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Khoảng hơn 120 cựu thẩm phán, luật sư và sinh viên luật khoa Việt Nam đã 
tới tham dự ngày đại hội luật khoa miền nam California, được long trọng tổ 
chức vào trưa ngày thứ bảy 14 tháng 1, 2012 tại nhà hàng Paracel Seafood 
nằm trên đường Brookhurst góc ngã tư Mc Fadden, khu tiểu Saigon. 
Buổi tiệc bắt đầu từ lúc 10:30 sáng trong bầu không khí tươi vui và đầm ấm 
của những ngày cuối năm âm lịch rộn ràng chờ đón năm mới Nhâm Thìn. 
Đây đó những khuôn mặt quen thuộc một thời trong ngành thẩm phán xử án 
và công tố, các cựu luật sư tòa thượng thẩm Sài Gòn, Huế, các sinh viên luật 
của ba trường luật Sàigon, Huế, Cần Thơ đều hiện diện gần như đầy đủ.Tuy 
thời gian đã nhuốm bạc mái đầu của các cựu sinh viên nhỏ tuổi nhất, nhưng 
không khí vẫn chứa đầy sự vui tươi và hào hứng. 
Đặc biệt năm nay có phái đoàn luật khoa từ San Jose xuống chung vui. Phái 
đoàn gồm có chị ls Nam Thị Hồng Vân, ls Ngô VănTiệp, ls Trần Hoàng Vân, 
anh,chị Nguyễn Vạn Bình và một số anh chị  khác. 
Có sự hiện hiện của ls lão thành Phùng Văn Tuệ và phu nhân,ls Lê Trọng  
Nghiã, chánh án Nguyễn Văn Thông,biện lý Nguyễn Thế Cường,biện lý 
Lương Đức Hợp và rất nhiều khuôn mặt quen thuôc. 
Khi quan khách đã tề tựu đông đủ, chương trình khởi đầu với lời chào mừng 
ngắn gọn của anh chủ tịch Võ Văn Dinh. Tiếp đến là phần trao bằng tửơng 
lục, rồi chuyển qua phần bầu cử tân ban chấp hành nhiệm kỳ 2012-2013. 
Do sự đề cử của tòan thể quý vị hiện diện, anh cựu biện lý Phạm Văn Hàm 
được toàn thể hội viên bầu vào vào chức vụ chủ tịch hội Ái Hữu LK nhiệm kỳ 
2012-2013, thay thế ls Võ Văn Dinh. 
Sau đây là thành phần tân ban chấp hành: 
Chủ Tịch:anh Phạm Văn Hàm 
Phó CT:  anh Nguyễn Minh Hiển 
Tổng Thư Ký : anh Võ Văn Dinh 
Thủ quỹ: chị  Catherine Tố Ngọc 
Trưởng ban Văn nghệ:anh Nguyễn Đình Sơn 
Sau phần phát biểu của tân chủ tịch, chị ls. Nam Thị Hồng Vân lên chúc 
mừng đại hội và nhắn nhủ các anh chị em luật khoa tiếp tục tranh đấu cho tự 
do và công lý tại quê nhà. Tiếp đến anh Nguyễn Vạn Bình đại diện cho phái 
đoàn cựu sinh viên Saigon-Huế-Cần Thơ San Jose nêu ra nhiều ý kiến tích 
cực trong việc phát triển hội. 
Phần ẩm thực rất phong phú do dàn bếp nhà hàng Paracel nấu nướng đã 
mang lại sự ấm cúng cho bữa tiệc. Chi phí cho buổi tiệc năm nay hoàn toàn 
do hội đứng ra đài thọ.   
Xen kẽ là chương trình văn nghệ đặc sắc cây nhà lá vườn do anh Nguyễn 
Đình Sơn điều hợp với những giọng ca truyền cảm của anh Hiển, anh Khóat, 
anh Hợp, chị Sơn và toàn ban văn nghệ luật khoa với những bản đồng ca 
hùng tráng. Đặc biệt là sự đóng góp của ls Kristen LeCong, hậu duệ của anh 
chị ls Lê Công Tâm với hai bản nhạc ngoại quốc quen thuộc, và sự tham gia 
lần đầu tiên của ls Trần Hoàng  Vân, một người đẹp của trường luật Saigon 
thuở nào qua điệu tango truyền cảm. 



Trong lúc đó từ đầu đến cuối buổi tiệc, nhiếp ảnh gia Đào Ngọc Thụy chạy từ 
bàn này sang bàn khác ghi lại những hình kỷ niệm cho ngày đại hội.  
Dù giữa trưa , ban tổ chức đã làm cho khung cảnh trở thành huyền ảo thích 
hợp cho một buổi dạ  vũ để các anh chị em cựu sinh viên luật lả lướt theo 
điệu nhạc trữ tình. 
Buổi tiệc chấm dứt sau 3 chiều. Mọi người đều bịn rịn khi  ra về với lời   cầu 
chúc nhau sự hạnh phúc và bình an , rồi cùng hẹn hội ngộ trong ngày đại hội  
năm sau. 
Nguyễn Viết Đĩnh 
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