
 

 

Về Dưới Mái Nhà Đại Gia Đình An Giang 

Vì thương yêu đời nhau,  
Vì thương những chiều mưa về đâu, 
Vì thương những người không tình yêu,  
Nên nhớ đi tìm nhau. 
... 
Chiều nay mưa còn rơi,  
Chiều nay bếp hồng đang còn say 
Chiều nay vui sống trong tình yêu,  
Nhớ phút vui không nguôi ...  
     
 Nhạc phẩm “Về Dưới Mái Nhà” của Nhạc sĩ Xuân Tiên, với giọng hát truyền cảm 
nống ấm của Ca sĩ Tiểu Phụng  trong buổi dạ tiệc mừng xuân. 
   
Đêm Chúa Nhật 15 tháng 2 năm 2009, ngoài trời mưa tầm tã, gió lạnh thổi mạnh trên 
bầu trời San Jose mù mịt đen tối, bụi mưa làm ướt những tà áo thướt tha, mưa lóng 
lánh trên mái tóc, trên vai của trên 500 đồng hương và thân hữu  không quản ngại mưa 
gió đã tìm về dưới mái nhà của đại gia đình Hội Ái Hữu An Giang Bắc California để 
cùng chung vui nhân ngày đầu xuân 2009. 
 
Địa điểm dạ tiệc là nhà hàng Dynasty sang trọng rộng lớn bật nhất San Jose nằm trên 
đường Story trong khu Grand Century Mall. Đồng hương đến từ khắp nhiều vùng khác 
nhau của miền Bắc California từ San Francisco và Mills Valley ngang qua Sacramento, 
Tracy, Oakland, Fremont, Milpitas xuyên vịnh đến Burlingame, Sunnyvale cũng như từ 
Campbell, Morgan Hills... Những chiếc áo dài dạ hội đầy màu sắc, những gương mặt 
rạng rỡ hân hoan tươi cười đón tiếp nhau nhưng không dấu được niềm xúc động khi 
gặp được đồng hương và bè bạn cùng quê hương xứ sở.  
 
Bước vào khuôn viên buổi dạ tiệc năm nay, quan khách có thể nhận thấy được ngay sự 
phát  triển tốt đẹp và cách tổ chức thân mật của gia đình Hội An Giang. Ông Hội trưởng 
Trần Phước Toàn và phu nhân Mary Cao đứng ngay lối vào với sự niềm nỡ chào đón 
đồng hương đến với tham dự. Cạnh bên là anh Nguyễn Hiền, Trưởng Ban báo chí, và 
cô Trang với những chồng đặc san Xuân tuyệt đẹp còn thơm mùi giấy mới, đang hân 
hoan trao tận tay quý đồng hương và quan khách đứa con tinh thần của Hội. Món quà 
kỷ niệm nầy là một thành quả đáng được ngợi khen của Ban báo chí qua mấy tháng 
trời nổ lực hăng say làm việc,   kêu gọi các văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ… ở khắp nơi gởi bài 
vở, đặc biệt là quý đồng hương Long Xuyên, Châu Đốc, rồi gom góp bài vở đã được 
chọn lọc mang tới nhà in để kịp thời xuất bản trước ngày dạ tiệc.   
 
Ngay bên cạnh, quan khách được chị Mộng Kha, Bác sĩ Huỳnh Vũ, và Phó Hội trưởng 
thầy Nguyễn Tấn Thuận đưa vào để chụp hình lưu niệm dưới bảng chào mừng của hội 
giữa hai chậu hoa xuân tươi mát sắc màu của Lisa's Flowers mà chị Lisa đã khéo léo 
trình bày.  Đèn chớp từ máy ảnh của nhiếp ảnh gia cho chương trình anh Trương Xuân 
Mẫn cũng như máy thâu hình của phóng viên Nguyễn Cầu đã hoạt động không ngừng 
để có thể nhanh chóng ghi nhận được vô số những hình ảnh sinh động của buổi dạ 



 

 

tiệc. Những tiếng cười nói, những lời chào thăm, những câu chúc mừng nhau trong 
ngày đầu xuân ... cứ tuôn ra và vang vọng như không bao giờ dứt được trong bầu 
không khí thân thương ấm cúng này. 
 
