
Sài Gòn ngày 23 tháng 2, 2021 

Chào các bạn, 

Đồng xin lỗi là trong năm 2019 rất ít hoạt động liên quan đến tiền bạc nên cũng quên mất việc 

gửi thông tin quỹ lớp đến các bạn. 

Vừa rồi có sực nhớ ra thì cũng vừa lúc bạn Lê Văn Ngô cũng gửi về một ít đóng góp vào quỹ 

lớp. Do vậy nên xin gửi các bạn file về sổ quỹ của lớp để các bạn biết. Và cũng xin cám ơn sự 

đóng góp của bạn Ngô. 

Tóm tắt lại thì số dư trong Quỹ, kể cả phần bạn Ngô mới đóng góp còn kha khá. 

Trong thời gian tới thì có bạn Lê Văn Cẩn đã đề nghị Đồng khi nào thời gian thuận lợi thì tổ 

chức một nhóm chừng < 15 người (cho vừa một xe) về miền Tây chơi, hai vợ chồng Cẩn – 

Thắng rất mong được đón tiếp. Việc đi chơi này nếu có thì sẽ không đụng gì đến quỹ lớp nên 

chắc là từ giờ đến cuối năm thì nếu có gì cần chi đột xuất là quỹ lớp cũng sẽ sẵn sàng. 

 Ngoài ra thì chiều nay bạn Học cũng vừa điện thoại cho biết ba của bạn Nguyễn Tiến Hùng 

mới vừa mất nhưng Đồng cũng chưa có thêm thông tin chi tiết hơn nên chỉ có thể báo với các 

bạn chừng này thôi. 

 Xin chào các bạn và chúc sức khoẻ mọi người trong mùa Covid-19. 

 D��ng Duy Đồng 

Thơ của Điền 

Chào các bạn, 
Nói là thư của Đ cho oai nhưng thật ra là nó bắt nguồn từ mail của bạn Đồng.  
 
Xin trích dẫn như sau:  

 "Mấy ngày vừa rồi, (...), có thời gian hơn nên Đồng đã có gọi điện thoại hỏi thăm chị Tài, vợ Nguyễn 
Xuân Lành thì được biết từ hồi trước Tết Canh Tý là vợ chồng Lành/Tài đã bán nhà cũ ở đường Trần 
Quý Cáp, quận Bình Thạnh và giờ đang thuê một căn phòng nhỏ trong chung cư ở đường Nguyễn 
Bỉnh Khiêm, quận Gò Vấp, tương đối gần nhà cũ.  

Lý do bán nhà đi ở thuê là lâu nay hai vợ chồng không có nguồn thu nào đủ cho sinh hoạt và thuốc 
thường kỳ cho anh Lành mà cháu trai duy nhất có vợ rồi có con được vài tuổi thì cũng chỉ là một nhân 
viên bình thường, không cáng đáng nổi chi phí cho gia đình riêng cộng với chi phí cho ba mẹ nữa. 

 Đồng không hỏi chi tiết cụ thể nhưng theo lời kể của chị Tài thì có lẽ là số tiền bán nhà thu được 
cũng phải trả các nợ cũ khá nhiều nên số tiền còn lại cũng không đủ để gửi ngân hàng lấy lãi hàng 
tháng đủ sống được nên lúc này là đang ăn dần vào số tiền bán nhà đó luôn. Mặt khác sức khoẻ anh 
Lành cũng suy giảm hơn.  

Ngay cả trong nhà nhưng nếu muốn đi lại thì phải có người dìu. Ăn thì phải có người đút chứ không 
tự cầm muỗng xúc được đàng hoàng. Căn phòng thuê trong chung cư ở tầng 2 nên xem như anh 
Lành chỉ ở trong phòng thôi chứ không thể lên xuống được, mà chị Tài thì cũng chỉ đủ sức dìu đi trong 
phòng đôi chút. 



