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Cái sai của Phillps khi ông chỉ định Thủy Lê bênh vực Angela, đã cứu sống 
không chỉ riêng riêng Angela, mà cả đứa bé con của "cô bé hiền mẫu" này. 
Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH  
  

Mặc dù mới hành nghề luật sư tại Houston được bảy năm, nhưng cô Thủy Lê 
đã nổi danh với một vụ án được bình luận gia Lisa Falkenberg viết bốn bài 
báo ca tụng trên tờ Houston Chronicle trong gần một năm vừa rồi. Bài cuối 
cùng mới viết trên tờ báo phát hành ngày Chủ Nhật 10/11, Falkenberg kể lại 
là, "Luật sư Lê - người đứng bênh vực Angela- đã phải chống lại vị chánh án 
ngồi xử để bảo vệ thân chủ." 
  

Angela là tên mà cô Falkenberg đặt cho đứa bé gái mới 13 tuổi, thụ thai năm 
12 vì bị hiếp dâm. Cô viết tiếp, "Bố nuôi của Angela -ông Jerry Rosharon- bảo 
tôi, 'có quá nhiều người thù ghét Angela, khiến tôi nghĩ là phải cương quyết 
đẩy vụ án mạnh hơn. Nếu vụ này mà không có cô Thủy, thì tình trạng còn khó 
khăn hơn nhiều." 

 
Nụ cười hiền lành, Thủy Lê ôm Angela vào vòng tay. 

 

Falkenberg viết: "Cô Thủy bảo tôi là vụ án Angela giúp cô chọn đúng con 
đường phải đi trong cuộc sống. Thủy nói, 'Đôi khi mình phải đứng cao lên, nói 
lớn lên, cho mọi người biết là dụng tâm của luật pháp là làm việc tốt, là giúp 
cho gia đình xum họp, chứ luật pháp không chủ tâm phá nát gia đình nào cả." 
  
Falkenberg đồng ý với Thủy Lê là trong tay những chánh án không thấu hiểu 
chân lý của pháp luật, nhiều gia đình đã bị phá nát; cô viết, "Hồi tưởng lại việc 
này, có lẽ thẩm phán Phillips phải tự tát vào mặt mình vì cái lỗi đã chỉ định 
Thủy làm luật sư biện hộ cho cô bé thai phụ 12 tuổi. Dĩ nhiên Phillips cho là 
mình sai, nhưng cái sai của ông đã cứu sống một mạng người." 
  

Cái sai của Phillps khi ông chỉ định Thủy Lê bênh vực Angela, đã cứu sống 
không chỉ riêng riêng Angela, mà cả đứa bé con của "cô bé hiền mẫu" này. 
Cũng về vụ án đó, ngày mùng 10 tháng Chạp năm ngoái, Falkenberg viết, 
"Trong buổi điều trần khá căng thẳng, cô bé 12 tuổi, nạn nhân bị hiếp dâm, 
đánh môi son, mặc quần jean đen, đứng trước vị chánh án, và đồng ý tạm 
không dành quyền nuôi đứa bé gái cô mới hạ sinh. Cô bé đó là Angela. Luật 
sư Thủy Lê, biện hộ cho Angela, chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào, bất lực, mặc 



dù cô đã chuẩn bị sáu nhân chứng để xin tòa cho Angela được phép nuôi 
con. 
  

Cô bất lực vì chánh án John Phillips loại cô ra khỏi vụ án, sau khi chính ông bị 
cô làm thủ tục loại ông, vì ông có tiền kiến, thiếu vô tư trong vụ xử Angela. Vai 
trò luật sư bênh vực Angela được Phillips trao cho luật sư Katie Flynn, một 
người thường ăn cánh với ông. 
Cô Thủy đành phải xác nhận trước mặt thẩm phán Phillips là cô đồng ý để sở 
CPS tạm chăm sóc đứa bé lúc đó chưa đầy tháng. 
Thủy bất ngờ vì thái độ nhượng bộ của Angela, cô hỏi và được "cô bé mẹ" 
cho biết "người ta" bảo nó là muốn được quyền giữ con, nuôi con, nó phải có 
job và phải có nhà; cả hai điều kiện đó, Angela đều không có nên nó đành để 
CPS nuôi con. 
  

