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                       Bài 1 – Các bạn học tại Trường Luật Saigon. 
 
Gia đình tôi cư ngụ tại miền Nam California, nhưng tôi thường lui tới thăm 
con gái và cháu ngọai sinh sống ở miền Bắc, mỗi năm cũng tới năm bảy lần. 
Nhân tiện tôi cũng thăm viếng mấy cậu dì về bên ngọai của sấp nhỏ, và dĩ 
nhiên là tôi cũng thường gặp gỡ với rất đông bằng hữu tại đây nữa. Riêng 
trong 2 tháng đầu năm 2012 này, thì tôi đã lên thăm bà con và các bạn tại 
vùng Vịnh (Bay Area) và thủ phủ Sacramento liên tiếp đến hai lần rồi. Nói 
chung thì lần nào gặp gỡ bạn bè, tôi cũng đều học hỏi thêm được nhiều điều 
bổ ích và nhất là tiếp nhận được những tình cảm nồng thắm của các bạn. Thật 
rõ ràng “Bạn bè là Phúc lộc Trời cho” (Friends are Blessings) – như chị 
Kathleen Bagen người Scotland thường nói với tôi hồi chúng tôi cùng làm 
việc chung với nhau cho Văn phòng của Hội đồng Tôn giáo Thế giới vào thời 
các năm 1972 – 74 tại Saigon (WCC = World Council of Churches). 
Để bạn đọc tiện việc theo dõi câu chuyện, tôi xin tường thuật về chuyện gặp 
gỡ mới đây nhất vào đầu Xuân Nhâm Thìn với các bạn tại các thành phố 
Union City, San Francisco, Sacramento và San Jose –  lần lượt theo từng  
nhóm bạn học xưa ở trường Luật Saigon - nhóm bạn cùng xuất thân từ miền 
quê Nam Định - nhóm bạn cùng ở trong tù sau năm 1975 - nhóm bạn trong 
giới báo chí văn nghệ v.v... Và bài đầu tiên này, tôi xin viết về các bạn từng 
theo học tại Đại học Luật khoa Saigon cách nay đã trên nửa thế kỷ. 
 
1 – Anh chị Nguyễn Thúy Phương & Thủy tại thành phố Union City. 
Anh Phương học Luật, rồi sau một thời gian đi làm ở ngọai quốc và đi lính,  
thì anh đi làm luật sư cùng với các bạn Nguyễn Hải Tấn, Nguyễn Tiến Đạt, 
Mai Văn Lễ … Chị Thủy bà xã của Phương lại là cô gái út của cụ Hiệu 
Trưởng trường Huệ Tâm tại Phú Lâm thuộc Quận 6 Chợ Lón, nên tôi cứ hay 
chào chị là “Cô Út Phú Lâm”. Hai anh chị qua Mỹ từ năm 1975 và đã sớm 
thích nghi được với xã hội Mỹ. Phương kể cho tôi nghe về những năm đầu đi 
làm, thì phải thật vất vả leo từ bậc thang thấp nhất của cơ quan quản lý giáo 
dục tại vùng Fremont ở phía bắc San Jose để cuối cùng lên tới cấp thủ trưởng 



