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Nguyễn Kiều Phô - tường thuật
Cứ mỗi độ hoa cúc, hoa mai vàng đua nhau nở rộ trên
cành mai dịu dàng mảnh mai dễ thương kia, là để báo hiệu
những giây phút còn lại của năm cũ như đang thâu ngắn mỗi
lúc một nhanh hơn. Chẳng mấy chốc giờ giao thừa lại điểm.
Chị khỉ đã vương vai, ra oai suốt một năm dài vừa qua, đành
chuyển giao quyền lực cho anh gà trống đầy dũng khí, siêng
năng, thức khuya, dậy sớm báo thức loài người vào mỗi buổi
sáng sớm tinh sương. Phải bảo là chú gà trống trông oai
nghiêm thật. Không bao giờ tỏ ra uể oải, khi phải thức dậy
thật sớm, cất tiếng gáy rảnh rang lần đầu (gọi là gà gáy đầu)
để báo hiệu cho một ngày mới tràn đầy niềm tin và hy vọng
hơn. Xin mời quý vị hãy chuẩn bị, một chút nữa đây, anh chị
em trong đại gia đình của dòng họ gà chúng tôi sẽ cùng cất
tiếng gáy lần thứ hai nghe quý vị.

Hội Ðồng Hương Phú Yên cũng chịu khó theo dõi
tiếng gà gáy năm nay, mới chọn ngày 20 tháng 2 năm 2005,
nhằm ngày 12 tháng giêng năm Ất Dậu làm ngày tổ chức bữa
tiệc họp mặt đầu năm, tạo một không khí với đầy âm hưởng
của những ngày đầu năm Ất Dậu tại nhà hàng Seafood Palace
II ngay tại góc đường Lincoln và Western Ave. thuộc thành
phố Anaheim, quận Cam, tiểu bang California, Hoa Kỳ.
Ðồng hương Phú Yên luôn có hình ảnh, vị trí của nhà
hàng Seafood Palace II như tụ điểm khá quen thuộc vào thời
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Đồng hương giúp gởi Đặc San 2005:
Kevin Nguyễn (H.S lớp 11)
Anthony Nguyễn (H.S tiểu học)
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điểm muôn cánh hoa với vạn màu sắc thiên nhiên
trải đều khắp nẻo đường quê hương yêu dấu của mẹ
hiền Việt Nam và ngay cả khắp bề mặt của quả địa
cầu. Bên ngoài trời đổ mưa suốt cả tuần lễ như để
rửa sạch đường sá, tăng thêm vẻ xanh tươi cho cây
cỏ và nhất là tạo cho những đoá hoa xuân khởi sắc
hơn lên. Ngày họp mặt mừng Xuân Ất Dậu của
HÐHPY đến rồi. Nhưng dự báo thời tiết còn quả
quyết mưa sẽ còn tiếp tục đổ xuống miền Nam
California ít nhất thêm ba ngày nữa!
Tục ngữ có câu “mưu sự tại nhân thành sự
tại thiên”, ban tổ chức ngày hội xuân của hội đồng
hương Phú Yên vẫn tự tin ngày họp mặt mừng
Xuân Ất Dậu của Hội năm nay sẽ đạt được thành
công do yếu tố: “thiên thời, địa lợi, nhân hoà”. Quả
thật, suốt đêm trước ngày 20 tháng 2 năm 2005 trời
đổ mưa tầm tã. Nhưng đến 7 giờ sáng của ngày Hội
Xuân như đã ấn định. Trời bắt đầu tạnh mưa! Ðây
là yếu tố thiên thời do đất trời ban cho HÐHPY
nhóm họp.
Ban tổ chức chọp lấy cơ hội quý hoá, thuận
tiện này, mỗi người một tay: dựng Quốc kỳ Hoa Kỳ
và Quốc kỳ Việt Nam nền vàng với ba sọc đỏ bắt
đầu phất phới, tung bay ngạo nghễ dưới nắng mai
của những ngày đầu năm mới. Hàng Quốc kỳ Việt
Nam tung bay dọc đại lộ Lincoln thêm vào đó một
hàng Quốc kỳ Việt Nam xen kẽ lá quốc kỳ của nước
đồng minh Hoa Kỳ hiên ngang tung bay trước gió
chạy dọc từ đại lộ Lincoln dẫn vô tới ngay trước
cửa nhà hàng Seafood Palace II. Hàng Quốc kỳ này
được dựng ngang qua trước một đồn cảnh sát thành
phố Anaheim, chỉ cách cửa chính của văn phòng
cảnh sát trưởng 5 thước mà thôi. Các sĩ quan cảnh
sát rất lấy làm hảnh diện, đậu xe, đứng ngưỡng phục
trước lá Quốc kỳ Việt Nam với màu vàng có ba sọc
đỏ và Quốc kỳ Hoa Kỳ xanh đỏ trắng với năm mươi
ngôi sao đang tung bay trong một xã hội có đầy tự
do và nhân quyền này!
Tất cả anh chị em trong Ban Tổ Chức rất
tích cực ngay trong những giây phút ban đầu, từ
biểu ngữ Mừng Xuân Ất Dậu được gắn lên ngay

