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Vĩnh Biệt Bạn AH Lê Trọng Thư 
 Trần Trung Trực 

ạn AH Lê Trọng Thư là Trưởng Lớp hai 
năm cuối cùng của Khóa 6 KSCC. Bạn đã 

học vài năm Trường Luật nên là người nhiều 
tuổi nhất, sau anh Nguyễn Văn Giới, sinh viên 
Quân Nhân. Bạn hiền và ít nói, không khoe 
khoang, tuy rằng bạn là con nhà giầu, có hai cô 
em gái sinh đôi thật đẹp. Các anh em đồng khóa 
ai cũng mến bạn.  

 
Vợ chồng bạn Lê Trọng Thư 

          Sau khi ra trường, bạn làm Trưởng Phòng 
Khai Thác Dầu Hỏa, Bộ Kinh Tế. Tháng 4 năm 
1975, tôi không hiểu tại sao bạn còn kẹt lại ở 
VN. Rồi phải đi học tập vài năm, đi chui đến 
Hồng Kông. Nghe vợ bạn kể, khi đến bờ biển 
Hồng Kông, chiếc ghe bị chìm, bạn phải bơi vài 
vòng cứu người nên mệt quá và bị xỉu. Khi được 
đến Canada lập nghiệp lại, bạn chạy xe bị xỉu 2 
lần, đụng xe 2 lần, rất nguy hiểm, nhưng thoát 
chết. Vì phải vất vả với cuộc sống mới, 2 lần bị 
tai nạn và bận rộn với con cái, nhà cửa, bạn đã 
mất liên lạc với chúng tôi nhiều năm.  

 Cách đây 4 năm chúng tôi đã liên lạc 
được với bạn và vợ chồng bạn đã sang Mỹ dự 
lễ kỷ niệm 50 năm ra trường của Khóa 6 KSCC 
tại Los Angeles với chúng tôi. Gặp lại bạn, 
chúng tôi ai cũng vui mừng. Vợ chồng bạn đã 
cùng chúng tôi đi cruise 5 ngày từ Los Angeles 
qua Mexico. Kể từ đó, vợ chồng bạn đã hoạch 
định mỗi năm sẽ sang Mỹ họp mặt với chúng tôi. 
Dự định thứ hai là sang Mỹ họp Đại Hội 
AHCCTC lần thứ hai năm 2018. Bạn đã ghi tên 
xong xuôi, nhưng bạn đã phát giác là bị ung thư 
phổi nặng và bệnh lan sang các bộ phận khác 
của cơ thể bạn. Nhờ các bạn AHCC chỉ thuốc 

và nhà thương chữa trị bạn đã sống thêm được 
2 năm nữa. 
 Khóa 6 vừa mới mất bạn AH Lê Công 
Minh khoảng 3 tháng nay, bạn AH Ngô Hoàng 
Các cách đây 1 tháng nay và hôm nay mất bạn 
AH Lê Trọng Thư. Một năm đầy sóng gió. 

 Chúng tôi rất buồn và LT AHCC cũng rất 
lo ngại cho tương lai vì những người nhiệt tình 
cho Lá Thư đã không còn giúp được nữa. Tuy 
vậy, chúng tôi hy vọng các bạn đã qui tiên có 
nhiều quyền năng hơn chúng tôi có thể giúp cho 
gia đình các bạn, chúng tôi luôn luôn an mạnh 
và Lá Thư vững vàng, khá hơn và đậm đà hơn. 

 Sau đây là những bạn bè gửi lời thăm hỏi 
và chia buồn: 

Quý anh chị thân mến,  

Tôi rất xúc động được tin anh Lê Trọng Thư mất. Tuy 
không quen biết anh Thư từ lâu như nhiều anh chị, 
tôi thường liên lạc với anh chị Thư từ vài năm nay, 
đối đãi rất thân tình.  

Xin chia buồn cùng chị Thư và các cháu. Nguyện 
cầu hương linh anh Lê Trọng Thư sớm vãng sanh 
Tịnh Độ.  

Thân mến, Hanh 

Vô cùng thương tiếc bạn Lê Trọng Thư. Xin chia 
buồn cùng gia đình bạn. 

Đặng Huấn, VN 

Xin thành th t chia buồn cùng chị Thư. Xin cầu 
nguyện hương hồn Lê trọng Thư được sớm tiêu  iêu 
về c i  h t. 

Thành k nh phân ưu, Nguy n quang  ê 

Vô c    thươ                            ư.        
     ươ                               .  
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 Chúng tôi có rất nhiều email chia buồn và 
kỷ niệm với bạn. Nhưng vì LT nay đã dài và xin 
tóm tắt trong 1 trang thôi. Vĩnh biệt bạn! 

Trần Trung Trực 

Vài hình ảnh K6KSCC Kỷ Niệm 50 Năm Ra Trường 
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https://tructhuantran.weebly.com/k7927-ni7879m-50-n259m-c7911a-k6kscc.html

