịnh Đình Ban thì “Đảng” bố
trí công tác trong “Mặt Trận Tổ Quốc Thành Phố”,
Nguyễn Đăng Trừng và em ruột Nguyễn Đăng Liêm
và Đỗ Hữu Cảnh (bí danh Ba Sơn) thì làm công an
những năm đầu sau “Giải phóng”…Sau khi xét lại
“lý lịch ba đời” anh em Nguyễn Đăng Trừng và
Nguyễn Đăng Liêm nghe đâu có cha là Việt Nam
Quốc Dân Đảng đã bị Việt Minh (tức Việc cộng) sát
hại, nên cả hai đã bị chuyển ra khỏi ngành công an
(ngành bảo vệ chế độ chuyên chính vô sản cùng với
quân đội). Trừng thì qua làm Phó Đoàn Bào Chữa
Viên Nhân Dân thành Hồ (chưa có đoàn luật sư như
sau này hội nhập, làm ăn theo kính tế thị trường),
bên cạnh Trưởng đoàn là Triệu Quốc Mạnh, cũng là
cựu sinh viên luật Sài Gòn, là Thẩm phán công tố
thân VC. Còn Liêm với cấp bậc Trung úy đang là
Trưởng Công An Cảng Sài Gòn thì chuyển qua làm
Giám Đốc Công Ty Xuất Nhập Cảng Quận 3 Sai
Gòn. Đỗ Hữu Cảnh đang làm Phó Công An Cảng
Sài Gòn dưới trướng của Liêm thì vì tham vàng đưa
người lên tầu viễn dương nước ngoài cập bến cảng
vượt biên, bị gài bắt, nằm tù 6 tháng ở trại giam “Tế
bần” (T.50), nhưng được Mai Chí Thọ và những cán
bộ cấp cao từng được Cảnh che dấu thời “Chống
Mỹ cứu..nước” (!?!) bảo lãnh cho ra, sau cho làm
trong Công Ty Xuất Nhập Càng Quận 3 dưới quyền
Nguyễn Đăng Liêm. Đỗ Hữu Cảnh trong thời kỳ
làm Phòng Bảo Vệ Chính Trị Công An Thành Phố
HCM đã gài bắt rất nhiều anh chị em luật khoa trong
đó có cá nhân người viết và nhiều nhà trí thức khác
như dân biểu Hồ Hữu Tường……(Chúng tôi sẽ viết
chi tiết trong Hồi Ký sau này).Trong thời gian này
vì không biết Hồ Hùng Vân và những sinh viên này
nằm vùng cho VC, nên suýt nữa tôi trở thành công
cụ tuyên truyền cho ý đồ của VC.
Số là năm ấy tôi được “Nhóm Hùng Biện
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Luật Khoa”chọn thuyết trình đề tài “Chiến tranh
và hòa bình” dự trù sẽ thuyết trình ở Giảng Đường
I vì rộng nhất, chứa được nhiều sinh viên. Chiều
hôm ấy, trước khi thuyết trình, Trưởng “Nhóm Hùng
Biện” Hồ Hùng Vân yêu cầu họp trong Phòng Ban
Đại Diện để thông qua đề cương thuyết trình của
tôi. Trong cuộc họp này tôi nhớ có sự hiện diện của
Đỗ Hữu Cảnh và một số sinh viên trong nhóm mà
tôi không quen biết. Tôi trình bầy đề cương gồm ba
phần đại để muốn có Hòa bình cần biết rõ nguồn
gốc và thực chất của cuộc chiến tranh để có giải
pháp chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình.
Tôi nhớ lúc ấy đã trình bầy quan điểm tổng
quát: Việt Nam không có hòa bình vì nguồn gốc
chiến tranh là từ Cộng sản Bắc Việt (CSBV) và thực
chất của cuộc chiến tranh là một cuộc chiến tranh ý
thức hệ giữa cộng sản chủ nghĩa do Nga-Hoa cầm
đầu và tư bản chủ nghĩa do Mỹ lãnh đạo, diễn ra
dưới hai hình thái “Chiến Tranh Lạnh” giữa các
nýớc giầu và “Chiến Tranh Nóng” nơi một số các
nước nghèo mà Việt Nam có số phận không may
nằm trong số các nýớc nghèo đó. CSBV đóng vai
trò tên lính xung kích phát động chiến tranh xâm
chiếm Miền Nam như một công cụ tri tình của phe
cộng sản quốc tế bành trướng thế lực. Trong khi
chính quyền quốc gia ở Miền Nam Việt Nam bất
đắc dĩ trở thành công cụ cho phe tư bản chủ nghĩa
(hay còn gọi là phe Thế Giới Tự Do) phải tiến hành
một cuộc chiến tranh tự vệ chống lại cuộc chiến
tranh xâm lăng từ CSBV. Đất nước Việt Nam trở
thành bãi chiến trường và nhân dân Việt Nam trên
cả hai miền Đất Nước đã là nạn nhân, là bia đỡ đạn
cho cả hai phe tiêu thụ cho hết các loại vũ khí còn
tồn đọng sau Thế Chiến II (không lẽ đổ xuống ssông
xuống biển ?) và thử nghiệm thêm nhiều loại vũ khí
giết người mới.
Tôi kết luận: muốn có hòa bình, CSBV
phải ngừng xâm lăng Miền Nam quay về tận dụng
mọi nguồn viện trợ của “Phe Xã Hội Chủ Nghĩa”
để xây dựng Miền Bắc theo mô hình “Xã Hội Chủ
Nghĩa” (thay vì nhận các phương tiến chiến tranh
sát hại đồng bào Miền Nam, gây khổ lụy cho nhân
dân Miền Bắc…). Nếu làm được như vậy, không
chỉ Miền Nam hết chiến tranh mà cả nước sẽ có
hòa bình, để chính quyền và nhân dân Miền Nam
có cơ hội hòa bình, tận dụng nguồn ngoại viện của
phe các nước tư bản xây dựng mô hình chế độ Việt
Luaät Khoa VN taïi Baéc Cali. 2015

Nam Cộng Hòa, chờ ngày thống nhất đất nước một
cách hòa bình, với sự ưu thắng của chế độ chính trị
nào được đa số nhân dân lựa chọn thông qua các
cuộc bầu cử tự do và dân chủ…(quan điểm này tôi
cũng đã viết trong “Thư ngỏ gửi các nhà lãnh đạo
hai miền Bắc –Nam” đăng trong Nội San Sinh Viên
Tiến Bộ Luật Khoa do sinh viên Chu Văn Viện, sau
là luật sư, làm chủ nhiệm và chủ bút lúc bấy giờ)
Sau khi nghe tôi trình bầy quan điểm đề
cương thuyết trình của mình, không thấy ai phản
bác mà chỉ thấy Hồ Hùng Vân nói một câu thế này “
anh em nào ở ngoài đến Giảng Đường xem sinh viên
tụ tập đông chưa để chúng ta bắt đầu buổi thuyết
trình”. Một lúc sau một sinh viên có lẽ đồng bọn nói
vọng vào phòng họp “Hôm nay có lẽ trời mưa, nên
sinh viên rất ít, đề nghị hoãn lại hôm khác”. Thế là
Hồ Hùng Vân quyết định tạm hoãn buổi thuyết trình
và sau đó lơ luôn. Sau này khi biết họ là những sinh
viên hoạt động nằm vùng cho CS, tôi mới hiểu ra
lý do hoãn vô thời hạn buổi thuyết trình của tôi về
đề tài “Chiến tranh và Hòa Bình” là vì quan điểm
của tôi đã không đáp ứng đúng ý đồ này : dùng cuộc
thuyết trình để sách động lên án “Đế quốc Mỹ” như
là nguồn gốc chiến tranh. Muốn có hòa bình thì phải
“Chống Mỹ cứu nước” như CSBV chủ trương và
đang làm…
Năm học thứ tư Ban Cử Nhân tôi hăng hái
thành lập một Liên Danh độc lập tranh cử với hai
liên danh Thụ ủy là Lê Khắc Sinh Nhật (thân chính
quyền) và Liên danh Thụ Ủy là Trịnh Đình Ban
(Thân cộng).Ngoài chúng tôi Thụ Ủy là Chủ Tịch
Ban Chấp Hành, còn có Phó Nội Vụ là sinh viên
Nguyễn Gia Thụy, Phó Ngoại Vụ là SV Cao học
I Nguyễn Hữu Công, Phó Kế Hoạch là một sinh
viên Cao Học họ Vương tôi quên tên, Tổng Thư
Ký là Trịnh Chí Hùng SV năm thứ hai, Thủ Quỹ là
Nguyễn Thị Nga sinh viên năm thứ nhất và một số
Ủy Viên đặc trách các lãnh vực sinh hạot như: Ban
Học Tập, Ban văn nghệ, Ban Xã hội, Ban Thông tin
& Liên lạc….
Không khí tranh cử lúc đó thật sôi động
ngay từ khi thành lập Ủy Ban Bầu Cử do sinh viên
tên Khuyến là Trưởng Ủy Ban. Bầu không khí tranh
cử trở nên căng thẳng, đi đến xung đột khi Liên
danh Trịnh Đình Ban tố cáo có dấu hiệu chèn ép,
gian lận có lợi cho Liên Danh thân chính quyền, hại
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và không công bằng cho các liên danh khác. Sự bất
đồng đưa đến xung đột bạo lực giữa hai liên danh
“Thân cộng” và “Thân chính” đến độ Gs Bùi Tường
Chiểu lúc đó là Phó Khoa Trưởng (Gs Nguyễn Độ
Khoa Trưởng lúc đó đang công tác tại Pháp quốc)
đã phải làm cuộc hòa giải giữa các liên danh ngay
trong phòng Hội Đồng Khoa.
Chúng tôi là Liên Danh độc lập cùng tranh
cử nên Trịnh Đình Ban đã tiếp xúc để nghị liên minh
chống bầu cử gian lận và cam kết là phút chót thấy
những dấu hiệu gian lận chèn ép do Ủy Ban Bầu
Cử (cho là người của Liên Danh thân chính) tiếp
tục gia tăng không thể cải sửa, thì cả hai Liên Danh
do tôi làm Thụ Ủy và Trịnh Đình Ban làm Thụ Ủy
sẽ cùng rút tên vào phút chót để cho Liên Danh Lê
Khắc Sinh Nhật độc cử luôn. Phút chót chúng tôi rút
tên đúng thời hạn theo Thể Lệ Ứng Cử va Bầu Cử,
lấy lại 10.000 đóng lệ phí tranh cử qui định cho mỗi
Liên Danh, với ý định dồn phiếu cho Liên Danh Lê
Khắc Sinh Nhật. Tất nhiên Liên Danh Trịnh Định
Ban không thể giữ lời, vì phải làm theo lệnh chỉ
đạo của VC, không thể rút tên, tiếp tục tranh cử,
với hy vọng các snh viên độc lập, không ủng hộ
liên danh thân chính quyền, ủng hộ liên danh độc
lập của chúng tôi sẽ dồn phiếu cho liên danh Trịnh
Đình Ban.Thế nhưng chúng tôi tương kế tựu kế đã
rải truyền đơn tố cáo sự thất tín của Liên Danh Trịnh
Đình Ban. Kết quả sau cùng năm ấy, Liên Danh Lê
Khắc Sinh Nhật đã đắc cử với đa số áp đảo. Sau
đó,như một định mệnh Chủ tịch Ban Chấp Hành
Sinh Viên Đoàn Luật Khoa Lê Khắc Sinh Nhật đã
bị VC thảm sát như mọi người đã biết. Ngay sau cái
chết, tôi đã đề nghị Nguyễn Hữu Công viết lời thơ
ca ngợi và nhờ nhạc sĩ Từ Công Phụng (đã nhận
lời sẽ là Trưởng Ban Văn Nghệ nếu Liên Danh của
chúng tôi đắc cử) phổ nhạc một bài tiếc thương Lê
Khắc Sinh Nhật. Bài hát này chúng tôi đã trao tận
tay cho thân nhân anh Nhật khị đến viếng phân ưu
và ký vào sổ tang ở phòng Ban Đại Diện Sinh Viên
Đoàn Luật Khoa năm ấy. Sau nghe nói các đài phát
thanh có phổ biến đôi ba lần rồi im luôn.
Sau 30-4-1975 có dịp dạy học chung trường
với Tăng Thị Nga sinh viên nằm vùng đứng trong
Liên Danh Trịnh Đình Ban cho hay VC lên bản án
tử hình Lê Khắc Sinh Nhật không phải lý do cá nhân
mà vì chủ trương của lãnh đạo VC lúc bấy giờ, do
thấy hầu hết Ban Đại Diện các phân khoa thuộcViện
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Đại Học Sài Gòn đều do các sinh viên quốc gia nắm
giữ, nên cần có một bản án tử hình đối với Chủ tịch
sinh viên đoàn Luật Khoa, để các sinh viên quốc gia
hoảng sợ sẽ “Co cụm lại”. Vì Luật Khoa Sài Gòn
là một phân khoa được coi như trung tâm tranh đấu
của các phân khoa thuộc Viện Đại Học Sài Gòn. Rồi
Tăng Thị Nga cho biết thêm (không rõ thực hay giả)
rằng sau khi ra lệnh thi hành án tử, trong “Cục” (Cụ
“R” bí danh của Trung Ương Cục Miền Nam) đã có
lệnh ngưng thi hành, song quá trễ vì khi lệnh chuyển
vào thành thì bản án đã được thi hành. Tăng Thị Nga
cho biết đã thóat ly vào bưng, gặp Huỳnh Kim Báu
sinh viên nằm vùng bên Văn Khoa, yêu nhau rồi
cưới nhau trong bưng…
Thế rồi, sau khi tốt nghiệp Cử Nhân Ban
Tư Pháp (1966 -1971), tôi có ghi danh Cao Học I,
đồng thời kiếm văn phòng xin tập sự luật sư để thực
hiện ước mơ của mình. Quả thật là nhiêu khê khi đi
kiếm văn phòng nhận cho tập sự. Tôi nào quen biết
ai, nên phải dựa vào mối quan hệ của cha mẹ tôi.
Trước hết, tôi gặp một Linh mục cùng lớp đi tu với
Cha tôi ngày xưa, đang là cha quản hạt và chánh xứ
Phú Bình. Ngài đã viết thư giới thiệu tôi với hai luật
sư Trương Tiến Đạt và Nguyễn Hữu Tiệp. Thoạt
đầu cầm thư giới thiệu đến văn phòng Ls Trương
Tiến Đạt nằm gần cầu Trương Minh Giảng đầu Xa
Lộ Sai Gòn Biên Hòa. Luật sự Đạt nói là hết chỗ,
vì mỗi văn phòng theo Qui Chế Luật Sư Đoàn Sài
Gòn chỉ được nhận hai luật sư tập sự. Lúc đó đã có
hai vị luật sư tập sự Phạm Văn Hướng và Nguyễn
Công Bình . Sau đó, tìm đến văn phòng tại gia của
Ls Nguyễn Hữu Tiệp thì được ông cho hay không
nhận luật sư tâp sự, và nói thêm là cũng muốn giải
nghệ nay mai.
Như vậy là nhờ mối quan hệ gián tiếp của
Cha tôi lúc sinh thời không được. Mẹ tôi đã dẫn tôi
đến nhà Ls Lý Quốc Sỉnh gần nhà thương Bình Dân
đường Phan Thanh Giản (nay là Điện Biên Phủ), lợi
dụng mối quan hệ ngày xưa ở nhà quê Miền Bắc, Ls
Sỉnh ở làng Lạt Sơn, giáp với quê ngoại tôi ở làng
Bút Sơn thuộc tỉnh Hà Nam, Mẹ tôi từng là bạn thân
với chị ruột Ls Lý Quốc Sỉnh (thường gọi là Bà Ký
Cảnh). Nhưng sau khi gặp Ls Lý Quốc Sỉnh, tôi vẫn
chỉ nhận được lời hứa sẽ tìm giúp văn phòng cho
tôi tập sự. Vì văn phòng của Ls Sỉnh lúc đó cũng
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có hai luật sư tập sự, nếu tôi nhớ không lầm là Ls
Nguyễn Đình Phương hiện ờ San Jose và Ls Trần
Trung Nghĩa hiện còn ở Việt Nam. Tôi đành phải
tiếp tục đi làm và chờ.
Một ngày kìa, một người cháu kêu Ls
Lý Quốc Sỉnh là cậu ruột, con trai Bà Ký Cảnh ở
Buôn Mê Thuột lúc bấy giờ (Lê Chân Long hiện
ở Canada) đã đến tìm tôi ở sở làm (Biên Tập Viên
Chương Trình Phát Thanh Đặc Biệt thuộc Cục Tâm
Lý Chiến QLVNCH) và cho hay Ls Sỉnh đã kiếm
được chỗ Tập sự cho tôi rồi. Ngay hôm sau ,tôi
gặp vị luật sư này có văn phòng tại nhà. Đó là Luật
sư Phạm Mạnh Khôi, trưởng nam của Tiến sĩ luật
Phạm Quang Đẩu. Tôi được Ls Khôi nhận cho tập
sự và ưu ái tặng cho một chiếc cặp Sun-Sony, rồi
đích thân dẫn tôi đi chào luật sư Thủ Lãnh Trần Văn
Tốt và các luật sư trong Luật sư Đoàn Sài Gòn, cũng
như các vị Chánh Thẩm theo thủ tục nhập môn vốn
thế.
Thế rồi vào khoảng 6 tháng sau, tôi được
Ls Lý Quốc Sình đưa về tập sự tại văn phòng các
luật sư Lý Quốc Sỉnh, Trần Tân Thái và Mai Văn
Đại ở số 36 Phạm Hồng Thái Quận I Sài Gòn. Tôi
đã gặp luật sự Phạm Ngọc Anh hiện ở San Jose,
đã tập sự trước tôi một năm. Vì thế Ls Anh đã kịp
thi tốt nghiệp Luật sự Thực Thụ Tòa Thượng Thẩm
Sài Gòn, còn tôi chưa kịp thi tốt nghiệp thì xẩy ra
biến cố 30-4-1975, vào năm chót ba năm tập sự nên
chính danh tôi phải viết hay gọi thế này cho đúng:
Luật sư Nguyễn Văn Thắng, nguyên luật sư tập sự
Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn. Tập sự tại văn phòng
luật sư Phạm Mạnh Khôi và văn phòng các luật sư
Lý Quốc Sỉnh, Trần Tân Thái và Mai Văn Đại.
Dẫu sao ước mơ trở thành một luật sư trong
đời tôi đã đạt được, tuy chưa trọn vẹn, còn hoài bão
của tôi thì nhiều song chưa đạt được bao nhiêu, vì
“Thời thế, thế thời phải thế” phải không ạ, thưa các
độc giả đồng môn và thân hữu thân kính, gần xa?

giá.

NHỚ MẸ YÊU
Thơ cho Mẹ vẫn hoài chưa vơi cạn
Những đêm về thao thức lệ con rơi
Nhớ ngày xưa, bên chiếc ghế Mẹ ngồi
Ly sữa ngọt, Mẹ thay cơm để sống
Có những lúc con ngồi yên bất động
Nghĩ thương về nấm mồ Mẹ thân yêu
Nơi nghĩa trang trong hoang cảnh tiêu điều
Đông giá lạnh tuyết rơi buồn phủ kín
Ngày Mẹ đi tim lòng con tắt lịm
Nước mắt nào vùi lấp nỗi đau thương
Vần thơ con đang nhỏ xuống lệ buồn
Đời ly biệt, nghìn trùng trong thương nhớ
Nhìn ảnh Mẹ con thầm thì bày tỏ
Mẹ đâu rồi ? Sao chỉ một mình con
Ảnh Mẹ yêu, con ấp ủ trong lòng
Tìm hơi ấm trong vòng tay, gối Mẹ
Nước mắt con đang tuôn giòng máu lệ
Mang nỗi buồn chất chứa trái tim đau
Thời gian hoài như thoáng bóng chim câu
Con chỉ biết, nguyện cầu xin ơn Chúa

Houston, một buổi chiều đông lạnh
			

Nguyễn Vạn Thắng

Ngày 11 tháng 01 Năm 2015
Ls NGUYỄN VĂN THẮNG
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Quách HuệAnh

I. SỰ HÌNH THÀNH:
Vào đầu tháng 04 năm 2010, một số anh chị em cựu sinh viên Luật Khoa ở Bắc
California đến Houston tham dự cuộc Hội Ngộ Cựu Sinh Viên Luật Khoa Sài Gòn
toàn cầu lần thứ 2. Sau khi trở về - như một gợi ý – một số các anh chị em cựu sinh
viên Luật Khoa đã đứng ra tổ chức Dạ Tiệc HỘI NGỘ MÙA THU, lần đầu tiên vào
ngày 16 tháng 10, năm 2010. Buổi Hội Ngộ rất thành công với khoảng 300 quan
khách tham dự. Thành phần khách tham dự gồm có các Giáo Sư, các cựu sinh viên
của ba trường Luật Sài Gòn, Huế, Cần Thơ, cùng gia đình và thân hữu. Từ đó, Dạ
Tiệc Hội Ngộ Mùa Thu đã trở thành truyền thống hằng năm, và nhóm GIA ĐÌNH
LUẬT KHOA BẮC CALIFORNIA đã được thành lập.
Tại sao có tên Gia Đình Luật Khoa Bắc California?
Anh Trưởng Ban Điều Hành Nguyễn Vạn Bình cho biết lý do đặt tên Gia
Đình là muốn bao gồm các đồng môn Luật Khoa và người phối ngẫu của
họ, để khi có cơ hội họp mặt, người phối ngẫu sẽ không cảm thấy mình là
người đứng bên lề của buổi họp. Họ vẫn có quyền góp ý, phát biểu, đóng góp
thời gian và công sức của mình như các cựu sinh viên. Đó là điểm khác biệt
giữa Gia Đình Luật Khoa Bắc California và các Hội Ái Hữu Luật Khoa bạn.
II. MỤC ĐÍCH và CÁC SINH HOẠT CHỦ YẾU:
A. MỤC ĐÍCH:
Mục đích của Gia Đình Luật Khoa là tạo cơ hội gặp gở, nhằm duy trì và phát huy
tình Thầy Trò và Đồng Môn giữa các cựu sinh viên Luật Khoa Sài Gòn - Huế - Cần
Thơ. Tính đến tháng 5, năm 2015, Gia Đình Luật Khoa Bắc California đã hoạt động
được 6 năm.
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B. CÁC SINH HOẠT CHỦ YẾU:
1). SINH HOẠT VỚI CÁC ĐỒNG MÔN:
* Dạ Tiệc Hội Ngộ Mùa Thu Luật Khoa:
Hằng năm vào mùa Thu cuối tháng 9 hay đầu tháng 10, Gia Đình Luật Khoa Bắc
California tổ chức buổi Dạ Tiệc Hội Ngộ Mùa Thu Luật Khoa. Thời gian qua, đã có
5 buổi Hội Ngộ lần lượt tổ chức vào các ngày16.10.2010, ngày 08.10.2011, ngày
30.09.2012, ngày 13.10.2013 và ngày 30.09,2014. Các buổi Dạ Tiệc Hội Ngộ đã qui
tụ từ 250 đến 300 người gồm các Giáo Sư, các cựu sinh viên Luật Khoa cùng gia
đình và thân hữu. Và đến ngày 4 tháng 10, năm 2015 sẽ là Dạ Tiệc Hội Ngộ Mùa
Thu lần thứ 6.
* Phát hành Đặc San Luật Khoa:
Trong 6 năm, Gia Đình Luật Khoa đã liên tục phát hành 6 Đặc San Luật Khoa.
Ngoài các bài viết có tính cách pháp lý, chính trị của các Giáo Sư và các cựu sinh
viên Luật Khoa khắp nơi, còn có các bài viết có tính văn chương, nghệ thuật (thơ,
truyện, hồi ức...), cùng hình ảnh của các Giáo Sư, các cựu sinh viên Luật Khoa, và
những hình ảnh về sinh hoạt trong năm của Gia Đình Luật Khoa Bắc California.
* Tham dự ngày vui như: Tiệc Giáng Sinh, Tiệc Tất Niên, Tân Niên
của các Hội Ái Hữu Luật Khoa bạn.
* Thăm viếng tại bệnh viện, tư gia khi có đồng môn bị bệnh.
* Chia buồn đến tang quyến của đồng môn khi có người thân qua đời.
2). SINH HOẠT TRONG GIA ĐÌNH LUẬT KHOA
Cứ mỗi 3 tháng trong năm, Gia Đình Luật Khoa có những buổi họp nội bộ nhằm
thông báo các tin tức, sau là chúc mừng các thành viên có ngày Sinh Nhật trong các
tháng 1,2,3 - 4,5,6 - 7,8,9 và 10,11,12. Ngoài ra, cũng có những buổi tiệc mừng
Giáng Sinh, mừng Tân Niên, kỷ niệm ngày cưới cho các cặp vợ chồng vào dịp cuối
năm, hay tham dự các buổi tiệc vui của các thành viên như cưới, hỏi, hoặc chia buồn
khi có tang tế. Tổ chức các buổi du ngoạn gần, xa để tạo thêm tình thân giữa các
thành viên. Còn chưa kể đến các buổi họp bất thường nữa, để chuẩn bị cho việc tổ
chức Dạ Tiệc Hội Ngộ Mùa Thu như: phát hành Thiệp Mời, phân phối vé tham dự
tiệc, phân công nhiệm vụ cho mỗi thành viên, kêu gọi tham gia viết bài, thơ, truyện...
cho Đặc San. Mời đóng góp văn nghệ...
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III. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ ĐIỀU HÀNH:
A. BAN CỐ VẤN: là các vị Giáo Sư hay các vị Niên Trưởng
được Ban Điều Hành mời vào.
* Thành Phần:
Ban Cố Vấn hiện nay gồm có: Giáo Sư Quách Thị Nho, nguyên Gs Đại Học LK
Cần Thơ, Ls Ngô Văn Tiệp, Tiến Sĩ Trần An Bài, Ls Nguyễn Duy Tiếp.

Gs Quách Thị Nho

Ls Ngô Văn Tiệp

Ts Trần An Bài

Ls Nguyễn Duy Tiếp

* Nhiệm Vụ:
- Cố vấn cho Trưởng Ban và Ban Điều Hành trong các sinh hoạt
đối nội và đối ngoại, giúp cho Gia Đình LK luôn được mạnh tiến.
- Cùng với Trưởng Ban Điều Hành, mỗi vị Cố Vấn sẽ luân phiên lên
phát biểu trong ngày đại hội Dạ Tiệc Hội Ngộ Mùa Thu LK hằng năm.
B. BAN ĐIỀU HÀNH:
* Thành Phần:
a). Trưởng Ban Điều Hành: anh Nguyễn Vạn Bình
b). Thành viên trong Ban Điều Hành:
- Các chị: DươngThịTiến, Mã Phương Liễu, Nguyễn Xuân Sơn, Quách HuệAnh, Cao Ánh
Nguyệt, Lê Minh Chúc, Lại Hà, Trương GiaVy, Nguyễn T. Bạch Yến, Nguyễn T. Thanh
Hương, Trần Chiêu Hiền, Dương Bích Trâm, Trịnh Như Bằng, Nguyễn Thị Phương,
Vũ Thị Xuyến, Phan Xuân Hương, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Ngọc Dung, Thái Hà.
- Các anh: Nguyễn Toàn, Châu Minh Hoàng, Phạm Mạnh Tuấn, Huỳnh Quang Khải,
Hà Đình Huy, Trì Ngọc Bình, Lê Quang Truật, Ngô Kỳ, Nguyễn Hoàng, Hà Kim Tinh,
Đoàn Phúc Hữu, Phạm Thanh Đồng, Lê Trung Tâm, Nguyên Trung, Phạm Bách Phi,
Phạm Quang.
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Hình ảnh Ban Điều Hành

Nguyễn Vạn Bình

Mã Phương Liễu

Phạm Mạnh Tuấn

Dương Thị Tiến

Nguyễn Toàn

Dương Bích Trâm

Châu Minh Hoàng

Trịnh Như Bằng

Hà Kim Tinh

Nguyễn Ngọc Mai

Ngô Kỳ

Quách HuệAnh

www.luatkhoasanjose.com
email: hoingoluatkhoa@yahoo.com
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Hình ảnh Ban Điều Hành

Phạm Thanh Đồng

Nguyễn T. Bạch Yến

Nguyên Trung

Cao Ánh Nguyệt

Nguyễn Hoàng

Trần Chiêu Hiền

Huỳnh Quang Khải

Nguyễn Thị Phương

Lê Quang Truật

Vũ Thị Xuyến

Phạm Bách Phi

Nguyễn Ngọc Dung

www.luatkhoasanjose.com
email: hoingoluatkhoa@yahoo.com
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Hình ảnh Ban Điều Hành

Lê T. Minh Chúc

Lại Hà

Phan Xuân Hương

Nguyễn Xuân Sơn

Nguyễn Thanh Hương

Nguyễn Thu Hà

Trương GiaVy

Thái Hà

Đoàn Phúc Hữu

Hà Đình Huy

Trì Ngọc Bình

Lê Trung Tâm

Phạm Quang

www.luatkhoasanjose.com
email: hoingoluatkhoa@yahoo.com
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* Nhiệm Vụ:
1). Nhiệm vụ của Trưởng Ban Điều Hành:
a). Đối Nội:
• Điều hành các sinh hoạt của Gia Đình Luật Khoa gồm tổ chức các buổi họp
tam cá nguyệt định kỳ nhằm mừng sinh nhật cho các thành viên. Các phiên họp
nhằm bàn thảo việc tổ chức Dạ Tiệc HỘI NGỘ MÙA THU hằng năm.
• Mời các niên trưởng hay các giáo sư tham dự vào Ban Cố Vấn
• Mời các cựu sinh viên Luật Saigon, Huế, Cần Thơ cùng các vị phối ngẫu gia
nhập vào Ban Điều Hành
• Phân chia nhiệm vụ cho các thành viên trong việc tổ chức Hội Ngộ Mùa Thu LK
• Thực hiện Đặc San Luật Khoa để phát hành mỗi năm
• Cùng với các thành viên quyết định mọi Thu & Chi của Gia Đình Luật Khoa
• Hoà giải mọi bất đồng ý kiến giữa các thành viên nhằm luôn đạt được sự
hoà khí trong các sinh hoạt của Gia Đình Luật Khoa
• Tổ chức các cuộc du ngoạn nhằm tạo tình thân giữa các thành viên.
b). Đối Ngoại:
• Đại diện cho Gia Đình Luật Khoa trong việc giao tiếp và đi dự các buổi tiệc
của các hội đoàn Luật Khoa bạn các nơi.
• Cùng với các thành viên mời các cựu giáo sư, các niên trưởng, các đồng
môn và các thân hữu tham dự dạ tiệc HỘI NGỘ MÙA THU hằng năm.
• Gây tình giao hảo tốt đẹp với các cựu sinh viên Luật khoa và các hội đoàn
Luật Khoa bạn các nơi.
• Cùng với thành viên tham dự các buổi tang tế của các đồng môn hay thân
nhân của họ.
2). Nhiệm vụ của các Thành Viên trong Ban Điều Hành:
• Thủ Quỹ: Dương Thị Tiến, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Thị Phương.
• Website : Quách HuệAnh
• Sáng tác nhạc: Hà Kim Tinh
• Văn Nghệ: Thái Hà, Hà Kim Tinh, Hà Đình Huy, Trì Ngọc Bình
• Báo Chí: Nguyễn V. Bình, Mã Phương Liễu, Cao Ánh Nguyệt, Trương GiaVy.
• Video & Nhiếp Ảnh: Quách HuệAnh, Nguyễn Toàn, Lê Truật
• Trang Trí: Ngô Kỳ, Nguyễn Hoàng
• Tiếp Tân: Châu Minh Hoàng, Trịnh Như Bằng, Nguyễn T. Bạch Yến,
Nguyễn Thanh Hương, Phan Xuân Hương, Trần Chiêu Hiền, Vũ T.Xuyến.
• MC: Phạm Mạnh Tuấn, Thái Hà.
* Chú thích: Cám ơn anh Trưởng Ban Nguyễn Vạn Bình đã đóng góp ý kiến giúp tôi hoàn tất bài viết nầy.
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website: wwwluatkhoasanjose.com
Email: hoingoluatkhoa@yahoo.com

Điện Thoại

408.410.3379

QuachHueAnh ghi nhận

Hình ảnh Gia Đình LK Bắc Cali. năm 2015. Đặc biệt là hầu hết các thành viên đã mặc áo thung trắng
với Logo của GĐLK Bắc CA. được in trên áo đã biểu lộ tình đoàn kết, sự trẻ trung nên trông rất đẹp mắt.