cửa trước bước vào nhà hàng. Bên trong đủ các loại
hoa đã được sắp xếp trên và trước khán đài. Phải
nói là muôn màu muôn sắc hoa xuân đua nhau lắp
lánh như để vui mừng chào đón quan khách, đồng
hương và thân hữu không ngại mưa gió nhất định
phải có mặt chung vui với Hội Ðồng Hương Phú
Yên trong ngày đầu năm lấy hên. Chẳng bao lâu
sau, sân khấu và bàn thờ tổ tiên đã được thiết trí
trang nghiêm cho buổi lễ mừng Xuân Ất Dậu tại
đây! Lá đại kỳ màu vàng với ba sọc đỏ được treo
vô cùng nghiêm trang ngay bên trong bàn thờ tế tổ
nước Việt. Từ chiếc bàn đến cặp đèn, lư hương
trong màu vàng thau óng ánh là do sáng kiến và
công trình của ông Huỳnh Quang Xuân trong Ban
Cố Vấn của Hội phát họa và tự tay thực hiện.

Một dãy bàn đặt ngay phiá bên trong cửa
chính bước vào nhà hàng cũng đã được trang hoàng
tươm tất. Tại đây, một Ban Tiếp Tân gồm những
nụ hồng đất Phú với vẻ mặt vui tươi đầy tự tin như
cô Lê Bùi Diễm Phúc (PTTK), cô Lê Bùi Hoài
Phúc, cô Nguyễn Tuyết Nhung (Trưởng ban Văn
Nghệ), bà Lý Thanh Nhàn (TTK) tất cả trong trang
phục áo dài quốc phục Việt Nam. Ðặc biệt Ban
Tiếp Tân năm nay được tăng cường đệ nhất phu
nhân của anh Ðoàn Ðắc Khai, người vợ hiền duyên
dáng trong trang phục áo dài Việt Nam màu đỏ thêu
hoa, vừa trình làng hai tuần lễ trước đây! Chúc
mừng anh chị Ðoàn Ðắc Khai. “Sắc cầm hòa hiệp”,
“Loan phụng hoà minh”, đầu năm sanh quý nam
cuối năm thế nào cũng đổi đầu con!
Theo thư mời, đúng 10 giờ sáng, quan
khách, đồng hương và thân hữu bắt đầu đến. Tất cả
anh chị em trong Ban Chấp Hành đã hoàn tất xong
việc sắp xếp và trang trí khung cảnh họp mặt bên
ngoài lẫn bên trong nhà hàng. Các anh chị em tự
động sát nhập vào Ban Khánh Tiết người thì tiếp
đón, chào hỏi quan khách và đồng hương xen lẫn
những lời chúc xuân cho nhau trong tình đồng
hương nơi đất khách. Kẻ mời đồng hương vào bên
trong, đến từng chỗ ngồi, đâu vào đó. Ðặc biệt hơn
nữa, chúng tôi có dành ba bàn cho khách mời danh