 Từ Tết năm ngoái đến Tết năm nay, do dịch Covid, khóa 2 không họp mặt nên không có dịp tặng quà 
đến chỗ anh Lành. Hình như năm rồi cũng không có bạn nào, kể cả Đồng ghé thăm. Vừa rồi sau khi 
nói chuyện thì Đồng có hỏi xin số tài khoản ngân hàng của cháu Vinh, con anh chị Lành/Tài và có 
chuyển đến anh chị một ít tiền xem như quà Tết của cá nhân Đồng thôi. 

 Nhân nói đến tiền thì cũng xin báo với các bạn là trong năm vừa qua khoá 2 CNTY không có hoạt 
động gì hết nên số quỹ của khóa mà Đồng đang giữ vẫn là 23.692.000 VND (dấu thập phân ghi theo 
kiểu tiếng Việt) tính đến hết tháng 03/2020 và cho đến giờ luôn, như trong file Excel gửi kèm theo đây.  

Xin nhờ các bạn có ý kiến về việc sử dụng số quỹ này như thế nào trong thời gian tới hay là vẫn giữ 
nguyên như hiện trạng thôi? Cá nhân Đồng thì đề nghị, nếu được các bạn đồng ý, là trước mắt trích 
ra 5-10 triệu để ủng hộ anh Lành, xem như là quà Tết của năm 2020 và 2021 gộp lại được không?  

Và có lẽ sau này cũng không cần góp quỹ nữa vì nếu có họp mặt Tết hay dịp nào đó thì ai tham gia sẽ 
đóng góp. Còn các dịp hiếu hỷ thì cũng đã đồng ý với nhau là cá nhân nào có thân quen thì tự quyết 
định chứ không cần lấy theo danh nghĩa lớp khoá 2 nữa. 

 Riêng về việc anh Lành như Đồng mới nêu, nếu bạn nào có muốn tặng quà đến gia đình anh thì có 
thể gửi về Đồng rồi Đồng sẽ chuyển lại. Hoặc nếu bạn nào muốn gửi trực tiếp thì cứ báo, Đồng sẽ gửi 
số tài khoản của cháu Vinh, con anh Lành, đến bạn đó sau. 

..." 

Ngưng trích  

Cá nhân Điền thì rất hoan hô việc tương thân tương trợ cho vợ chồng anh Lành.  
Thời gian có còn bao nhiêu lâu nữa đâu ? 65 năm cuộc đời rôi. 

Bây giờ là thời Covid nhưng với các dịch vụ chuyển ngân dễ dàng như RIA, Western Union... thì 
ngoài việc quỹ lớp giúp anh Lành, các bạn ta chỉ cần ra các dịch vụ trên, gới chút ít gọi là chút lòng 
gởi vợ chồng anh Lành. Các bạn có thể ở nhà, gởi qua các trang web của RIA, WU 

Họ chỉ cần :  

1)- Tên người nhận : (Đ dề nghị tên Dương Duy Đồng nhận và sau đó tập hợp lại để đua cho chị Tài) 
2)- Thẻ căn cước của cá nhân người gởi để nơi gởi biết nguồn tiền. 
3)- Số tiền gởi (usd, euro...) và tiền nhận bên VN là bằng usd, euro hay vnd.  

Sau đó họ sẽ nói tổng cộng tiền mình đưa (tiền gởi + phí) cho họ. Và chỉ 24 h là bạn Đồng sẽ mếu 
máo (vì xúc động) ra bất kỳ văn phòng chi nhánh của họ (ngân hàng, tiệm vàng...) để nhận dùm cho 
gia đình anh Lành. 

Mong được sự giúp đỡ của các bạn cho vợ chồng một người bạn cũ đang gặp khó khăn. 
Ngoài ra, theo tường thuật của cô Thắm thì nói chung, tất cả bạn cũ ở Texas bình yên vô sự. - -   

• Quỷ lớp 2021 đã được đưa lên trang web cntyk2 

Xin cám ơn các bạn, 

Ph�m Hoàng Đin 
 

 