C

hỉ còn khoảng 3 tháng nữa là chúng
ta lại đón mừng mùa Xuân mới
2016. Thời gian trôi qua nhanh như lá
rụng mùa Thu. Năm 2015, đánh dấu 6
năm thành lập Gia Đình Luật Khoa Bắc
California. 6 năm chưa phải thời gian
dài, nhưng chúng tôi vẫn tự hào về tất cả
những gì mình đã đạt được...
Anh chị em chúng tôi, là những đồng môn,
xuất thân từ ba trường Luật Sài Gòn, Huế
và Cần Thơ. Chính vì thế, ngoài giọng
nói khác nhau Bắc, Trung, Nam, tâm tính
cũng rất đa dạng. Mỗi người mỗi tính,
và sở thích cũng khác biệt nhau. Bàn tay
có ngón ngắn ngón dài, giống như người
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ta phải có người thế nọ, người thế kia.
Cái khó là làm sao tạo được tình thân, giữ
được sự hoà khí giữa các thành viên.Vậy
mà Gia Đình Luật Khoa của chúng tôi đã
làm được, đã san bằng mọi khác biệt giữa
các thành viên và tạo được sự hoà khí trong
các sinh hoạt chung. “Believe It or Not?”
Gia Đình Luật Khoa Bắc California đã
hoạt động được 6 năm. Điều đáng quý
hơn hết là nhờ sự hiện diện của Ban Cố
Vấn, của anh Trưởng Ban Điều Hành
mà trong 6 năm qua, sinh hoạt trong Gia
Đình càng ngày càng vui hơn (buồn ít hơn
vui). Điển hình là ngày họp mặt cuối năm
2014, và ngày họp mặt Tất Niên 2015.
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Năm nay Trang Sinh Hoạt sẽ không có bài
tường trình giống như mọi năm là thuật
lại những buổi họp mặt mỗi 3 tháng một
lần trong năm để mừng Sinh Nhật các
thành viên. Năm nay, Trang Sinh Hoạt
xin đặc biệt giới thiệu đến quý đồng môn
bài viết có tựa đề: “BỬA TIỆC CẢM
ĐỘNG”. Tác giả bài viết là thành viên
Phạm Mạnh Tuấn, cựu SVLK Sài Gòn
niên khoá 1968-1972.
Bài viết ghi lại ngày họp mặt cuối năm
2014, được đánh dấu là ngày họp mặt
vui nhất, đặc biệt nhất và cảm động nhất
trong 5 năm qua, dành cho các thành viên
trong Gia Đình. Một buổi tiệc bao gồm

3 chủ đề: Mừng Giáng Sinh 2014, mừng
Sinh Nhật các thành viên có ngày sinh
trong tháng 10,11,12, và đặc biệt nhất là
kỷ niệm ngày cưới cho các cặp vợ chồng
thành viên trong Gia Đình Luật Khoa
Bắc California. Giây phút cảm động nhất
là khi thấy những cặp vợ chồng nầy với
thời gian kết hôn từ 9 năm đến 51 năm đã
lần lượt đứng lên nói về cuộc hôn nhân
của mình với một vẻ chân tình, cởi mở.
Trung bình mỗi cặp phát biểu khoảng 5
phút, tuy cũng có khi dí dỏm, nhưng ai
khi nhắc đến “cái buổi ban đầu lưu luyến
ấy” của mình cũng với một giọng rất
nâng niu trân trọng.

15 cặp vợ chồng thành viên
đang hạnh phúc bên nhau trong ngày “Anniversary”
Buổi lễ kỷ niệm ngày cưới được tổ chức tại
Moss Creek Club House - thành phố San Jose
158
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Phạm Mạnh Tuấn

Đến hôm nay, khi ngồi
viết lại vài cảm nghĩ của
mình về bữa tiệc cuối năm
của “Gia Đình Luật Khoa
Bắc California”, chiều
ngày 6 tháng 12, 2014 tôi
vẫn còn thấy xúc động.
Những thành viên có mặt
buổi chiều hôm đó chắc
hẳn cũng đồng ý với tôi
ở điểm: Đây là một trong
những bữa tiệc cảm động
nhất trong đời chúng ta có
dịp tham dự. Cảm động vì
ngoài phần hát nhạc Giáng

Sinh, ngoài mục cắt bánh
mừng Sinh Nhật các thành
viên có ngày sinh vào ba
tháng cuối năm, đến phần
trọng tâm của bữa tiệc:
Mừng kỷ niệm thành hôn
của 15 cặp thành viên.
Nếu mục hát nhạc Giáng
Sinh, tiệc mừng Sinh Nhật
đã xẩy ra tại nhiều chỗ,
nhiều nơi trong tháng 12
này, việc mừng Kỷ Niệm
Thành Hôn rất hiếm xẩy
ra, mà nếu có cũng không
dễ gì qui tụ được một lúc
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mười lăm cặp đồng môn.
Những cặp này với thời
lượng kết hôn từ 9 đến
51 năm đã lần lượt đứng
lên nói về cuộc hôn nhân
của mình với một vẻ chân
tình, cởi mở. Trung bình
mỗi cặp phát biểu khoảng
5 phút, tuy cũng có khi dí
dỏm, nhưng ai khi nhắc
đến “cái buồi ban đầu lưu
luyến ấy” của mình cũng
với một giọng rất nâng niu
trân trọng.
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- Có những mối tình đẹp như mơ: Chàng viên năm thứ ba, hào hoa phong nhã,

và nàng lần đầu gặp nhau đã “phải lòng
nhau”, chàng về xin song thân hỏi cưới
nàng, hôn nhân chưa thành sự đất nước
đã chia lìa do cuộc di cư 54. Vì chàng
cương quyết đi tìm một nửa của mình nên
cuối cùng đã được toại nguyện.

một bửa đang ngủ trưa nghe tiếng con
gái cười khúc khích ngoài vườn, chàng
trở dậy đi đến cửa sổ nhìn ra: Dáng tha
thướt của một người con gái đẹp như tiên
đang bắc ghế hái khế nhà chàng. Nàng
tiên đó với những đức tính “dung, công,
ngôn, hạnh” đã chinh phục được chàng
- Có những khởi đầu nghe như huyền thoại, lãng tử và trở thành mẹ của những đứa
như truyện “liêu trai chí dị”. Chàng sinh con chàng trên 49 năm nay.

– Có những mối tình trong trắng, ngây
thơ: Chàng và nàng đều ở lứa tuổi 15, 16.
Một bữa nàng tỏ tình bằng cách mua cho
chàng một nhánh . . mía ghim, chàng hỏi:
“Gì đây?”, nàng gắm gẳn: “Mua cho
đấy, ăn đi.”. Nhờ một nhánh mía ghim,
nàng đã chiếm được cả trái tim chàng.
– Phần lớn những cuộc tình người chủ
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động là chàng. Chàng có thể tán tỉnh
vụng về như trong lớp học, chàng “chịu”
nàng quá rồi nhưng không biết phải khởi
đầu thế nào, chàng đành chỉ lâu lâu đi
qua . . đá chân nàng! Chắc những cái đá
rất đặc biệt chuyên chở cả ân tình nên
đến một ngày, nàng thỏ thẻ: “Thôi biết
hết rồi, khỏi cần đá nữa.”.
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- Chàng và nàng mới là tình nhân khi miền Nam rơi vào tay CS. Đứng sau hàng rào
kẽm gai, mặc chiếc áo bao cát lành nhất cho ngày thăm nuôi, chàng đau xót thấy
dáng nàng cũng gầy ốm xanh xao không hơn đám tù cải tạo, đang ráng đội mấy chục
gói Bích Chi, đường thẻ, lê lết hai ngày đường lên thăm nuôi chàng. Nhìn nhau một
lúc vẫn chỉ nghẹn ngào không thốt lên lời, một giọng vô nhân tính của gã quản giáo
ngồi cách vài mét gằn lên: “Nói gì thí nói nẹ nên, có mười phút thôi đấy!”. Hình ảnh
đó đã là chất keo huyền diệu gắn liền chàng và nàng trên 36 năm.

DVD Disc
Buổi lễ kỷ niệm ngày cưới được tổ chức tại Moss Creek Club House, với sự tham dự
đầy đủ các thành viên và gia đình. Tất cả diển biến của buổi lễ đã được thu hình và
quay video bởi các phó nhòm thành viên trong Gia Đình Luật Khoa, sau đó đã được
chị Quách HuệAnh thực hiện thành DVD dài 1 tiếng. DVD nầy đã được trình chiếu
nhân ngày họp mặt Đầu Năm 2015, và 16 DVD Disc được trao tặng cho 16 cặp vợ
chồng thành viên coi như món quà kỷ niệm.

các thành viên và gia đình đang thưởng thức DVD chiếu lại ngày kỷ niệm đám cưới

Người Việt chúng ta nói chung được tuyên dương trên đất nước này vì chúng ta hội
nhập mau, con cái thành đạt hơn cả người bản xứ, phần lớn nhờ chúng ta biết coi
trọng hôn nhân, lấy gia đình làm nền tảng. Việc chúng ta kỷ niệm và vinh danh ngày
kết hôn, đã trở thành biểu tượng của gia đình Luật Khoa Bắc California, nó còn
là tấm gương soi sáng cho con cháu chúng ta và những thế hệ kế tiếp. Ước mong
truyền thống này sẽ được tiếp tục mãi mãi.
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Kính thưa quý vị,
Tiếp theo sau chủ đề “Kỷ Niệm Ngày Cưới” là chủ đề “Mừng Ngày Valentine“ cho
các cặp vợ chồng thành viên trong Gia Đình Luật Khoa Bắc California, được tổ chức
vào ngày họp mặt Đầu Năm 2015, cũng là ngày Valentine 14 tháng 02, 2015.

Anh Trưởng Ban Nguyễn Vạn Bình cho biết tình yêu chính là thành tố để tạo nên

hạnh phúc. Vì thế, mà các cặp vợ chồng trong Gia Đình Luật Khoa đã chung sống
với nhau từ 9 năm đến 51 năm qua. Thay mặt Gia Đình, anh Bình chúc cho đời
sống vợ chồng của các thành viên, mỗi ngày đều là ngày Valentine.
Tất cả những ý tưởng về 2 chủ đề trên do phu nhân của anh Trưởng Ban Nguyễn Vạn
Bình là chị Mã Phương Liễu gợi ý với sự đồng tâm cùng góp một bàn tay của các
thành viên. Tất cả cũng vì mục đích muốn mang lại niềm vui cho thành viên, muốn
cùng nhau xây dựng Gia Đình Luật Khoa Bắc California luôn mạnh tiến và nhất là
duy trì tình bạn để tìm nguồn vui của tuổi già nơi quê người.
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40 NĂM XA XỨ…