Nghe Angela kể chuyện, Thủy Lê bảo Falkenberg là không luật pháp nào đòi 
hỏi như vậy cả; cô viết đề án xin hủy bỏ kết quả cuộc hearing vì thẩm phán 
Phillips đưa ra những hướng dẫn sai lầm cho Angela. 
Một luật sư tương đối còn mới mẻ trong nghề mà dám viết đề án hủy bỏ kết 
quả hearing của tòa, sau khi đã xin loại vị thẩm phán ngồi xử vụ án, quả là 
một thành tích hiếm có trong sinh hoạt tòa án. 
  

Đề án của cô Thủy được trao cho thẩm phán Glenn Devlin, người đã một lần 
thiên vị Phillips khi cô Thủy khiếu nại đòi đổi vị thẩm phán khác xét xử vụ, 
"cho hay không cho" Angela nuôi con. Nhưng lần này, thái độ quyết liệt của 
Thủy khiến Devlin ngần ngại, không dám xử ức cô nữa: ông xin vị chánh án 
quản lý Olen Underwood, trao vụ Thủy khiếu nại sang một chánh án khác xét 
đoán. 
  

Trong đề án khiếu nại, Thủy nêu lên tính chất phi pháp của việc Phillips quyết 
định cho Flynn thay thế cô -phi pháp ở chỗ chính Phillips đang bị cô yêu cầu 
thay thế, và yêu cầu này còn chưa được giải quyết. Tại Texas, sinh hoạt pháp 
lý ấn định là trong thời gian bị yêu cầu thay thế, vị chánh án liên hệ không còn 
quyền quyết định về vụ án nữa. 
Thêm một chi tiết kỳ lạ về vụ thay thế Thủy Lê là không hề có giấy chỉ định 
luật sư Flynn, mà chỉ có dấu bôi xóa tên Thủy Lê trên giấy bổ nhiệm cô, và 
viết tên cô Flynn thay vào. 
  

Thủy Lê khiếu nại là ngoài việc bổ nhiệm không đúng cách, thẩm phán 
Phillips còn xâm phạm quyền chọn luật sư, và quyền được cố vấn của Angela 
khi phải quyết định về số phận của đứa con. Thủy Lê nhấn mạnh rằng quyền 
thứ nhì -quyền được cố vấn- là quyền hiến định. 
  



Cô thông báo cho tòa biết trước, là cô vẫn đại diện bênh vực Angela, và trong 
ngày xử cô đứng cạnh Angela. Vị chánh án bảo cô, "Cô có thể ngồi nghỉ cho 
khỏe, cô không đại diện ai trong phiên xử này cả," vì chính Angela đã xác 
nhận đồng ý để Flynn đại diện Angela. 
Thủy Lê trả lời là chính việc chỉ định luật sư Flynn cũng đã không đúng cách, 
cho nên cô vẫn là luật sư được chỉ định để bênh vực Angela. 
Thủy Lê không nói là Angela đòi quyền nuôi con -vì mới 13 tuổi, Angela 
không có quyền này- mà chỉ xin được ở chung một nhà với đứa bé cô sinh ra; 
đứa bé này được gia đình Rosharon -cư ngụ tại quận Montgomery- lãnh nuôi, 
và họ đồng ý nuôi cả mẹ lẫn con. 
  

Chính bản thân Angela cũng đang lãnh trợ cấp xã hội, sau khi bị mẹ đuổi ra 
khỏi nhà, vì mang bầu với anh tình nhân của bà mẹ; anh này sống chung 
dưới một mái nhà với cả hai mẹ con, và hiện đang bị tống giam về tội hãm 
hiếp trẻ nít dưới 14 tuổi. 
  

