Victor Le <hle3705@yahoo.com>
Thẩm Phán LÊ ĐẮC TRỌNG từ Toà Sơ Thẩm Đà Nẵng vào nhậm chức Biện Lý
Toà Sơ Thẩm Quảng Ngãi đầu năm 1970 vừa lúc tôi được thuyên chuyển vào Toà Sơ
Thẩm Long Xuyên/An Giang thay thế Ông Chánh Án Trần Trung Hậu đi nhậm chức
Chánh Án Toà Sơ Thẩm Mỹ Tho/ Định Tường. Trước năm 70 Toà Quảng Ngãi không
đủ Thẩm Phán nên mang tên Toà Hoà Giải Rộng Quyền. Sau năm 70 Toà mang tên
chính thức là Toà Sơ Thẩm Quảng Ngãi với đầy đủ các nhân sự Chánh Án-Biện Lý -Dự
Thẩm đảm nhiệm ba nhiệm vụ Truy Tó-Điều Tra và Xét Xử rõ ràng. Thẩm Phán Lê Đắc
Trọng trong vai trò Biện Lý đã tổ chức Phòng Công Tố rất qui củ với nhân sự do Bộ Tư
Pháp bổ nhiệm như Lục Sự và các thư ký V..V.. Năm 72 nhân đi theo Cụ Chủ Tịch Tối
Cao Pháp Viện VNCH TRẦN VĂN LINH ra khánh thành Toà Sơ Thẩm Quảng Tín, tôi
có dịp vào Toà Sơ Thẩm Quảng Ngãi thăm Thẩm Phán Trọng thấy Bộ Tư Pháp đã xây
một tư thất cho ông Biện Lý rất khang trang đẹp đẽ. Ông sống trong căn nhà rộng rãi
chỉ có một mình vì lúc đó ông vẫn chưa lập gia đình. Tôi có gặp ông Trưởng Ty Cảnh
Sat Quảng Ngãi va Trưởng Phòng Cảnh Sát Tư Pháp, cả hai đều tỏ ý kính nể nếp sống
và cách hành xử nghiem minh của Ông Biện Lý Lê Đắc Trọng. Tôi không lạ vì từng biết
cuọc sống khắc khổ của ông từng là một sĩ quan Quân Đội VNCH rồi chuyển sang
ngành Thẩm Phán Công Tố. Sau 75 Ông cũng như tôi đều có một thời gian diện bích
trong nhà tù CS, ra tù lai gặp nhau ở Sài Gòn, cùng đi dạy lớp Anh Ngữ ban đêm ỏ
Trường Cao Đẳng Sư Phạm SG cho đến khi đi định cư ở Hoa Kỳ. Ông ở Nam Cali, tôi
ở Connecticut, người bên Đông kẻ bên Tây, thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm nhau qua phôn.
Bẵng đi một thời gian, không liên lạc được với ông, qua bạn bè đồng nghiệp , biết ông
đã yếu , đóng cửa tạ khách lui về ẩn dật. Đành chiều ý ông. Vị sĩ quan cảnh sát ở North
Carolina, Trưởng phòng Cảnh Sát Tư Pháp từng sát cánh với ông ở Quảng Ngãi trong
công vụ, vẫn tỏ lòng mến mộ và kính trọng tư cách ông , nhờ tôi liên lạc hỏi thăm ông,
tôi đã cố gắng nhưng đành chịu. Nay được tin ông mất-Qua LS Đào Ngoc Thuỵ/AHLKkhông ngạc nhiên vì ông đã ở tuổi ĐẠI THỌ nhưng vẫn ngâm ngùi tiếc nhớ. Một công
dân VNCH trong cương vị riêng của minh đã tận tuỵ phục vụ đất nước rồi âm thầm ra đi
đúng như danh tướng McArthur đã nói những người lính không chết đâu, họ chỉ FADE
AWAY mà thôi.
ANH KHÔNG MẤT-CHỈ FADE AWAY
ANH VỀ VỚI GIÓ VỚI MÂY
VỚI NON SÔNG - VỚI CỎ CÂY QUÊ NHÀ
VỚI NÖI CAO-VỚI ĐÕNG RUỘNG BAO LA
LÕNG ANH ĐÁU ĐÁU NHỚ VỀ
KHÔNG CÕN KHẮC KHOẢI NẶNG NỀ HẰNG ĐÊM
NHƯ NGHE TIẾNG MẸ RU ÊM

ANH VỀ CHO THOẢ NỖI NIỀM NHỚ MONG
CHÖC ANH NHẸ BƯỚC THONG DONG
CHÖC ANH VỀ CÕI NGHÌN TRÙNG CÁCH XA !
KÍNH VIẾNG TP LÊ ĐẮC TRỌNG
LÊ THẾ HIỂN
Stamford/USA-JULY 28-2019
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But Ngo <laongu34@gmail.com>
Mặc dầu đã biết tình trạng sức khỏe của bạn đồng môn TPCT Lê Đắc Trọng trong
những năm trở lại đây không tốt nhưng khi nghe chị LS Thụy và anh TP Hiển
chuyển tin.bạn ấy vừa qua đời, chúng tôi vẫn không tránh khỏi bồi hồi xúc
động. Xin cảm ơn chị LS Thụy và anh TP Hiển.
Ngoài tư cách đồng môn ở trường Luật, TP Trọng còn là bạn đồng khóa ở trung
học với chúng tôi và chúng tôi đã có một thời gian cùng phục vụ dưới một mái
Pháp đình ở Tòa Sơ thẩm Quảng Nam - Đà Nẵng vào cuối thập niên 60 của thế kỷ
trước.
Nhớ lại người bạn hiền lành và đức độ, chúng tôi không biết nói gì hơn là xin gởi
một nén tâm hương cầu nguyện cho hương linh của bạn được nhẹ nhàng siêu thoát
vào cõi Vĩnh hằng.
……….
Ngô Bút và gia đình.
______________________________________________________________________________

hai manh hoang <hoanghai109nb@gmail.com>
Sáng nay ,thứ hai 29 .7 ,như thường lệ ,vừa mở Mail ra ,mới biết dược Tin Buồn
một người Bạn Dồng Nghiệp của chúng ta vừa mới RA DI ….
.

Nhớ lại từ hồi Anh L.D.Trọng còn ở trong nước ,tuy không làm chung một Tòa Án
nào, nhưng TP Trọng và tôi dã có lần làm chung với nhau trong Hội Nghiên Cứu
Dịch Thuật dể tạm Dung Thân sau ngày 30 tháng 4 !
Nay trước tin buồn dột ngột này ,không khỏi bàng hoàng và xúc dộng ,chúng tôi
xin chân thành Cầu Nguyện cho Hương Linh Lê Dắc Trọng sớm phiêu diêu nơi
miền Cực Lạc !
HMHAI