65 NĂM NHỚ MÁI TRƯỜNG XƯA

Giáo già Nguyễn anh Cang (San Hô thành) ở phía Đông và khu Cadillac Dr.
và Menker Av. ở phía Tây. Mỗi lần ra đường gặp ai
trông giông giống người Việt là y như rằng có màn
hìn chủ đề cho ngày Hội Ngộ Mùa Thu ơi ới gọi nhau, “Có phải Việt Nam không? Qua lâu
kỳ VI-2015 nhằm đánh dấu Thời Gian 40 Năm Xa chưa? Ở khu nào?...” Sau đó là trao đổi điện thoại,
Xứ và Xa Mái Trường Luật Thân Yêu qua bức hẹn gặp lại, hàn huyên…Ôi! Sao “xa cố hương ngộ
thư do anh Nguyễn vạn Bình gửi đến làm tôi cảm đồng bào”vui biết bao!
Bây giờ nơi đây hơn 100 ngàn đồng hương…
thấy lòng mình rộn rã. Nhưng rồi tôi tự hỏi…viết gì
”ai
ở
nhà
nấy, có khi còn không nhận mình là Việt
đây khi suốt quảng đường đời quá dài với bao thay
đổi thăng trầm, bao kỹ niệm vui buồn, bao bạn bè Nam nữa là”. Các cơ sở tiệm tùng có tính cách “gia
đình trị” chỉ còn là dĩ vãng, để nhường chỗ cho các
thân sơ đến rồi đi…
văn phòng bác sĩ, nha sĩ, luật sư, địa ốc, du lịch,
*** 40 NĂM XA XỨ: Viết về những ngày vừa đến bảo hiểm, thẩm mỹ viện, di trú, bảo lãnh, tiệm vàng,
thung lũng chưa mang tên “hoa vàng” nầy chăng? nhà hàng, tiệm cà phê, …hoạt động đúng tiêu chuẩn
Mới ngày nào trong khoảng thời gian cuối năm quốc tế do thế hệ trẻ tốt nghiệp đại học điều hành.
1975 khi tôi đang lái xe trên xa lộ 280, nhìn chiếc Những shopping malls lộng lẩy, huy hoàng xuất
cầu nằm chơ vơ chờ ngày nối liền với xa lộ 101 để hiện khắp nơi…Các bậc trưởng lão giờ càng ngày
vào con đường Tully chưa có bóng dáng một người càng vắng bóng. Ai còn ai mất…Lâu lâu nghe bạn
Việt Nam nào. Lúc ấy đối với gần 500 người tỵ nạn già gọi hay đọc báo mới hay…”Bác Dương thôi đã
chân ướt chân ráo khi vừa đến “ xứ San Jose”, một thôi rồi. Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta!”
vùng đất chạy từ Mountain View qua Sunnyvale, Nghe sao cám cảnh vô cùng!
đến Milpitas, tới San Jose, vòng xuống Morgan Hill,
bọc lên Saratoga, băng ngang Campbell...thường ***XA MÁI TRƯỜNG LUẬT THÂN YÊU:
Ngay từ khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi vẫn mong
được gọi chung chung là San Jose. Người Việt Nam
ta thường quy tụ tại hai địa điểm hầu khi “khi tối lửa sau nầy tôi sẽ trở thành một luật sư tài ba như cô
Trần thị Tám của tôi. Nhưng kính thưa quí toà. Tôi
tắt đèn”có nhau. Đó là khu Santee Dr.
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đã nhiều lần lân la đến số 17 đường Duy Tân (xin
nhắc nhỏ cùng các hôị viên Hội Cựu Sinh Viên Luật
Khoa (CSVLK) là ngôi trường thân yêu của qúi vị
thối thân vốn là một trường Mẫu Giáo thời Pháp
thuộc đấy nhá!) nhưng không phải để đi học mà chỉ
đứng ngoài cổng …”Chờ em trong chiều nay. Nắngg
hôn đường phố dài…Uống ly chanh đường. Uống
môi em ngọt…” nên sợ tôi không thành luật sư được
như mẹ già mong muốn. Âu cũng là cái “may” cho
ngành “ưa cãi” nầy! Bằng không thì “một con sâu
làm rầu nồi canh chua”
Còn nói về những kỷ niệm vui buồn của thuở
la lết nơi các trường đại học thì thật tình mà nói đối
với chúng tôi, “đám con mồ côi, nhà nghèo” phải
lo chạy tiền chạy bạc từng ngày để mua “cua quây
ronéo”, để đở đần cho mẹ già, lo cho đàn em dại,
ngồi trong giảng đường, thầy nói thầy nghe, lòng
bọn tôi chỉ nghe tiếng của Đại Tá Bùi đình Đạm
trong chương trình “Tiếng Nói Động Viên”, mường
tượng Trung Tâm 3 Nhập Ngũ Nguyễn tri Phương
hay thành Ông Năm ở Hốc Môn hoặc chờ Quân
Cảnh đến “rước” đưa về Quân Vụ Thị Trấn ở đường
Lê văn Duyệt, Chí Hoà thôi. Hai chử “THẦY, CÔ”
đươc thay bằng “GIÁO SƯ’, những chữ ‘CÁC
ANH, CÁC CHỊ” thế vào “CÁC EM, CÁC CON”
ngày xưa nghe thơ dại và gần gủi biết là bao!
Mưu sinh thì chỉ có nghề làm “gia sư ” là
tương đối dễ tìm không phải vì là một nhu cầu kinh
khủng mà chỉ vì lương trả rẽ mạt và ngoài chuyện
“giữ con nít” thường khi còn bị “má bầy trẻ” sai
vặt…đi chợ, đi mua thuốc, đi lấy đồ giặt, “đi đâu
đó tiện đường nhờ thầy ghé qua sở ông nhà tôi đưa
dùm…” là muốn tắc thở ; hay đứng bán sách, bán
hàng, làm thầy “cò” sửa bản vỗ cho các nhà sách,
nhà báo, nhà xuất bản… đui con mắt luôn…nhưng
gay go nhất vẫn là nghề chào hàng cho các hảng
xưởng hay dược phòng…Tôi cò một cô bạn tiếp mẹ
bán…cá ở chợ Cầu Kho!
Những giây phút hạnh phúc nhất vẫn là khi
có chút tiền còm, cùng năm ba thằng bạn thời còn
“ở truồng tắm mưa” ngồi ở các tiệm kem như Lan
Hương, Mai Hương, Hà Nội…Kim Sơn… nhấm
nháp ly cà phê đá, phì phà điếu Capstan, Oakland
hay Ruby để nghe Dalida, Sylvie Vartan, Paul Anka,
Cliff Richard, Pat Boone, Ricky Nelson…hôm nào
lãnh lương là có một màn lai rai bia La Rue trái thơm
với cánh gà chiên bơ ở quán Thanh Bạch bên cạnh
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nhà thương Saigon và bót Cảnh Sát Lê văn Ken…
kể chuyện chiến trường, hay tán dóc những chuyện
tình giữa trai Bắc gái Nam, trai Nam, gái Bắc có
giọng ngọt lịm…chết hồi nào hổng hay; giọng gái
Trung nồng nàn, ấm áp…chạy tuốt vào tim; giọng
gái Nam rộn ràng, ngọt ngào như nước dừa xiêm.Có
thằng chưa một lần biết mùi “đường vào tình yêu có
trăm thằng ngu, có vạn thằng khùng” ngồi nghe mặt
cứ bơ ra.
Để rồi sau đó chúng tôi chui vào rạp Vĩnh
Lợi ngay sát bên quán, xem phim cao bồi hay ca vũ
nhạc kịch hoặc đến rạp Lê Lợi có hành lang dài bên
trong rất tiện việc chờ em …trên đường Lê thánh
Tôn, xem phim đen trắng của Đức, Pháp hay Ý đại
Lợi, 15 đồng hai phim cũng đủ vui rồi.
Nhớ về đại học không xong nhưng ba chữ
“xa mái trường” đã làm tôi bổng dưng dạt dào
thương nhớ về ngôi trường thân yêu của thuở vào
đời…học sinh. Thế thì tại sao ta lại không quay về
với tuổi thơ trong trắng, ngây thơ, thánh thiện, vô
tư…Thôi thì đã lỡ làm thầy giáo vừa già lại vừa
dở và dù trong lòng vẫn thấy hơi “ganh tị” với các
vị luật gia nhưng cũng xin mạn phép đóng góp đôi
điều dông dài về ngôi trường bé nhỏ ngày xưa của
tui với những ký ức về bạn bè, thầy cô đã hao mòn,
nhạt nhòa, lãng đãng khá nhiều vì thời gian và tuổi
tác. Xin niệm tình tha thứ.
Giờ đây nói chuyện trẻ thơ, đồng ấu cho vui
cửa vui nhà nhe các ông các bà nội ngoại… của con
nít:
“Ngày em còn thơ, lòng vương mộng mơ…
Hôm nay đây còn vui trông thấy nhau. Bên tiếng ca
tiếng đàn vượt trời cao. Lòng vui thắm thiết trao
nhau khi mới gặp nhau…”
(Trong đoạn từ đây về sau, vì lý do kỹ thuật…
nên nhiều ý được lấy từ bút ký “Bóng Chiều Xưa”
cùng tác giả đã đăng từ số 201 vào17/3/2010, đến
số 323 ngày 17/8/2012 trên Tuần Báo Phụ Nữ
Cali do bà Cao Ánh Nguyệt, hội viên hội CSVLK,
làm Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút. )
65 NĂM XA MÁI TRƯỜNG TIỂU HỌC “CẦU
KHO” THÂN YÊU
Nếu các bạn đã đọc qua tiểu thuyết Nợ Đời
của cụ Hồ Biểu Chánh ắt hẳn còn nhớ các địa danh
như trường Tiểu Học Cầu Kho, đường Nguyễn tấn
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Nghiệm, cầu Rạch Bần… đã đươc nhắc đến nhiều
lần có lẽ vì cụ đã từng cư ngụ nơi nầy chăng. Hai chữ
Cầu Kho nghe sao mộc mạc, quê mùa, không mang
chút hơi hám tên tuổi một danh nhân, anh hùng, liệt
nữ nào như hai trường hàng xóm ở đầu đường Trần
Hưng Đạo: trường nam Trương minh Ký và trường
nữ Tôn thọ Tường. Đó là chưa kể nó còn bị hai con
đường có tên lạ hoắc Nguyễn tấn Nghiệm và Huỳnh
quang Tiên kẹp vào giữa. Ngay sát là cầu Rạch Bần,
cầu Ông Lãnh, cầu Muối, bến xe đò Miền Đông
Nguyễn cư Trinh, xóm Sáu Lèo, khu Bắc Hải, đất
thánh Cầu Kho, ngã tư Quốc Tế, đường hẽm số 3 số
4…toàn là những tụ điểm của các tay anh chị đúng
nghĩa ba miền Nam Trung Bắc…nhưng bọn trẻ con
chúng tôi chưa bao giờbị hù dọa.
Ngôi trường thuở đầu đời của tôi dù chỉ là
một ngôi trường bé nhỏ xinh xinh, với một tầng
trệt, không có chuông điện kêu reng reng nghe “văn
minh” nhưng không ấm áp, giục giã, trầm hùng,
thân ái, cổ kính bằng tiếng trống thùng thùng báo
hiệu giờ vào lớp, lúc ra chơi hay buổi tan trường.
Các bạn cứ tưởng tượng khi “Lệnh vua hành quân,
tiếng chuông reng reng…” hay lúc Thượng Hoàng
Trần thánh Tôn triệu họp các phụ lão bằng chuông
điện…chắc chẳng ai đến dự Hội Nghi Diên Hồng
cả đâu!
Vì là trường của con nhà nghèo nên các thức
ăn được bán quanh trường thưòng chỉ là các thứ
bình dân rẽ tiền nhưng không kém phần hấp dẫn
với các xe, các gánh bánh mì xá xiú, xiú mại, bánh
kẹo, xôi bắp, khoai lang, khoai mì, bò vò viên có
quay số, kẹo kéo rút thăm có phụ diễn hát hò…”Ai
mà chồng bỏ, chồng chê. Mua tôi kẹo kéo, chồng
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mê tới già”… Các thức uống như nước cam, nước
chanh, si rô, xá xị hiệu con nai Phương Toàn, cà rem
đủ mùi, đủ màu…”cho tao liếm một cái nha…”.Đồ
chơi, sách báo, tranh ảnh Tarzan, Người Dơi, Người
Hỏa Tiển, Lucky Luke…Xiné thùng, quay tay, chiếu
Charlot, mỗi đứa coi mội lỗ “cho tao coi một chút
đi…” Thương nhau biết mấy cho vừa!
Đặc biệt hơn nữa là trường tôi có một cây
điệp già cả trăm năm nằm ngạo nghễ giữa sân trường
và đó là nơi bất khả xâm phạm của các thầy cô trong
giờ ra chơi dùng làm nơi tránh nắng khi đứng canh
chừng bọn “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba” chúng tôi
phá phách hay gây rắc rối, lộn xộn… và cũng là nơi
“mấy con nhỏ nhõng nhẽo” tụ họp chơi đánh đủa,
nhảy dây, nhẩy cò cò, bún dây thung…
Dưới mái trường nầy ngày ngày bọn trẻ con
chúng tôi cùng nhau học hành, chơi đùa, chọc phá,
bị thước khẻ tay, roi vào đít, quì gối day mặt vào
tường hay bị chép hằng trăm lần câu “Con xin hứa
từ nay về sau (chỉ kéo dài đến hết ngày hôm đó thôi)
con không dám làm vậy nữa!”. Tới bây giờ gần 70
năm qua tôi vẫn nhớ nguyên văn câu nầy và điều
nầy cho các bạn thấy là tôi đã từng chịu bao lần
“huấn nhục nơi quân trường Cầu Kho”rồi. Nhưng
chắc các bạn cũng đồng ý với tôi là những giờ phút
vui buồn bên thầy cô, bạn bè, dù có bị rầy, bị phạt, bị
đòn…trong tuổi thơ dại mãi mãi vẫn là những hành
trang êm ái cho cuộc đời nhiều chông gai của chúng
ta.
ĐỊA THẾ TRƯỜNG TÔI
Phía Đông: có đường Cao bá Nhạ, một
trong những con đường ngắn và nhỏ nhất ở Saigon,
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đâm thẳng ra đường Cống Quỳnh với trường Trung
Học Hưng Đạo nổi tiếng của giáo sư toán lừng danh
Nguyễn văn Phú, đường Bùi Viện chạy ngang qua
đường Đổ quang Đẩu với xóm Sáu Lèo danh trấn
giang hồ, và cũng là một danh hiệu thân ái anh em
Không Quân dành cho Thiếu Tướng Nguyễn ngọc
Loan, đâm thẳng ra đường Phạm ngũ Lão, nay trở
thành “khu Tây balô”, nơi có nhiều tiệm may và
quán nhậu đa số chủ nhân là người Bắc di cư trong
năm 1954.
Phía Tây: ngay sau lưng trường là Sở Cứu
Hỏa có hồ bơi nhưng muốn vào tắm ta cần phải có
bạn ở đó dẩn vào mới được, (một địa điểm ưu ái của
cô Mã Phương Mai, thân hữu của HCSVLK), rồi
Tổng Nha Cảnh Sát Đô Thành, sau nầy lại thêm Bộ
Tư Lệnh Quân Lực Đại Hàn và Quốc Tế Quân Viện.
Đi về miệt Chợ Lớn, chúng ta sẽ gặp nhà thờ Chợ
Quán cổ kính, nhà đèn Chợ Quán, trường trung học
Pétrus Ký, Đại Học Khoa Học, Đại Học Sư Phạm,
đặc biệt là trường trung học tư thục Bác Ái, một
trường do các thương hội người Hoa tài trợ chỉ dành
cho các “a muối xinh xắn, hẩu len” theo học mà
thôi. Đối diện với Sở Cứu Hỏa là đường Nguyễn
cảnh Chân chạy thẳng ra Bến Chương Dương có
đường hẽm số 3, số 4…ban đêm các quán nhậu lên
đèn, bày bàn ghế ra đường, nổi danh với các món
“đặc sản”như cua, tôm, cá lóc, cá kèo, khô mực,
khô nai, khô sặc, khô cá khoai, cá đuối, rùa, rắn, ba
ba, cua đinh, cần đước, lươn, chuột, chim…để cho
các anh chị miền Tây… DÔ…DÔ…DÔ…
Phía Bắc: được đường Võ Tánh bao quanh
với Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia, trường nữ trung
học Đức Trí, bên cạnh rạp hát Quốc Thanh, rạp
Khải Hoàn, cuối đường có trường Anh Văn Hoàng
Nguyên, trường Sinh Ngữ Quân Đội ở số 4 đường
Nguyễn văn Tráng, sau đó trường được dời vào
trong phi trường Tân sơn Nhứt, phở 79. Ra tới ngã
Sáu Saigon là một trung tâm ăn nhậu, giải lao của
tay nhà làm báo tên tuởi từ các toà soạn của báo
Chính Luận, Tiếng Chuông, Saigon Mới…bên phía
đường Gia Long tụ về.
Phía Nam: là con đường Nguyễn tấn
Nghiệm với nhà thờ Cầu Kho và linh mục uy dũng,
Nguyễn Kim Điền, (sau đó ngài về Cần Thơ rồi ra
Huế với phẩm trật cuối cùng là Tổng Giám Mục địa
phận Huế,) vang danh qua bức thư luân lưu trong
đó có một câu:
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“Thiên Chúa đã gởi tôi tới để chịu Tù Tội và
Chết Chóc vì bảo vệ Nhân Quyền và Công Lý!”
Nơi đây năm sáu anh em chúng tôi đã được
nhận lãnh các phép Bí Tích. Đồng thời cũng nhờ hồi
ký “Bóng Chiều Xưa” mà cô bé xóm đạo Nguyễn
thanh Hương, đã tìm lại được “anh George” ngày
xưa. Lần gặp nhau trong bửa tiệc Hội Ngộ 2014
vừa qua, Thanh Hương nhìn tôi hỏi nhỏ,”Anh bị
sao vậy? Hồi đó anh đâu có đi như vậy?” Tôi khe
khẻ,”Tai nạn…” Cám ơn câu hỏi chan chứa ân cần.
Ngoài chợ Cầu Kho rất dễ thương với những đứa
bạn sau giờ tan học là chạy thẳng ra để phụ hợ cha
mẹ buôn bán vaà cũng là nơi gia đình tôi khi đi chợ
luôn được các cô dì của bạn ưu ái, còn có một tụ
điểm rất hấp dẩn đó là tiệm hớt tóc Tri Âm nơi các
tài tử, ca nhạc sĩ, thầy tuồng, soạn giả cãi lương tụ
họp đàn ca vui vầy.
Song song với đường Nguyễn Tấn Nghiệm
là đường Huỳnh quang Tiên nổi tiếng với vụ cô
Hườn đốt chồng và hai con đường Cô Bắc, Cô
Giang, có trường Văn Lang của giáo sư toán Ngô
duy Cầu, hảng cao su Labbé chế tạo võ bánh xe,
chợ Cầu Muối, Cầu Ông Lãnh có nhiều anh chị lừng
lẩy giang hồ. Cuối đường Huỳnh quang Tiên là cầu
Rạch Bần và Bến Chương Dương có hai chị em
Hoa, Hồng ở số 250 và tôi ở số 254, cách môt căn.
Hoa học trường Gia Long, xinh đẹp, diụ dàng… làm
tôi phải sửa lời bài “Ai về sông Tương” của nhạc sĩ
Thông Đạt “Ai có về bến Chương Dương, nhắn
người con gái tôi thương…” nhưng vì bà mẹ rào
dậu kỹ quá “em nó còn nhỏ…” nên tôi đành gạt lệ
lên xe hoa vể nhà người khác!
Một trong những nét đẹp của trường tôi là
cách sắp xếp rất qui cũ cho việc “xổ lồng” các mầm
non tương lai quốc gia khi tan trường.
Sau khi các bác cảnh sát, học sinh phụ trách
kỹ luật của các lớp nhất, lớp nhì chận xe hai đầu
đường Nguyễn tấn Nghiệm xong, các học sinh phải
sắp hàng ngay ngắn, cấm chen lấn, xô đẩy… nếu
bị bắt gặp lần đầu sẽ phải đứng tuốt cuối hàng để
“được” về sau chót. Nếu tái phạm…lên phòng ông
Hiệu Trưởng…QUỲ GỐI… chờ cha mẹ tới lãnh về
lấy mo cau lót đít…
*Cờ vàng, hàng số 1: Rời trường đầu tiên, ra khỏi
trường quẹo tay mặt hướng về đường Trần Hưng
Đạo, rẽ mặt về phiá đường Nguyễn Cảnh Chân, đi
thẳng về Nguyễn Tấn Nghiệm, rẽ trái để về phía
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đường Huỳnh quang Tiên…
*Cờ xanh, hàng số 2: Rời trường sau đó, băng
thẳng qua đường Cao bá Nhạ để về phía đường
Cống Quỳnh, Bùi Viện…
*Cờ đỏ, hàng số 3 : Rời trường sau cùng, ra khỏi
trường quẹo tay trái để về đất thánh Cầu Kho hay
đường Võ Tánh…
*Cờ trắng không số…dành cho đám phá làng phá
xóm, xé xé rào “cut line”, phạm kỹ luật bị phạt phải
đi lượm rác…
TÌNH NGHĨA BẠN NGHÈO THỜI ẤU THƠ:
Cây cầu có tên Rạch Bần là vì ngày xưa cây
bần mọc đầy hai bên con rạch nhưng vô tình đã phản
ảnh đúng nghiã “BẦN HÀN” của các cư dân sống
hai bên bờ. Đây là một khoảnh đất trống nhỏ của
ông bà Sáu chủ vựa mua bán vật liệu xây cất dùng
làm bãi đổ gạch, ngói, đất, cát, xi măng, cừ, tre…
do các ghe chài từ Bình Dương, Thủ dầu Một hay
Lục Tỉnh chở đến…Đây cũng là nơi ngâm nước của
các cây súc hai ba người ôm chưa giáp vòng thân
cây…dùng làm gỗ xẻ cho các trại cưa nằm dựa trên
bờ Bến Chương Dương.
Các ghe chài cũng là nơi trú ngụ của dân
sông hồ dùng như nhà nổi khi di chuyển thường
mang theo cả gia đình vợ con. Các bà nội trợ tần tảo
thường tìm cách mua thêm rau cải, cây trái, mắm
muối, khô cá, gà vịt… để gia đình bé nhỏ có cái ăn
nhân tiện mua bán trao đổi nhau hầu có thêm chút
thu nhập…Lần lần những người khuân vác, chèo
ghe, lái tàu… từ bốn phương tụ lại nơi đây. Ban đầu
dựng lều, bắc ghế bố ngũ qua đêm để ngày hôm sau
tiếp tục công việc xuống hàng cho xong và rồi “đất
lành chim đậu” từ chuyện ở tạm đến chuyện ở luôn
chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Ông bà Sáu chủ
vựa phần vì nhân đạo nên cho họ”tạm trú” với điểu
kiện là ăn ở đàng hoàng, trật tự, ngăn nắp…phần vì
tiện cho việc lên xuống vật liệu cũng như có người
canh chừng trộm cắp đêm hôm.
Tôi rất thích chơi với những đứa con của các
bác các chú nầy vì chúng nó biết rất nhiều chuyện
“giang hồ”, các trò chơi không tốn tiền nhưng hấp
dẩn như đánh trỏng, chơi u bắt mọi, đánh đáo, tạt
hình, tạt lon, tạt củi, bún dây thung, đứng trên mui
ghe đá cầu, làm diều, lặn dưới sông bắt cua, bắt
còng, lấy đất sét nắn hình các con thú, dùng xà ben
cạy võ cây súc phơi khô chụm lửa, phụ các chú thợ
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mộc dọn dẹp, quét mạt cưa…để được các chú cho
củi vụn và mạt cưa để cha mẹ dùng đốt lò…(Các
bạn có còn nhớ khoảng năm 1954 lúc vì thiếu nhiên
liệu nên có người chế lò nấu bằng mạt cưa và vì
thiếu tiền lẻ nên đã xé giấy một đồng làm hai thay
cho 5 cắc không?) Chúng nó không bao giờ gây gổ
hay đánh nhau vì sợ bị đuổi là cha mẹ hết đường làm
ăn. Chúng thích chơi với chúng tôi bởi tánh ham học
nhưng vì nay đây mai đó nên chuyện học hành dở
dang, cần chúng tôi giúp đở. Ngược lại đi học với
chúng nó “biệt có sợ thằng nào ăn hiếp vì chúng
rất lì đòn, gan dạ và theo đúng “tôn chỉ của Không
Quân Việt Nam Cộng Hòa = ‘Không bỏ anh em,
không bỏ bạn bè!’”.
Còn các bác gái hay các cô thường hay nấu
bán những món ăn miền quê, dân dã vừa ngon vừa
rẽ tiền. Tôi có lẽ biết và mê ăn nhiều món vừa ngon
lại vừa rẽ từ lúc nầy chăng? Các cô em nho nhỏ cũng
vô cùng giỏi giang trong việc bếp núc, nấu nướng,
tiếp mẹ cha buôn bán…Chuyện luộc khoai, luộc ốc,
nướng bánh phồng, bánh khoai mì, khô mực, khô
cá đuối, cá sặc, cá khoai, làm các loại bánh trái…
ngon hết xẩy! Chuyện chơi đùa các em cũng nào
kém ai… đánh đủa, nhẩy dây, nhẩy cò cò, chơi trốn
bắt, chơi nhà chòi…Hôm nào được cha mẹ cho chút
tiền lẽ ăn hàng là chúng tôi có thể liếm láp cà rem,
kẹo kéo, kẹo gừng, bánh trái, xí muội, cóc, ổi, xoài,
mận…ngâm cam thảo tại các xe lẽng kẽng của các
chú Ba…
Vui nhất là khi có ghe chài từ các tỉnh Hậu
Giang chở trái cây đến là đám trẻ con chúng tôi sau
khi phụ hợ khuân vác, tiếp tế trà nước cho các chú
bác giải lao để rồi đưọc thưởng cho trái cây như dưa
hấu, dừa, chôm chôm, khóm, mía, chuối…phủ phê.
Nội cái chuyện chỉ cần lượm những trái rơi rụng thôi
cũng đủ cho chúng tôi no cành hông rồi. Riêng các
bác các chú thì hể khi lối xóm nhà nào có chuyện
quan hôn tang tế, nặng nhẹ gì bất kể thì y như là…
“Có anh em tụi tui đây bà con cô bác ơi!”.
Lúc ấy tôi khoảng bảy, tám tuổi, đang học lớp
hai, lớp ba gì đó chơi rất thân với với một thằng bạn
tên Tần, con của chú Ba Tảo nên cả gia đình cứ mãi
Tảo Tần thôi! Nó nghèo gì mà nghèo…tàn, nghèo
sạt xương mông, nghèo không gạo nấu, nghèo thấu
Ngọc Hoàng… Nhà nó nghèo có lẽ vì Chú Tư, ba
của nó, bị bịnh nặng không thể làm ăn gì vậy mà lâu
lâu còn khạc ra máu phải chở đi nhà thương, má nó
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chạy tiền nhà thương, tiền thuốc như điên. Mặc dầu
bịnh hoạn nhưng chú Tư vẫn còn trông rất đẹp trai,
hát vọng cổ mùi tận mạng nhất là khi vô bản “Tình
Anh Bán Chiếu”nghe muốn rụng rún luôn. Chú có
cặp mắt đẹp lạ lùng!
Còn thiếm Tư, dù phải lao động nhưng đôi
bàn tay với những ngón tay của thiếm đẹp như tháp
bút! Lúc ấy dù còn nhỏ nhưng tôi đã mê mệt đôi
bàn tay ấy rồi. (Viết đến đây, bổng dưng tôi nhớ đến
chuyện thái tử’ Đan… chỉ vì lời khen bàn tay người
vũ nữ ĐẸP của “anh hùng hay anh hèn” ‘tráng sĩ’
Kinh Kha mà chàng thái tử nầy nở chặt sống bàn tay
đó tặng cho Kinh Kha! Tào lao gì đâu!) Thiếm có
một giọng ru em ngọt ngào, êm ái nghe muốn chết
giấc luôn. Tôi được nghe ngững câu ru em…ầu ơ ví
dầu…giữa trưa hè nơi chốn thị thành nầy âu cũng là
một cơ duyên trời cho:
Má ơi đừng gã con xa. Vượn kêu chim hú
biết nhà má đâu!
Chiều chiều ra đứng ngõ sau. Trông về quê
mẹ ruột đau chín chiều!
Em tôi khát sữa bú tay. Ai cho bú thép ngày
rày mang ơn!
Mãi đến bây giờ tôi thường ước ao được ở
một miền quê thôn dã nào đó, có tiếng võng kẽo kẹt,
tiếng tre rì rào, tiếng gà gáy đâu đây…
Chú Tư đem hồn quê vào tim tôi! Thiếm Tư
đem tình quê vào hồn tôi.
Sau nầy tôi được biết chuyện tình đẹp nhưng
buồn của Chú Thiếm: Thiếm là con nhà đìền chủ ở
Bặc Liêu nhưng vì cha mẹ thiếm chê thầy giáo Tảo
nghèo không gã nên thiếm đã trốn nhà, chịu khổ cho
vẹn chữ tình!
Thằng Tần và em nó, Hoàng Loan, đã cho
tôi biết thế nào là “TÌNH BẠN và NGHÈO CHO
SẠCH, RÁCH CHO THƠM!”ngay từ lúc chúng
tôi tuổi còn non dại. Anh em nó tuy nghèo nhưng
rất trong sáng, lương thiện, thật thà, ngay thẳng, lễ
phép…Anh em nó đẹp vì giống tất cả những nét đẹp
của cha mẹ, từ đôi mắt và đến bàn tay.
Thằng Tần, với bản năng sinh tồn, đã đánh
hơi được một cách làm ăn sinh ra tiền để giúp cha
mẹ: Bán bánh mì cho bà con hàng xóm!
Số là gần nhà tôi có một lò bánh mì rất nổi
tiếng cả Quận Nhì và thằng Tần đã lân la làm quen
lấy được cảm tình của ông quản lý bằng cách mỗi
sáng tình nguyện chạy mua cà phê, hủ tiếu, thuốc
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lá, pha trà, rửa ly tách, quét dọn rác rếnh… nên ông
cho phép nó được ưu tiên “mua bánh mì lò đầu” là
loại bánh mì thường bị khét khi lửa chưa cháy đều,
để đem bán lại cho các tiệm nước, bà con lối xóm
nhà bình dân hay các bạn hàng ở chợ Cầu Kho. Sáng
sớm hai đứa tôi đến lò ngồi nhìn lửa cháy bập bềnh,
reo vui…trong khi các chú thợ nhồi, lăn bột, luồn
qua nách, quật qua lưng, xong quăng mạnh xuống
bàn, trong khi mồ hôi tuôn có hột, thấm vào bánh
mì…khỏi cần thêm muối cũng vừa ăn...
Sau khi cho bánh mì vào hai bao bồng bột
lồng vào nhau để giữ cho bánh nóng lâu, hai đứa
chúng tôi túm đầu bao lại, vắt ngang vai, ba chân
bón cẳng…vừa chạy vừa rao …”Bánh mì mới ra
lò nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây! Mua vô! Mua vô
bà con ơi Mối quan trọng đầu tiên của chúng tôi
là tiệm nước ngay ngã ba Bến Chương Dương và
Huỳnh quang Tiên. Đây là tiệm mua nhiều nhất, trả
tiền liền trong ngày, vui vẻ, tử tế nhất…Chiều chiều
cô con gái thường bưng cho chúng tôi một thau xí
quách ngon không tưởng tượng. Đây là món khoái
khẩu của dân nhậu, phải thương lắm mới để dành
cho chúng tôi bao nhiêu đó! Khi giao bánh xong,
trước khi chúng tôi chạy đến mối khác, ông tặng cho
hai đứa tôi hai cái bánh tiêu và hai cái giò cháo quẩy.
Sướng không thể tả!
Sau khi bỏ mối cho các thân chủ khác xong,
chúng tôi chạy trở lại lò lấy bánh mì nóng dòn đúng
mức để giao cho ông từ hay các bà giúp việc ở nhà
thờ Cầu Kho lo phần ăn sáng cho quí cha, quí thầy
và các dì phước. Ông từ còn thưởng cho chúng tôi
món kẹo gừng độc đáo do các dì hay các Bà Mẹ
Công Giáo làm. Không biết Thanh Hương có còn
nhớ món kẹo nầy không?
Chuyện của hai đứa chúng tôi còn dài cho
mãi đến sau khi tôi được đổi về vùng IV năm 1968…
tình cờ anh em bên chương trình Phượng Hoàng có
cho tôi xem một tập nhật ký bắt được trong “túi xà
cột” của một cán binh Việt Cộng. Tập nhật ký nầy
của …Trần …Tảo...có nhắc đến tên tôi!
Thôi xin tạm dừng chuyện bạn nghèo thời
thơ ấu để hầu tiếp các bạn chuyện “ơn nghĩa thầy trò
trong tình Quốc Văn Giáo Khoa Thư”.
CÔNG CHA…NGHĨA MẸ…ƠN THẦY CÔ:
Năm 1945 cha tôi bổng dưng lâm trọng bệnh
qua đời. Đang từ là một ngưòi vợ, người mẹ trong
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một gia đình êm ấm thoáng chốc bỗng dưng nhìn lại
bốn bề binh biến, lửa đạn lan tràn, nạn “cáp duồng”
của người Miên tràn sang chặt đầu người Việt, Thanh
Niên Tiền Phong, tầm vông vạc nhọn đốt nhà, bãi
thị đánh Tây cứu nước…” người đàn ông mạnh mẽ
đã không còn bên cạnh, mẹ tôi vươn cánh gà mái
bảo bọc đàn con dại tìm đường lánh nạn, thoát thân.
Từ Quận Gía Rai, tỉnh Bặc Liêu, cách Saigon đúng
330 cây số ngàn, mẹ tôi đã đưa chúng tôi về ngụ tại
số 254 Bến Chương Dương, quận Nhì, Saigon.
Đối với mẹ tôi, cũng như với tất cả các bà
mẹ Việt Nam bình thường khác, chúng tôi chỉ có
mỗi một chuyện phải nhớ và phải làm. Đó là…
HỌC, HỌC và HỌC! “Vì lòng hằng mong con
mình xứng thành người dân!” Mẹ tôi đã làm tất cả
mọi chuyện lớn nhỏ, trong ngoài, cơm nuớc, giặt
giũ…để chúng tôi có thì giờ HỌC HÀNH. Đứa lớn
chỉ đứa nhỏ bên ánh đèn dầu mẹ ngồi may vá thêu
thùa. Sau một thời gian không lâu, mẹ tôi đã mở một
trường dạy nữ công, gia chánh để làm kế sinh nhai
vì bà không muốn mỗi tháng phải đi lãnh tiền trợ
cấp “Service Social” của chánh phủ Pháp dành cho
gia đình chúng tôi vì có cha là sĩ quan trong quân
đội Pháp và chúng tôi cũng đang mang quốc tịch
Pháp. Mãi đến khi Thủ Tướng Ngô Đình Diệm ban
hành sắc luật cho các người có quốc tịch ngoại quốc
phải hồi tịch hay là lên đường về mẫu quốc chúng
tôi mới quyết định ở lại.
Càng lớn khôn, ra đời, vật lộn với cuộc sống,
va chạm, ganh đua, tranh sống… tôi càng nhận ra
một điều là chưa hẳn đã là bất hạnh và tàn đời khi
bị mồ côi. Với sự hy sinh vô cùng tận của mẹ cộng
thêm quyết tâm học hành, phấn đấu với nghịch cảnh
và trong tình yêu thương, nâng đở, khuyến khích
của thầy cô, chúng tôi đã làm cho mẹ vui lòng và
thầy cô hảnh diện: Tất cả anh em chúng tôi đều học
hành tới nơi tới chốn.
Ngày đi học đầu tiên của tôi không giống
ngày đi học do nhà văn Thanh Tịnh miêu tả chút nào
hết. Năm anh em chúng tôi, đầu đội nón casque, tay
ôm cập da bò, chân mang sandal, đầu ngón tay lủng
lẳng bình mực, lủng đủng theo ngườii anh lớn nhất
đến trường Tiểu Học Cầu Kho trên đường Nguyễn
tấn Nghiệm …Năm anh em vào học năm lớp khác
nhau.
Các lớp năm, tư, trôi qua không có gì để tôi
nhớ nhiều có lẽ là vì khi ấy còn quá nhỏ… chưa
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thành tinh chăng! Khi lên đến lớp ba là tôi bắt đầu
“trổ mã” để được xếp vào “thành phần thứ ba” đó
là “Nhất Quỉ, Nhì Ma, Thứ Ba Học Trò”. Mỗi một
ngày đi học là một ngày đầy sôi động, vui đùa, thoải
mái, tung hoành, như cá xuống nước, như khỉ lên
cây, như cọp về rừng…Theo thiển ý của riêng tôi,
khoảng thời gian sung sướng nhất trong cuộc đời
của một người có lẽ là khi ta còn thơ ngây vụng dại
vô tư của tuổi học trò ở bậc tiểu học mà thôi. May
lắm là đến hết lớp đệ tam thôi. Sau đó là Tú Tài I,
Tú Tài II, chọn ngành đại học, lính tráng, vợ chồng,
con cái, kế sinh nhai, đời đen bạc, miệng Bồ Tát
bụng toàn dao găm…
Lúc vào tuổi nầy chúng ta sẽ vô cùng vui
vẻ cùng bè bạn tung tăng đến trường, hảnh diện khi
được thầy cô sai bảo làm những việc không có trong
chương trình giáo khoa như “lau bảng, mở cửa lớp,
giữ trật tự, coi bạn bè sắp hàng ngay thẳng trước khi
vào lớp, điểm danh, chép bài trên bảng cho các bạn
chép lại, đọc chánh tả, cộng sổ điểm…” Ngon lành
hơn nữa là khi được “phong” làm trưởng ban văn
nghệ, báo chí, học tập, trang trí, vệ sinh và trật tự…
mê nhất xứ!
Riêng tôi, khoái nhất là khi được thầy sai đi
mua báo (để coi chuyện kiếm hiệp), mua thuốc lá
hay cà phê, hủ tiếu…Thứ nhì là vừa giữ trật tự vừa
coi chừng ông Hiệu Trưởng đi “tuần rỏn” trong khi
thầy “bận” coi báo hay nhâm nhi cà phê trong khói
thuốc Cotab hoặc Melia vàng.
Nhưng bồi hồi, cảm động và sung sướng
nhất vẫn là khi được mẹ sai đến thăm thầy cô nhân
dịp lễ lại như Tết, Trung Thu, Giáng Sinh…với quà
cáp mẹ gửi biếu như trái cây, bánh mức, một xấp vải
cho cô, một hộp bánh LU tặng thầy hay ngay cả một
tấm lịch Xuân của các đại lý bán xe hơi, hảng xuất
nhập cảng hay của các báo Tiếng Chuông, Tiếng
Dội, Thần Chung, Dân Thanh, Phổ Thông…trong
những năm 1950’s do họa sĩ Lê Trung vẽ những
thiếu nữ mặt như lai đầm, sóng mắt diễm lệ, ngực
nở, eo thon, hừng hực sức sống…thiên hạ quí như
vàng. Những năm 1960’s sau nầy loại lịch in offset
của hảng National Nhật Bản bán đồ gia dụng bằng
điện nhẩy vào chiếm chổ!
Trọn một năm lớp Ba nầy tôi được người
thầy tôi vô cùng kính mến, thầy Phạm văn Thìn, đã
tin yêu giao cho tôi và thằng Tảo hầu như tất cả các
trọng trách kể trên.
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Chép bài:
Quí vị nào bây giờ trên dưới 80 tuôỉ chắc
còn nhớ lúc bấy giờ thường thì chỉ có thầy cô mới
có sách gíao khoa mà thôi nên chuyện chép bài trên
bảng để các học sinh chép lại là chuyện hằng ngày
được giao cho những học sinh nào học khá, chữ
đẹp, rõ ràng thi hành. Sau đó ta sẽ được thầy cho
đem sách về nhà chép. Cái lợi lớn là nếu siêng năng
ta có thể chép trước vài ba chương để học trước và
như vậy khi thầy giảng bài ta sẽ hiểu nhanh hơn
các bạn cùng lớp. Tôi thường hay cắc cớ khi chép
bài hay nhẩy một vài hàng hay vài đoạn, xong xóa
chép lại…thế là có màn bị các bạn mặt mày nhăn
nhó như khỉ ăn ớt, nhem nhép chửi rủa nho nhỏ, giơ
nắm đấm hăm dọa trông thất cười muốn chết luôn.
Nhưng cái màn ăn tiền nầy đôi khi cũng bị ăn đấm.
Đôi khi vì bận coi báo hay chấm bài…thầy cho tôi
kiêm luôn chức “trưởng ban trật tự” để vừa chép bài
vừa ghi tên những đứa nào nói chuyện, chạy qua
bàn khác phá phách, chọc ghẹo hay nói dóc với bạn
bè…Còn con gái thì những đứa xí xọn hay lén lút
ăn cóc, ổi, mận, chùm ruột…chấm muối ớt…vừa ăn
vừa chóp chép vừa hít hà…nhìn muốn chảy nước
miếng luôn là tui dứt luôn cho bỏ ghét! Thế là tên
tuổi của các “anh chị nạn nhân” sẽ được nằm một
bên trên góc bảng để sau khi rãnh tay thầy sẽ xử tội.
Thế là “nạn tham nhũng, hối lộ được gieo giống,
nảy mầm ngay từ thuở tuổi còn thơ rồi”… nhiều tên
đã chấp tay xá xá, năn nỉ, ra dấu đút lót bằng quà
cáp…Đổi lại, tôi chỉ có một việc là xóa tên chúng
nó thôi. Nói thì nói vậy chứ sau đó là cũng huề hết.
Có cái gì ngon lành, vui vẻ là hú nhau chia đều chứ
nào có cảnh của những người lớn “hột muối cắn
đôi, cục đường lủm hết”.
Mua điểm tâm:
Hồi đó sao chuyện sai học trò đi mua nầy
nọ chẳng ai than phiền, trách móc gì cả. Đây là một
sứ mạng vui thích, gay cấn và hào hứng nhất của
tôi. Tiệm hủ tiếu của chú Phóong nẳm xéo góc nhà
trường và chú có một đứa con gái học dưới tôi một
lớp và chú cũng là thân chủ mua bánh mì của thằng
Tảo và của tôi nữa. Nhận “order” của thầy xong là
tôi xách gà-mên chạy u ra tiệm khỏi cần nói gì chú
Phóong cũng biết đó là một tô hủ tiếu mì cọng lớn,
bỏ chút dầu mè, còn nước lèo, ớt ngâm dấm, miếng
bánh tôm chiên dòn rụm, vài cọng xà lách, hẹ, gía
để riêng vào ba ngăn khác…Sau khi mọi thứ sẵn
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sàng là đến một ly cà phê sữa…Hôm nào chú bận
phải chờ, tôi chỉ có việc ngồi say mê nhìn cảnh sinh
hoạt sống động nơi đây với chú Phóong, áo thun
xăng quấn tròn khỏi rún, cái bụng phệ núc ních, tay
xắc thịt, miệng hò reo tiểu nhị châm trà, tính tiền,
dẹp chén tô, đủa muỗng, lau bàn, tay trụng trụng,
xóc xốc vắt mì, tung lên tung xuống, chan thêm chút
tép mỡ, bỏ thêm một “cục” xí quách, giữa đám khói
mịt mù thơm phức…vói tay lấy cái tô, tráng nước
sôi, đổ mì vô, xếp lên vài miếng thịt, bỏ một nhúm
cải “tân xại” (cải mặn), chan nước lèo...cuối cùng là
rau cải như đã kể trên, rắc một chút tiêu…Một chục
tô cùng những động tác y như nhau. Xem chán rồi
tôi nhìn quanh xem thực khách rút chân lên ghế ngồi
kiểu nước lụt, chấm bánh mì vô nước lèo hay ăn với
xíu mại hoặc đổ cà phê ra dĩa…ăn xong hớp một
ngụm nước trà, xúc miệng, cầm cây tăm xỉa răng,
quẹt quẹt kêu rồn rột, hít sâu một hơi thuốc lá Basto
xanh, đỏ, hớp thêm một ngụm trà, nuốt ực một cái…
ém khói luôn. Cũng thấy đời đủ vui để lại bắt đầu
một ngày lao tâm tổn sức như mọi ngày.
Rồii tới lúc tôi phải đem lương thực về cho
thầy tôi rồi. Có một chuyện nói ra hơi mắc cở nhưng
phải kể để cho lương tâm đở cắn rứt.
Số là tôi vẫn thường hay “liếm láp” đôi chút
khi đi mua cà phê hủ tiếu cho thầy. Liếm láp đây
có nghĩa là đôi khi vì ma quỉ cám dỗ tôi cầm lòng
không được nên có húp một chút cà phê, nước lèo
hay bốc lũm một miếng thịt ăn cho thơm miệng
nhưng chưa bao giờ bị thầy bắt gặp hay là hay biết
gì…cũng có thể thầy biết nhưng không nói chăng?
Một hôm đang lum khum “ăn vụng” bổng có ai vỗ
vai, quay lại thì “ Trời đất quỉ thần ơi”, đó là cô
Hường, cô giáo dạy lớp Tiếp Liên ở phòng đầu cùng
một dãy với lớp tôi. Tôi rúm người lại, vừa mắc
cở, vừa sợ bị rầy, bị “mất job”muốn độn thổ luôn.
Cô nhỏ nhẹ, “Lần sau con nhớ đem theo cái muỗng
cho…hợp vệ sinh nghe con!”. Quê kể gì! Tới giờ
nhắc lại còn quê!
Sau nầy cô là cô giáo dạy tôi năm cuối cùng
ở trường Cầu Kho và cũng là người tôi thương yêu
như người mẹ thứ hai trong đời!
Canh chừng thầy Hiệu Trưởng: Theo
thông lệ là sau khi điểm danh, ban bố đôi lời nhắn
nhủ, khuyên răn hay trách móc, trả bài làm ở nhà,
cho bài làm tại chỗ, các thầy cô thường hay thư thả
ngồi chấm bài, coi báo, thưởng thức ly cà phê hay
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tách trà nóng, đan áo…Và vì ông Hiệu Trưởng
thường hay đi “tuần rỏn” để bắt những đứa trốn
học, đi vệ sinh rồi hay lang thang, vòng vo không
về lớp ngay…thêm vào đó đôi khi ông thả bộ “thăm
dân cho biết sự tình” nên khi đi ngang qua các lớp
ông cũng hay dừng lại trước cửa…vẫy tay chào các
thầy và học trò. Dù lúc ấy có gặp các thầy cô “thư
giản” như vậy cũng chẳng sao nhưng thầy tôi vẫn
thường giao cho tôi canh phía cửa trước và thằng
Tảo cửa sau nhìn ra bên hông trường…như vậy là
“màn lưới radar phủ sóng an toàn cho toàn vùng”.
Thế nhưng có một lần vì bận xí xô xí xào với mấy
con nhỏ nhiều chuyện, xí xọn, mỏ nhọn chanh
chua, chằn ăn trăn quấn bà chạy luôn, đến đổi khi
ông Hiệu Trưởng đứng ngay sau lưng mà nó cũng
không hay trong khi có một vài tên chộn rộn, chàn
ràng làm thầy tôi tay vẫn cầm tờ báo, tay cầm thước
gõ xuống bàn kêu chan chát, miệng cứ “im…im…
làm bài đi mấy tụi con…”Chuyện gì xảy ra sau đó
chắc các bạn cũng thừa biết nhưng rồi đâu cũng vào
đó. Tụi tui được một bửa cười bể bụng luôn. Thằng
Tảo bị mất job!
Nói cho lớn chuyện chớ với các thầy cô và
thầy Hiệu Trưởng mọi chuyện đều êm đẹp. Trường
Cầu Kho vẫn là một trong những trường có nhiều
học sinh đậu vào các lớp đệ thất của trường Pétrus
Ký nhất…hơn cả trường Trương minh Ký nhiều!
(Cái nầy tôi xạo. Lấy le chơi thôi!)
Thầy tôi rất thương học trò nhất là những
học trò nhà nghèo nhưng học hành chăm chỉ và lễ
phép. Thầy thường thưởng cho các học sinh bằng
những văn phòng phẩm như tập vở hiệu Bycycle,
con Gà, Cô Gái Việt, viết chì, viết mực, gôm, cặp
táp, giấy bao tập, bao sách…thầy mua ở tiệm Hồng
Hoa Store trên đường Trần Hưng Đạo đốí diện bến
xe bus Saigon.
Riêng hai đứa tôi thầy còn cho theo về nhà
để thầy dạy thêm. Chúng tôi cũng tiếp thầy cộng sổ
điểm. Vì là chủ rạp hát Thanh Bình nằm trên đường
Phạm Ngũ Lão kế bên chợ Thái Bình nên chúng
tôi được thầy cho coi phim đã đời luôn với điều
kiện là phải làm xong bài vở. Bù lại chúng tôi trả
ơn thầy bằng cách khi nào có phim mới, khán giả
đông, chúng tôi ra tiếp các anh chị giữ xe phát thẻ,
coi chừng trộm cắp, phụ soát vé vô cửa…Vợ thầy
thường cho chúng tôi ăn chè hay trái cây. Thường
khi cô còn cho chúng tôi nhiều thứ để đem về cho
172

các em ở nhà ăn nữa. Xế chiều thầy thưởng công
chúng tôi bằng một ít tiền lẽ và bảo anh nhân viên
đạp xe đạp đưa chúng tôi về.
Thế là hôm đó các em chúng tôi có thêm
chút gì “thơm miệng” và cha mẹ chúng tôi có chút
tiền lẽ phụ hợ phần nào cho cuộc sống khó khăn.
Từ khi ra trường cho đến lúc vào đời bất cứ khi nào
có dịp là chúng tôi ghé qua thăm thầy cô. Thầy tôi
đã già và về hưu rồi nhưng chúng tôi vẫn thích ngồi
dưới đất e ấp bên chân thầy như những ngày còn thơ
dại. Nhìn tay thầy run rẩy mà nước mắt chúng tôi
dâng tràn. Khi được tin thầy qua đời, chúng tôi về
rất đông đủ, quì bên quan tài xin cô cho được chịu
tang nhưng cô không cho viện cớ là chúng tôi còn
cha mẹ!
Sau hơn 50 năm theo con đường của các
thầy cô vạch sẵn, từ trong nước cho đến những ngày
tháng trên quê huơng thứ hai nầy, tôi nghĩ rằng tôi
đã vô cùng may mắn có được những giờ phút vui
buồn với các học trò đến từ bốn phương trời! Tôi rất
may mắn được chia xẽ những mất mát các em nầy
phải chịu. Thương cảm vô cùng! Giờ đây trong tuổi
xế chiều, nhìn lại khoảng thời gian dài bên bảng đen
phấn trắng để thấy rằng mình đã nhận được một ân
sủng quá lớn khi theo đuổi nghề “bán cháo phổi” mà
người đời thường cho là “bạc bẽo” nầy.
Giờ đây nếu ai có hỏi là nếu được làm lại
cuộc đời từ đầu tôi sẽ chon nghề nào. Tôi sẽ xin trả
lời ngay mà không cần suy nghĩ là;
Xin cho tôi mãi mãi được làm một THẦY
GIÁO LÀNG để có lại những giây phút thần tiên
bên những thiên thần trong sáng, nhân hậu và
đáng yêu nhất trên đời!
XIN TẠ ƠN NGƯỜI và TẠ ƠN ĐỜI!
NGUYỄN ANH CANG
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Đọc Hồi Ký

