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Được tin đột ngột AH Hà đức Trường (tức 
Trường ghiền) khoá 8 KSCC (1965-1969) đã từ 
trần tại Bình Dương - Việt Nam ngày 9/7/2007. 

Xin cầu chúc linh hồn anh Trường sớm tiêu 
diêu miền lạc cảnh. 

Anh Trường K8 KSCC tốt nghiệp Kỹ Sư Công 
Chánh Phú Thọ năm 1969 
Sau khi ra trường anh Trường phục vụ tại Khu 
Nam Công Chánh Cần Thơ 
với chức vụ Trưởng Phòng Thí Nghiệm 
Sau đó thì tôi không có gần gũi anh nhiều nên 
không biết thêm nữa 
Anh Trường đã ra đi để lại một vợ ba đứa con 
bị thương tích và tật nguyền. 
 
KTG 
 
Sau đây là vài mẫu chuyện “Thương tiếc sự ra 
đi của anh” cùng sự trợ giúp của các bạn bè cho 
gia đình anh. 
 
Phân ưu của Hội AHCC Miền Bắc Cali 
 
Được tin đột ngột: 
  
Ái Hữu  Hà Đức Trường Khóa 8 Kỹ Sư Công 
Chánh (1965-1969)  đã trút hơi thở cuối cùng 
tại Bình Dương VN.  vào lúc 19 giờ 26 phút 
ngày 9 tháng 7, 2007  
  
Xin kêu gọi các bạn hữu và các bạn Khóa 7&8 
giúp đỡ 
(Tình trạng gia đình anh Trường rất khốn khổ) 
  
 Cầu chút linh hồn anh Trường được tiêu diêu 
miền cực lạc 
 
Nhờ anh Tâm đăng vào Website AHCC 
  
Giang Khưu 
 
Chia buồn: Trang Nhà Ái hữu Công Chánh 
 

 
Nguyễn đức Chí viết cho Nguyễn Cư 
 
Anh Cư 
Anh giúp hay kêu gọi bạn bè giúp đánh máy lại 
và cho dấu vào mấy bài nói về sự ra đi của anh 
Trường để tôi đăng vào LT 89.  
Chí 
 
Đoàn Đình Manh viết 
 
Thân gởi quý Anh Chi. AH&THCC 
Melbourne, 
 
Tôi rất lấy làm đau buồn báo đến quý Anh Chị 
Là AH Hà Đức Trường Khoá 8 KSCC vừa qua 
đời tại Bình Dương, Việt Nam ngày 
09/07/2007. AH đã được hỏa tang ngày 
11/07/2007. 
 
Thay mặt cho Ban Đại Diện AH&THCC 
Melbourne tôi xin được gởi lời chia buồn 
đến Chị Trường và gia đình và cầu chúc cho 
AH Hà Đức Trường được an nghỉ nơi chốn 
vĩnh hàng. 
 
Đoàn Đình Mạnh 
 
 
Thư AH Nguyễn Cư gởi anh Đoàn đình Mạnh 
 
 Anh Mạnh thân mến, 
 
Nhờ anh chuyển đến gia đình Công Chánh lá 
thư báo tin anh Hà đức Trường (Khoá 8 Công 
Chánh) vừa mới ra đi. 
Hoàn cảnh gia đình anh Trường rất tội nghiệp, 
phải nói là tay trắng, ba người con bị thương 
tích và tật nguyền, chị Trường phải thường 
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xuyên lo chăm sóc. Anh Trường về trồng rẫy 
cho bạn ở Bình Dương và đột ngột qua đời. 
Không biết chị Trường sẽ xoay sở thế nào 
trong tương lai. Cuộc sống thật vô thường quá. 
Cầu mong hương linh anh Trường mau siêu 
thoát. 
 
Nguyễn Cư 
 
Vân thúy Nguyễn viết Date: Wed, 11 Jul 2007 
08:44:23 -0700 (PDT) 
 
   “Hôm qua tụi con ở dưới đó với Ba, Ba khoẻ 
mạnh lắm, vậy tại sao hôm nay Ba bỏ tụi con đi 
rồi!” Tôi nghẹn ngào không biết trả lời với các 
cháu sao đây. 
 
Ngay tối đó, anh Sơn đưa mấy cháu xuống Bến 
cát với Bố, và anh chị Thanh cũng xuống để lo 
lắng công việc phụ giúp với chị Trường. Phải 
nói rất cảm kích anh Sơn, anh chị Thanh, 
không ngại đường xa trên 80 cây số, trời 
khuya, mưa gió, hết lòng vì bạn bè. Cũng xin 
khâm phục tài tháo vát của chị Thanh, chỉ trong 
một đêm đã sắp xếp được tất cả : mua áo quan, 
tẩm liệm cho anh Trường, liên hệ với chùa 
Vĩnh Nghiêm để đưa anh Trường về, tổ chức 
một bữa ăn để cám ơn chính quyền địa phương 
và bà con lối xóm ở Bến cát đến chia buồn. Áo 
quan anh Trường về đến chùa Vĩnh Nghiêm lúc 
11 giờ 30, ngày 10/07/2007. 

 
Linh cữu anh Trường được quàn tại Chùa Vĩnh 
Nghiêm một ngày, đúng 11 giờ ngày 11/07/07 
lễ động quan đưa linh cữu Anh tới Bình Hưng 
Hoa để hoả táng. 
Anh Trường ra đi để lại sự đau đớn, hụt hẫng, 
buồn khổ cho gia đình.  
Chúng tôi, những bạn đồng khóa (1965-69) với 
Anh ở Trung Tâm Quốc Gia Kỹ thuật Phú Thọ 
ở Việt nam, và hải ngoại, ngậm ngùi tiễn biệt 
Anh và cầu chúc Anh sớm về nơi vĩnh phúc, và 
chia sẻ sự đau đớn mất mát to lớn nhất với chị 
Trường và các cháu.. 
 
Trong hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh 
Trường, chúng tôi nhận được số tiền của các 
bạn đồng khóa chung góp để phụ giúp cho gia 
đình anh : 

• Ở Việt nam 7,300,000 VNĐ 
• Ở Mỹ (do anh Oanh thu đến 20 giờ 

ngày 11/07/07): 1950 USD 
• Ở Úc, anh Nguyễn Cư: 5,000,000 VNĐ 

Tất cả số tiền này chúng tôi đã và sẽ chuyển 
cho chị Trường sớm nhất. 
Cũng thay mặt cho gia đình anh Trường cảm 
ơn tất cả các bạn đồng khoá Điện, Công Chánh, 
Công Nghệ đã đến phúng điếu và tiễn biệt anh 
Trường. 
 

 