dự của Hội ngay phía trước mặt tiền đối diện sân
khấu.
Ðúng 12 giờ trưa, Ban Chấp Hành cho khai
mạc bữa tiệc mừng Xuân Ất Dậu. Mở đầu là nghi
thức chào Quốc kỳ Hoa Kỳ, Quốc kỳ Việt Nam,
một phút mặc niệm để tưởng nhớ những bậc tiền
nhân đã có công dựng nước và giữ nước …; phần tế
tổ dâng hương lên tổ tiên nước Lạc Việt năm nay có
phần nghiêm trang và ấm cúng hơn. Sau phần chào
Quốc kỳ Hoa Kỳ, tới phần chào Quốc kỳ Việt Nam
với bốn câu thơ được ghi chép như sau:

Vỹ, Hội trưởng Hội Tây Sơn Bình Ðịnh, Ông Phạm
Ðình Tòng nguyên Hội trưởng Hội Tây Sơn Bình
Ðịnh. Ông Trung tá Nguyễn Văn Tố nguyên Tỉnh
Trưởng kiêm Tiểu Khu trưởng Phú Yên, Thiếu tá
Bùi Quang Thế nguyên Quận Trưởng kiêm Chi Khu
Trưởng Tuy An, Ông Lê Phú Vinh nguyên Trưởng
Ty Lao Ðộng Phú Yên, Ông Trương Văn Nguyên
cựu Dân Biểu Hạ Nghị Viện đơn vị Tỉnh Phú Yên.
Mạnh thường quân thường trực của HÐHPY – Ông
Bà Tái Sanh, Ông Bà Ngô Khôn Chính.

Một miếng vải đủ hồn thiêng sông núi
Màu vàng tươi da thịt của giống nòi
Ba sọc đỏ là ba dòng huyết mạch
Bắc, Nam, Trung kiêu hãnh Việt Nam tôi.
Khẩu lệnh: “Lễ chào Quốc kỳ Việt Nam bắt đầu”, ngay bên trong hội trường, trước sự chứng
kiến của hơn 400 quan khách, đồng hương và thân
hữu chỉ có hai loại Quốc kỳ danh dự được trưng bày
vô cùng trang nghiêm, đó là Quốc kỳ Hoa Kỳ và
Quốc kỳ Việt Nam với nền cờ Màu Vàng nâng Ba
Sọc Ðỏ nổi bật, đồng hương đứng trong một tư thế
thật nghiêm chỉnh, tất cả cùng đồng ca bài Quốc ca:
Này công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng . . .
do chị Thanh Vân bắt giọng . . .câu cuối cùng kết
thúc bài quốc ca là: . . . vẻ vang nòi giống xứng
danh ngàn năm nòi giống Lạc Hồng!

Ông cựu Chủ tịch Ðặng Tân giới thiệu thành
phần quan khách đến với Hội và đồng hương gồm
có: Ông Phan Hồng Quán Hội trưởng Hội Người
Hoa Tuy Hoà, Ông Diệp Bảo Kiệt Trưởng Ban
Giám Sát, Ông Lưu Sĩ Cách Hội phó, cùng toàn thể
BCH Hội Người Hoa Tuy Hoà. Bác Sĩ Nguyễn Chí

Ông Chủ tịch BCH/HÐHPY mở đầu với lời
chúc mừng Xuân Ất Dậu đến quan khách, đồng
hương và thân hữu. Ông nhắc đến kỳ bầu cử tự do
đã được diễn ra cho toàn dân xứ Iraq, dưới sự quan
sát của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Hiện
tượng này cũng là niềm ước ao, đầy kỳ vọng của
ông Chủ tịch Nguyễn Hoàng Công nói riêng và tất
cả đồng hương trong cũng như ngoài nước Việt
Nam nói chung.