“TÌNH YÊU - NIỀM TIN - HY VỌNG”
cùa tác giả Phạm Vân Bằng

Gs LÊ ĐÌNH CAI
Lời Tòa Soạn – Đây là một bài điểm sách, cũng
có thể gọi là một bài giới thiệu tác giả/ tác phẩm
và nhân vật của truyện kể trong tác phẩm “Tình
Yêu. Niềm Tin và Hy Vọng”. Đây là một hồi ký, tự
truyện, một “Memoir”.
Một tác phẩm Memoir thường viết về hành
trình một thời kỳ lịch sử, cũng có thể là hành trình
một đời người. Mỗi hồi ký có một nội dung, một sắc
thái riêng, thường là đa dạng. Và dĩ nhiên mỗi hồi
ký đều có những đóng góp cho lợi ích chung, ít ra
về một phương diện nào đó. Tác phẩm “Tình Yêu.
Niềm Tin và Hy Vọng”, không nằm ngoài nhận định
vừa nói. Người giới thiệu tác phẩm, GS Lê Đình Cai
đã nói rõ mục đích khi giới thiệu quyển sách này
của tác giả Phạm Vân Bằng, như sau:
“Tâm lý chung ai cũng thường e ngại khi
được đề cập đến sự thành tựu của cá nhân hay gia
đình mình. Tuy thế, mục đích của người viết là giới
thiệu những thành công tiêu biểu trong cộng đồng
thuộc thế hệ thứ nhất đến định cư trên đất Mỹ để
làm gương sáng cho các thế hệ sau này.”
***
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Chị Phạm Vân Bằng, tác giả cuốn hồi ký
“Tình Yêu – Niềm Tin - Hy Vọng”, sinh năm 1946 tại
Hà Nội, vào Nam năm 1954, học sinh Trưng Vương
1958 – 1965. Chị tốt nghiệp Cử nhân Anh văn tại
Đại học Văn khoa Sài Gòn 1968, dạy Anh văn tại
hội Việt Mỹ và cơ quan USAID (1967 – 75), giáo sư
Anh văn tại trường Đại học Vạn Hạnh (1973–75).
Gia đình di tản qua Hoa Kỳ tháng 4/1975, chị tiếp
tục làm giáo sư Anh Văn tại học khu Montebello
(Nam Cali). Phu quân của chị là kỹ sư Thủy lâm
Nguyễn Trọng Nho, cựu dân biểu VNCH, hiện là
Chánh Án Tòa Thượng Thẩm California tại quận
Cam. Và những đứa con của anh chị ngày nào vẫn
còn bồng bế trên tay khi mới bước chân vào trại
ASAN thuộc đảo Guam của Hoa Kỳ, nay đã là bác
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sĩ, là luật sư... “Đây không phải là thành tựu của
một cá nhân mà là thành tựu của một gia đình. Một
thành tựu tuyệt vời, tưởng như trong một giấc mơ.
Và họ đã biến được ước mơ ấy thành hiện thực.”
(Nhận xét của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng).
Anh Nguyễn Trọng Nho và cá nhân của
người viết bài này đều cùng là thế hệ sinh viên miền
Nam của thập niên 1960. Anh Nho thuộc Ban chấp
hành Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn, còn cá nhân tôi
thuộc Chủ tịch Đoàn Hội Đồng Sinh Viên Liên Khoa
Đại học Huế. Chúng tôi cùng tham gia phong trào
chống Hiến Chương Vũng Tàu của Tướng Nguyễn
Khánh (1965). Nhân ngày 30/04/1998, Đại Tướng
Khánh, nguyên Quốc trưởng VNCH, có dịp tâm sự
với giới báo chí và ông đã nhắc lại “... Trong tình cờ
gần đây (ở Hoa Kỳ), tôi đã gặp và làm việc với hai
người từng là lãnh tụ của hai Tổng Hội Sinh Viên
miền Trung và miền Nam chống đối tôi mạnh nhất
vào năm 1965 là GS Lê Đình Cai và LS Nguyễn
Trọng Nho. Luật sư Nho tâm tình với tôi là “Lúc đó
chúng tôi khẳng định Đại Tướng là nhà độc tài và tự
cảm thấy mình và anh em sinh viên may mắn là Đại
Tướng đã không cho quân đội đàn áp. Nếu không thì
ít nhất sẽ có một vụ Thiên An Môn và chính chúng
tôi cũng không thoát chết.” (Trích “Tâm sự của Đại
Tướng Nguyễn Khánh” trong tuần báo Dân Việt,
xuất bản tại Úc – NSW số 240, ra ngày 30/04/98
trang 36, 37).
Từ một sinh viên vào đầu thập niên 60,
Nguyễn Trọng Nho trở thành dân biểu đối lập trong
“khối Quốc Gia” của Hạ Viện VNCH cùng với các
dân biểu như Nguyễn Văn Binh, Nguyễn Văn Kim,
Nguyễn Đức Cung, Đỗ Sinh Tứ, Nguyễn Tuấn Anh,
Dương Minh Kính, Đặng Văn Tiếp, Nguyễn Văn
Cử, Nguyễn Minh Đăng, Võ Công Minh. Vào tháng
tư đen 1975, ông may mắn đến được Hoa Kỳ cùng
vợ và ba con. Hai vợ chồng bắt đầu xây dựng lại sự
nghiệp trên vùng đất mới từ con số 0.
Cuốn hồi ký của chị Phạm Vân Bằng đã
ghi lại dấu ấn 40 năm từ ngày anh chị mới thành
hôn (1971) tại Sài Gòn cho đến khi tạo dựng lại sự
nghiệp trên đất Mỹ. Phải nói là sự thành công của
cá nhân Nguyễn Trọng Nho và gia đình, nếu đem so
sánh với thế hệ thứ nhất đến Mỹ như lớp chúng tôi
thì ít có ai đạt được sự thành tựu như vậy.
***
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Đáng lý anh Nho sẽ kể lại cuộc đời của mình,
một cuộc đời với nhiều hoạt động sôi nổi khi còn là
sinh viên hay một cuộc đời với đoạn đường hơn 7
năm trong tư cách dân biểu thuộc nhóm đối lập (đã
từng tạo được nhiều thành tích lẫy lừng trong sinh
hoạt nghị trường vào thời ấy và trong bối cảnh chính
trị sôi động của miền Nam). Đáng lý, anh Nho sẽ kể
về những thời khắc đổi thay của lịch sử... hoặc anh
sẽ thực hiện cuốn hồi ức về những ngày đầu khi đến
Mỹ với hai bàn tay trắng và qua bao nhiêu thách
đố của xã hội mới mà chính anh và gia đình đã đạt
được những thành tựu ngày nay... Anh không viết
hay chưa viết, nào ai biết được. Nhưng hồi ký của
chị hiện đã ấn hành và được thân nhân, bằng hữu và
giới thức giả đón nhận trong tình cảm thương yêu và
chia xẻ. Hồi ký của chị với những hình ảnh của phu
quân được thuật lại thật rõ nét từ ngày anh chị chung
sống với nhau (năm 1971) cho đến bây giờ.
Rồi biến cố tháng 4 nghiệt ngã của năm
1975. Rồi cuộc đời phút chốc trắng tay. Những mằn
mò, dò dẫm khó khăn bước đầu trên xứ người và
cuối cùng những thành tựu mà cả hai vợ chồng đã
cố gắng đạt được... Quả là điều đáng cảm phục và
cuốn hồi ký của chị Vân Bằng sẽ là một bài học, một
gương sáng cho các thế hệ kế tục trên xứ người như
mong ước của chị: “Tham vọng nhỏ bé của tôi với
cuốn sách này là các con tôi, các cháu nội ngoại của
chúng tôi, những thế hệ sau này, sẽ còn mang phần
nào, lớn nhỏ, những ảnh hưởng những triết lý cuộc
đời tốt đẹp rất Việt Nam.” (Phạm Vân Bằng, hồi ký
“Tình Yêu – Niềm Tin – Hy Vọng”, Lời mở đầu)
1/ Nguyễn Trọng Nho, người sinh viên sống, dấn
thân cho niềm khát khao của một xã hội Công
Bằng và Nhân Ái.
Những năm tháng sôi động của miền Nam
với sự dấn thân hăng say của tuổi trẻ thập niên 1960,
phong trào sinh viên chống độc tài quân phiệt từ Sài
Gòn ra Huế, những khuôn mặt đã nổi bật một thời
như Lê Hữu Bôi (sinh viên Quốc Gia Hành Chánh),
như Nguyễn Trọng Nho (sinh viên Đại Học Nông
Lâm Súc). Báo chí nói đến họ hằng ngày. Anh Nho
là con người sống hết mình với lý tưởng, luôn luôn
tranh đấu cho một xã hội công bình, nhất là luôn
đứng về phía người nghèo và kẻ cô thế. Khi đắc cử
dân biểu, anh chấp nhận đứng thế đối lập với chính
quyền cùng nhóm Quốc Gia trong Hạ Viện, từ chối
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tất cả những mua chuộc hậu hỉ, sống cuộc đời đạm
bạc chỉ vì muốn thực hiện cho kỳ được lý tưởng và
ước mơ của tuổi trẻ. Chị Bằng tâm sự: “Chồng tôi,
tính tình thật thà ngay thẳng nhưng thật tốt khó ai
bằng, luôn luôn muốn giúp người, giúp đời. Giúp
dân cứu nước là lý tưởng của anh cho nên cứ thế
đeo đuổi quên cả thân mình và gia đình mình.”
(PVB, sđd, tr. 119).
Hiểu được hoài bão, những ước mơ, những
lý tưởng đẹp của người thanh niên Nguyễn Trọng
Nho, không ai bằng vợ mình, chị Bằng kể lể, “Tôi
đã không lấy anh vì chức vụ dân biểu, nhưng nếu
anh không còn cơ hội để thực hiện lý tưởng của anh
thì không biết tôi có còn thấy anh hấp dẫn nữa hay
không?” (PVB, sđd, tr. 21), và đoạn văn sau đây là
nhận xét rõ nhất về anh Nho của chị ấy: “Nguyễn
Trọng Nho, một người khá nổi tiếng, hầu như ai
cũng biết anh, được gọi là “Vua Xuống Đường”,
một người mà những năm 1963-1965 đã cùng với
anh Lê Hữu Bôi, và các bạn sinh viên lãnh đạo các
cuộc xuống đường tranh đấu cho tự do, dân chủ,
một người thanh niên đã từng bước thẳng tới những
hàng rào kẽm gai, đón nhận lựu đạn cay, đòi hỏi giải
tán chính phủ quân phiệt thay thế bằng chính thể
dân chủ có hiến pháp và luật pháp rõ ràng.” (PVB,
sđd, tr. 42).
Nhóm đối lập Quốc Gia ở Hạ Viện trong
đó có Nguyễn Trọng Nho (và các dân biểu đã nêu
tên trên đây), đã làm được nhiều điều đáng ngưỡng
phục, như vụ tố cáo một số tướng lãnh tham nhũng
dù bị đe dọa đến tính mạng, quyết chống lại chính
quyền có khuynh hướng độc tài qua việc ra luật
ủy quyền (báo chí và đảng phái). Chính dân biểu
Nguyễn Đức Cung đã đại diện đảng ĐVCM đọc
bản tuyên ngôn chống lại luật đảng phái của Tổng
thống Nguyễn Văn Thiệu (luật này nhằm bóp chết
phe đối lập trong thể chế dân chủ). Dân biểu Nguyễn
Đức Cung (hiện sống ở Philadelphia) cũng đã nhắc
nhở người viết là phải khẳng định một điều nhóm
đối lập Quốc Gia Hạ Viện là nhóm đối lập nhằm
xây dựng chính quyền, hoàn toàn mang tinh thần
quốc gia, dân tộc, chống lại chế độ Cộng Sản, chứ
không phải là nhóm đối lập thuộc thành phần thứ
ba của những dân biểu như Hồ Ngọc Nhuận, Ngô
Công Đức, Phan Xuân Huy, Nguyễn Văn Hàm...
Anh Nho đã đắc cử hai nhiệm kỳ dân biểu, nhiệm
kỳ đầu (1967-1971) cùng thời với dân biểu Nguyễn
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Lý Tưởng, và nhiệm kỳ hai (1971-1975) cho đến
ngày mất nước vào tháng 4 đen bi thảm.
2/ Nguyễn Trọng Nho với những thử thách trên
vùng đất mới:
Tháng 4 đen năm 1975 là biến cố long trời
lở đất của đất nước, nhận chìm cả miền Nam (từ vĩ
tuyến 17) ngập sâu dưới làn sóng đỏ. Mọi người,
mọi gia đình đều tìm cách thoát khỏi tử thần Cộng
Sản đang chập xuống đầu mình. Vợ chồng Nguyễn
Trọng Nho, như hàng triệu người khác đang tìm
cách vượt thoát làn sóng dữ từ miền Bắc đang tràn
vào miền Nam. Anh chị may mắn đến được bến bờ
tự do của vùng đất hứa Mỹ Quốc và đang khởi đầu
cuộc sống mới với hai bàn tay trắng. Cả anh và chị
đã cùng gia đình chịu đựng hai cuộc di tản đau đớn
trong đời người: cuộc vượt thoát Cộng Sản 1954 từ
miền Bắc vào Nam và lần này, năm 1975 từ miền
Nam đến đảo Guam. Và rồi định cư trên vùng đất
Cali đầy nắng ấm.
Cuộc sống khởi sự những ngày đầu trên xứ
người, chị Vân Bằng với giọng văn giản dị, chân
thật kể lại: “Ở Việt Nam, ông làm gì, bà làm gì?”
người nhân viên sở xã hội hỏi tôi!
Dường như không tin câu trả lời của tôi, bà
ta trố mắt nhìn tôi từ đầu đến chân.
“Làm Dân Biểu, làm Giáo sư Đại Học mà đi
xin tiền xã hội à?”
Tôi òa khóc, khóc như chưa bao giờ được
khóc. Tủi thân đến tột độ, tôi muốn ra khỏi phòng,
không xin xỏ gì nữa. Người phỏng vấn tôi có vẻ ân
hận sao đó vì bà ta tự dưng nhỏ nhẹ!
“Đừng khóc nữa, tôi sẽ làm giấy tờ cho bà.”
Thế là tôi ra về với một cọc food stamps,
tạm thời sống qua ngày chờ hồ sơ chánh thức được
chấp thuận.
Chúng tôi lại được ăn không tốn tiền nhưng
mỗi khi đi chợ trả tiền bằng food stamps, thấy người
chung quanh nhìn, ngượng muốn chết.” (PVB, sđd,
tr. 169, 170)
Rồi quyết tâm đi tìm việc để khỏi nhận tiền
trợ cấp xã hội. Đọc hết chương 8 (tr. 177-214) mới
thấy hết sự gian khổ của những người di dân mới đến
Mỹ lần đầu trong việc tìm kiếm công ăn việc làm.
Rồi chị được một chân dạy học ở Tri-Community
Adult School (Covina) và anh Nho được một công
việc làm tại học khu Los Angeles, giúp liên lạc giữa
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nhà trường và gia đình học trò, chứ không phải là
công việc dạy học. Thế là anh chị quyết định không
nhận trợ cấp an sinh xã hội nữa. Đầu tháng 3/1976,
chị Vân Bằng được tuyển làm giáo sư chính thức
cho học khu Montebello với đầy đủ quyền lợi bảo
hiểm sức khỏe, ngày nghỉ được hưởng trong năm và
tiền lương được tính là 25 đô la 1 giờ. Chị thường
được mời đi thuyết trình trong các cuộc hội thảo về
phương cách giảng dạy hữu hiệu cho người tị nạn
Đông Dương, và được trả theo tiêu chuẩn 100 đô
la 1 giờ cho buổi thuyết trình. Rồi anh Nho cũng
được may mắn chuyển qua làm việc ở sở Xã hội tại
Pomona với đồng lương cao hơn.
3/ Nguyễn Trọng Nho quyết tâm theo học ngành
Luật:
Khi đời sống tị nạn đã bước đầu ổn định,
anh Nho đã quyết tâm quay trở lại trường đại học và
theo đuổi ngành Luật. Chị Vân Bằng kể lại: “Sau khi
đã nhận được chứng chỉ lượng định giá trị văn bằng
kỹ sư ở Việt Nam từ Đại học Long Beach và kết quả
kỳ thi GMAT, chồng tôi đã nộp đơn xin học MBA
tại Cal. Poly. Dr. Fulbeck lại giới thiệu chồng tôi
với Dr. Madeline Currie là giám đốc chương trình
cao học quản trị tại Cal. Poly., và bà đã nhận chồng
tôi vào học ngay tại đây.” (PVB, sđd, tr. 221)
Sau khi tốt nghiệp MBA, anh Nho lao đầu
vào công việc lo lắng bảo trợ cho các gia đình tị nạn
ở các nước Đông Nam Á được vào Mỹ với con số là
“một ngàn năm trăm mấy chục người” (PVB, sđd,
tr. 261). Chị Bằng kể tiếp, anh Nho là một người
khát khao việc học đến cao độ, rồi một hôm anh nói
với chị: “Em à, nếu sau khi đón xong gia đình tị nạn
cuối cùng rồi, thì anh sẽ đi học lại nha. Anh sẽ học
Luật, em bằng lòng không?”
“Trời ơi, anh đã có bằng MBA rồi mà chưa
đủ sao?”
“MBA chẳng hợp với anh. Từ bé anh vẫn
muốn làm bác sĩ hay luật sư, nhưng bây giờ với tuổi
anh thật không thực tế chút nào để học bác sĩ. Anh
muốn đi học Luật vì nếu không chữa bệnh cho mọi
người thì bảo đảm an ninh tinh thần cho họ vậy. Với
bằng luật sư, anh có thể giúp đỡ được nhiều người
hơn.” (PVB, sđd, tr. 264) Và chị kể tiếp: “Anh học
rất giỏi. Don Program. Law Review. Dean’s List.
Jurisprudence Awards. Những gì cho sinh viên xuất
sắc đối với sinh viên Luật đều có mặt chồng tôi.
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Anh lại còn được mời dạy kèm cho sinh viên mới
vào trường ngay khi còn đang học!” (PVB, sđd, tr.
276). Thế rồi, thấm thoát trôi qua. Một ngày trước
lễ Thanksgiving (11/1988), anh nhận được thư của
luật sư Đoàn tiểu bang California báo tin Nguyễn
Trọng Nho đã được chấm đỗ...
4/ Nguyễn Trọng Nho: Từ Luật sư đến Chánh Án
Tòa Thượng Thẩm California:
Chị Vân Bằng kể lại: “Bây giờ có chứng chỉ
hành nghề luật sư chính thức rồi, vấn đề của chồng
tôi là làm gì với nó. Anh không muốn mở văn phòng
riêng vì vừa chưa có kinh nghiệm, vừa không có
tiền. Muốn mở văn phòng riêng chúng tôi sẽ phải có
vài chục ngàn để thuê chỗ, để trang bị phòng ốc, tủ
sách, bàn ghế v.v..
“Bố muốn làm cho D.A. (District Attorney)
ít lâu, cưng nghĩ sao?
“Không, vợ không muốn bố buộc tội người
ta, vợ muốn bố làm cho văn phòng luật sư biện hộ.
Thà tha oan còn hơn kết tội oan một người, mà nếu
như kết tội đúng thì cũng vẫn tội nghiệp người ta
mà bố.”
Chiều ý vợ, chồng tôi xin việc làm ở
văn phòng biện hộ công ở Los Angeles (Public
Defender’s office) và được nhận ngay. Anh vui vẻ
bắt đầu việc mới.” (PVB, sđd, tr. 279)
Đúng một năm sau, anh Nho muốn nghỉ
việc, với lý lẽ nêu ra với chị: “Bố muốn mở văn
phòng riêng, cãi cho người mình. Cộng đồng Việt
Nam bây giờ càng ngày càng đông, càng nhiều vấn
đề hơn. Chắc Bố sẽ bận lắm đó vì chưa có nhiều luật
sư đâu.” (PVB, sđd, tr. 281). Và quả thật, văn phòng
luật sư của anh Nho đã gặt hái rất nhiều thành quả
bước đầu như lời kể của chị: “Quả đúng như thế,
chồng tôi đông thân chủ ngay lập tức. Suốt ngày anh
tiếp khách liên miên nhưng lại phải thức khuya để
làm hồ sơ tới một hai giờ sáng. Sau một vài buổi ghé
qua văn phòng thăm chồng xem anh làm ăn ra sao,
tôi thấy ngay chồng tôi cần thay đổi lối làm việc:
anh quá tận tâm!” (PVB, sđd, tr. 289)
Trong bài này, người viết không thể kể lại hết những
thành tích đáng ghi nhớ của luật sư Nho trong việc
bào chữa cho thân chủ, chỉ nhắc lại vài chuyện điển
hình như việc một sinh viên Việt Nam mới sang Mỹ
theo diện HO, bị truy tố 17 tội đại hình vì đã tổ
chức đánh cắp một tiệm bán đồ đạc tại thành phố
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San Gabriel. Cuối cùng anh đã hết lòng bào chữa và
người sinh viên này đã được tòa tha bổng. (xin xem
đầy đủ chi tiết từ tr. 292-294 trong PVB, sđd)
Khi tại Việt Nam, GS Đoàn Viết Hoạt sắp bị
đưa ra Tòa Án để xét xử về tội chống phá nhà nước
Cộng Sản Hà Nội, Luật sư Nguyễn Trọng Nho, theo
thỉnh cầu của chị Trần Thị Thức (vợ GS Hoạt), bằng
lòng về Việt Nam để bào chữa cho vụ này. Chị Vân
Bằng kể lại: “Thế là luật sư Nguyễn Trọng Nho
quyết định đóng cửa văn phòng một tháng không
nhận hồ sơ mới để có thì giờ lo hồ sơ cho tù nhân
lương tâm Đoàn Viết Hoạt và các bạn của anh đang
cùng bị tù tại Việt Nam. Tôi không muốn cản chồng
tôi đóng cửa văn phòng vì biết anh không thể nào
ôm đồm quá nhiều việc một lúc nhưng thật tâm tôi
rất lo cho tình hình tài chánh của chúng tôi.” (PVB,
sđd, tr. 305) Dù sao chị Vân Bằng cũng không muốn
cản chồng làm việc này. Anh đã quyết tâm làm và
dứt khoát phải tiến tới. Chị Bằng kể lại: “Thư của
Luật Sư Nguyễn Trọng Nho gửi cho Thủ tướng Võ
Văn Kiệt lúc đó đã được phúc đáp. Đại Sứ Việt
Nam tại Liên Hiệp Quốc Lê Văn Bàng đã nhân danh
chính phủ Việt Nam trả lời anh là Đoàn Viết Hoạt
sẽ tự bào chữa và không nhờ luật sư. Chồng tôi phải
bỏ chuyện cãi cho Đoàn Viết Họat, mất một cơ hội
đóng góp cho đất nước anh ao ước thực hiện với tất
cả tâm huyết” (PVB, sđd, tr.306-307)
Một thành quả nữa của luật sư Nguyễn
Trọng Nho mà chị Phạm Vân Bằng đã kể lại là vụ
chùa Liên Hoa được cấp giấy phép xây cất tại đường
Bixby, Garden Grove, mặc dù chùa bị dân cư kế cận
thưa kiện, và luật sư Nho đã hết lòng bảo vệ nguyện
vọng của nhà chùa và của các phật tử trong vùng.
(xem thêm PVB, sđd, tr. 307-308)
Thế rồi, luật sư Nho nộp đơn xin đi làm việc
với Bộ Tư Pháp Tiểu Bang. Sau 5 năm hành nghề
luật sư, nay Luật sư Nho bắt đầu đảm nhiệm công
việc Phó Chưởng Lý Bộ Tư Pháp dưới quyền tổng
trưởng Dan Lungren.
Được sự thúc giục của Chánh Án David
Carter (chị Vân Bằng lúc đầu phản đối nhưng sau
đó vì sự thuyết phục của Chánh Án Carter nên đã
đồng ý để anh Nho nộp đơn), rồi được thượng nghị
sĩ Joe Dunn đích thân cầm tay lá đơn của anh Nho
(xin được bổ nhiệm là Chánh Án tại quận Cam) nộp
cho văn phòng Thống Đốc. Tiến trình bổ nhiệm phải
chờ đợi hơi lâu vì cần thông qua trình tự xét duyệt
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khó khăn của nhiều ủy ban. Cuối cùng, đúng một
năm sau từ ngày nạp đơn, Phó Chưởng Lý Nguyễn
Trọng Nho đã được Thống Đốc Gray Davis chấp
thuận và đích thân ông đến làm lễ tuyên thệ và mặc
áo cho tân Chánh Án Nguyễn Trọng Nho (giữa năm
2000). Chị Vân Bằng đã kể lại giờ phút đáng nhớ
này: “Thống Đốc Tiểu Bang California Gray Davis
đã bổ nhiệm hơn năm mươi Tân Chánh Án từ khi
nhậm chức Thông Đốc, nhưng đây là lần đầu tiên
ông đích thân chủ tọa lễ mặc áo cho một tân Chánh
Án. Đây quả là một hân hạnh đặc biệt cho chồng tôi
và có lẽ cũng cho cả cộng đồng người Việt nữa. Tôi
rất cảm động với sự biệt đãi này và cũng vui cho
anh, coi như đã được đền bù xứng đáng cho sự tận
tụy và cố gắng của anh trong suốt cuộc đời. Việc
bổ nhiệm Nguyễn Trọng Nho vào ghế Chánh Án
tại quận Cam đã tạo nên một niềm hào hứng rất lớn
trong dư luận địa phương. Các đài truyền hình MỹViệt đã phỏng vấn anh, các báo đã đăng tin và hình
ảnh buổi tuyên thệ nhậm chức, như là giấc mơ nước
Mỹ đã thành sự thật, từ việc làm thợ lao công lên tới
ghế Chánh Án. ” (PVB, sđd, tr. 355-356)
Năm 2002, Chánh Án Nguyễn Trọng Nho đã
được bầu làm Chủ Tịch hội Chánh Án gốc Á Châu
tại California. Năm 2005, Đại học Luật Whitter đã
trao tặng anh bằng Tiến sĩ Luật danh dự vào dịp lễ
Tốt nghiệp của sinh viên. Cũng năm này vào mùa
thu, anh được danh hiệu “Chánh Án của năm” do
luật sư Đoàn vùng miền Tây quận Cam trao tặng.
Giữa năm 2006, Chánh Án Nguyễn Trọng Nho
được đại hội Luật sư gốc Á Châu tại Hoa Kỳ họp
tại Philadelphia thuộc tiểu bang Pennsylvania trao
giải thưởng “Trail Blazer” cùng với một số nhân
vật tiếng tăm khác như Thống đốc Gary Locke (tiểu
bang Washington).
Sau khi được bổ nhiệm, Chánh Án NTN
được tái cử năm 2002 cho nhiệm kỳ 6 năm (20022008). Trong cuộc tranh cử năm 2008 Chánh Án
Nho đã đắc cử với tỷ lệ 80.6% số phiếu để bắt đầu
nhiệm kỳ thứ 3 (2009-2015). Anh đã quyết định về
hưu chính thức năm 2013, tức hai năm trước khi
nhiệm kỳ chấm dứt vì muốn dành nhiều thì giờ cho
gia đình và các công việc khác mà anh muốn thực
hiện. Nhưng cho đến bây giờ, anh vẫn đảm nhận
chức vụ Chánh Án tòa Thượng Thẩm theo quy chế
bán thời gian.
***
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Sự thành công của Chánh Án NTN khi đi
vào dòng chính (main stream) của Hoa Kỳ là một
tiêu biểu cho sự thành công của thế hệ thứ nhất trên
đất Mỹ và là niềm hãnh diện chung cho thế hệ chúng
tôi. Sự thành công của thế hệ thứ hai rồi những thế
hệ kế tiếp chắc chắn sẽ nhiều hơn và lớn hơn nhờ
vào nền tảng giáo dục gia đình vững chắc tốt đẹp
của truyền thống Việt từ nơi cố quốc.
Qua hồi ký “Tình Yêu – Niềm Tin – Hy
Vọng” của chị Vân Bằng, nhiều người đều khẳng
định rằng nếu không có hình ảnh của một người đàn
bà đằng sau, hết lòng vì chồng vì con, Chánh Án
Nguyễn Trọng Nho khó mà đạt được những thành
công kỳ diệu hiện nay như báo chí Việt Mỹ đã từng
ca ngợi.
Cuốn hồi ký này của chị Phạm Vân Bằng
xuất bản tại quận Cam, California, 2011 đã được
chính tác giả, nguyên là giáo sư Anh ngữ của trường
đại học Vạn Hạnh chuyển ra Anh ngữ với tựa đề
“Love – Faith – Hope” (A journey of a woman from
Vietnam to America), Memoir of Bang Van Pham,
xuất bản tại Orange County, California, 2013 với lời
giới thiệu đầy thiện cảm của GS Bruce Mc Allister,
Professor Emeritus of English, University of
Redlands: “Bang Van Pham’s ‘Love – Faith – Hope’
is moving story blessed by honesty, beauty, epiphany
and courage. Most importantly, it is a testimonial to
the ability of love to prevail not only over history,
in which events so often overshadow our personal
lives, but over time itself. Bang Nguyen’s memoir
is a gift to us all.”
San Jose, những ngày nắng ấm, 2015 ./.
Lê Đình Cai*

* GS Lê Đình Cai
Nguyên Giáo Sư Sử học của viện Đại học
Đà Lạt, Trường Võ Bị QGVN và Trường Đại Học
Văn Khoa Huế (1968–1975)
Đã cộng tác với các trường Southern
California University, National University of
America, New Bridge College, Berlitz International
Languages Center tại Hoa Kỳ (1997–2014).
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GIỖ THÂN PHỤ
(Thương về Thân Phụ
Nguyễn Vạn An tạ thế ngày 16/9/1997)
Ba đi lòng nhớ mãi khôn nguôi
Tháng chín năm xưa tiễn một người
Héo hắt buồn đau thương kỷ niệm
Cảnh đời thay đổi chẳng ngừng trôi
Lá úa trên cây đổi sắc màu
Chia tay cách biệt quặn lòng đau
Bầu trời ảm đạm như thương xót
Một kẻ ra đi trả nợ đời
Mây xám trời Thu, lá đổi vàng
Năm dài mòn mõi với thời gian
Mồ Ba yên nghỉ trong lòng đất
Rêu phủ u buồn với tháng năm
Cứ lần Thu đến lá vàng rơi
Hình ảnh năm xưa lại đến rồi
Ghi khắc trong tim tình ruột thịt
Thương thầm giọt lệ có nào nguôi
Bao năm đất khách, chốn quê người
Chia cách khôn cầm mắt lệ rơi
Phụ tử tình thâm còn nhớ mãi
Tình Cha nghĩa nặng có nào vơi
Thu lại về đây có khác nào ?
Thương về kỷ niệm với buồn đau
Ba đi lặng lẽ mùa Thu ấy
Kẻ ở người đi mắt lệ sầu
			

Nguyễn Vạn Thắng
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TOÂI HOÏC LUAÄT
VAØ TOÂI....