của một phân bộ (department chief). Sau trên 30 năm làm việc, nay anh chị 
đều đã nghỉ hưu, và các bạn chúng tôi thường đến nhà chơi với anh chị tại 
Union City sát liền với Fremont. 
Nhưng điều đáng nói nhất về Luật sư Phương là trong 28 năm liên tục anh đã 
sinh họat thường xuyên với tổ chức thiện nguyện tại địa phương nơi anh cư 
ngụ, đó là Fremont Kiwanis Club. Kiwanis là một tổ chức thân hữu tại từng 
địa phương – cũng tương tự như Lion's Club, Rotary Club mà trước đây đã 
có mặt tại Saigon. Nhóm thiện nguyện ở Fremont này họp hàng tuần vào bữa 
ăn sáng mỗi Thứ Ba từ 7.15 AM và kết thúc vào lúc 8.30 để các thành viên 
còn tiếp tục đi làm. Anh Phương tham gia đều đặn trong nhiều năm và đã 
nhiều lần được tuyên dương là một thành viên vượt trội (oustanding member) 
vì có những đóng góp kiên trì cho các công tác của Hội. Các bạn Mỹ gọi anh 
là Phil với giọng trìu mến thân mật như người anh em trong một gia đình vậy.  
Đây là một trong những hiệp hội đòan thể tại hạ tầng cơ sở (at the grassroots 
level) để chăm lo cho sự phát triển và an vui của cộng đồng địa phương. Anh 
Phương cho biết Nhóm của anh thường chỉ có chừng trên dưới 15 thành viên, 
nhưng chú tâm vào những công việc cụ thể nho nhỏ như : trợ giúp về giáo 
dục cho giới thanh thiếu niên, về chăm sóc người già yếu bệnh họan theo nhu 
cầu của địa phương, chứ không có tham vọng làm những việc lớn lao trọng 
đại. Mấy năm trước đây, có lần anh Phương cũng mời tôi đến tham dự một 
phiên họp hàng tuần và nói chuyện với Nhóm về công tác phát triển cộng 
đồng mà tôi đã theo đuổi ở Việt nam trong thời kỳ chiến tranh trước năm 
1975. 
Có thể nói anh Phương là một trong số ít người tỵ nạn Việt nam mà đã sinh 
họat kiên trì và lâu bền nhất trong lãnh vực Xã hội Dân sự tại hạ tầng cơ sở ờ 
vùng Vịnh phía Bắc California vậy. 
 
2 – Anh chị Đinh Giang & Xuân Tứ tại thành phố San Francisco. 
Anh Đinh Giang cùng vào học tại trường Luật Saigon với chúng tôi từ năm 
1955.  Anh nổi tiếng là một sinh viên thành thạo tiếng Pháp vì đã theo học ở 
trường Pháp liên tục ngay từ hồi còn ở lớp mẫu giáo. Vì thế mà sau này anh 
lại đi dậy môn Pháp văn tại các trường trung học lớn ở Saigon như Hưng 
Đạo, Nguyễn Bá Tòng và là một trong các giáo sư rất thành công vào hồi đầu 
thập niên 1960 ở Saigon. Rồi sau này, sau khi giải ngũ trở về đời sống dân 
sự, thì anh Giang đi làm ở Saigon Ngân hàng và từ năm 1975 khi qua Mỹ, thì 
anh cũng lại đi làm cho Ngân hàng Wells Fargo ở San Francisco. Kể như 



Đinh Giang là một trong nhựng người thành công nhất trong ngành Ngân 
hàng cả ở Việt nam cũng như ở Mỹ.  
Vào cuối tháng Hai 2012 vừa rồi, tôi đã đến thăm anh chị Giang – Xuân Tứ 
tại căn nhà riêng trên đường Holloway ở gần với Đại học San Francisco State 
University. Cả hai anh chị nay đã yếu nhiều vì căn bệnh hiểm nghèo từ nhiều 
năm nay. Vì không có con, nên tại nhà anh chị có vẻ hiu quạnh vắng lặng, 
mặc dầu ngòai đường phố thì rất tấp nập với hàng hàng lớp lớp giới sinh viên 
trai trẻ thuộc đủ mọi sắc dân qua lại. 
Giang hỏi thăm tôi về tin tức các bạn xưa, cụ thể là hỏi thăm tin tức về các 
linh mục Trần Đức Huynh, Đỗ Đình Tiệm là những vị Hiệu trưởng, cũng như 
các bạn giáo sư nổi tiếng như Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Xuân Nghiên v.v... 
mà anh từng quen biết gần gũi hồi còn đi dậy học đã 50 năm trước. Giang 
vẫn còn giữ kỷ niệm thân thương với giới đồng nghiệp giáo chức ở Việt nam 
thời ấy. Anh kể chuyện gia nhập ngành ngân hàng, đó là do mối liên hệ bà 
con với ông  Phạm Ngọc Khuyến là người đã từng giữ chức vụ Tổng Giám 
Đốc Ngân hàng Việt Nam Thương Tín, rồi sau này đứng ra mở Saigon Ngân 
Hàng. Ông Khuyến giới thiệu cho Giang đến tập sự nơi Ngân Hàng Pháp Á 
(Banque Francaise de l’Asie BFA) - nhờ vậy mà anh được các bậc đàn anh 
người Pháp trong ngành tận tình truyền nghề cho  - để anh có thể thi thố tài 
năng trong thời gian cộng tác với Saigon Ngân hàng trước năm 1975. 
Và rồi khi qua Mỹ, thì Giang lại có cơ hội làm việc với Ngân hàng Wells 
Fargo là một cơ sở tài chính rất lớn mà có đến 400 chi nhánh riêng ở tiểu 
bang California. Tại đây, anh được trao phó công việc về pháp lý trong Phân 
Ban Luật Quốc tế trong đó nhiều nước ở châu Mỹ La tinh và Phi châu thì lại 
áp dụng bộ Dân luật Napoleon (Napoleonic Civil Code), giống như ở Việt 
nam ngày trước mà Giang đã quá quen thuộc rồi. Nhờ vậy, mà công việc 
chuyên môn của anh làm cho Wells Fargo thì thật là trôi chảy dễ dàng. 
Nhưng sau chừng hơn 10 năm, thì Giang cũng xin nghỉ hưu vào lúc có sự sáp 
nhập của Wells Fargo với một ngân hàng khác. 
 Sau đó, anh qua giúp đỡ cho người em là Đinh Khánh là người có rất nhiều 
bằng sáng chế về kỹ thuật để thương thảo và ký kết hợp đồng chuyển giao kỹ 
thuật với các quốc gia ở Á châu. Giang kể chuyện về lề lối làm ăn lạc hậu và 
chuyện hay “vòi tiền” ở Việt nam, nên hai anh em đã không thể nào giao 
thương với Việt nam được. Thật là một kinh nghiệm đáng buồn với quê 
hương nguyên quán của mình. 
 Người anh em cột chèo với Giang mà cũng là bạn của tôi hiện cũng ở San 