Angela sinh nở hôm mùng 10 tháng 11/2013; viên chức CPS đến đem đứa bé 
đi trong lúc cô bé mẹ đang cho con bú bằng sữa mẹ; vừa khóc, cô vừa hớt 
hải điện thoại gọi Thủy Lê, và cô luật sư vội chạy lại ngay để kịp thời giàn xếp 
giải pháp cho gia đình Rosharon xin đứa bé làm con nuôi. 
Gia đình này khá giả, sống trong một căn nhà rộng 9,000 foot vuông, với 6 
phòng ngủ; họ cũng có con cái đầy đủ, và đã hoàn tất mọi thủ tục xin con nuôi 
để nuôi cả hai mẹ con Angela. 
Tòa xử cho cả hai mẹ con Angela trở thành con nuôi của gia đình Rosharon. 
"Cô bé mẹ" ôm ghì lấy Thủy Lê, nói tiếng cảm ơn trong nước mắt. 
  
Falkenberg viết, "Thủy Lê làm việc trên 50 tiếng đồng hồ trong vụ án bênh 
vực Angela mà không nhận một đồng thù lao nào cả; Thủy nói mục đích của 
cô là phục vụ công lý. Mọi người phải giúp cô đạt được mục đích đó." 
  
Cô Thủy còn rất trẻ, khuôn mặt hiền lành, cởi mở, trông cô giống một giáo 
viên tiểu học hơn là một luật sư cương nghị và tài ba; trong vụ án phức tạp 
bênh vực Angela, cô Thủy vô cùng quyết liệt nhưng lại rất bình tĩnh, gỡ từng 
mối rối trong một vụ án mà thẩm phán Phillips sẵn sàng dùng búa pháp luật 
đập nát liên hệ mẹ con giữa Angela và đứa trẻ sơ sinh. 
Ông coi đó là hiện thân của tội lỗi -một đứa bé gái mới 12 tuổi đầu, có thai với 
anh tình nhân của mẹ, lại còn đòi quyền nuôi con. Trong lúc chánh án Phillips 
coi Angela là đứa trẻ mất nết thì Thủy Lê coi hai mẹ con bé Angela là một gia 
đình, mà cô không chỉ bảo vệ trước tòa án, mà bảo vệ cả trong cuộc sống 
hàng ngày nữa. 
  



Cô chính thức viết đề nghị xin đổi thẩm phán, vì ông Phillips nặng tiền kiến 
đối với Angela; chánh án Phillips cũng đổi luật sư bênh vực Angela; nhưng 
ông lộng quyền sửa bản văn thư ông ký chỉ định Thủy Lê, thành chỉ định luật 
sư Flynn. 
Phương thức tôn trọng pháp luật, và làm đúng thủ tục, giúp Thủy Lê thắng 
trong việc đổi chánh án, rồi thắng luôn cả trong vụ kiện. 
  

Trước sau, Falkenberg viết 4 bài báo trong khoảng thời gian 10 tháng vừa rồi 
để ca tụng Thủy Lê; Falkenberg không phải là một thông tín viên viết tin, mà 
là một bình luận gia đã từng viết nhiều bài bình luận sắc bén, và chưa bao giờ 
cô viết 2 bài về cùng một nhân vật để ca tụng nhân vật này. 
  
Tuy Falkenberg nói mục đích của Thủy Lê chỉ là phục vụ công lý, nhưng yếu 
tố nhân đạo, thương người cũng chiếm một địa vị quan trọng trong vụ án 
Angela, Thủy rất thương người, nhất là những người thất thế như Angela. 
  

Điều chúng tôi muốn nói thêm là, cũng như Dương Nguyệt Ánh, như Lương 
Xuân Việt, Thủy Lê là một trong khá nhiều người trẻ Việt Nam trong thế hệ 
thứ nhì đang thành công. (nđt) 
  
- Falkenberg: Justice, finally, for Angela 
- Once considered a lost cause, a 13-year-old mother now has a family, her baby 
and a future 
  
 

http://www.houstonchronicle.com/news/columnists/falkenberg/article/Falkenberg-Justice-finally-for-Angela-5254028.php
http://www.houstonchronicle.com/news/columnists/falkenberg/article/Once-considered-a-lost-cause-a-13-year-old-5816566.php
http://www.houstonchronicle.com/news/columnists/falkenberg/article/Once-considered-a-lost-cause-a-13-year-old-5816566.php

