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AH Trần Trung Trực 

 
Di ảnh AH Lâm Tháo 

 AH Lâm Tháo là sếp trực tiếp của tôi trước 
năm 1975. Ông là cựu Chánh Sự Vụ sở Thiết Kế, 
tòa Đô Chánh Sài Gòn, trông nom 4 phòng: phòng 
Địa Đồ, phòng Tu Bổ, phòng Biện Thiết và phòng 
Công Tác mà tôi là cựu trưởng phòng. Ông rất 
hòa nhã và điền đạm và tôi rất ao ước ngày sau 
này tôi được thăng cấp như ông ngày đó. 

 Sau năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa đổ, 
ông và gia đình bị kẹt ở VN, tôi may mắn được 
sang Mỹ. Hồi ông vượt biên sang đảo tỵ nạn, ông 
có viết cho tôi một lá thư mà tôi vẫn còn giữ. Ông 
và gia đình được chính quyền Canada bảo lãnh. 
Từ ngày đó, vì công ăn việc làm chúng tôi ít liên 
lạc với ông. Cách đây vài năm, chúng tôi có qua 
Canada và gặp được ông Đoàn Văn Bích, cựu 
Tổng Thư Ký tòa Đô Chánh Sài Gòn, thầy Tôn 
Thất Đổng và AH Vương Chí Hổ, cựu Giám Đốc 
Gia Cư Liêm Giá Cuộc, tòa Đô Chánh SG. Chúng 
tôi có đi thăm thác Niagara Falls, qua chỗ AH Lâm 
Tháo ở và có gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe AH 
Tháo.  

 Cách đây vài tháng, chúng tôi email mời vợ 
chồng AH Lâm Tháo sang Mỹ chơi với chúng tôi, 
một người đàn em trưởng phòng còn sống, nhưng 

nào ngờ hồi đó chị Tháo cho biết sức khỏe AH 
Lâm Tháo đã yếu lắm. 

 Chị Tháo cũng cho chúng tôi biết anh Tháo 
sang Canada làm việc ở đó và chỉ đi Cộng Hòa 
Zaire trong 6 tháng làm water supply system. Sau 
đó trở về Canada làm report thôi. 

 Bây giờ AH Lâm Tháo đã mất, chúng tôi 
không còn được dịp gặp lại anh chị. Thật là một 
cảnh bi đát, nước mất, gia đình ly tán, bạn bè một 
người một phương, không bao giờ gặp lại. Chúng 
tôi liên lạc được với chị Tháo và biết chị vẫn tỉnh 
táo dù rất buồn khi anh Tháo từ trần. Chị cho 
chúng tôi biết anh chị có 6 cháu gái và được 3 
cháu trai và 4 cháu gái gọi anh chị bằng ông bà. 
Chúng tôi mừng anh chị và các con cháu luôn 
khỏe mạnh và an vui. 

 
Ngồi cháu Phương Thảo, Huỳnh Mai, anh chị Tháo, cháu 

Huỳnh Trang; đứng cháu Lan Thảo, Thu Thảo và Thy Thảo 

 Bây giờ chúng tôi cầu chúc chị Tháo và các 
con cháu luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và thành đạt 
kết quả tốt trong nếp sống tha hương. Xin anh 
Tháo bây giờ ở cõi Niết Bàn cầu bầu cho gia đình 
anh, suốt đời anh đã tận tụy nuôi nấng, luôn an 
vui và sau này sẽ gặp lại anh. 

 Xin anh cũng nhớ hội AHCC, giúp chúng tôi 
luôn giữ “Cho Còn Có Nhau”. 

 Nguyện chúc anh về nơi Vĩnh Cửu. 

AH Trần Trung Trực  


