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AHCC Sàigon ti n anh ch
AH Nguyn Thành Phùng - Châu Th Phc
sang ñnh c ti Hoa K.
AH Nguyễn Thanh Liêm
Vào một ngày cuối tháng 5/2012, tôi nhận
ñược ñiện thoại của AH Lê Chí Thăng mời dự
cuộc họp hàng tháng của nhóm AHCC Sàigon
vào ngày 02/6/2012: Ngoài việc gặp nhau hàng
tháng ñể cho …còn có nhau, còn ñể tiễn anh
chị AH Nguyễn Thành Phùng - Châu Thị
Phước sắp sang ñịnh cư tại Hoa Kỳ. Tôi rất
ngạc nhiên, vì thời gian gần ñây, tôi ñã nhiều
lần gặp và liên lạc với AH Phùng, bạn học cùng
khoá 5KSCC, nhưng không nghe AH Phùng
nói sẽ sang Mỹ ñịnh cư. Nay, trong bữa tiệc sau
buổi gặp mặt hôm ñó, AH Phùng mới cho biết
anh và bà xã ñã ñược con gái ñang ñịnh cư tại
Mỹ, nộp hồ sơ bão lãnh sang ñoàn tụ ñã hơn 2
năm nay, nhưng vì nhiều lý do riêng tư, cho
ñến những tháng cuối năm 2011 mới hoàn tất
hồ sơ ñể ñược cơ quan thẩm quyền Mỹ xét
chấp thuận cho phỏng vấn và sau ñó cấp visa
ñịnh cư tại Hoa Kỳ. Sau khi ñược cấp visa,
trong thời gian chuẩn bị ñi sang Mỹ, AH Phùng
chỉ báo cho AH Thăng biết mà thôi. Mãi ñến
ngày 03/6/2012, chỉ còn hơn 1 tuần lên máy
bay sang Mỹ, AH Phùng mới gởi e-mail cho
AH Khưu Tòng Giang, ñể nhờ thông báo cho
các bạn cùng khoá 5KSCC biết và hẹn sẽ có
dịp gặp nhau sau 46 năm rời ghế nhà trường
(tôi có nhận ñược e-mail này).
Trong buổi họp mặt tại nhà AH Thăng hôm
ñó, ngoài các AH ñang sinh sống tại Sàigon
còn có AH Lê Văn Sâm (ñang ñịnh cư tại Mỹ)
tham dự, nhân dịp AH Sâm về VN và ñược AH
Thăng mời tham gia công tác từ thiện với nhóm

AHCC Sàigon (AH Sâm lo việc quay phim,
chụp hình ñể ñưa vào ñĩa DVD phổ biến ñến
quí AH khắp nơi). AH Thăng ñã trình bày về
diễn tiến của 2 việc làm từ thiện mà nhóm
AHCC Sàigon ñang làm cầu nối giúp các AH
ñang sinh sống ở ngoại quốc: ðó là ñang xây
dựng cầu bê tông nông thôn Bưng Sen tại ấp
Xoài Thum, xã Ngải Xuyên, huyện Trá Cú, tỉnh
Trà Vinh do gia ñình AH Lê Văn Trương
(Canada) và gia ñình AH Wu Trần Julie Hoà
(Hoa Kỳ) gởi tiền về giúp dân xây dựng; và
ñang xúc tiến trang bị phòng máy vi tính (20
computer, bàn ghế, mạng internet) cho trường
Tiểu Học Thị Trấn Thủ Thừa (huyện Thủ
Thừa, tỉnh Long An) do gia ñình AH Wu Trần
Julie Hoà gởi tiền về giúp. Sau ñó AH Thăng
thông báo việc anh chị AH Phùng - Phước sắp
chia tay nhóm AHCC Sàigon, sang ñịnh cư tại
Mỹ và nhóm sẽ tổ chức bửa ăn trưa tại nhà
hàng ñể chung vui và tiễn anh chị Phùng Phước.
Tại nhà hàng ðũa Việt, trên ñường Võ Văn
Tần, tất cả 19 anh chị AH ngồi xung quanh một
bàn tiệc và ăn buffet gồm các món gỏi, mì xào,
cơm chiên …, sau cùng là lẩu hải sản. Ngỏ lời
trước khi khai tiệc, AH Thăng ñã nhắc lại các
kỷ niệm với anh chị AH Phùng và Phước trong
thời gian anh chị tham gia tích cực các sinh
hoạt của nhóm AHCC Sàigon từ ñầu năm 2008
ñến tháng 5/2012. Riêng với AH Phùng, AH
Thăng ñã kể lại một chuyện hơi “tếu” một chút:
Trong một lần nhóm AHCC Sàigon ñi Cần
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hàng, lúc AH Phùng ñang ñi ra
ngoài, có một AH ở Cần Thơ hỏi
về AH Phùng, AH Thăng trả lời:
“…hồi trước 75 anh ấy làm lớn
lắm, làm Công Cán Uỷ Viên của
Tổng Trưởng Bộ Công Chánh Và
Giao Thông”, AH ấy lại hỏi tiếp:
“vậy nay ảnh làm gì?”, AH
Thăng trả lời: “nay ảnh làm còn
lớn hơn, làm thư ký cho …tôi” (Ý
anh Thăng là làm thư ký cho
trưởng nhóm AHCC Sàigon, hay rộng hơn là
AHCC trong nước, vậy thì lớn quá ñi chứ!).
Sau ñó AH Thăng lại nói tiếp về các công việc
làm từ thiện của nhóm AHCC Sàigon và mong
các AH tham gia tích cực, và nhóm AHCC
Sàigon sẵn sàng làm từ thiện theo ý nguyện của
các nhà hảo tâm. ðáp từ, AH Phùng ñã rất xúc
ñộng tỏ lòng cảm ơn các AH hiện diện, trình
bày về việc sẽ ñịnh cư tại Hoa Kỳ (ñã nêu ở
trên), hứa sẽ luôn nghĩ ñến nhóm AHCC
Sàigon và hy vọng sẽ có thể trở về mỗi cuối
năm ñể dự tiệc họp mặt tất niên hàng năm của
nhóm AHCC Sàigon.
Sau cùng, tất cả các AH ñều bắt tay từ giã
anh chị AH Phùng - Phước và chúc sức khoẻ
cùng các ñiều tốt ñẹp trong thời gian anh chị
sống trên ñất Hoa Kỳ.

Từ phải, các AH/TH: Nhạn, Miên, Phùng, Sơn,
Thăng,...

Từ trái, các AH/TH: Trần Công Tâm, Sâm,
Huỳnh Tâm, Thăng, Nhạn, Phùng, Phước,
Loan, Ba, Quý, Sáu, Kiểu, Long, Liêm

Từ phải, các AH/TH: Loan, Phước, Phùng,
ðào,…

Từ trái, các AH/TH: Quý, Liêm, Long, Thăng,...