NGUYỄN THU LÊ

M

ột ngày chủ nhật mùa hè nơi Thung Lũng
Hoa Vàng, San Jose nắng chan hòa, trời trong vắt,
mây xanh lững lờ trôi, gió mát hiu hiu thổi, quả là
một ngày cuối tuần tuyệt đẹp. Ngày xưa tôi không
được may mắn sống ở vùng cao nguyên thơ mộng
Đà Lạt ,duy chỉ có hai lần đi Đà Lạt chơi mấy ngày.
Tôi rất thịch khí hậu mát mẽ ở đó. Nhà tôi thí đã có
thời gian thụ huấn ở Đà Lạt , nên anh nói khí hậu
vùng nầy rất giống khí hậu Đà Lạt của chúng ta. Gia
đình tôi thật may mắn đã định cư ở vùng nầy một
thời gian khá lâu rồi. Tôi ước gì mình là họa sĩ để
ghi lại những hình ảnh trước mắt hay thi sĩ để sáng
tác những vần thơ lai láng mượt mà, diễn tả những
ý tình sâu lắng trước một bức tranh thiên nhiên sống
động. Nhưng mơ ước vẫn chỉ là mơ ước.
Nhớ lại ngày xa xôi ấy, tôi học lớp nhất, rồi
học luyện thi vào Đệ Thất trường Trưng Vương.
Chắc các bạn cùng thời với tôi còn nhớ chứ ạ. Hình
như là ba môn Luật Văn, Toán và Sử Ký thì phải.
Sử Ký thì phải học thuộc lòng thôi. Toán thì
Ba tôi kèm riết. Cứ động tử lại vòi nước, rồi lại
động tử ! Còn Luận Văn thì thôi chịu ! Ba tôi tiên
đoán chắc đề thi chỉ xoay quanh tả cྣnh, tả người
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thôi. Con đừng lo
quá. Ba tôi mua
một lô sách Toán
và Luận Văn bắt
phải làm mỗi ngày
và đọc nhiều lần
cho nhớ. May quá,
Trời thương, Phật
độ, đề thi Toán là
động tử, người đi
sau bắt kịp người
đi trước trong bao
lâu. Đề Luận Văn
thì tả một người
mà em biết. Tôi
mừng quá, nhớ
ngay đề tài tả một ông Tàu tên Liu Xing Sang. Tôi
đã đọc đi đọc lại bài nầy trong cuốn Luận Văn mẫu
rồi ,Ngon ơ !!! Tôi vừa làm bài Luận vừa thầm cám
ơn Ba tôi. Tôi còn không quên bỏ một vài câu và sửa
lại lời văn ít câu khác, sợ lỡ các giám khảo chấm thi
biết tôi cọp nguyên văn bài mẫu thì chết chắc.
May ơi là may, tôi trúng tuyển vào Đệ Thất
mà lại hạng khá cao các bạn ạ. Cả nhà mừng quá.
Ông anh lớn đải một chầu cơm Tàu ở một đại tủ
lầu trong Chợ Lớn. Bà chị tôi còn pha trò là nhờ có
Tôi mà cả nhà được thưởng thức một bửa cơm quá
thịnh xoạn, ngon tuyệt hảo. Còn Mẹ tôi nói bỏ công
Ba chờ con cả ngày ở Thảo Cầm Viên. Tôi còn nhớ
Ba tôi chở đi thi, còn Mẹ thì ra trước cửa khi Cha
Con xuất hành coi có bà nào mang bầu đi qua hay
võ chuối gì không !!! Hồi đó, Mẹ Tôi và một số các
bác bạn của Mẹ tin rằng đi thi mà gặp bà mang bầu
hay thấy võ chuối thì dễ bị trượt. Đúng là tin dị đoan
phải không các bạn.
Các bạn ơi, Tôi lan man quá, lạc đề mất rồi
!!! A khi nào có dịp, Tội sẽ hầu chuyện các bạn về
thời 7 năm trung học đầy hoa và mộng của Tôi nhe.
Trở lại những ngày học Luật , Tôi học Luật và Tôi
…làm gì ? Tôi chả dám mơ được như giáo sư Quách
Thị Nho (Tôi Học Luật và Tôi Dạy Luật) hay Luật
sư nầy, Thẩm Phán nọ. Ba tôi thường hay kể chuyện
về một người bạn thân của Ba với phong thái rất vui
và hãnh diện. Bác ấy là trạng sư vẫn sống ngòai
Hà Nội. Tuy rằng, Ba Tôi không nói ra, nhưng tôi
biết Ba càng vui hơn vì tôi theo ngành Luật. Thêm
vào đó, Tôi có duyên học Luật một phần vì sở làm
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của tôi tọa lạc rất
gần trường Luật
Sàigòn. Gần như
hàng ngày hay cách
một ngày , Tôi cuốc
bộ qua trường học
chừng 1 hay 2 giờ
đồng hồ hoặc lấy
thêm những bài in
roneo của các giáo
sư đem về nhà học,
rồi lại trở về làm
việc . Tôi đi qua
khúc đường Duy
Tân cây dài , bóng
mát . Rồi công viên
hồ nước Con Rùa. Hình ảnh nên thơ nầy đã là nguồn
cảm hứng của biết bao thi nhân mặc khách .
Xếp trực tiếp của Tôi là anh T, chị N , vợ
anh cũng làm cùng sở . Tôi cũng rất may là được
làm cùng sở. Tôi cũng rất may là được làm chung
với anh T. Tôi nhỏ tuổi nhất ở văn phòng nầy, lại
còn chịu khó đi học thêm thành ra các anh chị lớn
và thâm niên hơn, đa số đều thương mến và khuyến
khích việc học của Tôi . Nhất là anh T… Anh luôn
luôn nói đở cho Tôi mỗi khi có Xếp lớn hơn ghé
thăm văn phòng lúc Tôi vắng mặt . Em vẫn nhớ tới
và cám ơn anh chị T & N rất nhiều. Thỉnh thỏang
vào ngày lảnh lương, chúng tôi ra ngoài ăn tiệm sau
giờ tan sở, hoặc đôi khi trên đường đi học trở về
văn phòng , Tôi mua một ít bò bía hay cơm sườn
heo nướng rất ngon của bà Ba bán ngay xéo bên kia
cổng trường , về sở chia ăn ăn chung với các chị
đồng nghiệp. Tôi còn nhớ tên chị Luân, chị Ngọc
Anh , chị Thu. Tôi biết là gia đình anh chị T và N
có qua đây cùng thởi điểm 1975 như gia đình Tôi ,
nhưng chúng tôi mất liên lạc nhau từ dạo đó . Anh
chị ơi, bây giờ gia đình anh chị sống ở tiễu bang
nào , còn nhớ em không ?
Thế rồi Tôi đậu năm thứ nhất cử nhân Luật
Khoa. Ba Mẹ và gia đình Tôi mừng quá . Vừa đi
làm vừa đi học thế mà cũng đậu , tuy chỉ là hạng
Thứ thôi . Kể miễn đậu là được rồi !!!
Ba Mẹ tôi vui quá còn khoe với các bác hay
đến nhà chơi Đánh Chắn, Tổ Tôm gì đó. Ông anh
họ tôi chơi kí đầu Tôi chọc là bây giờ là Cô Cử. Tôi
nghĩ so với bấy giờ thi đậu một năm đại học có gì là
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đâu . Có lẻ trong đại gia đình Tôi thời đó , không kể
các ông Anh, cậu Em quá xuất sắc, thì Tôi là con gái
thi đậu vào trường trung học và đậu cử nhân Luật
đầu tiên chăng? Dầu thế nào đi nữa Tôi cũng làm
cho Ba Mẹ và các anh chị em trong nhà hãnh diện
và vui lây.
Những ngày tháng đẹp cứ trôi qua. Tôi vẫn
hằng ngày vửa đi làm vừa đi học. Năm thứ nhất , sĩ
số sinh viên trường Luật Sàigòn rất đông. Có hơn
hai chục ngàn sinh viên ghi danh học. Tuy nhiên, tỉ
số đậu lên năm thứ hai , rồi năm thứ ba , năm thứ tư
rất khiêm nhường. Tôi chọn theo ban Tư Pháp khi
lên năm thứ ba. Tôi sợ môn Dân Luật của Gs Vũ
Văn Mẫu nhất. Tôi thích môn kinh tế học của Gs
Nguyễn Văn Hảo.Rất may là năm nào Tôi cũng đậu.
Dĩ nhiên là hạng chót rồi.
Các bạn cùng trường Luật với Tôi nay mọi
người một nơi. Tôi thường hay liên lạc vối Phương
Nguyễn nhiều nhất. Bà chị họ Bạch Mai dễ thương
của tôi cũng học Luật luôn.. Chị cũng vừa làm ở
Điện Lực vừa đi học nên chúng tôi nói chuyện rất
tương đắc và thoải mái. Anh Luân, anh của BM và
anh Thông , anh của PN là hai anh bạn nối khố ở
Cao Đẳng Công Chánh. Nhưng khi có dịp về Nam
California, vợ chồng tôi thường ghé nhà BM và PN
chơi.
Mấy người bạnMấy người bạn thân cũng
tốt nghiệp khóa đào tạo nhân viên ngân hàng bốn
năm ở trường Lê Quí Đôn, đường Trần Qúy Cáp
rũ Tôi vào làm Ngân Hàng Quốc Gia. Ông anh Rể
có ý muốn giới thiệu Tôi vào làm ờ Ngân Hàng
Phát Triển Nông Nghiêp vì anh có người bạn làm
lâu năm ở đó.
Thời gian cứ tuần tự êm đềm trôi. Rồi Tháng
Tư Đen ụp đến. Đúng hai tuần lễ sau khi đặt chân
đến Hoa Kỳ , bà bảo trợ đưa Tôi tới Sở Lao Động
xin việc làm. Có ngờ đâu , một chi nhánh ngân hàng
địa phương đang cần một nhân viên người thiểu số .
Như trên Trời rơi xuống , Tôi có việc làm ngay ngày
hôm sau . Cám ơn Trời Phật phù hộ. Tôi có con còn
nhỏ, nên họ chịu cho Tôi làm part time. Cũng quá
tốt với tôi, vì vài tháng sau đó, Tôi ghi danh học ờ
một đại học cùng thành phố nơi vợ chồng Tôi cư
ngụ. Trường Humbotl State University. Một ngôi
trường rất đẹp , tọa lạc trên đình đồi thơ mộng,kế
bên thành phố hiền hòa ,nhỏ bé Arcata xinh đep.
Nhà Tôi ở bên này xa lộ 101. Băng qua cầu , bên kia
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Baùc Só Y Khoa

BUØI HÖÕU HOÀNG M.D.
CHUYEÂN KHOA NOÄI THÖÔNG

1661 BURDETTE DR., SUITE I, SAN JOSE, CA 95121
-

Toát nghieäp chuyeân khoa Noäi Thöong (Internal Medicine) taïi Woohull MMHC vaø Wyckoff Heights Hospital, New York City
Toát nghieäp baùc só toaøn khoa taïi ñaïi hoïc y khoa Saøigoøn naêm 1974
Nguyeân Trö ôûng Khoa Noäi Thöông vaø Nhi Khoa beänh vieän Thuû Ñöùc, Saøigoøn. Nhieàu naêm kinh nghieâm haønh ngheà taïi Thöû Ñöùc
Cöïu noäi truù beänh vieän ñaøn baø Thai Saûn taïi beänh vieän Nguyeãn Vaên Hoïc, Gia Ñònh
Baùc só ñieàu trò taïi Alexan Brothers Hospital vaø San Jose Medical Center , Hoäi vieân American College of Physicians.

Tel:
408-270-9642

CHUYEÂN TRÒ:

-Beänh Tim vaø Maïch Maùu: Ñau tim, Yeáu tim, Tim to, töùc ngöïc, hoài hoäp, xæu, cao maùu, hôû van tim, cöùng maïch maùu, choùng maët, khoù thôû, aùp huyeát cao, ngheõn tim, cao choresterol
- Beänh Phoåi: Ho khan, ho dai daúng, ho ra maùu, khoù thôû do yeáu phoåi, hen suyeån, söng phoåi, hen suyeån, söng phoåi, söng cuoáng hoïng kinh nieân, lao phoåi, nöôùc maøng phoåi
- Beänh Tieâu Hoaù: Loeùt bao töû, khoù tieâu, ôï chua, tieâu chaûy caáp tính vaø kinh nieân, taùo boùn, söng gan, vaøng da, tieâu ra maùu, giun saùn, phuø thuûng, saïn maät, vieâm tuùi maät, chai gan, kieát lî
- Beänh Thaän vaø Ñöôøng Tieåu:: Yeáu thaän, söng thaän, tieåu gaét , tieåu ra maùu, daét , saïn thaän, vieâm boïng ñaùi, baáât löïc, lieät döông, yeáu sinh lyù.
- Beänh Noäi Tieáât vaø Bieán Döôõng: Beänh tieåu ñöôøng, böôùu coå, maäp phì, suït caân, muïc xöông, caùc beänh veà xöông khaùc
- Beänh Thaàn Kinh: Nhöùc ñaàu kinh nieân, phong xuø, choùng maët, teâ tay, teâ chaân, run tay, söng maøng oùc, vieâm tuyû.
- Beänh Nhieãm Truøng: Caûm cuùm, beänh hoa lieãu (laäu, giang mai, moàng gaø), SIDA (AIDS) , soát reùt, lao xöông, vieâm hoïng, vieâm ruoät, vieâm cô, caùc beänh nhieãm truøng khaùc
- Beänh Dò ÖÙng: Ngheït Muõi, nhaïy muõi, ngöùa muõi, vieâm xoang muõi kinh nieân, ngöùa maét , ngöùa cuoáng hoïng, dò öùng do ñoà aên, caây coû, buïi...noåi meà ñay, ban , ngöùa da.
Ñaëc bieät thöû nghieâm dò öùng (immunotherapy)
- Beänh Maùu: Thieáu maùu, loaõng maùu, truy taàm ung thö maùu, dö maùu
- Beänh Phong Thaáp vaø Ñau Nhöùc: Nhöùc ñaàu, ñau coå, ñau vai, ñau löng kinh nieân, ñau khôùp, ñau baép thòt.
- Beänh Ngoaøi Da: Muïn, lang ben, gaàu, laùc, muïn coùc, nhieãm truøng da, da khoâ, da nhôøn, moùng tay chaân nhö: lôû, deã gaõy, tröùng caù.
- Caùc Beänh Maét, Tai, Muõi, Hoïng:
- Beänh Phuï Nöõ: Huyeát traéng , kinh nguyeät khoâng ñeàâu,, ñau buïng kinh nieân, ñau ñaây chaèng
- Y Khoa Phoøng Ngöøa: Truy taàm vaø phoøng ngöøa ung thö ngöïc, töû cung, buoàng tröùng, ruoät giaø, phoåi, tieàn lieät tuyeán, khaùm toång quaùt haøng naêm
- Tieåu Giaûi Phaåu: May veát thöông, moå muïn boïc, böôùu döôùi da.

PHOØNG MAÏCH ÑÖÔÏÏC TRANG BÒ DUÏNG CUÏ ÑIEÄN TÖÛ:
-

MAÙY ÑO ÑIEÄN TIM
MAÙY ÑO CHÖÙC NAÊNG PHOÅI (Spirometer)
THÖÛ MAÙU, THÖÛ NÖÔÙC TIEÅU, THÖÛ ÑAØM
THÖÛ ÑÖÔØNG TRONG MAÙU

Baùc Só

-

Chuyeân trò caùc beänh kinh nieân cuûa ngöôøi giaø
Khaùm nhaäp hoïc, chích ngöøa
Chích vaø uoáng ngöøa tröôùc khi ñi du lòch
Saên soùc beänh nhaân khi nhaäp vieän
Nhaän laøm baùc só gia ñình
Nhaän

GIÔØ LAØM VIEÄC:
Thöù Hai, Ba, Naêm,Saùu: 9am-6pm
Thöù Tö:: 9am- 12pm
Thöù Baûy: 9am - 12pm
Nghæ Chuû Nhaäât

Medical - Medicare - Baûo Hieåm

BUØI VAÊN RAÄU

Y KHOA TOÅNG QUAÙT Y KHOA GIA ÑÌNH
DIPLOMATE AMERICAN BOARD OF FAMILY PRACTICE

CHUYEÂN TRÒ:
-

27 S. 13 th STREET, SAN JOSE, CA 95112
(Goùc ñöôøng soá 13 vaø Santa Clara)

Caùc beänh noäi khoa, ngöôøi lôùn, treû em
Beänh phoåi, ho, suyeãn, khoù thôû
Thieáu maùu, cao aùp huyeát
AÊn khoâng tieâu, ôï chua, ñau bao töû
Caùc chöùng hoài hoäp, töùc ngöïc, ñau tim
Caùc chöùng ñau nhöùc, khôùp xöông, thaáp khôùp
Tieåu ñö ôøng, môõ cao trong maùu
Nhöùc ñaàu, maât nguû, choùng maët
Beänh treû em, noùng soát, tieâu chaûy
Khaùm beänh nhaäp hoïc, chích ngöøa
Caùc beänh ngoaøi da, phong ngöùa, dò öùng
Beänh thaän, nhieãm truøng ñöôøng tieåu

Tel: 408-298-6706
- Beänh ñaøn baø, huyeát traéng, roái loan kinh nguyeät,
treã kinh, maát kinh.
- Truy taàm ung thö ngöïc, coå töû cung
Khaùm PAP ñònh kyø
- Ngöøa thai, khaùm thai, theo doõi thai kyø
- Tieåu giaûi phaåu, caét boû caùc loaò böôu da, da qui ñaàu
muïn ruoài, muïn coùc
- Thöû nghieäm taïi phoøng maïch

NHAÄN KHAÙM SÖÙC KHOEÛ, CHÖÙNG GIAÁY ÑEÅ LAØM THEÛ XANH
, THEO DOÕI BEÄNH KHI NHAÄP VIEÄN
NHAÄN LAØM BAÙC SÓ GIA ÑÌNH,
BAÙC SÓ ÑIEÀU TRÒ TAÏI BEÄNH VIEÄN REGIONAL MEDICAL CENTER

GIÔØ LAØM VIEÄC:
Thöù Hai - Thöù Saùu: 9am-6pm
Thöù Baûy: 9am - 1pm
Nghæ Chuû Nhaäât
Coù nhaân vieân tröïc ñieän thoaò

NHAÄN MEDICAL VAØ TAÁÂT CAÛ CAÙC LOAÏI BAÛO HIEÅM PPO,EPO,HMO
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là nhà Ba Mẹ Tôi ngay sát chân đồi trường học. Bà
bảo trợ khuyên nên ghi danh học Luật lại. Tôi quyết
định đổi sang ngành Búiness Accounting. Ngành
nầy cũng phù hợp với công việc của Tôi hơn. Vả
lại , với khả năng Anh ngữ hạn hẹp của tôi, chắc
cũng khó mà học theo ngành Luật được. Tôi nhớ cả
lớp chỉ có một mình Tôi là người Việt Nam, có một
cô bạn người Tàu tên Judy. Ba Mẹ Judy là chủ một
tiệm ăn Trung Hoa ở thành phố Eureka kế cận. Gs
môn Computer.Science là Ba Cheng. Học môn nầy
với Gs Chen ,Tôi nhớ là khó hiểu hơn với những
môn học mà Tôi học với các Gs Mỹ trắng . Còn nhớ
ngày đầu tiên, tôi không nhận ra khi Gs điểm danh
đến tên Tôi !!!
Thế là cứ mỗi sáng tinh sương, Tôi đem con
qua nhờ Ba Mẹ coi sóc. Sau đó đi làm , rồi đi học
. Ngày đầu đi làm , Tôi phụ trách đếm tiền Food
Stamps. Chưa quen việc, nên Tôi cứ phải dùng ngón
tay thấm nước miếng cho tiền đở dính vào nhau.
Cô supervisor thông cảm, cho Tôi hộp sponse thấm
nước. Cô còn dặn Tôi phải Watch your English!
Chiều Bố cháu đón con về. Có một lần mệt quá ,Tôi
quên dùng lại ở bãng Stop. Về gần tới nhà Tôi mới
phát hiện có cảnh sát theo sau. Tôi trình bày sơ hoàn
cảnh của Tôi lúc đó. Hú hồn, Tôi được tha các bạn
ạ. Tôi thấy hình như cảnh sát hồi đó dễ thông cảm
với dân hơn bây giờ.
Trãi qua năm tháng, dòng đời cứ trôi. Các
con Tôi lớn khôn vào đời. Tôi cám ơn công ơn Cha
Mẹ sinh thành dưỡng dục Tôi và cả các con Tôi nữa.
Chúng nói và viết tiếng Việt lưu loát là nhờ sống với
ông Bà Ngoại và Cậu lúc còn thơ.
Các bạn còn thắc mắc hỏi : Tôi Học Luật và
Tôi ...làm gì? Xin trả lời Tôi học Luật và Tôi...giúp
Chồng, nuôi Con, bế Cháu.
Cám ơn anh chị Nguyễn Vạn Bình & Mã
Phương Liễu luôn sốt sắng và nhắc nhở vợ chồng
tôi tham dự Dạ Tiệc Hội Ngộ Mùa Thu vào đầu
tháng mười tới đây. Chúng tôi hy vọng sẽ gặp lại
thêm nhiểu các Thầy Cô kính yêu và các bạn đồng
môn thân thương sau hơn 40 năm xa quê hương ,
xa mái trường Luật thân yêu ngày xa xưa ấy. Thân
chúc Dạ Tiệc Hội Ngộ Mùa Thu Luật Khoa thành
công mỹ mãn../.
NGUYỄN THU LÊ
San Jose, August, 2015
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GIỖ THÂN PHỤ (2)
(Thương về Thân Phụ
Nguyễn Vạn An tạ thế ngày 16/9/1997)
Giỗ Mẹ vừa qua đến giỗ Ba
Thời gian vùn vụt cứ như là
Thời gian trôi mãi không ngừng bước
Khóc Mẹ, thương Ba mắt lệ nhòa
Tháng Hạ qua mau sắp hết rồi
Thu nào mới đó đã chia phôi
Sao dời vật đổi hoài xa cách
Tiễn bước Ba đi thấy rã rời
Bao năm chưa cạn giòng thời gian
Ngày ấy Ba đi lá đổi vàng
Đưa tiễn lòng con buồn héo úa
Sầu nào sao mãi vẫn chưa tan
Thu nay lại đến nắng hanh vàng
Lá rụng bên đường như khóc than
Tiếc nhớ khôn nguôi tình phụ tử
Mây sầu ảm đạm một màu tang
Thu lại về đây nơi xứ người
Bao năm cách biệt có nào nguôi
Mồ Ba rêu phủ nằm yên nghỉ
Nghĩ đến thương về mắt lệ rơi
Ngày xưa Ba dạy cách làm thơ
Giờ khóc thương Ba cảnh dưới mồ
Đau xót lòng con từng nét chữ
Bài thơ vĩnh biệt có đâu ngờ
Lời yêu vụng dại viết cho Ba
Giờ đã chia xa dấu lệ nhòa
Giọt lệ trong thơ còn đọng lại
Xin còn kỷ niệm tháng ngày qua
			

Nguyễn Vạn Thắng
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ĐÃ MANG LẤY NGHIỆP VÀO THÂN
“ Kiều - Nguyễn Du ”

LÊ TRUNG HIẾU
CSV Đại Học Luật Khoa Saigon
CSV Quốc-Gia Hành-Chánh

Trước mặt nhà Minh là công viên thành phố.

Người lớn tuổi thường đến đây để tản bộ trên những lối
mòn dịu mát dưới những tàng cây cổ thụ. Minh bước
qua bên kia đường và đi về phía bãi cỏ cho phép chó
chạy rông. Từ ngày bãi cỏ này hình thành, người dắt chó
đi dạo trên các lối mòn trở nên hiếm hoi. Bây giờ cho
dẫn chó trên một quãng đường ngắn trong công viên,
khi đến bãi cỏ, chó được tháo dây xích và tha hồ chạy
theo ý thích. Sau một hồi nô đuà, chó giải khát tại những
vòi nước trong lành. Những vị chủ chó ngồi trên ghế
đá chuyện trò với nhau, giúp chó uống nước hoặc trông
chừng thấy chó thả “droppings,”xuống, vội vã đến lấy
bao và găng tay plastic có sẵn ở cổng ra vào để hốt phân
rồi liệng vào thùng rác. Nhờ vậy những người đi bộ trên
những lối mòn hay bước đến nghỉ ngơi trên gốc cây hoặc
ghế đá không phải nhìn xuống chân để tránh “ mìn “ như
khách bộ hành đi trên các đường phố ở Paris. Đời sống
dễ chịu hơn với sự chăm sóc vệ sinh môi trường của
thành phố, tôn trọng nhân quyền và lòng nhân đạo của
người dân địa phương đối với súc vật. Minh nhìn quanh
cảnh trí và cảm thấy sự quen thuộc những tàng cây, thảm
cỏ, những khu vực cắm trại và sân chơi thể thao làm
cho công viên thu hẹp lại. Lúc ban đầu khi mới định cư,
Minh thấy công viên này thật là rộng rãi và phải trải qua
rất lâu mới đi giáp một vòng, nhưng nay chỉ khoảng 20
phút là chàng đi hết một vòng sau bữa cơm chiều. Theo
thời gian, khung cảnh sống trở nên thân thương hơn và
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nhỏ hẹp hơn. Nhưng nỗi buồn xa nhà, xa quê hương lại
trở nên thấm thía nhiều hơn. Mới ngày nào, từ khi đổi
đời đến nay đã bốn mươi năm. Một khoảng thời gian của
gần hơn hai thế hệ vẫn còn in dấu những biến cố lịch sử
xảy ra trong cuộc đời chàng. Minh không thể nào quên
được. 						
Thật vậy, chàng nhận thấy trong khoảng thời
gian 40 năm vẫn tồn tại tính chất cố định của chủ nghĩa
Cộng Sản Việt Nam. Trong khi cuộc đời trôi nổi của
chàng trải qua nhiều gian khổ từ khi miền Nam Việt Nam
bị Cộng Sản miền Bắc thống trị. Từ một thanh niên trí
thức với biết bao nhiêu mộng ước đem sở học của mình
phục vụ dân tộc và phát triển đất nước, chàng trở thành
một người tù trong những trại lao động khổ sai,và kéo lê
cuộc đời câm điếc trong một xã hội phân chia giai cấp
trong một khoảng thời gian dài 10 năm trước khi định
cư ở Mỹ. Trái với ý nghĩ ban đầu, một nước Mỹ tự do
và tân tiến sẽ cho chàng cơ hội làm lại cuộc đời, thực tế
cho thấy cơ hội thăng tiến có sẵn nhưng con người phải
phấn đấu để nắm lấy cơ hội đó. Đây là một chặng đường
chông gai và đầy thử thách. Điều may mắn là thượng đế
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cho chàng lòng kiên nhẫn và nhận thức: ta phải quên
“cái tôi của mình” để làm lại từ đầu. Ngày nay, chàng
đã về hưu và đang sống cuộc đời nhàn hạ trong vùng
phụ cận thành phố San Jose, California. Để tạo cơ ngơi
cho cuộc sống thanh thản này, đôi khi chàng cảm thấy
nội tâm đôi co giữa hai xã hội đầy kịch tính: một xã hội
tàn bạo, độc tài và phân chia giai cấp … của người cùng
chủng tộc Việt trên quê hương và một xã hội nghĩa hiệp
tiềm tàng tinh thần cạnh tranh. Hai xã hội, một thuộc
về quá khứ của quãng đời khi chàng còn sống ở trong
nước; và một là thực tế chàng đang sống và đối diện với
những âu lo về sức khoẻ, tuổi già cô đơn xen lẫn với hy
vọng về tương lai của con cháu tại đất nước tạm dung.

Các Gs Phan Tấn Chức, Vũ Văn Mẫu, Nguyễn Cao
Hách, Nguyễn Huy Chiểu, Vũ Quốc Thông

****
Droit Comparé và thực tập trong đệ nhị bán niên. Ngoại
Bốn mươi năm đã qua kể từ khi đổi đời, Minh trừ môn Kinh Tế Học, các môn khác đều có giáo sư khai
nhớ lại …
khóa. Sinh viên bàn tán và tìm hiểu ai sẽ là giáo sư diễn
giảng môn này. Khoảng một tuần sau, thông cáo của
Trước khi lãnh thổ Việt Nam Cọng Hòa bị rơi trường cho biết giáo sư Vũ Quốc Thúc đảm trách môn
vào tay Cọng Sản Bắc Việt vào cuối tháng 4/1975, Minh này. Ngay ngày đầu, sinh viên theo học rất đông, ngồi
theo học Đại Học Luật Khoa Saigon và làm công bộc cho chật cả giảng đường C, tràn ra nhà để xe và quán cà phê
dân. Chàng khởi sự cuộc đời của một sinh viên Luật vào bà Chi ở bên hông và phía sau trường. Minh và một số
đầu niên khóa 1963-1964. Năm học này khai giảng trễ, đồng môn nhận thấy nét mặt giáo sư Thúc đầy vẻ ưu tư
vào khoảng cuối tháng 11/1963. Trường học bị đóng cửa và trầm ngâm lạnh lùng. Song ông trở nên linh hoạt khi
dưới thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm vì đa số sinh viên giảng bài, chen lẫn kinh nghiệm thực tế vào lý thuyết
và học sinh tham gia vào cuộc tranh đấu của Phật Giáo để làm rõ ý nghĩa của những tư tưởng trừu tượng. Bài
chống chính quyền với lý do “kỳ thị tôn giáo.” Đại Học giảng của ông mạch lạc, hấp dẫn và dể hiểu, sinh viên im
Luật Khoa Saigon trở nên trung tâm đấu tranh của sinh lặng nghe và ghi chép. Hầu như không ai bỏ ra về nửa
viên nam nữ với những cuộc hội thảo về tình hình đất chừng mặc dầu đây là một giảng đường tự do (auditoire
nước, xuống đường chống chính phủ và bãi khoá. Đặc libre). Minh lĩnh hội sự khác biệt giữa các lý thuyết kinh
biệt trong thời gian này, giáo sư Vũ Văn Mẫu cạo đầu và tế của hai chủ nghĩa Tư Bản và Cọng Sản. Điều thâm
từ chức Bộ Trưởng Ngoại Giao để phản đối “chính quyền nhập vào trí não của chàng là Cọng Sản chủ trương sử
đàn áp Phật Giáo.” Giáo sư Mẫu đến Đại Học Luật Khoa dụng bạo lực để đấu tranh giai cấp, giai cấp vô sản nắm
Saigon tham dự hội thảo với sinh viên trong bộ áo cà sa chính quyền và xây dựng thượng tầng kiến trúc trên hạ
và cái đầu trọc lóc, được sinh viên đón tiếp nồng hậu và tầng cơ sở. Lên năm thứ hai, chàng lại may mắn học môn
công kênh vào trường. Sau khi trường học mở cửa lại, Kinh Tế với giáo sư Thúc, môn Hành Chánh với giáo
một sự thay đổi lớn trong hội đồng khoa xảy ra, giáo sư sư Nguyễn Độ, môn Dân Luật với giáo sư Nguyễn Tấn
Nguyễn Cao Hách được bầu làm khoa trưởng thay thế Thành, môn Hình Luật với giáo sư Nguyễn Huy Chiểu,
giáo sư Vũ Quốc Thúc. Lời đồn đoán trong giới sinh môn Kinh Tế Việt Nam với giáo sư Hồ Thới Sang, môn
viên Luật cho rằng giáo sư Thúc từ chức vì ông không Tài Chánh Công với giáo sư Lê Đình Chân và môn Danh
dứt khoát lập trường trong cuộc tranh đấu của Phật Giáo; Từ Kinh Tế với giáo sư Trần Thiên Vọng. Minh nhận
hơn nữa, ông từng làm Bộ Trưởng Giáo Dục, Thống Đốc thấy bài giảng của giáo sư Thúc đặt trọng tâm vào những
Ngân Hàng Việt Nam, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Kinh Tế đặc thù của các nền kinh tế kế hoạch mà sinh viên sẽ có
Quốc Gia và là nhân vật chủ yếu sọan thảo hai kế hoạch thể sử dụng để soạn thảo kế hoạch phát triển cho nền
ngũ niên dưới thời Đệ Nhất Cọng Hoà.
kinh tế quốc dân trong tương lai. Vào thời gian này,
Sau thời gian xáo trộn chính trị, sinh viên trở lại Cộng Sản gia tăng cường độ chiến tranh. Vùng thôn quê
trường với kỳ vọng “một chế độ mới thực sự dân chủ” sẽ trở nên bất ổn vì “Ấp Chiến Lược” dưới thời chế độ cũ
được thực hiện ở miền Nam Việt Nam. Minh quyết tâm đã bị “Chính Quyền Quân Nhân Cách Mạng” phế bỏ, tạo
theo đuổi ngành Luật với lý do này. Sinh viên Cử nhân một lổ hổng an ninh và chính trị. Lúc bấy giờ dư luận
Luật Khoa năm thứ nhất học các môn toàn niên: Dân mới nhận thức hiệu quả của “Ấp Chiến Lược” trong cuộc
Luật, Pháp Chế Sử, Quốc Tế Công Pháp, Kinh Tế Học chiến Quốc - Cọng. Mặc dầu Cọng Sản ra sức tàn phá
và các môn bán niên như Luật Hiến Pháp, Élements de nông thôn, dưới thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm, nền
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Văn Phoøng Nha Sĩ

LIEÂM NGUYEÃN Ms, DDS
TOÂ NGOÏ
AÅN, M.D.
MAIC ANH
LEÂ, DDS
TOÂ RICH MINH
LUAÂTUÙ
N,LEÂ
M.D.
JAMES
, DDS

60 SENTER RD, SAN JOSE, CA 95111

Tel : (408) 224-2222
IMPLANT - IMPLANT - IMPLANT
Troàng Raêng Voâ Haøm
WISDOM/ IMPACT TOOTH EXTRACTION
Nhoå Raêng Khoân
ALL PHASES OF GENERAL DENTISTRY

VAÂN TRAVEL

Khai tröông göûi tieàn
Saøi Goøn: 1%
Tænh: 1%

2483 ALVIN AVE, SAN JOSE, CA 95121

Tel: (408) 270-9890

,

- Nhaän chuyeån tieàn veà VN leä phí haï
Giao tieàn trong voøng 24h
- Chuyeân baùn veù cuûa taát caû haõng bay. In veù taïi choã
- Visa VN trong voøng 24h. Mieãn thò thöïc VN

GIÔØ MÔÕ CÖÛA:
Mon - Sat: 9:30am - 6:OOpm
Sun: Closed

VEÙ MAÙY BAY, TOURS, CHUYEÅN TIEÀN
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Luaät Khoa VN taïi Baéc Cali. 2015

