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Bùi Thị Đăng Tâm

Tiểu sử
Tam Bui Tên Việt: Bùi Thị Đăng Tâm
Phỏng vấn, các bài
viết về Nhân Vật
Nguyễn Tấn Lai
Cánh cửa garage rì rì mở và từ từ vươn cao, cao
lên, rồi dừng lại bằng một tiếng động "sịch". Người đàn ông lái xe vào garage. Chủ và khách là
người bạn đồng liêu cùng mở cửa bước xuống. Một đống giày dép nằm ngổn ngang ngay trước một
ngưỡng cửa đưa vào phía bên trong ngôi nhà. Cánh cửa bật mở xuất hiện một phụ nữ và một bé gái
chừng 6 tuổi. Người đàn ông vui vẽ nói "Mẹ mày ơi! Có khách". Người đàn bà khẻ gật đầu chào kèm
theo một nụ cười. Cô bé e dè nhìn người khách lạ và vòng tay cuối đầu lễ phép "Chào Chú".
Hình
ảnh một buổi chiều cuối hè của ngày đầu tị nạn năm 1975. Và! Sông vẫn chảy đời sông, suối vẫn
trôi đi đời suối. Ba mươi năm sau, cô bé ốm tong teo ngày nào nay uy nghiêm trong chiếc áo thụng
đen xuất hiện sau tiếng hô của người bảo vệ "Please Rise"! Tất cả mọi người có mặt trong phiên tòa,
im phắc, đồng loạt đứng dậy nghiêm trang chào Bà Chánh Án Tâm Bùi!
Nữ Thẩm Phán Tâm Bùi,
38 tuổi, tên Việt Nam là Bùi Thị Đăng-Tâm. Bà là người con út trong một gia đình có 9 anh em gồm
6 trai và 3 gái. Bà theo song thân sang tị nạn tại Hoa Kỳ vào mùa Hè 75. Gia đình được một Nhà
Thờ bảo trợ và đã định cư một thời gian trên đảo Mercer Island (Wa). Thân phụ là cụ Bùi Ngọc Lâm
nay đã quá vãng. Cụ Lâm, nguyên là một sĩ quan Quân Sử QLVNCH và cũng là một trong những
người đầu tiên được tuyển dụng làm việc cho Bộ Y Tế và Xã Hội Tiểu Bang Washington State. Đặc
trách các Chương Trình Trợ Cấp dành cho người Tị Nạn (Refugee Assistances Program) vào tháng 6
năm 1975. Một trong những người anh của Bà Đăng-Tâm là cựu vô địch bóng bàn Việt Nam trước
75 là danh thủ Bóng Bàn Bùi Đăng Quang.
Bà Đăng-Tâm tốt nghiệp Cử Nhân Khoa Học Chính Trị
tại Đại Học University of Washington năm 1991 và tiếp theo Bà tốt nghiệp Luật Sư từ Đại Học
Seattle University - School of Law vào năm 1994. Năm 1995 Bà lập gia đình cùng ông Hyon Pak,
một luật gia gốc Đại Hàn. Gia đình cùng hai con trai Ryan 9 tuổi và Elliot 6 tuổi hiện đang cư ngụ tại
thị trấn Mukilteo (Wa). Nơi có xưởng chế tạo phi cơ hàng không dân sự lớn nhất của Công Ty Boeing
ở Washington State.
Ký giả Nguyễn Tấn Lai đang phỏng vấn chánh án Bùi Thị Đăng-Tâm
Seattle là đô thị lớn nhất của Tiểu Bang Washington và hướng về phía Bắc của đô thị chừng 30 dặm
có một quận hạt mang tên là Snohomish County. Chữ Snohomish là phát âm khác đi từ chữ
"Sdoh-Doh-hoh- bsh" một ngôn từ của người Da Đỏ tại địa phương có nghĩa là người ở vùng đất
thấp (lowlanders) . Quận Snohomish có diện tích rộng 2,098 dặm vuông. Quận nầy lớn hơn tiểu
bang Rhode Island và Delaware của Hoa Kỳ. Tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2006 theo các số liệu từ
Tổng Nha Điều Hành Tài Chánh của Tiểu Bang Washington (WA-OFM: Washington Office of Financial
Management) thì dân số của quận Snohomish là 671,800 cư dân. Trong số nầy có 5,274 người Việt
Nam trong tổng số 35,030 người Á Châu. Bà Bùi Thị Đăng-Tâm là một trong các vị chánh án của
Toà Án Quận Snohomish.
Một số liệu được ghi nhận rằng tại Tiểu Bang Washington hằng năm có
chừng 2 triệu trường hợp người được ghi tên vào hồ sơ tố tụng tại các toà án và những vụ tranh
tụng nầy nếu đem chia đều đến tất cả các Chánh Án hiện đang làm việc tại Tiểu Bang thì cứ bốn
người có một người sẽ gặp một vị Chánh Án như Bà Chánh Án Tâm Bùi.
Thẩm Phán Tâm Bùi hành
nghề luật sư từ 12 năm qua, rất giàu kinh nghiệm về các phiên toà hình sự lẫn dân sự. Nhiều kinh
nghiệm của một Thẩm Phán trong các vụ tố tụng:
-Luật Sư biện hộ tại Tòa Kháng Án Washington
(WA Court of Appeal 1995-2000). -Luật Sư Biên Hộ Công Cộng (Public Defender 1995-2000) tại
Toà án Quận Snohomish và Toà Thượng Thẩm Snohomish.
-Chánh Án Phụ Khuyết Toà Án
Snohomish District Court (từ năm 2001 đến hiện tại). -Thẩm Phán Tâm Bùi còn là vị Thẩm Phán
của các cuộc tranh tụng "Biện Chứng Công Minh" (Fair Hearing) có tên là ALJ (Administrative Law
Judge từ năm 2003 đến nay) của Tiểu Bang Washington đặc trách Quận Snohomish và văn phòng
đặt tại thị trấn Everett (Wa).
Judge Tâm Bùi còn là một luật gia tự nguyện đóng góp công sức
trong hầu hết các sinh hoạt cộng đồng liên quan đến pháp lý tại địa phương nơi gia đình bà đang cư
ngụ. Nổi bật nhất, Thẩm Phán Bùi Thị Đăng-Tâm là một "Mentor" tức là "vị cố vấn đầy kinh nghiệm"
tự nguyện giúp đỡ cho chương trình "YMCA Mock Trial Competition" . (YMCA là chữ viết tắt của tổ
chức Young Men''s Christian Association. "Mock Trial Competion" là chương trình dành cho các
Thanh Thiếu Niên ham chuộng và có khả năng về Tư Pháp và hệ thống Pháp Lý có được cơ hội tranh

