TƯỞNG NHỚ LUẬT SƯ LÊ TẤT HÀO
Trước tháng 4/1975, Ls Lê Tất Hào là thành viên trong Hội Đồng Luật sư Đoàn
Tòa Thượng Thẩm Saigon ( Board of Directors). Đây là cơ chế nòng cốt để giám
sát và điều hành sinh hoạt toàn thể luật sư thuộc quản hạt của Tòa
ThượngThẩm Saigon. Quản hạt này trải dài từ Phan Thiết cho đến Cà Mâu.
Lúc đó tổng số luật sư thực thụ có tên trên danh biểu LS Đoàn Sài Gòn khỏang
trên 800 người, cộng thêm chừng 1000 luật sư tập sự.
Ls Hào lúc đó tuổi trên dưới 40.Người tầm thước, vững chắc. Đi đứng nghiêm
túc, mạnh dạn. Mặt ngỏanh cao với phong độ của kẻ sĩ nhìn đời.
Ông là hung thần của những Luật sư hành nghề thiếu đạo đức khi phải đối diện
với Hội Đồng LS để trả lời những chất vấn về những vi phạm của mình.
Ông là một trong những luật sư kiên trì bảo vệ truyền thống hành nghề luật sư
theo tinh thần pháp trị của nền văn minh La-Hy: đề cao luật pháp, tôn trọng công
lý, kiếm tìm sự thật, nâng đỡ giới lao động, bảo vệ quyền lợi của mẹ góa con côi.
Sau tháng 4/1975, luật sư đòan Saigon mặc nhiên bị đình chỉ họat động. Vì trong
chế độ Cộng Sản làm gì có ngành biện hộ. Ai vi phạm luật pháp, tức là chống
chế độ. A lê hấp đi tù mọt gông. Nhiều khi người tù khòi phải ra tòa, không có cả
bản án và không biết cả tội danh của mình. Đó là trong thời quân quản.
Ngày nay, chế độ CS có thành lập luật sư đoàn, nhưng nhiệm vụ và quyền hạn
rất hạn chế.
Năm 1982, hội Luật gia miền Nam California được thành lập. Ls Hào được tín
nhiệm trong chức vụ chủ tịch.Lúc đó,ông đã đậu bằng hành nghề luật sư tại
California.
Thời bấy giờ hoạt động thương mại và nghề nghiệp của người Việt tỵ nạn trên
hai tuyến đường Bolsa và Westminster,(sau này trở thành Little Saigon) còn
thưa thớt, ngoại trừ phòng mạch bác sĩ Mỹ gốc Việt đang lúc hốt tiền. Chợ búa
Việt cũng lèo tèo hai ba tiệm làm ăn theo cung cách gia đình .
Văn phòng ông đặt trên một cao ốc góc đường 17 & Bristol, gần đại học cộng
đồng Santa Ana. Phụ tá pháp lý là cựu biện lý Phạm Kim Bình.
Ông thường gặp chúng tôi để trao đổi vài ba câu chuyện về thuế vụ, về sinh họat
hội và nhất là tin tức của các luật sư và thẩm phán Việt Nam.
Ông không còn vẻ nghiêm nghị như khi hành nghề ở VN. Trái lại, ông rất cởi mở,
thân thiện. Ông coi chúng tôi như em út trong nhà.Do vậy, lúc nào ông cũng
nhiệt tình đôn đốc chúng tôi phải học thi lấy bằng hành nghề tại Cali .Lần nào
cũng vậy, khi gặp nhau câu đầu tiên ông hỏi:” Sao các cậu học đến đâu rồi?
Gắng lên! ”. Nhờ vậy, có một vài người đã đậu bằng hành nghề luật sư tại Hoa
Kỳ.
Nhớ lại lần hội ngộ đầu tiên của giới luật gia di tản vào năm 1982 tại một tiệm ăn
trên đường Harbor, Anaheim, gần Disneyland do ban chấp hành dưới sự lãnh
đạo của chủ tịch Hào đứng ra tổ chức. Anh chị em luật gia, cựu sinh viên luật tay
bắt mặt mừng gặp lại nhau sau cơn biến động kinh hoàng . Đó là lần gặp mặt
đầu tiên qui tụ khoảng hơn 200 cựu luật sư , thẩm phán và sinh viên luật Việt
Nam tại hải ngoại.
Ls Hào được chúng tôi gọi đùa một cách thân thương: “Anh hai thủ lãnh”!

Sau đó, Ls Hào chuyển văn phòng lên đường Hoover, Los Angeles và liên tục
hành nghề cho đến khi từ giã cõi đời.
Ông mất đi để lại bao tiếc thương cho những người thân trong gia đình, bằng
hữu và đồng nghiệp.
Con trai, con gái của Ls Hào cũng nối nghiệp cha để trở thành những luật sư ưu
tú phục vụ cộng đồng Việt Nam trong nhiều năm qua.
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