Francisco, đó là cựu Thẩm phán Hồ Đắc Cần với bà xã là Thủy Tiên em của 
chị Xuân Tứ. Tôi có điện thọai nói chuyện với anh Cần, nhưng lại không thể 
gặp được anh, vì đang vào lúc anh Cần phải đi khám bệnh và bác sĩ phải gửi 
anh vào bệnh viện để theo dõi bệnh trạng. 
 
3 – Anh chị Phan Ngọc Cẩn & Kim Minh tại thành phố Sacramento. 
Anh chị Cẩn đều học Luật, nhưng chỉ có chị Cẩn mới hành nghề Luật sư, còn 
anh Cẩn thì làm việc lâu năm trong guồng máy chính quyền trung ương thời 
Đệ nhất cũng như Đệ nhị Cộng hòa. Chị Cẩn nhũ danh là Đinh Kim Minh là 
chị của anh Đinh Sinh Long hiện đang có chương trình hội thọai rất sôi nổi 
với nhà báo Ngô Nhân Dụng trên báo Người Việt on-line. Chị cũng là em 
ông Đinh Sinh Pai mà hồi năm 1956 đã là Trưởng ban Tổ chức Đại hội Văn 
hóa Tòan quốc lần đầu tiên của Việt nam Công hòa. 
Anh chị Cẩn đến định cư tại thủ phủ Sacramento từ nhiều năm nay và các 
cháu đều đã trưởng thành có công ăn việc làm ổn định. Anh Cẩn cho biết 
nhiều về kỷ niệm với thời Đệ nhất Cộng hòa, đặc biệt trong thời gian anh 
phải viết biên bản về các phiên họp của Hội đồng Liên bộ do ông Cố vấn 
Ngô Đình Nhu chủ tọa. Ông Nhu rất uyên bác, nhưng lối phát biểu của ông 
thật là khó theo dõi, vì có khi ông nói tiếng Pháp, đôi khi chêm tiếng La tinh, 
nên chuyện viết biên bản cho chính xác về các phiên họp liên bộ này thì thật 
là gay go vất vả. Anh Cẩn còn cho biết là cả Tổng thống Ngô Đình Diệm thì 
cũng vậy, ông thường nói chuyện với thuộc cấp bằng lối nói miên man dài 
dòng như là một thứ “độc thọai” (monologue), thật là khó lòng mà lãnh hội 
trọn vẹn được. Nhiều anh em đề nghị với anh Cẩn là anh nên ghi lại những 
kinh nghiệm làm việc gần gũi với giới chức lãnh đạo của nền Đệ nhất cũng 
như Đệ nhị cộng hòa, vì đó là những chứng từ khả tín, trung thực của một 
chuyên viên, chứ không phải là của một người làm chính trị với một ý đồ hay 
thiên kiến ngả về phe này phe nọ.  
Với tuổi ngòai 80, sức khỏe của anh Cẩn từ ít lâu nay đã suy yếu nhiều, 
nhưng tinh thần của anh thì vẫn còn rất minh mẫn tinh tường, mặc dầu đã 
phải trải qua những năm tháng khó khăn trong các trại tù cộng sản sau năm 
1975. Nhưng anh luôn được chị chăm sóc cho khá chu đáo tươm tất, nên 
cuộc sống gia đình vào lúc này trông thật ấm cúng êm đềm. 
 