Tiếng trống dòn giã của đoàn lân Chùa Ðức
Kiên từ phía trước cửa nhà hàng vừa đi, vừa múa
nhảy đúng với điệu bộ của lân vui trong những ngày
đầu năm. Ðoàn lân vô đến trước khán đài múa nhảy
một vòng trước quan khách như để chào mừng quan
khách và đồng hương một năm mới vui vẻ, an
khang, hạnh thông và vạn điều không ngoài ý
muốn. Tất cả các em trong đoàn lân, trở lại trước
bàn thờ tổ tiên, sắp hàng ngang, cùng lạy và bái tổ
tiên đúng với lễ nghi của người Việt chúng ta dưới
sự hướng dẫn của anh chị trưởng đoàn lân. Sau đó
lân đã nhảy múa theo điệu lễ hội đầu năm, trước là
để đánh đuổi tà ma, sau là để đem lại những điều

lành, tốt đẹp và may mắn cho đồng hương và
HÐHPY trong suốt năm mới Ất Dậu khỏe mạnh,
phát đạt và thịnh vượng hơn lên.
Suốt 20 phút đồng hồ lân quần thảo trước
khán giả, quan khách và đồng hương. Nhiều người
đã phải chen lấn để được lì xì quà cho lân, nhằm lấy
hên đầu năm cho chính mình. Một bà cụ cho biết:
“tôi lì xì cho lân có ý là trao cái khó khăn, cái không
may trong đời cho lân giữ, đồng thời nhờ lân giúp
gìn giữ, bảo vệ cho tôi được mạnh khoẻ cũng như
may mắn trong năm mới này”! Sau khi nghe bà cụ
cho biết ý nghĩa của việc lì xì cho lân, tôi cũng rút
bao lì xì tặng cho lân, nhằm được may mắn và khoẻ
mạnh!

Chương trình mừng Xuân Ất Dậu với nhiều
tiết mục đầy ý nghĩa, vui tươi và hấp dẫn như: Lễ
chúc thọ đến với những đồng hương có tuổi thọ cao
hầu mong cho tất cả đồng hương cũng sẽ noi theo
gương quý cụ: Yêu đời, sống lâu, sống dài, sống

khỏe mạnh! Kế đến là phần phát thưởng cho các
con em của đồng hương, chăm chỉ, siêng năng, đạt
được bằng khen, cộng với điểm trung bình từ 3.5

trở lên. Ðặc biệt, trong số học sinh xuất sắc của
HÐHPY năm nay có đến 4 em đạt được số điểm
trung bình trên 4.0!!! Dưới đây là những học sinh
ưu tú của HÐHPY niên khóa (2003-2004): Richard
H. Trần, Kevin Kiều Nguyễn, Nguyễn Uyên Nha,
Lilian Hàn, Katherine T. Lê, Ðào Nguyên Huy,
Nguyễn Xuân Di, Ariana Nguyễn Võ và Tiffany
Vương.
Ông Chủ tịch Nguyễn Hoàng Công trao
bằng tri ân đến ông Trưởng Ban Tài Chánh Huỳnh
Thanh Trúc. Ông Huỳnh Thanh Trúc đã chứng tỏ
khả năng và thiện chí với tinh thần phục vụ cao độ,
đã kiện toàn trách nhiệm do Hội giao phó.