Quan khách đến dự tiệc sau đó được các chị Kim Mai, Bích Thủy, Trinh, Nhúc Lê, và 
các em thanh thiếu niên nam nữ xinh xắn trong ban tiếp tân lần lượt đưa đến bàn của 
mình để chuẩn bị chung vui trong chương trình. Ban tiếp tân đã hết sức uyển chuyển 
và khéo léo trong việc sắp xếp chỗ ngồi cho hơn 500 người để tạo được một bầu không 
khí vui tươi thoải mái trò chuyện được với nhau.  
 
Sự nhiệt tình cộng tác trong mọi lãnh vực sinh hoạt và tổ chức của các em thanh thiếu 
niên sinh ra và lớn lên ở Hoa kỳ như Đặng Galenstein, Nguyễn Charles, Nguyễn Jimmy 
lo phần xổ số tặng quà, Đặng Pearlyn, Nguyễn Jenny, và Đặng Brianstein lo giúp phần 
tiếp tân và những màn múa đầy ý nghĩa ... đã cho chúng ta thấy được sự tươi mới và 
tầm phát triển mạnh cho tương lai của Hội.  
 
Trong buổi dạ tiệc hôm nay cũng như trong hầu hết mọi sinh hoạt thường niên của Hội, 
các em lúc nào cũng vui tươi hăng hái đóng góp tài năng dồi dào trong việc trang 
hoàng, chuẩn bị, văn nghệ, tiếp tân, và gây quỹ cho Hội không thua kém gì những bậc 
cha anh mình. Điều này là một niềm vui lớn cho Ban điều hành cũng như những bậc 
trưởng thượng trong Hội vì biết rằng mình đã tạo dựng được một môi trường thuận tiện 
cho sự phát triển của các con em trong các sinh hoạt xã hội tương lai.  
 
Bên trong phòng dạ tiệc, một lực lượng hùng hậu của các anh Đặng Văn Ngãi, Dư 
Quang Nê, Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Thành Tính, Quách Chí, và Khúc Duy Minh hợp 
tác với các chị Lệ Điệp, chị Lisa, chị Ni, và chị Yến, lăng xăng lui tới, chạy lên chạy 
xuống hớn hở chào thăm, tay bắt mặt mừng, chăm sóc đồng hương và quan khách, lo 
lắng xếp đặt, thay đổi chỗ ngồi ...  
 
Đặc biệt năm nay phần kỹ thuật của buổi dạ tiệc được tăng cường một cách hết sức 
dồi dào từ hệ thống điện toán thông tin, điện thoại di động, laptop computers, phối hợp 
với trang mạng aihuuangiang.org toàn cầu, đến phần thu hình và phóng hình trên hai 
màn ảnh với vĩ tuyến lớn dựng hai bên sân khấu. Đây là lần đầu tiên những màn ảnh 
này đã được dùng để chiếu một số hình ảnh sinh hoạt trong năm của Hội trong khi chờ 
đợi, lời nhạc cho phần hợp ca lúc bắt đầu chương trình, và những hình ảnh phóng đại 
lên từ ống nhòm của chuyên gia thu hình kiêm phóng viên Nguyễn Cầu suốt buổi dạ 
tiệc. Hệ thống âm thanh và giàn Karaoke đã được anh Bùi Nghiệp cung cấp lo liệu và 
những bài ca xuân bắt đầu trổi lên qua những giọng hát cây nhà lá vườn trong khi đồng 
hương và thân hữu lần lượt ngồi vào bàn.   
 
Dưới sự hướng dẫn trang trọng của thầy Nguyễn Tấn Thuận, chương trình đã được bắt 
đầu lúc 7:00 tối bằng hai bài quốc ca Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa và phút mặc niệm 
cho những anh hùng đã vị quốc vong thân. 
 
Một thông lệ đáng yêu của Hội đã được lặp lại khi toàn thể Ban chấp hành, Ban tổ chức 
và Ban cố vấn có mặt trong buổi dạ tiệc đều lên   sân khấu cùng hát bài “Dòng An 



 

 

Giang” để bắt đầu chương trình. Hòa theo đó, tiếng hát của mấy trăm quan khách trong 
dạ tiệc cùng cất lên theo lời ca được phóng đại trên màn ảnh đã bắt đầu một buổi tối 
khó quên được trong tâm trí của người đến dự. 
  