4 – Chị Luật sư Thi Phụng Kim cũng ở Sacramento. 
Chị Kim là một trong những luật sư rất trẻ trong Luật sư đòan Saigon hồi đầu 



thập niên 1970. Sau năm 1975, chị lập gia đình với anh Đỗ Văn Liêm là con 
trai của vị  Bộ trưởng Đỗ Văn Công là người bị thương trong vụ ám sát Tổng 
thống Ngô Đình Diệm năm 1957 tại Ban Mê Thuật. Không lâu sau đó, anh 
Liêm đã qua đời ở Việt nam vì đau bệnh và chị Kim đã tìm cách đưa được bà 
mẹ ruột và con gái qua Mỹ hồi năm 1990. Chị đi làm nhiều năm cho Sở Xã 
hội ở Sacramento và chăm sóc nuôi nấng cho con gái nay đã thành một bác sĩ 
là cháu Dorothy Đỗ hiện đang hành nghề tại địa phương. 
Nay đã nghỉ hưu, chị Kim dành nhiều thời gian phụ giúp cho con gái trong 
việc nhà cửa bếp núc. Chỉ có hai mẹ con thôi, mà hiện đang sở hữu một căn 
nhà 5 phòng khá rộng rãi thóang mát ở khu mới xây cất tại Elk Grove về phía 
nam của thành phố Sacramento. 
Vào ngày Chủ nhật 26 tháng Hai vừa rồi, chị Kim đã chở chị Cẩn và tôi từ 
Sacramento về phía San Jose để cùng tham dự Buổi Họp Mặt Đầu Xuân 
Nhâm Thìn do Hội Luật gia ở Bắc California tổ chức tại Nhà Hàng Thành 
Được, thành phố Milpitas. Trong dịp này, chúng tôi đã gặp lại rất đông các 
bạn đồng nghiệp Luật sư cũng như những vị Thẩm phán cùng xuất thân từ 
trường Luật ở Việt nam năm xưa. Đặc biệt là có cả một phái đòan hùng hậu 
đến trên 15 người thuộc Hội Ái hữu Luật khoa từ Nam California cũng lên 
tham dự và đóng góp nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc nữa. Cũng trong bữa 
tiệc này, chúng tôi còn gặp nhà văn Trần Khải Thanh Thủy là người tù chính 
trị nổi tiếng mà vừa mới được qua định cư tại Mỹ trong năm 2011 vừa qua. 
Và tiện thể trên đường trở về Sacramento, chị Kim cũng chở nhà văn này về 
theo nữa vì chị Thủy và cháu nhỏ hiện cũng cư ngụ tại khu vực rất gần với 
nhà chị Cẩn ở đây nữa. 
Tại Sacramento, còn có cả anh Luật sư Tôn Thất Long nữa, nhưng lần này 
anh lại đi vắng xa, nên tôi đã không thể gặp anh được. 
 
Còn riêng ở khu vực thành phố San Jose, thì có rất đông các bạn Luật sư, 
Thẩm phán, tôi xin sẽ viết về các bạn này trong một bài khác vậy, vì bài này 
cho đến đây thì đã khá dài rồi./ 
 
Costa Mesa, tháng Ba năm 2012 
Đoàn Thanh Liêm 
 
 
 
 


