
Chào Điền, 

Sau đây là thông tin "tình hình CNTY K.2" và một số hình ảnh của buổi họp mặt đón tiếp hai 
bạn Lê Văn Ngô và Nguyễn Nhì từ Tây về. Bạn Ngô từ Tây ... Dijon, còn bạn Nhì thì từ Củ 
Chi, gần sát Tây ... Ninh. 

 Các bạn có mặt sớm nhất ở nhà Đồng vào lúc khoảng 15:00 là Hồ Phương Liên rồi đến 
Trần Thị Dựa và Lâm Thị Sách. Bạn Phương Liên đem theo gà Đông Tảo (xem hình trực 
tiếp từ file này), bánh chưng tự gói, mít tự trồng ở nhà và nhãn tự ... đi mua ở quanh Xuyên 
Mộc. Hai bạn Dựa và Sách (cùng với con gái Dựa) đem đến trứng vịt lộn và sơ-ri từ Gò 
Công. Trứng vịt lộn được dân chuyên nghiệp (là Dựa chứ không phải Đồng đâu nha) chọn 
lựa nên rất vừa ăn, rất ngon. Chỉ có điều đang tiếc là xe hai bạn đi từ Tiền Giang lên, không 
quen đường nên bị các chú áo vàng (công an) gần chỗ nhà Đồng thổi lại và hình như là 
cũng hết hai cái tờ xanh mệnh giá cao nhất ở VN hiện nay. 

 Kế tiếp theo trình tự thời gian là Hà Lâm Quỳnh và Cao Nguyễn Huy. Sau đó đến Lành – 
Tài, bạn Ngô và Nguyễn Nhì đi chung xe. Vì lúc đó còn tương đối sớm nên Đồng đưa nhóm 
Lành – Tài, Ngô và có chị Tuyến sang thăm 1 vòng quanh trường vì nhóm này đã xa trường 
khá lâu rồi. 

 Đến quãng 17:30 thì có thêm các bạn Võ Hoàng Nguyên, Lý Văn Quới, Lương Anh Đào đi 
chung 1 xe cùng đến nhà; Sáu ("chị Sáu"). Sau đó một lát thì có thêm lớp trưởng Hoàng 
Mạo. Lúc này bắt đầu ngồi vào đủ 2 bàn tròn để thưởng thức các món từ các bạn nữ đóng 
góp và hình như hết 05 chai vang, còn thùng bia của lớp trưởng đem đến thì để đó thôi. 
Giữa buổi tối có thêm Văn Dũng tham gia và Kim Thu (vợ Đồng) có việc ở Saigon về trễ. 
Trước đó một chút còn có cả thầy Bùi Xuân An, giáo viên chủ nhiệm lớp, cũng đến dự sau 
khi từ Long An về. 

 Qua các hình chụp lại, các bạn có thể thấy tất cả có mặt 21 người, bao gồm: (kể theo thứ tự 
ngẫu nhiên, nhớ đâu kể đó) 

- Thầy Bùi Xuân An 

- Lê Văn Ngô 

- Nguyễn Nhì 

- vợ chồng Lành – Tài 

- vợ chồng Tuyến 

- vợ chồng Đồng – Thu 

- mẹ con Trần Thị Dựa 

- Hoàng Mạo 

- Hà Lâm Quỳnh 

- Hồ Phương Liên 

- Lương Anh Đào 



- Lâm Thị Sách 

- Võ Hoàng Nguyên 

- Nguyễn Văn Dũng 

- Lý Văn Quới 

- Cao Nguyễn Huy 

- Nguyễn Thị Sáu 

 Trong 2 tấm hình cuối cùng thiếu gia đình chị Tuyến vì đã về trước đó khoảng 30', và các 
tấm hình khác được chụp ngẫu nhiên với sự giúp sức của con gái chị Dựa. 

 Ngay từ lúc bắt đầu ngồi vào bàn thì nhóm cũng đã gửi đến bạn Nguyễn Nhì những hỗ trợ 
từ quỹ chung của K.2, của một số bạn ở Việt Nam, ở Canda, ở Úc. Trong thư thì viết vắn tắt 
nhưng khi gửi đến anh Nhì, đã có thông báo cụ thể các quà gửi đó là từ bạn nào. Anh Nhì 
nhờ Đồng gửi lời cám ơn đến tình cảm của các bạn thời gian qua đã có quan tâm và cám ơn 
những hỗ trợ thiết thực của các bạn. Qua thư này, cũng xin được gửi thông tin đến các bạn 
Dung – Hiếu, các bạn Huỳnh Hương – Huỳnh Mai – Cao Bạch Hồng là Đồng đã "hoàn thành 
nhiệm vụ" của các bạn giao rồi nha. 

 Đến khoảng gần 20:00 thì vì có nhiều bạn ở xa, cách Thủ Đức hơn 100 km nên mọi người 
đều chào tạm biệt nhau cùng lúc. 

 Ngoài ra thì bạn Hồ Phương Liên cũng có đưa ra lời đề nghị và được 20 người có tham gia 
ủng hộ là Tết năm nay, tức là Tết 2017 gia đình bạn Phương Liên xin được đăng cai tổ chức 
buổi họp mặt năm mới tại gia đình bạn Liên ở Xuyên Mộc. Lý do đề nghị tổ chức thì có đến 2 
lý do: (1) là vẫn là họp mặt năm mới như mọi năm; nhưng (2) quan trọng hơn là để các bạn 
có dịp đến ăn mừng nhà mới của gia đình bạn Phương Liên. Do đó hy vọng các bạn khác 
cũng sẽ cùng đồng ý với đề nghị này. Tuy nhiên lý do (2) chỉ là phụ thêm nên các bạn đến 
tham dự thì chỉ cần nghĩ đến lý do (1), tức là đi người không (hoặc cộng thêm chồng/vợ, con 
nếu thích) chứ không cần đem gì theo cho lý do (2), hi..hi. 

  

Với các bạn ngại khó khăn về phương tiện di chuyển thì Đồng cũng sẽ chuẩn bị xe 30 chỗ 
hoặc 45 chỗ (tùy theo xác nhận của các bạn vào lúc cuối năm 2016 này) để đưa các bạn đi 
cùng lúc, sáng đi từ Saigon và chiều về lại Saigon. Có lẽ khoảng 2 - 3 tháng nữa, hoặc ngay 
từ bây giờ bạn Liên cần đưa ra đề nghị cụ thể hơn về ngày tổ chức để các bạn sắp xếp lịch 
sớm. Theo âm lịch thì mùng 1 Tết sẽ vào ngày thứ bảy 28/01/2017 nên có lẽ ngày họp mặt 
khóa 2 nên vào ngày 04/02 (thứ bảy, mùng 8 Tết) hoặc ngày 05/02/2017 (chủ nhật, mùng 9 
Tết) là thuận tiện cho số đông các bạn. 

 Về các hình đã chụp, Đồng để đường link ở đây để Điền download về giùm và nếu được thì 
chắc Điền cũng để lại đường link này trong trang web để các bạn khác cũng có thể vào lấy 
hình về. 

 https://1drv.ms/f/s!ApSBSqVZkpjljd8PSjas0IOVjhHdNA 

  



Chúc ngày chủ nhật vui vẻ. 

Thân, 

  

Duong Duy Dong 

 