BAÙC SÓ Y KHOA GIA ÑÌNH

187

kinh tế Việt Nam vẫn vững vàng, rõ rệt nhất là Việt Nam
tự túc lúa gạo và thực phẩm. Từ đầu thập niên 1960, Việt
Nam thực hiện xuất cảng gạo, cao su, gỗ, hải sản... Đồng
bạc Việt Nam rất có giá trị, một USD chỉ đổi được 60
Đồng Việt Nam. Có thể nói đây là thành qủa của các kế
hoạch kinh tế -tài chánh mà người góp công soạn thảo
là giáo sư Vũ Quốc Thúc trong các chức vụ Giám Đốc
Viện Hối Đoái, Thống Đốc Ngân Hàng và Cố Vấn Tổng
Thống về kinh tế-tài chánh. Bản thân Minh nghiệm rằng
ưu tư về đất nước của giáo sư Thúc thể hiện qua giảng
văn của ông dành cho sinh viên năm thứ hai ban Cử
Nhân Luật và ban Cao Học Kinh Tế. Trong những năm
học này, Minh học được phương pháp tổng quát về soạn
thảo kế hoạch kinh tế trong đoản kỳ và trường kỳ, và các
kế hoạch kinh tế đang áp dụng tại hai nước Hoà Lan và
Liên Xô. Là một nước tư bản nhỏ ở Châu Âu, Hoà Lan
thực hiện kế hoạch kinh tế mềm dẽo. Chính quyền Hòa
Lan chủ trương xây dựng hạ tầng cơ sở để phục vụ sản
xuất. Phần lớn đất đai của Hòa Lan thấp hơn mặt nước
biển nên việc xây dựng đê điều và giao thông vận tải đòi
hỏi đầu tư lớn. Chính quyền Hòa Lan đảm trách việc
soạn thảo và thực hiện những đại công tác quan trọng
này. Đối với các lãnh vực kỹ nghệ, canh nông và dịch
vụ, công dân có toàn quyền thực hiện, doanh lợi tuân
theo quy luật thị trường. Chính quyền chỉ can thiệp khi
có sự bất trắc để điều hòa cung cầu và giá cả đối với
những mặt hàng cần thiết cho đời sống hay những công
trình dài hạn đòi hỏi số vốn đầu tư lớn. Trái lại, Liên
Xô thực hiện kế hoạch kinh tế cứng rắn trong đó chính
quyền là chủ nhân ông mọi tư liệu sản xuất và người dân
phải thực hiện sản xuất theo chỉ tiêu của nhà nước. Nông
dân, công nhân là những người làm công cho nhà nước
thông qua các công ty quốc doanh và hợp tác xã. Giá cả
sản phẩm không do thị trường định đoạt theo luật cung
cầu mà chỉ tính toán theo giá trị của số thời gian làm ra
sản phẩm. Yếu tố doanh lợi bị bỏ quên nên năng suất lao
động thấp, hậu qủa là người dân trong xã hội cọng sản
phải sống trong sự thiếu thốn.
Thời kỳ quân nhân nắm chính quyền, chiến
tranh lan tràn vùng nông thôn nên sản xuất lúa gạo hầu
như bị đình trệ. Để bù đắp cho sự thiếu hụt lương thực,
chính phủ cho nhập cảng gạo của Mỹ. Điều này tạo ra
một nổi buồn trong lòng Minh. Miền Nam Việt Nam với
đồng bằng sông Cửu Long từ lâu là vựa gạo của cả nước,
thế mà nay chiến tranh làm cho người dân Việt phải tiêu
thụ gạo nhập cảng. Minh nhớ lại thời gian trước hiệp
định Genève 1954, Việt Nam dưới thời Quốc Trưởng
Bảo Đại (1947-1954) cũng lâm vào cảnh chiến tranh,
nhưng vùng nông thôn vẫn cung cấp gạo cho vùng đô
thị, dân Việt không phải tiêu thụ gạo nhập cảng. Thực tế
này khiến Minh suy nghĩ nhiều về những bài học kinh
tế của giáo sư Nguyễn Cao Hách ở năm thứ ba. Thay vì
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giảng giải lý thuyết, giáo sư Hách đưa ra những trường
hợp điển hình với những mô hình phát triển kinh tế dựa
trên toán học với những số liệu định lượng cụ thể về dân
số, tài nguyên của vùng địa lý, kỹ thuật, cơ cấu tiền tệ, tỷ
lệ thất nghiệp, tỷ lệ lạm phát, tỷ giá tiền tệ v.v… Những
yếu tố này sẽ quy tụ thành những phương trình phát triển
Việt Nam một khi chiến tranh chấm dứt. May mắn đến
với Minh khi chàng theo đuổi ban Cao Học Kinh Tế.
Chàng lại được học môn Kinh Tế Thâm Cứu (l’ economy
approfondie) với giáo sư Vũ Quốc Thúc, Cơ Cấu và Mô
Hình Phát Triển Kinh Tế với giáo sư Nguyễn Cao Hách,
Lịch Trình Học Thuyết Kinh Tế với giáo sư Châu Tiến
Khương, Toán Học Cho Kinh Tế Gia ( Mathématiques
pour les économists) với giáo sư Phan Tấn Chức và Kinh
Toán Học (économetric) với giáo sư Phạm Văn Thuyết.
Chàng còn nhớ vào khoảng cuối năm 1966, trong một
buổi học, giáo sư Thúc cho biết giáo sư được mời tham
dự vào phái đoàn chính phủ Việt Nam Cọng Hòa để
họp với phái đoàn Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Tổng
Thống Lyndon B. Johnson, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mc
Namara, kinh tế gia Walt Rostow, thượng nghị sĩ David
Lilienthal - chủ tịch Ủy Ban Năng Lượng Nguyên Tử
Hoa Kỳ, chủ tịch công ty Development & Resources. Đặc
biệt là ông David Lilienthal xa lạ với chính trường Việt
Nam, nhưng ông ta là người lãnh đạo một cơ quan tự trị
đảm trách thực hiện kế hoạch phát triển một vùng đất đai
rộng lớn đến 80,000 dặm vuông (square miles) bao gồm
sáu tiểu bang Hoa Kỳ: Tennessee, Alabama, Georgia,
Kentucky, Mississippi, North Carolina và Virginia. Dân
số toàn vùng lên đến 9 triệu người. Cơ quan này có tên là
Tennessee Valley Authority (TVA). Sự hình thành TVA
xuất phát từ hoàn cảnh đặc biệt của Hoa Kỳ. Vào năm
1932, Hoa Kỳ đang sa lầy vào tình trạng Đại Suy Thoái
(Great Depression). Để cứu vãn nền kinh tế, Tổng Thống
Franklin Rosevelt đề nghị một biện pháp táo bạo nhằm
chỉnh trang vùng thung lũng sông Tennesse. Ông yêu cầu
Quốc Hội biểu quyết một đạo luật cho phép thành lập
một công ty (corporation) công quản nhưng có đầy đủ
quyền hạn linh động (flexibility) và sáng kiến của một
công ty tư để phát triển vùng thung lũng Tennessee. Đây
là một vùng hoang tàn, đất đai cằn cổi, bị xói mòn và
sụt lở vì bị khai thác bừa bãi trong một thời gian quá lâu.
Trong những năm đầu, TVA đã xây dựng nhiều đê và đập
nước để điều hòa mực nước sông và chống lụt, cải thiện
hệ thống lưu thông đường thủy và thiết kế nhà máy điện.
Về canh nông, TVA quảng bá phân bón, hướng dẫn nông
dân phương pháp canh tác để nâng cao năng suất mùa
vụ, tái trồng rừng, kiểm soát nạn cháy rừng và cải thiện
môi trường sống cho thú vật và cá. Điều thú vị là thung
lũng Tennessee thay đổi hẳn bộ mặt nhờ vào những nhà
máy điện do những đập nước TVA vận hành. Điện năng
và những vật dụng tân tiến tạo cho người dân cuộc sống
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Gs Vũ Quốc Thúc
thoải mái hơn, khả năng sản xuất cao hơn, khiến nhiều
nhà máy có thể hoạt động trong vùng và tạo nhiều công
việc.
Theo giáo sư Thúc, đa số thành phố và làng mạc
ở Việt Nam đều ở hai bên bờ sông. Tiềm năng của những
con sông này rất lớn, đặc biệt dòng sông Cửu Long có
nhiều phù sa giúp cho ruộng vườn phì nhiêu hơn và đem
lại cho người dân một nguồn lợi thủy sản đáng kể. Nhưng
lưu lượng của sông Cửu Long rất lớn vào mùa mưa nên
thường gây ra lụt lội. Một chương trình phát triển đồng
bằng sông Cửu Long tương tự như kế hoạch chỉnh trang
vùng thung lũng Tennessee ở Hoa Kỳ sẽ làm thay đổi
đời sống của người dân miền Tây Nam Bộ. Theo sự ước
tính của những chuyên gia Hoa Kỳ, đồng bằng sông Cửu
Long có khả năng cung cấp gạo cho tổng số dân toàn
vùng Đông Nam Á nếu được đầu tư đúng mức. Cũng
trong buổi học này, giáo sư Thúc cho biết ông có ý định
thành lập một công ty tư vấn kinh tế - tài chánh, mong
muốn nhiều sinh viên hợp tác làm việc và yêu cầu sinh
viên giữ kín chuyện này. Cũng như các bạn đồng môn,
một câu hỏi ám ảnh tâm trí Minh: trong lúc chiến trường
trở nên ác liệt, quân đội Mỹ đã tung quân vào Việt Nam,
vậy thì một nhân vật kinh nghiệm về phát triển vùng đến
Việt Nam để làm gì? Suy tư khúc mắc này chỉ để trong
đầu nhưng lại hy vọng một biến chuyển lớn và thuận lợi
cho VNCH sẽ xảy đến. Niềm vui tiềm tàng trong lòng
Minh: học kinh tế lại có cơ may làm việc với những bậc
thầy kinh tế trong giới trí thức Việt – Nam trong khi luật
động viên theo đuổi sau lưng. Vì vậy, ai cũng nghĩ “que
sera sera …”, đừng bận tâm nhiều vào thời cuộc, bây giờ
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cần chú tâm vào việc học để có mảnh bằng hộ thân trong
khi chưa bị gọi nhập ngủ. Lúc bấy giờ, sinh viên nào trên
18 tuổi thi đậu lên lớp sẽ được hoãn dịch một năm để
tiếp tục học, nếu thi hỏng kỳ thi cuối năm thì phải nhập
ngũ. Vì vậy, học là việc chính đối với Minh và các bạn
của chàng.
Nói về thi cử, Minh thấy Đại Học Luật khoa
Saigon duy trì một truyền thống đặc biệt. Nhà trường
đặt ra thể lệ rút thăm để chọn hai môn thi viết. Sinh viên
năm nào rút thăm hai môn thi cho năm đó. Cuộc rút
thăm được tổ chức ba ngày trước ngày thi viết. May mắn
cho Minh là một trong hai môn thi viết trong ba năm học
cử nhân đều có môn kinh tế. Sau khi đậu Cử Nhân, sinh
viên sẽ ghi tên học ban Cao Học Kinh Tế hoặc Cao Học
Tư Pháp hoặc Cao Học Công Pháp hoặc tập sự luật sư.
Ở mỗi năm cử nhân, sinh viên phải làm hai bài thi viết
trong thời hạn 3 giờ/môn, như vậy phải thi viết trong hai
ngày. Ở bậc cao học, sinh viên chỉ thi viết môn chính
trong thời hạn 5 giờ. Bên cạnh thủ tục bắt thăm môn thi
viết, trường Luật cũng có cách thức đặc biệt để niêm yết
kết qủa kỳ thi. Đối với thi viết, tất cả sinh viên dự thi
đều được nêu tên, song bên cạnh tên ghi số điểm với lời
bình vvđ (vào vấn đáp) hay hỏng. Đối với thi vấn đáp,
bên cạnh tên thí sinh có thêm từ “thứ” hay “hỏng”. Đa
số sinh viên đậu hạng thứ, rất ít người đậu bình thứ. Tên
những sinh viên thi đậu được niêm yết trong một bảng
gỗ lồng gương treo trước phòng học vụ. Ngoài ra những
sinh viên làm bài quá kém hay gian lận bị cấm thi cũng
được niêm yết trong một bảng gỗ tróc sơn cũ kỷ treo trên
bức tường của nhà vệ sinh ở phía sau trường. Sinh viên
nào yếu cũng lo sợ bị nêu tên trên bảng phong thần này.
Sau khi dự họp về, giáo sư Thúc cho biết chính
phủ Hoa Kỳ đồng ý tài trợ chương trình nghiên cứu kế
hoạch phát triển Việt Nam Cọng Hoà trong đoãn kỳ và
trường kỳ. Kế hoạch này sẽ được thực hiện ngay sau khi
chiến tranh chấm dứt. Kể từ năm 1964, chiến trường ở
miền Nam trở nên ác liệt hơn. Nhưng khi nghe tin từ các
đài phát thanh ngoại quốc như BBC và VOA loan tin
cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Việt tại Honolulu (tiểu bang
Hawaì) tiên đoán chiến tranh sẽ tàn lụi dần, hoà bình
sẽ được vãn hồi, Minh rất mừng cho tương lai của đất
nước. Minh hy vọng hai miền Nam-Bắc không còn đánh
nhau trên chiến trường mà sẽ nổ lực cạnh tranh với nhau
trên bình diện thương mại và kinh tế. Tin tưởng lạc quan
này khiến chàng không do dự tham gia vào việc soạn kế
hoạch dưới sự lãnh đạo của giáo sư Thúc. Niềm tin trở
nên mãnh liệt hơn khi chàng nhận thấy sự tham gia của
nhiều giáo sư kinh tế-tài chánh của Đại Học Luật Khoa
Sàigon, Đại Học Luật Khoa Huế, Trung Tâm Kỹ Thuật
Phú Thọ, Học Viện Quốc Gia Hành Chánh v.v… như
giáo sư Nguyễn Cao Hách, giáo sư Hồ Thới Sang, giáo
sư Lưu Mậu Thành, giáo sư Nguyễn Như Cương, giáo
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sư Phan Thiện Giới, giáo sư Nguyễn Ngọc Văn, giáo sư
Phạm Văn Thuyết, giáo sư Mai văn Lễ, giáo sư Nguyễn
Trường, Kỹ sư Nguyễn Sỹ Tín, Kỹ sư Nguyễn Kim Hiền,
Kỹ sư Lê Cảnh Túc, giáo sư Bùi Quang Khánh …Nhiệm
vụ của Minh là liên lạc với các cơ quan chính phủ và cơ
quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ (United States Agency
For International Development –USAID) để sưu tầm tài
liệu và viết working paper về hạ tầng cơ sở. Trong những
lần công tác tại các tỉnh ở miền Tây, Cao nguyên và
vùng Duyên Hải Trung phần, Minh nhận thấy uy tín của
giáo sư Thúc rất lớn đối với các viên chức chính quyền
VNCH ở địa phương và trung ương. Với giấy giới thiệu
công tác do giáo sư Thúc ký tên, Minh được những viên
chức có thẩm quyền trong việc lưu giữ tài liệu và quan
sát thực địa đón tiếp niềm nỡ. Minh cũng được sự đóng
góp ý kiến của họ vào kế hoạch. Minh cảm thấy chàng
được cuộc đời ưu đãi! Nào là công việc làm phù hợp
với sở thích và khả năng của mình, nào là được hưởng
lương cao và công việc xuôi chiều. Năm 1967, trong lúc
cả thầy lẫn trò hăng say làm việc, tin tưởng kế hoạch sẽ
hoàn thành đúng thời hạn ba năm và sẽ được chính phủ
chấp thuận cho thi hành thì một biến cố quân sự xảy
ra làm cho mọi người hoang mang và trở nên dè dặt…
Cộng sản tung ra một cuộc đánh phá trên tất cả các tỉnh
thành miền Nam Việt Nam vào dịp Tết Mậu Thân (vào
khoảng đầu tháng 2/1968). Cuộc tấn công này tác động
đến tâm lý của các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. Hội nghị Paris
được tổ chức vào khoảng tháng 5/1968 giữa Hoa Kỳ và
Cộng Sản Bắc Việt nhằm giải quyết cuộc chiến ở miền
Nam Việt Nam. Đến tháng …. hội nghị này mở rộng
với sự tham gia của chính phủ Việt Nam Cọng Hòa và
chính phủ Lâm Thời Miền Nam Việt Nam. Hy vọng hòa
bình sẽ đến trong tương lai rất gần, nhóm Nghiên Cứu
Kế Hoạch Hậu Chiến dồn mọi nổ lực hoàn thành bản
phúc trình để trình lên chính phủ VNCH và chính phủ
Hoa Kỳ. Trọng tâm của phúc trình là những công trình
chỉnh trang vùng hạ lưu sông Cửu Long: khơi dòng và
đào kênh để phù sa trôi ra biển, xây dựng hệ thống đê
hai bên sông để chận nước sông tràn vào đồng bằng để
có thể trồng trọt hai hay ba vụ mùa/năm, xây dựng một
số đê đập để điều hòa mực nước và ngăn chận nước mặn
xâm nhập nhằm gia tăng diện tích canh tác.
Nhưng niềm tin vào tương lai tươi sáng của
những chuyên viên nhóm Nghiên Cứu Hậu Chiến phai
dần do biến động từ chính trường Hoa Kỳ. Tình hình
chính trị biến chuyển với thế thượng phong của trào lưu
phản chiến ở Hoa Kỳ đã buộc Tổng Thống Lyndon B.
Johnson tuyên bố không ra tranh cử nhiệm kỳ hai. Sự
thắng cử của ông Richard Nixon đưa VNCH vào một
giai đoạn mới: Việt Nam Hoá Chiến Tranh. Mục đích
của sách lược này là để Mỹ rút quân đội về nước và
Việt Nam Cọng Hoà sẽ tự mình đương đầu với Cộng
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Sản. Kế hoạch hậu chiến và ý tưởng “hoà bình sắp ló
dạng” chỉ còn là một bóng mờ lùi dần vào quên lãng.
Giáo sư Thúc không ngần ngại cho biết ngân sách của
nhóm sẽ hết vào khoảng đầu năm 1970 và khuyên các
chuyên viên lo tìm công việc mới. Để tạo cho bản thân
một thế đứng vững chắc trong xã hội, Minh vừa làm việc
cho nhóm vừa ôn bài vở để thi vào ban Cao Học của Học
Viện Quốc Gia Hành Chánh. Tại đây, chàng được học
môn Hành Chánh với giáo sư Nguyễn Văn Bông, một
vị giáo sư uyên bác. Giáo sư Bông chia lớp thành nhiều
nhóm, mỗi nhóm hai hoặc ba người, sinh viên tự sắp
xếp nhóm với nhau. Mỗi nhóm sinh viên sẽ thuyết trình
một dề tài về hành chánh và chính trị, kế tiếp sinh viên
đặt câu hỏi và dựa trên câu hỏi để tranh luận với nhau
và sau cùng, giáo sư Bông nhận xét và giảng rộng thêm
những điểm khúc mắt và kinh nghiệm chính trường của
những chính trị gia nổi tiếng. Cách thức giảng dạy này
tạo không khí sôi nổi trong lớp học cho nên bài học rất
hấp dẫn. Minh còn nhớ lời khuyên của giáo sư Bông:
“Các anh là những công bộc của dân, đừng trông mong
nắm giữ chức vụ Tổng Giám Đốc hay Tổng Thơ Ký.
Các anh hãy tự rèn luyện, luôn luôn học hỏi để trở thành
những chuyên viên tài năng hoàn thành nhiều kế hoạch
phát triển đất nước và xây dựng một chế độ dân chủ
trong đó quyền đối lập được tôn trọng. Có đối lập mới
có dân chủ.”Chàng trở thành công chức chính ngạch vào
cuối năm 1970 và làm việc tại một tỉnh được mệnh danh
là “Địa Đầu Giới Tuyến.” Va chạm với thực tế tại thôn
quê, Minh nhận thấy ý kiến của giáo sư Thúc về việc
xây dựng ấp chiến lược là đúng đắn và quan điểm đối
lập chính trị của giáo sư Bông chưa được chính quyền
trung ương và địa phương áp dụng đúng mức. Dân quê
sống trong cảnh “một cổ hai tròng”. Họ phải chấp nhận
lối sống “thấp cổ bé miệng” để an toàn tính mạng và bảo
vệ tài sản. Mỗi lần chàng đi về địa phương để làm việc
với các viên chức xã ấp đều nhận được lời khuyên:“Buổi
sáng ông nên đến sau 9 giờ và buổi chiều ông nên đi về
khoảng hai giờ, vì sau khoảng thời gian này, bên ta kéo
quân về và địch bắt đầu xuất hiện.” Mùa hè đỏ lửa 1972,
Cọng quân Bắc Việt ngang nhiên vượt sông Bến Hải tiến
đánh tỉnh thành Quãng Trị, dân chúng hốt hoảng chạy về
Huế và sau đó họ được tạm cư tại Đà nẳng. Thành phố
Đà Nẵng bỗng nhiên có hai chính quyền địa phương, một
là thị xã Đà Nẵng và hai là Toà Hành Chánh tỉnh Quãng
Trị lưu vong. Hầu hết dân Quãng Tri được đưa về tá túc ở
Khu Chế Xuất Hoà Khánh. Khu này trước đây là căn cứ
quân sự của Mỹ. Họ xây dựng doanh trại và hạ tầng cơ
sở đầy đủ tiện nghi. Bộ Kinh Tế tiến hành chuyển đổi nó
thành khu chế xuất đầu tiên. Nhiều doanh nhân đã đầu tư
mua sắm máy móc và đợi đến tháng 12/ 1972 sẽ làm lễ
khánh thành. Nhưng công trình kinh tế này tạm ngưng để
lấy chỗ làm nơi tạm cư cho đồng bào Quảng Trị. Là một
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toà hành chánh với đầy đủ thẩm quyền quản hạt, nhưng
công việc chủ yếu là cấp phát lương thực-thực phẩm và
tiền cho mọi gia đình. Đang lúc Minh cảm thấy nhàm
chán với công việc, cơ duyên kế hoạch phát triển lại đến
với chàng. Bộ Nội Vụ gọi vào trình diện, cho biết chàng
được gởi qua Mỹ để học về Thuế. Chàng ngạc nhiên,
nếu là học về Thuế tại sao không chọn người bên bộ tài
chánh? Để chàng khỏi ngạc nhiên, viên chức của Tòa
Đại Sứ Mỹ giải thích như sau:
“Hoà đàm Paris đã ký kết, Hoa Kỳ đã rút hết
quân về nước. Từ nay trở đi, viện trợ quân sự sẽ giảm dần.
Chính quyền Tổng thống Nixon muốn chính phủ VNCH
tạo một nguồn tài trợ mới cho ngân sách địa phương, đó
là xây dựng hệ thống thuế thổ trạch. Tại Hoa Kỳ, thuế
thổ trạch là nguồn thâu quan trọng của các county (1).
Nó nguồn tài trợ chính cho các trường học trong thành
phố. Viện Institute for Property Tax Administration
thuộc trường đại học Unversity of Southern California gọi tắt là USC - sẽ huấn luyện ông về các phương pháp
tính thuế, thiết lập bản đồ thuế dựa vào không ảnh và
sử dụng computer để lập bộ thuế. Các nước Nhật Bản,
Nam Dương và Thái Lan đã thực hiện thành công kế
hoạch thuế này. Sau thời gian học tại trường, ông sẽ
được gởi đi tập sự tại văn phòng của nhiều Assesors
(2) ở San Diego, Los Angeles, Santa Barbara, Malibu,
Ventura, San Francisco và Denver (tiểu bang Colorado)
trước khi về lại Việt Nam. Tôi cũng để ông biết người
cầm đầu Assessor’s Office là một specialist trong ngành
thuế Property Tax và do dân bầu.“ Chương trình học khó
dễ chưa biết thế nào nhưng chàng cảm thấy lý thú được
du học ở Hoa Kỳ.
Thế rồi Minh giã từ Sàigon để đến Los Angeles
trở lại cuộc đời sinh viên tại University of Southern
California (USC). Sau gần một năm “dồi mài kinh sử”
ở Hoa Ký, Minh trở về nước vào dịp Tết 1975 (khoảng
cuối tháng January 1975). Chàng nắm vững phương
pháp tính thuế, cách thức lập bản đồ thuế và thủ tục
thu thuế. Tất cả những công việc đều phải tuân theo
tiến trình của luật định để người thọ thuế có thời gian
nghiên cứu so sánh mức thuế của những người ở trong
cùng một khu vực để làm đơn khiếu nại nếu họ cảm
thấy sai lạc hay không công bằng. Đối với phương pháp
tính thuế, Minh biết sẽ gặp nhiều sự chống đối từ nhiều
thành phần trong xã hội. Từ lâu, tại Việt Nam, thuế nhà
cửa và đất đai đánh theo giá thuê trong khi Hoa Kỳ tính
thuế theo ba phương pháp: phí tổn thay thế (replacement
cost), giá trị lịch sử (historical cost) và lợi tức đầu tư
(capitalization of income). Những phương pháp tính
thuế này liên quan trực tiếp đến các vấn đề dân luật,
hành chánh, công chánh, kỹ nghệ, canh nông v.v… Nếu
theo cách tính của Hoa Kỳ thì số tiền thuế thu được hằng
năm không những tăng lên gấp bội lần mà còn thúc đẩy
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doanh nhân, nông gia, các ngành dịch vụ và tiện ích …
đẩy mạnh sản xuất. Nếu họ ngưng hoạt động hay chỉ
hoạt động cầm chừng thì vẫn chịu cùng một thuế suất
đánh trên trị giá cơ sở sản xuất trong cùng một khu vực.
Thực trạng Việt Nam cho biết, theo một nghi định từ
hoàng đế Bảo Đại ban hành năm 1949 qui định giá thuê
nhà đất và cơ sở sản xuất hay kinh doanh đều không
được tăng lên. Qui định vẫn còn hiệu lực cho đến ngày
30/4/1975. Vì vậy, tại Sàigòn cũng như nhiều thành phố
lớn trên lãnh thổ VNCH, giá thuê nhà, đất rất rẽ. Vì vậy
số thâu về property tax không đáng kể, hơn nữa lại nhập
vào ngân sách quốc gia. Minh tiên liệu chính phủ sẽ gặp
nhiều khó khăn khi áp dụng biện pháp thâu thuế này.
Chàng đem về nước rất nhiều tài liệu về property tax
và mừng thầm chúng sẽ là “chìa khóa “giúp chàng thành
công trong công việc và cho chàng cơ may trình luận án
tiến sĩ tại trường Luật. Công việc đầu tiên của chàng tại
Bộ Nội Vụ là tổ chức lớp tu nhgiệp về Property Tax cho
các viên chức địa phương. Tưởng rằng lần này chàng “sẽ
chắp cánh lên mây” vì môn chàng học hoàn toàn mới đối
với ngành thuế vụ và các môn học giảng dạy tại Đại học
Luật khoa Saigon. Chàng mừng vì luật thuế ruộng vườn
và nhà cửa đã được Tổng Thống VNCH ban hành theo
quy định của luật ủy quyền của Quốc Hội. Cuộc tấn công
của Cọng Sản vào muà Xuân 1975 không những làm tiêu
tan sự nghiệp của chàng mà còn đẩy chàng vào chốn lao
tù, hằng ngày ăn lưng chén cơm hẩm độn sắn chai hôi
mùi mốc để lao động khổ sai trong những nhà tù ẩn mình
dưới danh nghĩa mỹ miều “học tập cải tạo.” Nghĩ đến
chữ “học” là chàng rùng mình, học quá lâu gần 7 năm
trời để lấy được mãnh giấy ra trại, rồi còn phải trình diện
công an phường trong vòng 24 giờ sau khi về nhà và chịu
bị quản chế trong vòng một năm hay hai năm hay lâu
hơn tùy theo từng trường hợp. Ngày đầu tiên đến trình
diện, chàng rùng mình khi đọc tấm biểu ngữ màu đỏ với
hàng chữ màu vàng : “Nhiệm vụ của công an là quản lý
tư tưởng của người dân.” Chàng phải ngồi chờ khá lâu
mới thấy tên công an ngồi vào bàn, hất hàm hỏi: “Giấy ra
trại đâu?” Sau khi đọc y nói lớn: “Anh phải hăng say lao
động, chấp hành mọi quy định của Đảng và Nhà Nước.
Nếu anh chấp hành tốt, anh sẽ được cấp quyền công dân.
Bây giờ anh chưa có quyền công dân, mọi vi phạm sẽ bị
nghiêm trị. Tôi cho anh về nhà, hằng ngày đúng 8 giờ
sáng đến đây trình diện. Nhớ mang theo một cuốn sổ ghi
rõ ràng những việc gì anh làm trong ngày, anh đi đâu và
tiếp xúc với ai.” Vì vậy, sau khi ở tù ra, nhiều người quen
cuời ngạo hỏi: “Anh học đến đâu rồi? Học sao mà lâu
thế? Mấy đứa cháu tôi bây giờ đều là bác sĩ, kỹ sư …”
Minh bèn trả lời: “ Tôi đã đậu tiến sĩ C.T rồi.” “C.T là
gì? Đại học nào? ở Pháp hay ở Mỹ?” Minh trả lời “Pháp
hay Mỹ đều thua hết. Học C.T ở Việt Nam đến 7 năm
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trong khi tiến sĩ Mỹ chỉ cần hai năm ruỡi, C.T. là cải tạo,
thế mà cũng không biết! Dốt qúa!” Nhiều lúc Minh cảm
thấy ấm ức trong lòng. Quả thật, cuộc đời không ưu đãi
chàng, hai lần chàng được tham gia vào những chương
trình tầm cỡ quốc gia, nhưng rồi lại tiêu tan. Tệ hại nhất
là chàng bị rơi vào chốn lao tù Cọng Sản. Điều khiến
chàng buồn lòng hơn nữa là các con chàng sẽ phải sống
một cuộc đời câm nín trong chế độ xã hội chủ nghiã vì
lý lịch của chàng. Minh chỉ còn biết cầu nguyện và tĩnh
lặng như một người tu thiền.
***
Những câu tục ngữ: “Giả dại qua ải,” “Nín thở
qua sông,” rất đúng với tâm trạng của Minh trong suốt
mười năm trời dưới chế độ Cọng Sản Việt Nam. Chàng
cũng thử thời vận qua nhiều chuyến vượt biên, nhưng đều
bị thất bại vì bị lường gạt. Thật là một thời đảo điên, con
người vật chất khi nắm quyền lực trong tay thường sinh
lòng tham lam thâu tóm thật nhiều của cải và nịnh bợ đút
lót cấp trên để được thăng quan tiến chức. Nhưng khi cần
bảo vệ chức tước, của cải của bản thân thì họ không ngần
ngại tiêu diệt kẻ khác. Nhận thức như vậy nên Minh đành
thúc thủ chờ thời. Qủa nhiên Trời Phật phù hộ chàng. Tin
người tù sẽ được ra đi định cư ở Mỹ là nguồn sống của
gia đình chàng. Cuộc sống thiếu thốn vật chật không còn
khả năng ngăn cản nụ cười tươi và ánh mắt hy vọng
trên khuôn mặt của mọi người trong gia đình và bà con
thân thiết. Tin vui đến với chàng rất sớm. Chàng và gia
đình ra đi vào một sáng mùa Đông gần ngày Tết Nguyên
Đán, khoảng đầu tháng 2 năm 1991. Kể từ ngày đặt chân
lên đất nước Hoa Kỳ đến nay, thời gian trôi qua hơn 24
năm. Sau những năm đầu tiên phấn đấu với cuộc sống,
gia đình chàng an cư ở một thành phố nhỏ trong vùng
thung lũng hoa vàng. Chàng đã về hưu còn các con đều
có công việc tốt. Chàng có thời giờ đọc sách báo, xem
tivi và giao thiệp với bạn bè qua internet. Thông tin qua
hệ thống truyền thông đại chúng cho chàng nhiều tin tức
về Việt Nam. Vào đầu năm 2015, tình cờ đọc báo mạng
“Chân Dung Quyền Lực,” Minh thấy hình ảnh những vị
quan to chức lớn trong chính phủ và đảng Cọng sản Việt
Nam to béo, mặc áo quần sang trọng ngồi quanh bàn ăn
tràn đầy “cao lương mỹ vị” trong ngôi nhà nguy nga đồ
sộ. Tương phản với cảnh ấy là những bức hình trẻ em
Việt Nam phải trượt dây qua sông để đến lớp học, học
sinh ở vùng thôn quê ngồi trên nền đất và ghi bài học vào
cuốn tập kê trên đùi dưới mái trường “ngàn sao”, những
em bé rách rưới cùng với cha mẹ ốm yếu ngồi xổm trên
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mặt đất ăn bữa cơm đạm bạc trong túp lều tranh xiêu vẹo,
những em bé đi nhặt rác hay bươi đống rác để kiếm thức
ăn v.v… Những hình ảnh này làm Minh nhớ lại những
bữa ăn của người tù “cải tạo” chỉ có rau sắn là chính
còn cơm thì “lơ thơ tơ liễu buông mành.” Chàng cũng
thấy hình ảnh của bị cáo bị công an bịt miệng, không
cho nói khi đứng đối diện với những viên chức xử án
trong phiên tòa và những vụ dân chống đối nhà nước
Cọng Sản vì đất đai nhà cửa của họ bị cưỡng chiếm phi
pháp v.v… Chàng cảm thấy xót xa cho đất nước và dân
tộc Việt Nam. Phải chăng người Cọng sản quyết tâm

đi theo vết chân của bọn tài phiệt gian thương hay
bọn Mafia ác độc để làm giàu và “vinh thân phì gia”
? Theo Minh, đảng Cọng sản Việt Nam đã không
đếm xỉa gì đến câu “ …người Việt Nam có quyền
… theo đuổi hạnh phúc …” ghi trong “Bản Tuyên
Ngôn Độc Lập” do chính lãnh tụ của họ công bố vào
ngày 2 tháng 9 năm 1945. Cọng Sản Việt Nam đã
sao chép lời của Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa
Kỳ vào năm 1776, nhưng hành động ngược lại với
những điều mong muốn của tác giả Hoa Kỳ là chính
trị gia lỗi lạc John Adams. Đối với Hoa Kỳ, hai từ
“hạnh phúc” ghi trong Bản Tuyên Ngôn Độc Lập có
ý nghĩa chính quyền phải tạo cơ hội để mọi người
dân có đời sống sung túc. Hạnh phúc ở đây mang ý
nghĩa hạnh phúc của toàn dân. Nhà cầm quyền phải
quên mình trong nhiệm vụ công bộc để lo cho hạnh
phúc của toàn dân trước khi nghĩ đến hạnh phúc của
riêng bản thân mình. Đảng viên Đảng Cọng Sản Việt
Nam và những người cầm quyền trong chế độ Xã
Hội Chủ Nghĩa ở Việt Nam hiện nay chỉ tạo hạnh
phúc cho riêng cá nhân và gia đình họ bằng cách
tham nhũng, mánh mung, lạm dụng quyền hành và
vũ lực để làm giàu bất hợp pháp. Họ không quan
tâm đến đời sống của người dân. Vì vậy cảnh tượng
“kẻ ăn không hết người lần không ra” lan tràn trong
nước Việt Nam dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Ngày
nay, bản thân Minh sống êm ả trong một đất nước
tự do nhưng nhiều khi nghĩ đến hiện tình đất nước,
lòng chàng cảm thấy nao nao buồn. Tình tự dân tộc
và quê hương sống mãi trong tâm tư của chàng../.