Kế đến, ông Hội trưởng Trần Phước Toàn ngỏ lời chào mừng và cảm tạ sự nhiệt tình 
ủng hộ tham dự của quý đồng hương và thân hữu. Ông cũng dùng cơ hội này để giới 
thiệu thêm về người An Giang, đất An Giang, Hội An Giang và sự cởi mở vui vẻ “chịu 
chơi” của mọi người. Để kết thúc phần chào mừng, ông Hội trưởng đã long trọng tuyên 
bố khai mạc Dạ Tiệc Tân Niên Kỷ Sửu 2009 của Hội Ái Hữu An Giang Bắc California 
với lời chúc xuân chân thành nhất cho tất cả đồng hương và thân hữu. 
  
Không khí dạ tiệc thật ấm cúng thân mật và chan chứa tình quê hương. Ngồi chung ăn 
 uống với nhau và chia sẻ những buồn vui may rủi trong năm, những người con An 
Giang xa xứ này đã tìm lại được và chung vui trong tình người đồng quê hương xứ sở. 
Một cơ hội rất quý giá đáng được trân trọng giữa dòng đời lưu lạc nổi trôi. Đêm nay cơn 
mưa lạnh bên ngoài dường như đã bị quên đi và không còn là vấn đề nữa.  Buổi ăn 
tám món của nhà hàng được mọi người ngồi ăn chung với nhau hình như ngon hơn, 
đậm đà hơn. Những màn vũ, những bài hát xuân và quê hương của các ban vũ, của ca 
sĩ Tiểu Phụng, ca sĩ Khả Tú, Ca sĩ Vi Dương, ca sĩ Nguyệt Ánh và những ca nhạc sĩ 
cây nhà lá vườn khác bỗng dưng trở nên hay hơn, thiết tha quyến rũ hơn, và đầy đủ ý 
nghĩa hơn.  
 
Trong buổi tiệc ai ai cũng náo nức trông cho mau đến phần xổ số vì nhìn thấy những 
phần quà đang nằm ngay ngắn trên sân khấu đợi chờ người may mắn. Dưới sự điều 
khiển khéo léo của chị Lệ Điệp, anh Khúc Duy Minh, và nhất là anh Dư Quang Nê 
duyên dáng với những vé trúng giải được anh đọc chậm rải đủ làm cho mọi người hồi 
hộp dò theo cho tới số chót của từng tấm vé ... Hai mươi sáu phần quà nhỏ to trị giá 
tổng cộng gần bốn ngàn Mỹ kim, qua từng tràng pháo tay khích lệ và chúc mừng,  đã 
lần lượt được những ân nhân tận tay trao tặng cho quý đồng hương và thân hữu trúng 
số. Đây là một tiết mục hết sức ý nghĩa  trong ngày tân niên để cho nhau sự may mắn, 
“mở hàng” cho một năm chắc chắn sẽ được tràn đầy hạnh phúc và thịnh vượng.  
 
Mười giờ tối, chương trình chuyển sang phần dạ vũ, ánh sáng rực rỡ của buổi dạ tiệc 
được thay vào bằng những ánh đèn màu. Bầu không khí mờ ảo này cùng những lời ca 
trầm ấm, tiếng nhạc ngọt ngào và hình bóng của những đôi nam nữ lả lướt trên sàn 
nhảy đã tạo nên một bầu không khí thật ấm áp và khắng khít để mọi người có thể tận 
hưởng niềm vui xuân cho đến phút cuối của môt đêm dạ tiệc tràn đầy những kỷ niệm! 
 
Như lời cám ơn của Phó Hội trưởng thầy Nguyễn Tấn Thuận trước khi tan buổi tiệc, 
đây là một dịp rất quý cho đồng hương An Giang gặp gỡ sinh hoạt và chắc chắn rằng 
những cảm tưởng, những hình ảnh và kỷ niệm này sẽ được chúng ta ghi nhớ dài lâu 
trong ký ức.  
 
... Xin hãy cứ trân trọng gìn giữ niềm vui chúng ta có được với nhau và duy trì xây dựng 
tình đồng hương ái hữu của chúng ta bằng mọi cách. Hãy hăng hái tham gia vào những 



 

 

sinh hoạt của Hội, hãy đóng góp hết lòng, ủng hộ cả tinh thần lẫn vật chất, và đoàn kết 
với nhau vì tương lai sáng lạn của Hội Ái Hữu An Giang tại miền bắc California. 
 
 Khúc Duy Minh 
 