		
				

Gilroy 17/06/2015
Lê Trung Hiếu
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NHÖÕNG ÑAËC VUÏ
TRONG HOÏC ÑÖÔØNG
Nhóm lãnh đạo T4

HAØ ÑÌNH HUY
Cöïu SVLK Saøigoøn 1970-1974

Vâng

lịnh Nga – Tàu nhằm mục đích
nhuộm đỏ toàn cõi Đông Dương. Cộng sản Bắc Việt
đã dùng hết mọi hình thức chiến tranh để đạt được
chiến thắng . Về mặt quân sự,Cộng sản đã đưa nhiều
sư đoàn chính quy vượt tuyến vào Nam , kết họp với
binh lính Việt Cộng ( Mặt Trận Giải Phóng Miền
Nam) đánh chiếm các vùng ven biên lãnh thổ Việt
Nam Cộng Hòa . Về mặt chính trị cộng sản đã phối
họp nhiều mặt như : ngoại giao, tôn giáo , đoàn thể
xã hội và đôi khi ngay cả trong quốc hội ( với hình
thức dùng các dân biểu, thượng nghĩ sĩ đối lập) để
khuynh loát chính quyền ( hành pháp). Nhưng quan
trọng nhất là về mặt tình báo. Bọn chúng luôn chụp
lấy cơ hội, cài người vào các cơ cấu trong tổ chức
chính quyền các cấp Việt Nam Cộng Hòa . Đặc biệt
cài người xâm nhập vào các lực lượng trẻ rường cột
của đất nước như: sinh viên , học sinh những người
trí thức tương lai các trường Đại học và Trung học
trên toàn quốc.
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Tại thủ đô Saigon. Tình báo Cộng sản nhắm
vào thành phần sinh viên và học sinh các trường Đại
học và Trung học có điều kiện nhập học dễ dàng chỉ
ghi danh là được vào học như: các trường Đại học
Luật khoa, Văn khoa, Khoa học… và nhất là các
trường đại học của tôn giáo, như Vạn Hạnh, Cao
Đài , Hòa Hảo, Công giáo ….. . Cộng sản cài cán
bộ nồng cốt của chúng vào trong các lực lượng này,
tạo thành cái nhân sau đó, tùy môi trường và thời
điểm chúng kích hoạt để cái nhân lớn dần đến có
hiệu quả .
1.Tại sao tình báo cộng sản nhắm vào
thành phần Sinh viên Học sinh. Và đơn vị nào
của cộng sản điều khiển công tác này?
Cộng sản nhắm vào thành phần sinh viên,
học sinh ở thủ đô Saigon, vì đấy là một lực lượng
đông đảo, là những nhà trí thức tương lại. sự tranh
đấu của họ sẽ có giá trị nhất định. Lại nữa tiếng nói
của họ cũng được nhiều tầng lớp nhâni dân chú ý.
Qua nhiều thời điểm, danh xưng của nhóm
tình báo hoạt động trong học đường có thay đổi tùy
theo tình hình sinh hoạt của họ. Những năm kết thúc
chiến tranh thế giới thứ hai,và sau hiệp định Geneve
họ dùng danh xưng là: “Hội Học Sinh Nam bộ hoặc
Đoàn Học Sinh Cứu Quốc Nội Thành Saigon – Chợ
Lớn.” Từ năm 1960 khi Tổng Thống Ngô Đình Diêm
cũng cố nền đệ nhất cộng hòa ,và triệt hạ những cơ
sở hạ tầng ở nông thôn và trong nội thành, qua quốc
sách Ấp Chiến Lược và Luật 10/57. Nhóm tình báo
Cộng sản trong học đường lại thêm một danh xưng
mới đó là “Ban Cán Sự Thanh Niên, Học Sinh, Sinh
Viên , Giáo Chức và Ký Giả”. Khoảng thời
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Trường Luật Sàigòn
gian 1965 đến 1967, nhóm tình báo cộng sản
này lại có một danh xưng nữa,nghe qua có vẽ như là
họ đã thống nhất tập họp được các tổ chức Học sinh,
Sinh viên . Đó là “Hội Liên Hiệp Thanh Niên Sinh
Viên Giải phóng Saigon – Gia Định”. Giai đoạn
này, tổ chức tình báo Cộng sản chia ra nhiều khu
vực để sinh hoạt,, nhưng đặc biệt nhất vẫn là thủ
đô Saigon và tỉnh Gia Định. Cũng trong giai đoạn
này, họ thành lập hai bộ phận chìm ( bí mật) nổi (
sinh hoạt công khai) để điều phối công tác. Các Ban
Đại Diên Sinh Viên và Học sinh do họ điều khiển
cũng đã xuất hiện trong giai đoạn này. Bộ phận bí
mật trực tiếp điều hành các mạng lưới tình báo xâm
nhập vào học đường họ gọi là “Thành Đoàn Học
Sinh, Sinh Viên giải phóng miền Nam Việt Nam”,
được điều hành bởi một bí thư và và nhiều ủy viện.
Mặt nổi là những Tổng Hội Sinh viên Học Sinh Việt
Nam – Tổng Hội Sinh viên Saigon thân cộng.
Năm 1973, cấp Trung học, họ lập “Tổng
đoàn Học sinh Saigon “ để quản lý các tầng lớp học
sinh Trung học. Ngoài ra họ còn có các đoàn ngoại
vi như : “Đoàn Văn nghệ Sinh viên Học sinh”, đoàn
“Công tác Xã hội Sinh viên Học sinh”, và các” Đội
Thiếu nhi Phù Đổng …”
Qua nhiều thời điểm, mặc dù, có nhiều danh
xưng, nhưng hầu hết đều do Ban an ninh khu ủy
Saigon – Gia Định điều khiển . Ban này còn được
gọi là Ban An Ninh T4, tức tiền thân của “Công
an thành phố Hồ Chí Minh” bây giờ . Ban An
Ninh T4 được lãnh đạo do một số cán bộ cao cấp
đảng viên cộng sản như: Trần Quốc Hương (Mười
Hương),Trần Bạch Đằng, Nguyễn văn Linh….
Cũng không phủ nhận vào những năm trước
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Tết Mậu Thân, Ban An ninh T4 đã có những hoạt
động mạnh mẽ đưa cán bộ xâm nhập vào các trường
đại học quấy rối nền an ninh học đường. Các Ban
Đại Điện Sinh Viên ở các Đại học Luật Khoa , Văn
Khoa, Khoa Học và Vạn Hạnh dưới sự chỉ đạo của
họ đã liên tục bãi khóa , rãi truyền đơn sách động
chống chính quyền họp hiến , họp pháp Saigon.
Những cuộc xuống đường, bãi khóa…nhiều khi
dẫn đến xô sát nguy hiểm đến tính mạng nhiều sinh
viên thuần túy chân chính. Những cuộc bạo loạn
của nhóm sinh viên cộng sản dưới sự điều hành của
Ban An Ninh T4 đã đe dọa nền an ninh tự trị trong
học đường đáng kể.
Biết được điều này, chính quyền Việt Nam
Cộng Hòa cũng có nhiều quan tâm và đã chỉ thị cho
các cơ quan an ninh điều nghiên và có kế hoạch
triệt tiêu nhóm cộng sản nằm vùng trong học đường
này.
Các cơ quan được giao phó là Phủ Đặc Ủy
Tình Báo Trung Ương và Khối Cảnh Sát Đặc Biệt
Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia
2.Sự ra đời của Ban A17 (Phủ Đặc Ủy Tình báo
Trung Ương) và cơ quan G423 F. (Đoàn Sinh
Viên Vụ – Khối Đặc Biệt ) Bộ Tư lệnh cảnh Sát
Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa.
Sau cái chết của Giáo sư Nguyễn văn Bông
Viện Trưởng Quốc Gia Hành Chánh và của sinh
Viên Lê Khắc sinh Nhựt Chủ tịch Ban Đại Diện
Sinh Viên Luật Khoa Saigon năm 1971. Phủ Đặc Ủy
Trung Tình Báo đứng đầu là Thiếu Tướng Nguyễn
Khắc Bình đã họp khẩn nội bộ và đã giao cho ông
Nguyễn Thành Long một Đốc sự Quốc Gia Hành
Chánh thành lập Ban A17 với nhiệm vụ ổn định Đại
học . Bên cạnh Ban A17, khối Cảnh Sát Đặc Biệt
đứng đầu là Chuẩn Tướng Huỳnh Thới Tây cũng
đã cho ra đời cơ quan G423 F, F 42, thuộc E4 (Nha
Tình Báo Nội Chính). Cơ quan G423 F dưới quyền
điều khiển của Thiếu Tá PTN.( Thiếu Tá PTN, sau
khi đi tù 17 năm , sang Hoa Kỳ hiện nay ngụ tại
thành phố San Francisco)
Chỉ trong một thời gian ngắn , hai cơ quan
này đã gặt hái những thắng lợi nhanh chóng và đã
đẩy lùi ảnh hưởng của “Thành Đoàn Sinh viên Cộng
sản” giúp cho các sinh viên thuần túy quốc gia giành
lại quyền kiểm soát Tổng Hội Sinh Viên Saigon và
ban Đại Diện Sinh Viên các Phân Khoa
3.Những công tác đặc vụ Ban A17 và cơ quan
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G423 F
a) Triệt tiêu cụm tình báo cộng sản trong
học đường.
* Vô hiệu hóa giáo sư dạy Triết Nguyễn
văn Hàm.một điệp báo của Ban An Ninh T4
Giáo sư Nguyễn văn Hàm là một giáo sư
dạy Triết lâu năm tại Đại Học Vạn Hạnh, ông cũng
là một dân biểu trong Hạ Nghị Viện Việt Nam Cộng
Hòa. Dựa vào tính họp pháp với danh hiệu dân biểu,
Giáo sư Hàm đã tạo nhiều cuộc biểu tình, gần như
là liên tục tại thủ đô Saigon, tạo nhiều tiếng vang có
lợi cho Cộng sản, làm bất lợi cho công cuộc chống
cộng sản của Việt Nam Cộng Hòa. Trong số những
cuộc biểu tình gây tiếng vang lớn do ông Hàm làm
ra dưới sự giựt dây của ban T4 là cuộc biểu tình “
Ký Giả Ăn Mày” vào ngày 10 /10 / 1974.
Sau cuộc biểu tình của “Ký Giả Ăn Mày”,
cơ quan ban A17 và Khối Đặc Biệt biết giáo sư Hàm
là một điệp báo của ban T4 gài cắm vào trong Hạ
Nghị Viện và trong Đại Học Vạn Hạnh, nhưng vì
tính bất khả xâm phạm của một dân biểu nên các cơ
quan này không thể bắt công khai. Ví thế đã tạo ra
cuộc ám sát bằng một vụ tai nạn xe hơi. Nhiệm vụ
công tác này G423F giao cho Trung úy B, một toán
trưởng xuất xắc trong công tác bắc cóc và ám sát
của Khối Đặc Biệt CSQG/VNCH. Ngày G giờ H
,Trung úy B và người tài xế của anh được lịnh bám
chặt chiếc xe Renault chở Dân biểu Hàm và phải hạ
thủ khi đến bồn binh ngã bảy trên đường Lý Thái Tổ
. Khi kim phút trên chiếc đồng hồ đeo tay của Trung
úy B, chỉ vào con số 12 , ba tiếng nổ chát chúa vào
chiếc Renault, chiếc xe đâm vào cột đèn khi chưa
qua khỏi vòng cung. Mọi người tưởng là cướp ,nên
không ai thèm để ý đến việc súng nổ.. Xe Trung
úy B đã đi xa .Cảnh sát đến hiện trường lập biên
bản và đưa nạn nhân vào bệnh viện. Theo nguồn tin
cảnh sát,ông Hàm bị thương, máu me đầy mình, và
hôn mê đến ba , bốn ngày và tưởng rằng không thể
sống được vì vết thương quá nặng. Nhưng vì không
trúng chổ nhiệt (độc) nên không thể chết. Mặc dù
ông Hàm không chết, nhưng cơ quan an ninh đã vô
hiệu hóa được tên điệp báo này một thời gian khá
dài. Dĩ nhiên sau lần bị chết hụt, ông Hàm đã được
bảo vệ chặt chẻ hơn bởi những tên nằm vùng trong
Ban An Ninh T4. Sau này, chính ông ta cũng công
nhận cơ quan an ninh VNCH rất tinh vi, nhất là
những Cán Bộ Điều Khiển của ngành Cảnh Sát Đặc
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Biệt. Họ là những Trưởng lưới giỏi, gan dạ.
*Tiêu diệt Cụm Tình Báo Học Đường bắt
tên sinh viên Việt cộng Ba Dũng (Phó chủ tịch
Thành đoàn Sinh viên Mặt trận GPMN/VN) .
Dưới sự chỉ đạo của D1 (Bí số của Chuẩn
tướng HTT Trưởng khối Đặc Biệt Bộ Tư Lệnh
CSQG/ VNCH và Thiếu Tá ( PHN) Sĩ Quan Điều
Họp . Cán Bộ Điều Khiển (HĐH) mang bí số Z 21
đã được lịnh xâm nhập vào tổ chức A2 thuộc cụm
tình báo học đường, do Ban An ninh T4 điều khiển.
Bắt nguồn tin từ một sinh viên Năm thứ
nhất tại trung tâm dự bị đại học trên đường Trần
Hoàng Quân là: “Cụm Tình Báo Học Đường A2 sẽ
xuống đường gây rối, rãi truyền đơn và đánh cướp
văn phòng Ban Đại Diện Sinh Viên.” Cán Bộ Điều
Khiển Z 21 (HĐH) được gọi vào văn phòng G432 F
nhận chỉ thị . Qua sự hướng dẫn của Sĩ Quan Điều
Họp và của (D1) Chuẩn Tướng Trưởng khối. Sau
một tuần đầu mối với bí số DG đã được mở ra. Cán
Bộ Điều Khiển Z21 (HĐH) lao vào trận chiến, như
một chiến sĩ vô danh.
Lân la với nhóm sinh viên luật tại Trung
Tâm Dự Bị Đại Học. Z21, đã phát giác nhiều đối
tượng khả nghi, họ không phải là sinh viên thuần
túy, được cha mẹ cho đến trường ăn học. Ngược lại,
nhóm sinh viên này trong lãnh vực học tập dường
như họ xem là thứ yếu, còn việc sinh hoạt học đường
“chính trị, chính em” và những công tác xã hội họ
nhiệt huyết hơn . Đôi khi, những sinh hoạt tích cực
của họ có chiếu hướng gây bất ổn cho nền an ninh
học đường. Bắt được cơ hội, Z21 tiếp xúc với nhiều
sinh viên trong số đó có sinh viên tên tên Dũng,
người cao to nước da ngăm đen. Được biết tên này
là cháu ruột của dân biểu Nguyễn văn Binh, một
dân biểu đối lập với chính quyền. Qua thời gian,
tiếp cận, Z21 đã kết thân được với tên Dũng và sự
quan hệ với tên Dũng đến mức như là anh em kết
nghĩa. Dũng đưa Z21 về nhà dân biểu Nguyễn văn
Binh giới thiệu và cho ở tạm để học tập và làm việc.
Trong thời gian tại nhà dân biểu Binh Z21 mới biết
được người nhà của Dũng thường gọi Dũng là Ba
Dũng. Qua nhiều lần tâm sự, Dũng nói cho Z21 biết
là Ba Dũng không thích chế độ Cộng Hòa hiện tại
do Tổng thống Nguyễn văn Thiệu lãnh đạo và muốn
lật đổ chế độ để thay thế một chế độ khác mà theo
ông ta hoàn hảo hơn . Đó là thể chế Cộng sản.
Mặc dù, trong lòng không đồng ý với quan
195

niệm của Ba Dũng, nhưng vì nhiệm vụ Z21 cũng
phải đồng tình với ông ta. Một ngày nọ, Ba Dũng
nói với Z21 muốn có thể chế như mong muốn, là
phải hành động, có nghĩa là phải đấu tranh.cùng với
sự đấu tranh ngoài chiến trường của người “ Bộ Đội
Giải Phóng” . Ba Dũng nói: “ngay môi trường học
tập chúng ta cũng cần phải tranh đấu. Ở học đường
chúng ta phải lợi dụng được tính dân chủ tự trị của
học đường để tranh đấu, như làm những cuộc biểu
tình, bãi khóa, rãi truyền đơn ….Mục đích làm sao
cho các sinh viên thấy được chế độ hiện tại là thối
nát, đáng được thay thế”.
Tất cả những gì Ba Dũng nói, Z21 đều đồng
thuận cùng chấp nhận dấn thân để đấu tranh. Qua
hình thức liên lạc bằng họp thư chết. Z21 đã báo cáo
rõ cho Sĩ Quan Điều Họp .
Ngày K, nhận chỉ thị từ Ba Dũng, Z21 đã
rãi tất cả 3.000 truyền đơn chống chính quyền dưới
sự lãnh đạo của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu tại
Trung Tâm Dự Bị Đại Học trên đường Trần Hoàng
Quân.và một tuần lễ sau vào ngày H giờ T tại Đại
học Luật Khoa trên đường Duy Tân, Z21 cũng đã
rãi khoảng 2.000 truyền đơn nội dung đòi Mỹ phải
rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam và đòi Tổng
Thống Thiệu từ chức. Cả hai vụ việc trên đều trot
lọt. Sau 2 lần làm nhiệm vụ rãi truyền đơn Ba Dũng
tương đối tin tưởng và đã đề bạt Z21 gia nhập đoàn
Thanh Niên Sinh Viên , Học Sinh “ Giải Phóng Miền
Nam Việt Nam” gọi tắt là Thành Đoàn.
Muốn vào được Thành Đoàn, là phải dự một khóa
học kéo dài 1 tháng trong vùng sâu (mật khu).
Chuẩn bị cho sự học tập. Ba Dũng giới thiệu Z21
cho tên Ba Vinh, một cán bộ phụ trách giảng huấn.
Gặp Ba Vinh tại tiệm kem trên đường Nguyễn Huệ,
qua trung gian 2 sinh viên Quỳnh và Châu. Hai sinh
viên này là người của Thành Đoàn . Tiếp xúc với
Ba Vinh, Z21 được biết mình phải lên đường vào “
bưng” học tập . Ngày giờ ….tháng…..được tổ chức
ấn định
Đúng ngày giờ hẹn, đến bến xe đò Bình
Triệu, Z21 gặp người đàn ông lái xe ôm, người này
nói mật khẩu ăn khớp với mật khẩu của Z21. Sau vài
giờ đến một ngôi nhà lá Z21 được lịnh ở lại đây chờ
tối di chuyển nơi khác. Đêm hôm đó Z21 được đưa
đến một vị trí khác bằng xuồng câu. Sáng hôm sau,
Z21 đã biết mình đang ở trong một căn hầm đào sâu
dưới lòng đất. Ở đây việc ăn uống vệ sinh ….mọi
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sinh hoạt đều giới hạn và được chỉ dẫn bởi cán bộ .
Lên lớp trong tình trạng mắt bị bịt, tai chỉ nghe và
sau bài học là thảo luận với những học viên trong
cùng lớp, nhưng cũng trong trạng thái (mù).
Hầu hết những bài học đều chủ yếu là chống
chế độ Miền Nam Việt Nam và phải lật đổ, thay
thế một chính quyền mới càng sớm càng tốt. Người
giảng huấn nói rằng nhiệm vụ của Thành Đoàn là
phải cướp cho bằng được các Ban Đại Diện của các
Phân khoa, và sau đó liên kết thành một sức mạnh
cùng với các giới bên Tôn giáo, Đoàn thể , Trí thức,
Đảng phái …. làm một cuộc tổng nổi loạn .
Sau một tháng học tâp, Z21 được đưa về lại
nội thành hoạt động dưới sự chỉ đạo của nhóm Tình
Báo Học Đường A2. Vì được giao nhiệm vụ như là
một ủy viên kế hoạch, trong nhóm A2, nên Z21 đã
dần dà biết hầu hết các các bộ mặt sinh hoạt trong
Thành Đoàn.

VC Trần Bạch Đằng
Tại nhà của Sinh viên Lâm Chiến ở Gò vấp.
Ba Dũng và Ba Vinh đã triệu tập một cuộc họp bí
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mật, dự phiên họp có tên phụ tá Trưởng Ban An
Ninh T4 là Trần bạch Đằng.Qua chỉ thị ông ta,Thành
Đoàn bằng mọi cách phải chiếm lại Ban Đại Diện
các Phân khoa qua những cuộc bầu cử , mà mấy
năm trước đây sinh viên thân chính đã nắm giữ. Mũi
tiên phong là Đại học Luật Khoa. Theo ông ta,vào
năm 1973, tuy Ban Đại Diện do các sinh viên thân
chính thắng cử, nhưng Nhóm Sinh Viên thuộc A2,
vẫn còn tương đối bám trụ tốt không hề bị phát giác
hay bị bể phải vào bưng ( mật khu). Và chính vì
sự bám trụ kiên cường nên Ban An Ninh T4, muốn
A2 làm một việc gì đó cụ thể theo chỉ thị của trung
ương.
Hai tuần sau ngày họp kín, Ba Vinh và Ba
Dũng đã họp với Z21 và lên kế hoạch , đưa liên danh
ra tranh cử với Liên danh của sinh viên thuần túy.
Trong kế hoạch cũng được hoạch định rõ : nếu cần
thiết dùng bạo lực để hổ trợ cho công cuộc ứng cử
của nhóm A2 . Những phương án do Ban Kế Hoạch
soạn thảo phần lớn là dùng bạo lực như: ngăn chận,
hù dọa, ám sát các Sinh viên Quốc Gia. Kế hoạch
được giao cho Ba Dũng và Z21 thực hiện.
Những cuộc họp mật với các cán bộ Thành
Đoàn Z21 đều báo cáo cho D1 ( Chuẩn Tướng) và
Sĩ Quan Điều Họp biết (với nhiều hình thức khác
nhau để khỏi phải bị lộ.)
Ráo riết cho ngày bầu cử, Liên danh sinh
viên thuần túy đã gương nhiều bích chương quảng
cáo cho nhóm của mình. Phía bên nhóm A2, cũng
không kém phần quảng báo muốn giành thắng lợi
về nhóm của mình. Để hổ trợ cho công cuộc này,
Ban An Ninh T4 chỉ thị cho nhóm A2 phải vô hiệu
hóa liên danh sinh viên thuần túy trước ngày bầu cử,
bằng cách ám sát Thủy Quỹ liên danh nhóm sinh
viên thuần túy. Mặt khác nhóm A2 đã sẳn sang dùng
một số sinh viện lưng chừng, nhưng được A2 móc
nối để lập thủ đoạn gian lận trong lúc bầu phiếu.
Với kinh nghiệm dày dạn trong nghiệp vụ
.Z21 xin cấp trên tăng cường các Sĩ Quan Đặc Biệt
trẻ với võ thuật cao tạo thành một toán xung kích
để giải quyết những tình huống bất trắc, đồng thời
có thể sử dụng vũ khí khi phải giải quyết mục tiêu
lúc cần.
Như các sinh viên bình thường, các Sĩ Quan
Đặc Biệt trẻ, có mặt trong các lớp của các giáo sư
có tiếng là thân cộng, như Vũ Văn Mẫu…để nắm
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bắt tình hình. Trong sự theo dõi chặt chẻ, các xung
kích viên đã cho Z21 biết có một tổ chức gọi là “Ủy
Ban Sinh Viên Công Giáo Hành Động Cho Công
Bằng Xã Hội” nhằm đấu tranh diệt trừ tham nhũng
xuất hiện và đang nối kết với nhóm A2 .Nhóm này
do Linh mục Trần Hữu Thanh và các linh mục các
giáo xứ quanh Saigon- Gia Định lập ra để cùng các
phong trào khác chống chính quyền. ( Được biết
nhóm này do Phong Trào Chống Tham Nhũng của
Linh Mục Thanh lập ra, nhưng sau này trong báo chí
cộng sản cho rằng nhóm này do Ban An Ninh T4,
thành lập) và nhóm đã có liên hệ đến Thành Đoàn
trong công cuộc xuống đường , bãi khóa.. Sự ra đời
của nhóm Thanh Niên Sinh Viên Công Giáo này, đã
tạo thêm sức mạnh cho thành phần Sinh Viên Việt
Cộng trong các đại học. Họ đã liên kết với những
thành phần thanh niên sinh viên chống chiến tranh,
cụ thể vào năm 1974, nhóm của họ đã cùng với sinh
viên Đại Học Văn Khoa tạo một cuộc biểu tình lớn
trên đường Cường Để.
Cuộc bầu cử Ban Đại Diện Sinh Viên Luật
Khoa. Liên danh Sinh Viên Thuần Túy Quốc Gia đã
thắng với tỉ số áp đảo. Cụm tình báo A2, bị Ban An
Ninh T4 khiển trách, vì thế họ phải làm một việc gì
đó để gọi là để lập công dâng lên lãnh đạo. Dưới
sự điều khiển của Ba Dũng .Z21 được lịnh là phải
tạo một vụ phản kháng lớn, tuyên truyền rộng rãi :
cho rằng cuộc bầu cử Ban Đại Diện Sinh Viên Luật
Khoa có gian lận, và yêu cầu kiểm phiếu lại , hoặc
tổ chức bầu lại. Đó là chiêu thức nổi. Còn về mặt
kế hoạch mật là phải thủ tiêu vài sinh viên nòng
cốt trong Ban Đại Diện Sinh Viên vừa đắc cử. Sự
tranh đấu của nhóm sinh viên thân cộng do cụm tình
báo A2 điều khiển đã không được sự đồng tình của
toàn thể sinh viên và tập thể giáo sư giãng huấn hay
ban điều hành của nhà trường. Như thế chỉ còn con
đường bạo lực.
Nắm được tin tức này, Z21 đã thông báo với
Sĩ Quan Điều Họp và Chuẩn Tướng Trưởng khối.
Chuẩn Tướng đã chỉ thị cho E2 (Nha Bảo Vệ Yếu
Nhân) tăng cường bảo vệ mật cho các sinh viên Ban
Đại Diện Sinh Viên vừa đắc cử để tránh thiệt hại
nhân mạng. Mặt khác tăng cường người vào toán
xung kích để can thiệp khi có tình huống xấu xãy
ra.
Phía Cụm Tình Báo A2, quyết định lợi dụng
ngày xuống đường của “Phong Trào Chống Tham
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Nhũng” do linh mục Trần Hữu Thanh lãnh đạo và
“Phong Trào Công Lý Hòa Bình” do một số linh
mục trong Giáo xứ Tân Sa Châu biểu tình tại khu
ngã bảy Saigon để rãi nhiều truyền đơn chống chính
quyền, đồng thời len lõi ám sát một vài lãnh tụ sinh
viên. Nhưng đã quá trể, ngày … tháng …. năm 1974.
Phong trào của linh mục Thanh và Phong Trào Công
Lý Hòa Bình của các linh mục khác chưa thực hiện
thì Cụm Tình Báo A2 đã bị cơ quan G423 F vây bắt.
Đầu mối bí số DG được lệnh phá vỡ.
Ngày O giờ G. 3 tên Biệt Động Thành do
Ban An Ninh T4 đưa vào Luật khoa thực thi kế
hoạch do Ba Dũng cầm đầu đã có mặt và lãng vãng
trước Văn Phòng Ban Đại Diện Sinh Viên. Mục tiêu
của 3 tên này nhắm là sinh viên Cao học PĐH, chủ
tịch Ban Đại Diện Sinh Viên để hạ thủ. Được tin tức
chính xác. Z21 chỉ thị cho toán xung kích gồm các
Sĩ Quan Đặc Biệt trẻ có võ thuật đã cũng hiện diện .
Sinh viên PĐH được bảo vệ chặt chẻ..
Giờ D. Một trong số 3 tên Biệt Động Thành
tách toán đến gần cửa sổ của văn phòng, trên tay
cầm một quyển tự điển dày cộm ( theo nghiệp vụ
Z21 biết trong quyển sách là khẩu súng ngắn) .Liền
theo đó các Sĩ Quan trẻ Đặc Biệt trong toán xung
kích cũng bám theo. Môi trường vẫn rộn rịp. Sinh
viên có nhu cầu với Ban Đại Diện vẫn thường xuyên
ra vào, nhưng trong cái không khí nhộn nhịp đó ai
có biết rằng cái gì đã xãy ra? Khi kim phút của chiếc
đồng hồ treo trên tường văn phòng Ban Đại Diện chỉ
đúng 12 giờ.3 tên Biệt Động Thành đã bị 6 sĩ quan
xung kích đặc biệt đánh và quật ngã , và cảnh sát sắc
phục vào bắt cả đôi bên. Sự việc xãy ra trước mắt Ba
Dũng. Ba Dũng hỏi Z21, coi chừng tụi mình cũng
bị bể. Đáp ứng câu nói dè chừng của ba Dũng .Z21
rũ Ba Dũng lẫn lách trong đám sinh viện để ra cổng
trường, như tìm sự thoát thân, nhưng không còn kịp
cảnh sát đã còng tay của Ba dũng và Z21 quăng lên
xe cây đưa về bót . Thế là đầu mối DG đã được khui
nắp an toàn, với trên 16 nhân viên tình báo cộng sản
được bố trí vào Cụm A2 do Ban An Ninh T4 điều
khiển đã bị sa lưới.Trong 16 tên có Ba Dũng, Ba
Vinh là cấp bậc cao nhất trong Thành Đoàn.
*Diệt tên Dân Biểu Mười Trương ( Cán bộ điệp
báo cụm A 10)
Được biết các cơ quan an ninh của Việt Nam
Cộng Hòa. Khối Đặc Biệt Cảnh Sát Quốc Gia là
cơ quan đã sở hữu rất nhiều những tin tức của Ban
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an ninh T4. Tài liệu mật của cơ quan E4 ( Nha tình
báo Nội chính ) đã có đầy đủ những tư liệu của ban
này. Từ những cán bộ lãnh đạo cho đến nhân viên
các cấp.
Cũng theo tài liệu đã công khai hóa những
cuối tháng 4 năm 1975. Mười Hương được coi là
Ban trưởng vì Mười hương đã là một Ủy viên Trung
Ương Đảng . Ông ta được cân nhắc và đưa vào Nam
mở mặt trận tình báo xâm nhập vào các cơ quan các
cấp của Chính quyền Miền Nam. Ban an ninh T4
có rất nhiều cán bộ. Hai phó Ban An Ninh T4 là Lê
Thanh Vân ( tức Sáu Ngọc) và Thái Doãn Mẫn (tức
Tám Nam) .
Mục đích của Ban này là tổ chức tình báo
xâm nhập nội thành. Trong thời gian hơn 10 năm
bám trụ tại Saigon – Gia Định cụm Tình báo T4 đã
tổ chứ nhiều cụm tình báo chiến thuật như A 10, A2,
Cụm số 6…..

VC Mười Thương
Những cụm tình báo này hoạt động dưới sự
chỉ đạo của T4, nhưng cũng có khi đơn tuyến. Trong
những năm 1971 – 1975, họ thành lập cụm A 10,
đứng đầu cụm này là tên sinh viên Nguyễn Minh Trí
( tự Mười Thắng). Mười Thắng là nhân vật nổi tiếng
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- Khaùm beänh nhaäp hoïc, chuûng ngöøa treû em
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cả thế giới về vụ “tố cáo chuồng cọp Côn Đảo” mà
nhà báo Mỹ Don Luce. có viết trên tờ Washington
Post . Việc tố cáo chế độ lao tù ,cơ quan an ninh của
VNCH xem đó là một hành động do cộng sản xúi
giục. Và bộ phận đặc nhiệm được thành lập phối họp
giữa G423F và A17 để truy tìm đối phương.. Nhiều
phương án khả thi để bắt tên Mười Thắng, nhưng
Ban An Ninh T4 đã nhanh chân đưa tên Thắng vào
mật khu. Nhưng trước khi vào mật khu, tên Mười
Thắng đã móc nối nhiều vị trí thức và sinh viên ,
cũng như một số chính trị gia nửa mùa gia nhập T4,.
Trong số đó có một giáo sư mang bí danh Trương,
một trưởng ban đại diện sinh viên Y - Nha - Dược
mang bí danh Năm Quang, một sinh viên tên Huỳnh
Huề mang bí danh Ba Hoàng, một số sinh viên vừa
đi du học từ nước ngoài về và một số trí thức khác.
Được biết tên giáo Trương xuất thân từ một
làng quê nghèo ở miền Trung, được Mười Thắng
móc nối tham gia hoạt động gián điệp cho T4. Tháng
8/1971, Tám Nam chỉ đạo Mười Thắng yêu cầu ông
Trương đứng ra ứng cử dân biểu. Để ông Trương
thắng lợi trong cuộc ứng cử, Mười Thắng và một số
điệp viên tuyến khác đã ngấm ngầm vận động quần
chúng bỏ phiếu bầu. Khi trở thành dân biểu, ông
Trương là một chỗ dựa đắc lực cho các lưới tình báo
khác thuộc T4 và cho Trung Ương Cục .Để thu thập
tin tình báo, ông Trương gia nhập vào nhóm “Dân
tộc Xã hội” gồm nhiều thành phần thuộc phe đối lập
với Nguyễn Văn Thiệu như Tạ Thanh Hối, Tôn Thất
Hoán, Lê Đình Duyên, Kiều Mộng Thu, Hồ Ngọc
Nhuận, Lý Quý Chung v.v...
Đầu năm 1972, Mười Trương sắp xếp đưa
tên Năm Quang của T4 mang bó số 6 vừa tốt nghiệp
nước ngoài vào trong ủy ban Quốc Phòng Hạ Viện .
Sau tên này làm trong văn phòng Tổng trưởng Quốc
phòng của VNCH suốt một thời gian dài. Dưới sự
thúc đẩy của Mười Hương . Tên dân biểu Trương ,
lôi kéo những dân biểu của đảng phái không cộng
sản . Với chiến thuật nói xấu – khích bác để tạo lòng
hận thù. Tên Trương đã gặp dân biểu Lê Đình Duyên
một lãnh tụ ( Quốc Dân Đảng) nói rằng “ Quốc Dân
Đảng của dân biểu Duyên, Tổng Thống Thiệu có
coi ra gì đâu! . Ông Duyên bị khích tức giận , chửi
thề và đòi đốt quốc hội. Tên Trương xúi dân biểu
Duyên lấy tư cách Phó Khối Dân Tộc Xã Hội kêu
mọi người hành động. Mặc khác Trương hứa khi
hành động sẽ có sự tiếp tay của các sinh viên đòi tự
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trị đại học. Tên Trương liên kết với Trịnh Đình Ban
chủ tịch sinh viên đòi tự trị đại học. Với Mưu ma
chước qủy , tên Trương cho rằng nếu sinh viên đốt
Quốc Hội , cũng chỉ là việc giống như sinh viên biểu
tình hàng ngày ở Saigon., nên đã lôi kéo một đảng
phái tạo sự chú ý của quốc tế . Tuy nghĩ vậy nhưng
tên Trương vẫn dùng lực lượng sinh viên.
Đúng, ngày …giờ như kế hoạch định. Lực
lượng sinh viên do nhóm Trịnh Đình Ban cùng một
số nhân sĩ thân cộng đến trụ sở Quốc hội. Dân biểu
Duyên hùm hổ la lối, khoát nạt các nhân viên cảnh
sát có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho trụ sở Quốc hội
và nhóm sinh viên của Ban đã đốt được một phần
nhỏ bên trong quốc hội. Trong khi đó tên Trương
cho gọi báo chí đến và phao tin Tổng thống Thiệu
độc tài để báo chí khai thác tin.
Nằm trong Khối Xã Hội Hạ Viện, tên Trương
sách động nhiều đồng viện đứng lên chống Tổng
Thống Nguyễn văn Thiệu.
Biết được tên dân biểu Trương có dính líu
với Ban An Ninh T4, nhưng hiện là một dân biểu,
nên khó bắt bớ công khai. Vì thế phương án tốt nhất
là vô hiệu hóa tên Trương bằng phương pháp ngụy
tạo tai nạn giao thông. Nhiệm vụ này cơ quan G423
F giao cho Thiếu úy L trưởng toán giám thị thực
hiện.
Ngày 11 tháng 11 năm 1974. Một tai nạn
giao thông xãy ra trên đường Thống Nhất, theo tin
của báo chí nạn nhân là dân biểu Trương . Thương
tích ghi nhận : dập đầu , gãy chân…
Vô hiệu hóa tên điệp báo Mười Trương cơ
quan G423 F đã góp phần sự ổn định an ninh trong
quốc hội và trong học đường trên mặt trận tình báo.
Theo sự thú nhận của Ban An Ninh T4 trong
thời gian len lõi hoạt động có hàng ngàn cán bộ điệp
báo bị bắt và có những điệp báo thấy được chính
nghĩa quốc gia nên đã chiêu hồi. Nhiều cán bộ điệp
báo trong các cụm…. cũng đồng ý rằng ngành an
ninh Của Việt Nam Cộng Hòa, tinh vi , hữu hiệu,
nhất là Khối Đặc Biệt là cơ quan có nhiều Cán Bộ
Điều Khiển xuất sắc đã làm cho họ phải thất điên
bát đảo và trở nên khâm phục../.
Hà Đình Huy
(Cựu Sinh Viên Luật Khoa Saigon 70 - 74)
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CHUYỆN TÌNH
PHƯƠNG & LOAN

Cuộc sống của Phương suốt thời gian cắp
sách đến trường rất êm đềm, bình dị. Mặc dù, anh
cũng đã phải chứng kiến nhiều cảnh phân ly, tử
biệt. Người bạn thân của Phương vừa tốt nghiệp Tú
tài hai, anh tình nguyện gia nhập vào trường Võ Bị
Quốc Gia Đà Lạt. Mới vào huấn nhục mấy tháng thì
anh đã hy sinh vì những trận pháo kích của Cộng
Sản vào quân trường. Một người khác vừa ra trường
được bổ sung vào Sư đoàn 3 đóng tại điạ đầu giới
tuyến cuả tỉnh Quảng Trị. Chưa đầy 3 tháng sau thì
Phương được tin anh cũng đã hy sinh. Những hình
ảnh đó đã làm cho Phương lo lắng. Không phải anh
hèn nhát, “Quốc gia lâm nguy, thất phu hữu trách”.
Làm trai phải lấy thân mình hy sinh để bảo
vệ tổ quốc là một việc chính đáng, nhưng các bạn
anh chưa kịp làm gì cho quê hương thì đã tức tưởi
nghìn thu, thì hỏi ai mà không khỏi đau lòng… Vì
vậy, nên Phương cố gắng dồn mọi nổ lực cho việc
học hành, anh đã quên lãng đi thời vui chơi, thời
tình tự trai gái, và tình yêu của tuổi trẻ.

Suốt thời gian 4 năm (1967-1971) miệt mài
tại Đại Học Luật Khoa Sàigòn, Phương có hai người
bạn thân là anh Nguyễn Tiến Huy và anh Lê Tích
Sơn. Sau khi tốt nghiệp, anh cũng may mắn gặp lại
hai bạn cùng làm việc chung một cơ quan. Hè năm
1974, bỗng dưng Sơn bị tiếng sét ái tình vì sức thu
ĐỖ HỮU PHƯƠNG hút quyến rũ của người đẹp Yến, anh vội từ bỏ chủ
nghiã độc thân để lập gia đình. Đám cưới Sơn-Yến
Cựu SVLKSG  67-71
được tổ chức vào giửa tháng 4 năm 1974. Sơn mời
Huy và Phương làm rể phụ. Lễ cưới được tổ chức ở
nhà thờ Huyện Sĩ tại ngã sáu Sài Gòn.

Phương, chàng trai sanh trưởng và lớn lên

tại xứ bưởi Biên Hoà. Phương tốt nghiệp trung học
tại trường Ngô Quyền, và lên học trường đại học
Luật Khoa Sài Gòn.

Sau vụ tổng tấn công vào Tết Mậu Thân, hầu
hết bạn bè Phương đều lên đường thi hành nghiã
vụ quân sự. Riêng Phương vào kỳ thi cuối năm,
anh may mắn trúng tuyển nên được tiếp tục học
lấy bằng cử nhân. Sau đó thì Phương cũng phải sẳn
sàng lên đường nhập ngũ, nhưng Phương lại may
mắn thêm lần nữa, anh xin được làm việc tại một
cơ quan Chính Phủ, qua hai lần phỏng vấn, Phương
được việc làm tại Sài Gòn.
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Ngày cưới, vào khoảng 4:00 giờ chiều, khi
xe nhà trai đến Nhà Thờ, Phương đã thấy quan khách
tụ tập đông đảo trước cửa Nhà Thờ rồi. Phương khẽ
liếc mắt sang phía họ nhà gái, anh nhìn thấy hai cô
mặc áo dài màu hồng, đoán chắc đó là hai cô dâu
phụ. Phương mỉm cười, lòng rộn rã niềm vui, tự nhủ
thầm, “hai nàng dâu phụ đẹp qúa!”.
Trong lúc Phương đang mải mê chuyện trò
cùng vài người bạn, thì nghe tiếng gọi vào hàng để
chuẩn bị làm lễ. Anh quay lại thì đã thấy Huy đứng
sắp hàng cùng với cô dâu phụ tên Hồng. Anh bèn
đứng sau lưng Huy, rồi cô dâu phụ thứ hai bước vào
đứng kế bên Phương. Chẳng hiểu cơ duyên nào mà
tự nhiên có sự sắp xếp cho hai cặp rể phụ và dâu
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phụ tự chọn với nhau. Lần đầu tiên làm rể phụ cho
một đám cuới được tổ chức thật trịnh trọng ở một
nhà thờ lớn làm Phương rất hồi hộp và nhất là đang
được đứng bên cạnh người con gái trẻ xinh xắn vừa
mới gặp mà chưa dám nói lời chào.
Sau buổi Lễ tại nhà thờ thì hai họ kéo nhau
ra dự dạ tiệc tại nhà hàng Continental trên đường
Tự Do. Sau khi tiệc tan, cả bọn 6 người rủ nhau đi
Chợ Lớn ăn cháo. Trên chiếc xe Ford Falcon gồm
có: anh Lợi, anh Điền, anh Huy, Phương và hai cô
dâu phụ Hồng và Loan.

trẻ, mà tối hôm qua vì bận rộn với bạn bè, và nghi
thức hôn lễ của bạn mà Phương chưa có dịp nhìn kỹ
cô dâu phụ này. Khi mặt nhìn mặt, đối diện nhau,
Phương nhìn kỹ vào đôi mắt tròn to, đen lay láy của
Loan và lúc này anh phải công nhận rằng: Cô bé thật
xinh đẹp, vừa duyên dáng, vừa dể thương, nhất là
nụ cười tươi với chiếc răng khểnh. Loan cho biết là
Loan đang học lớp 12 trường trung học Nguyễn Bá
Tòng. Như vậy thì chắc là Loan chỉ mới 17 hay 18
tuổi gì đó thôi. Lòng Phương hơi chùng xuống một
tí, như thế thì Phương đã lớn hơn Loan gần 10 tuổi!.
Sao lại giống chú Đạt và cháu Diễm trong truyện
“Yêu” của Chu Tử quá vậy? Nhưng không, vì ngay
từ phút đầu Phương vẫn tự xưng là anh và Loan
vẫn xưng em với Phương mà. Có sao đâu?. Tuổi tác
không là thước đo tình yêu, và trái tim luôn luôn có
lý lẽ riêng của nó.

Đó là một đêm thật vui, vì ham vui, mà mọi
ngừơi quên mất là đã quá giờ giới nghiêm rồi. Xe
đưa Loan về nhà tại đường Nguyễn Thiện Thuật lúc
một giờ sáng. Vừa đến cổng nhà thì thấy Bố Mẹ của
Loan hé cửa đang trông chờ con gái về. Loan sợ
quá, khiến cả bọn cũng run lên. Phương bước nhanh
Khi trở lại sở làm, Phương gặp vài người
xuống mở cửa cho Loan và cùng đến xin lỗi Bố bạn đã tham dự đám cưới Sơn, họ đang nói chuyện
Mẹ Loan. Tuy trong lòng đang lo cho con gái mình, về hai cô dâu phụ. Người nào cũng khen Loan nhiều
nhưng Bố Loan vẫn tươi cười nói với chúng tôi:
hơn Hồng, riêng chị Kim Cúc thì khen Loan ăn nói
duyên dáng dể thương hơn. Phương chỉ biết đứng
    “Tôi tin các anh nên tôi an tâm”.
đó mỉm cười, trong lòng thích thú nhưng không dám
Rời khỏi nhà Loan, tất cả chúng tôi thở nhẹ tự thú là hôm qua mình đã đến nhà thăm Loan rồi.
nhõm và vui cười giống như vừa thoát qua một trạm
Một tuần sau đó, vào một buổi chiều, Phương
kiểm soát đầy nguy hiễm. Chiếc xe chạy thẳng đưa
chạy xe Honda phía sau chợ Sàigòn, chợt thấy một
Hồng về cư xá tại đường Trương Minh Giảng thì đã
người con gái có dáng dấp quen quen, đang đứng
gần hai giờ sáng.
đón xe, Phương quay xe trở lại thì nhận ra là Loan.
Khi Phương bước vào nhà thì đúng 3:00 giờ Một dịp may hiếm có Phương xin phép đưa Loan về
sáng .Một đêm thật vui, nhưng mệt nhoài. Phương nhà và cũng nhân cơ hội nầy đưa Loan ghé Ngã Sáu
cố dỗ giấc ngủ mong được chợp mắt một chút, ăn chè, Phương cũng không dám chở Loan đi chơi
nhưng anh không tài nào ngủ được, vì những hình lâu, sợ phật lòng nàng nên đưa Loan về nhà sớm.
ảnh vui vẻ bên cạnh cô dâu phụ Loan vẫn còn ám Và cũng từ đó, cứ vài tuần là Phương lại đến thăm
ảnh trong tâm trí anh. Và rồi mệt quá, Phương thiếp Loan, đưa Loan đi ăn tối hoặc đi lang thang trên
đường phố Lê Lợi.
đi lúc nào không hay.
Ngày hôm sau, Phương bạo gan đi thẳng
đến nhà thăm Loan. Phương đưa tay bấm chuông,
trong giây phút nྦྷy Phương cầu mong người ra
mở cửa không phải là Bố hay Mẹ của Loan. May
quá có Loan ở nhà, người đẹp ra mở cửa. Anh được
Loan mời vào nhà, cả hai cùng chuyện trò vui vẻ
hơn một tiếng đồng h࿓. Trước khi về, Loan tặng
cho Phương cành hoa giấy mà nàng nói chính Loan
tự làm. Trong thời gian ngồi đối diện và chuyện trò
với Loan, Phương mới có dịp nhìn kỹ người con gái
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Một kỷ niệm làm Phương nhớ nhất: Vào
một buổi tối Phương đến nhà đưa Loan đi chơi, ra
khỏi nhà, vừa đến đường Hồng Thập Tự, Trời bắt
đầu mưa, nước mưa đổ xuống thật mạnh, Phương
bèn rẽ trái sang đường Nguyễn Thông vào trú ngụ
tại mái hiên cuả một trường mẫu giáo người Pháp.
Mưa rơi tầm tả, gió thổi mạnh ướt hết áo Loan. Thấy
Nàng bắt đầu lạnh nên Phương choàng tay qua ôm
Loan để chuyền hơi ấm, hai người ôm nhau trốn
trong một góc hành lang, tuy rất lạnh, nhưng hai trái
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tim thật gần, đang liên hồi đập thật nhanh, dồn dập
tưởng chừng như chúng đang trao nhau những lời
yêu thương vội vã. Phương ôm Loan trong vòng tay,
vừa vuốt những giọt nước mưa đọng trên tóc, trên
mặt Loan, Phương thì thầm bên tai Loan:

đã chấm dứt rồi sao? Chắc chắn là anh đã mất đi
một cuộc tình đẹp và thơ mộng với người con gái
trẻ, xinh đẹp. Một chuyện tình mới chỉ hé nở mà đã
vội tàn, tan nhanh như giọt nước của buổi chiều mưa
hôm nào, buồn sao là buồn!

−   Em đẹp và dễ thương qúa…”.

Và rồi chiến tranh càng ngày càng sôi động,
pháo kích ầm ầm vào các vùng phụ cận, những ngày
Loan run rẩy, co rút người lại nói:
cuối tháng Tư thật kinh hoàng, nhốn nháo, lòng
người hoang mang, hỗn độn, kẻ bôn ba từ các miền
−   “Em lạnh quá anh ạ…”.
địa đầu chiến tuyến chạy về Sài Gòn, người Sài Gòn
Phương hôn lên má nàng và ôm Loan thật thì tìm đường ra khơi. Phi Trường Tân Sơn Nhất ồn
ào náo nhiệt người ra vào tìm cách bay đi, v.v.Trong
chặt hơn…anh vội vàng nói tiếp tục:
giờ phút cuối cùng đó, Phương may mắn lên được
−   “Loan, Anh thương em, anh yêu em…”.
chiếc HQ 502 đang được tu bổ tại Hải quân Công
Nhờ thời tiết, nhờ cơn mưa dài suốt hai tiếng xưởng để đến Hoa Kỳ.
đồng hồ, đã làm nhịp cầu cho Phương có dịp thổ
Sau mấy tháng trong trại tỵ nạn, Phương
lộ lòng mình cho Loan hiểu, để Phương và Loan được định cư tại thành phố Pontiac, Michigan. Một
có được những giây phút tỏ tình và yêu đương bên thành phố nhỏ nhưng nổi danh là thành phố kỹ nghệ
nhau thật hạnh phúc. Một ngày mưa tuyệt vời.-- sản xuất xe hơi. Tình cờ, Phương liên lạc được với
Cám ơn Trời Mưa, cám ơn cơn mưa dài…
Sơn, Sơn cho biết là đã gặp được gia đình Loan
Và từ đó, khi những ngọn gió Xuân thổi
miên man, những tia nắng ấm chiếu lên ngàn hoa,
ngọn cỏ, đàn én phương xa trở về xây tổ dưới nắng
vàng báo hiệu mùa Xuân mới sang, Phương lại được
địp đến nhà Loan chơi vào những ngày Tết đầu năm
1975 thật vui vẻ trong không khí ấm cúng, hạnh
phúc của gia đình Loan.
Trong khi ấy thì tình hình chiến sự thật gay
go, các tin tức chiến tranh, chết chóc xảy ra ở các
vùng xa càng ngày càng gia tăng và đang lan dần
khắp các tỉnh miền Nam. Người dân từ các tỉnh
miền Trung đang lũ lượt di tản về Thủ Đô, và dân
chúng Sài Gòn bắt đầu xôn xao lo sợ…

trong trại Fort Chaffee mấy tháng trước và hứa sẽ
tìm địa chỉ Loan cho Phương.

Mùa Noel đầu tiên của năm 1975 ở Mỹ,
Phương đến thăm Huy tại Tiểu bang Indiana. Sơn
cho Phương đia chỉ và điện thoại của Loan. Mừng
quá, Phương gọi điện thoại thăm Loan và dự tính
Phương và Huy sẽ lái xe đến thăm cô dâu phụ năm
xưa. Nhưng sau vài câu thăm hỏi, Loan nói với
Phương: “ Em đã có bạn trai, anh ấy hiện đang ở
nhà em, anh đừng liên lạc với em nữa!”. Nghe xong,
Phương như bị sét đánh, anh cảm thấy buồn vô tận.
Chẳng lẽ “Tình yêu đã thay đổi theo thời gian rồi
sao”? Anh vẫn thản nhiên nói với Loan là:

“Anh hứa sẽ không làm phiền đến Loan,
 	
Hai tuần sau, Phương đến nhà Loan thì cửa
nhưng
anh
xin phép Loan thỉnh thoảng cho anh gửi
nhà đã khoá. Phương hỏi thăm Bác hàng xóm cạnh
nhà thì được biết gia đình Loan đã đi đâu ba ngày thư thăm sức khoẻ Loan và gia đình”.
rồi. Phương đến cơ sở thương mại của mྐྵ Loan thì
Gác điện thoại lên, lòng buồn vô cùng “Thế
thấy cửa cũng đóng Phương nghĩ:
là xong! Đây là lần ngăn cách thứ hai, chuyện tình
−   “Chắc là gia đình Loan đã đi di tản ra ngoại giữa anh và Loan đã chấm dứt hẳn rồi”.

quốc rồi”.

Mùa đông đầu tiên trên xứ Mỹ đối với
Lòng buồn vô tả! Thế là hết! Còn đâu những Phương thật lạnh, vừa lạnh vì thời tiết, lẫn cái lạnh
giây phút thơ mộng bên cạnh người tình bé nhỏ nữa? trống vắng trong lòng anh khi vừa mất đi một cuộc
Chẳng lẽ chuyện tình Phương-Loan. đến đây kể như tình đầy ắp nhớ thương! Qua khung cửa kính nhìn
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ra ngoài, tuyết rơi tuyệt đẹp! Những làn tuyết trắng anh... Đúng là: “Sau cơn mưa, Trời lại sáng”…
thi nhau đổ xuống từ bầu trời mây xám, mênh mông,
Và cứ thế, trong Post card Phương viết nhiều
bềnh bồng như tâm trạng của Phương như lời trong
hơn và càng ngày càng nhiều. Từ những dòng chữ
bài hát “Yêu” của nhạc sĩ Văn Phụng…
lịch sự trong Post card đến những lá thư ngắn gọn.
Yêu là lòng bâng khuâng, nhớ hay thương Thư nào cũng chứa toàn những lời thăm hỏi tận tình
một chiều thu vương .Gió êm đưa xào xạc tre thưa, đến sức khỏe, gia đình và rồi tiếp theo là những lời
lá rơi rơi, rơi tả tơi .Yêu là tình dâng ca, gió lao xao tỏ tình đầy ắp yêu thương, lãng mạn. Có lẽ nhờ mối
ngả hàng phi lau .Phút ái ân đắm say tâm hồn, nhớ chân tình hay nhờ lương duyên sắp đặt mà mọi việc
mãi đêm nào bên nhau
đều êm ả, thuận buồm xuôi gió. Phương liên lạc
với Loan qua điện thoại hàng tuần đến nỗi mà mức
Thôi yêu dấu mà chi, ngày vui xế bóng đôi lương lao động thời đó chỉ có $1.75/1 giờ, mà tiền
lòng chia xa.Hồn tàn hơi buốt giá, khi mùa xuân điện thoại viễn liên thì tới .40 cents/1 phút. Cuối
qua úa phai ngàn hoa . Nhớ thương bao nhiêu một tháng Phương còn không đủ tiền trả bill điện thoại
người thân yêu đã đi xa về miền hoang liêu .Những nữa. Nhưng mặc kệ, đối với Phương thời gian này
trang thư là hành trang, cố nhân ơi giận hờn chi thật thần tiên, anh cảm thấy như một chàng trai 17
nhau.Yêu là tìm thương đau, với xót xa lệ tình khôn tuổi mới biết yêu lần đầu, yêu cuồng nhiệt, yêu say
lau .Biết nói sao những khi âu sầu, những khi uá đắm…
nhàu tâm tư
Vào mùa xuân năm 1977, Phương được Bố
 	
Ngồi co ro trong nhà, Phương càng áo não Mẹ Loan cho phép Phương đến Texas thăm Loan và
nghĩ cho thân phận của mình. Anh đã mất đi tất cả: gia đình. Một tuần bên cạnh Loan, anh được sống
Mất quê hương, cha mẹ, anh em, thân bằng quyến vui vẻ đầm ấm trong không khí ấm cúng của gia đình
thuộc, bạn bè và khung cảnh thơ mộng của Sài Gòn, Loan. Khi biết Phương qua Mỹ chỉ có một mình, lại
mất cả mối tình lãng mạn vừa chớm nở, mà đã vội thấy hai đứa thương nhau nên Bố Mẹ Loan đồng ý
tan... Anh tự hỏi: “Mình qua Mỹ là đúng hay sai?”. kết hợp cho Phương-Loan thành vợ chồng.
Sau một giấc ngủ thật ngon. Tỉnh dậy, Phương biết
mình bây giờ đang “cô đơn, một mình”, phải tự
Phương-Loan chọn mùa Lễ Độc lập Hoa Kỳ
phấn đấu cho chính mình, cố gắng đi làm và đi học năm 1977 để kết hôn. Lễ cưới đuợc tổ chức tại nhà
lại, hầu quên đi chuyện nhớ thương gia đình, chuyện thờ Frist Baptist Church, thành phố Brenham thuộc
mất quê hương, và chuyện tình buồn, v.v.…
tiểu bang Texas, và Phương-Loan cũng được làm lễ
Baptism tại đó.
Mùa hè năm 1976, Phương du lịch từ
Michigan sang Washington DC rồi viếng thăm
Tiệc cưới được đãi phía sau sân nhà. Mặc dù
thành phố New York, mỗi nơi Phương ghé thăm, vào những năm 1975-1980 người Việt trên đất Mỹ
anh đều không quên gửi về Loan một Post card với rất ít, các món ăn VN rất khó kiếm, cũng như hàng
dòng ch: “Anh xin gửi lời thăm sức khoẻ Loan quán Việt Nam thì cũng chẳng có bao nhiêu, cho
và gia đình”. Và cứ thế, hàng tháng Phương cũng nên ngày cưới của Phương-Loan đều do gia đình tự
mượn hình ảnh những tấm Post Card gửi đến Loan làm, tự diễn. Mẹ Loan nấu một nồi cà ri gà to tướng,
đều đặn như lời anh đã hứa.
với sự giúp đỡ của nhiều Bác gái mỗi người một tay
nấu toàn món ngon: Bún vịt sáo măng, gỏi tôm, thịt
Một hôm Phương nhận được thư trả lời của bò nướng vỉ, chả giò, gỏi cuốn…v.v.
Loan, Loan cho biết gia đình nàng đã dọn về Texas,
vì Ba Mẹ Loan không chịu nổi khí hậu lạnh buốt
Đám cưới thật đơn sơ, nhưng với sự hiện
của miền Bắc. Phương rất mừng, như vậy nhất định diện đầy đủ bà con và bạn bè của gia đình đàng gái.
mối giây liên lạc của anh và Loan vẫn còn tiếp nối Phía đàng trai thì có hai bác Ba Mẹ Sơn (làm đại
chứ không chấm dứt như anh đã nghĩ. Tuy không diện), anh chị Thái Văn Ngâu, vợ chồng Lê Tích
dám tự tin đó là dấu hiệu tốt đẹp đang đến với mình, Sơn-Yến, anh Nguyễn Duy Từ người bạn học Luật,
nhưng đó là niềm vui, niềm ấp ủ và hy vọng của anh Nguyễn Văn Lập người bạn Khoa Học, anh
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Phương không còn đặt câu hỏi về “Mình đi
Nguyễn Văn Quí người bạn Văn Khoa. Thế mà số
khách tham dự cũng lên đến hơn trăm người. Một Mỹ là đúng hay sai” nữa, mà bây giờ Phương chỉ
đám cưới giản dị mà ấm áp, thật vui với đầy tình biết vui hưởng hạnh phúc gia đình bên người vợ
hiền và các con ngoan, đó là điều Hạnh Phúc mà
người nơi xa xứ.
Phương luôn luôn mong muốn và anh hứa là sẽ mãi
Cưới nhau xong, vợ chồng Phương-Loan mãi duy trì niềm Hạnh Phúc vô biên này, và nhất là
quyết định là: “Không kéo dài việc học ở ghế nhà Phương rất cám ơn “Mối Duyên Tiền Định” đã đem
trường, học một nghề ngắn hạn để đi làm kiếm tiền, Loan về cho Phương vào những ngày mà Phương
mua nhà, sinh nhiều con, dạy dỗ các con nên người tuyệt vọng tưởng như đã mất Loan vĩnh viễn.
và tạo dựng một gia đình hạnh phúc.”
Lại một mùa Xuân nữa sắp về, Xuân Ất Mùi
Sau 38 năm sinh sống, những ước nguyện đang đến, những tia nắng ấm trải dài trên lối cỏ,
của hai vợ chồng đã thành đạt. Giờ nầy Phương đã ngàn cây hé mở những lá non, hoa đào, hoa mai
nghỉ hưu, nhìn đoạn đường dài đã trải qua–tuy nhiều cũng đang e ấp vài nụ hoa nho nh࿏, bum búp thật
chông gai, vất vả, nhưng được đền bù xứng đáng… xinh. Ba mươi tám năm biết bao nhiêu cuộc thăng
Nhớ ngày 30 Tháng Tư, 1975, Phương một trầm, dời đổi, mà trong lòng Phương lúc nào cũng
thân, một mình làm “người di tản buồn”, bây giờ gia chỉ có một Mùa Xuân, đó là Mùa Xuân anh được gia
đình Phương-Loan đã 10 người rồi. Sở dĩ Phương đình Loan chấp nhận anh làm con Rể. Hôm nay, nơi
có được ngày hôm nay là nhờ Loan. Phương luôn đất khách quê người, trong không khí lành lạnh của
luôn cám ơn Loan vì nếu không có Loan, người một ngày cuối Đông, những cơn gió buốt đang từ
vợ yêu mến của Phương, một người thông minh, từ bay đi, ngoài sân đã loé lên những tia nắng vàng
lanh lợi, tháo vát, với hai bàn tay xây dựng mọi việc ấm áp, làm tan dần những hoa tuyết trắng đọng trên
trong gia đình thì chắc Phương không hạnh phúc, cây soan trước cửa nhà, vài nụ hồng chớm nhú mầm
hãnh diện như hôm nay. Loan lại sanh cho Phương non, hoa tulip đã nhô lên khỏi mặt đất, vạn vật như
một trai, hai gái rất xinh, ngoan, học hành thành tài ngầm báo hiệu mùa Xuân sắp sang...
rất xứng đáng trong xã hội. Ba cháu đã có gia đình
Lại thêm một mùa Xuân nữa trên quê hương
riêng trong cuộc sống hạnh phúc.
người. Ba mươi tám mùa Xuân đi qua, bao nhiêu
Phương xin tạ ơn Bố Mẹ Loan đã thương sự biến hóa, thăng trầm của trời đất. Chúng ta lại
mến kết hợp Phương & Loan thành vợ chồng. sắp sửa đón thêm một mùa Xuân tha hương, mùa
Phương cũng không quên cám ơn vợ chồng bạn Xuân thiếu cảnh tưng bừng của chợ hoa Nguyễn
Sơn-Yến đã mời Phương làm rể phụ và Loan làm Huệ, thiếu nồi bánh chưng, bánh tét bên bếp lửa bập
dâu phụ để đưa đến một chuyện tình thật hồi hộp bùng. Tuy vậy, mùa Xuân nơi đây lúc nào cũng là
giữa Phương-Loan... một chuyện tình không kém mùa Xuân Hạnh Phúc của tất cả những người Việt
phần lãng mạn, tưởng là không thành mà kết cuộc xa xứ, vì chúng ta đang được sống trong một xứ sở
lại là “Happy Ending”. Phương luôn luôn ghi ơn tự do, nơi mà mọi người tuy không cùng màu da,
công sinh thành và dưỡng dục của Ba Má Phương ngôn ngữ, nhưng họ có cả một tấm lòng rộng mở
đã sinh ra và cho Phương có được một đức tính kiên đón chào dân tỵ nạn, và cho chúng ta một cuộc sống
nhẫn, để Phương-Loan có dịp gặp nhau và trở thành tự do thoải mái, không hồi hộp, lo âu như khi chúng
ta đang sống ngay trên mảnh đất quê nhà. Và cũng
duyên phối ngẫu.
nơi đây các con, cháu của chúng ta có được cơ hội
Cuối cùng vợ chồng Phương Loan xin cám học hành để trở thành những người công dân tốt, trí
ơn nước Mỹ đã cho gia đình Phương-Loan môt thức đem niềm vui hãnh diện đến cho cha mẹ, gia
miền đất sống, nhiều cơ hội tốt để thăng tiến, những đình, cùng quê hương..../.
trường học, trường đời ở xứ tự do đã đem đến cho
gia đình Phương-Loan nhiều kinh nghiệm về tình
đời và tình người và nhất sự an toàn cho sức khoẻ
ĐỖ HỮU PHƯƠNG
và cuộc sống bình yên.
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