Xen lẫn trong thời gian ẩm thực Ban Văn
Nghệ C&K trình diễn liên tục với những bài ca vui
Xuân do ca nhạc sĩ đã và đang có tiếng hát đứng
vững nhất trong làn âm nhạc Việt Nam trình bày, đó
là nam ca nhạc sĩ Trường Hải với bài ca mừng
Xuân, anh trình bày bài hát do chính anh vừa sáng
tác để tưởng niệm những ngư dân đã bị CS Trung
Quốc sát hại trong vịnh Bắc Việt. Ðồng hương Phú
Yên rất ái mộ tiếng hát của anh qua những tràng
pháo tay dòn giã như để hâm mộ và khen tặng anh.
Bên cạnh giọng ca vững chắc, du dương, truyền
cảm của anh Trường Hải còn có những tiếng hát của
các nữ ca sĩ Thi Nga, Ngọc Thuỷ (đến từ Úc Châu)
và nam ca sĩ Vi Kha; Nữ sĩ Lưu Hồng Phúc (đến từ
Texas) ngâm thơ. Giúp vui cho đồng hương vừa ăn
uống vừa thưởng thức giọng ca và âm thanh nhạc
sống của ban nhạc C&K.
Chương trình có mục hô lô tô do anh chàng
Ðoàn Ðắc Khai phụ trách bằng những câu và lời hô
thật ngộ nghĩnh, đồng hương đến với anh qua nhiều
lần cười, la hét và vỗ tay trong tinh thần và không
khí của ngày Xuân, chơi lô tô có thưởng lấy hên!
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 Taân Thuû Quyûï – Töø ngaøy 16 thaùng 1 naêm
2005, OÂ. Leâ thaønh Phuùc ñaûm nhaän chöùc vuï Thuû
Quyû, thay theá anh Phaïm Minh Taân vì lyù do gia
ñình. BCH chaân thaønh caûm ôn söï daán thaân phuïc
vuï Ñoàng höông cuûa hai vò.

 Giaûi Khuyeán Hoïc 2005 – Nhöõng hoïc sinh döôùi
ñaây, vôùi nhöõng thaønh quaû toát ñeïp nôi hoïc ñöôøng
trong nieân khoaù 2003-2004 ñaõ ñoaït ñöôïc giaûi
Khuyeán Hoïc cuûa Hoäi vaø ñöôïc tuyeân döông trong
ngaøy Hoäi Xuaân vöøa qua.

 Ñaëc traùch Ñoâng Nam HK – BCH caûm ôn ÑH
Thi só Cung Traàm Haï ñaïi dieän BCH trong vieäc noái
voøng tay lôùn cuûa nhöõng ÑH Phuù yeân vuøng Ñoâng
Nam Hoa Kyø. Caûm ôn Thi Só Cung Traàm Haï trong
vieäc thieän nguyeän phuïc vuï Ñoàng höông vaø giuùp
phaùt trieån Hoäi Ñoàng Höông Phuù Yeân nôi haûi ngoaïi.
 Ñoàng höông môùi ñònh cö ôû Hoa kyø – HÑH
Phuù Yeân xin haân hoan chaøo ñoùn nhöõng ÑH Phuù
Yeân vöøa ñeán ñònh cö ôû mieàn ñaát töï do Hoa Kyø:
G.Đ Ô.B Lê hữu Dụng
G.Đ Ô.B Lê văn Trạch
G.Đ Ô.B Nguyễn kiều Nông
G.Đ Ô.B Nguyễn kiều Phầu
G.Đ Ô.B Trần thị Thu-Thủy
G.Đ Ô.B Trần xuân Danh
G.Đ Bà Võ Tấn
G.Đ Ô.B Vũ hoàng Sơn

Neáu chuùng toâi coù thieáu soùt ÑH naøo, xin quyù vò lieân
laïc veà Hoäi.
Kính chuùc quyù ÑH gaët haùi ñöôïc moïi ñieàu toát ñeïp
trong moïi laõnh vöïc.
 Hoäi Heø 2005 – Ban Toå Chöùc traân troïng kính
môøi quyù ÑH vaø thaân höõu haõy cuøng nhau veà tham
döï vaø sinh hoaït ngaøy Hoäi Heø seõ ñöôïc toå chöùc luùc
10 giôø saùng ngaøy Chuùa Nhaät 10 thaùng 7 naêm 2005.
Ñeå tieän vieäc ñi laïi vaø coù moät nôi sinh hoaït thoaûi
maùi cho ÑH, ñòa ñieåm toå chöùc vaãn giöõ nhö cuõ taïi
nhaø maùt soá 17 ôû Mile Square Park, Fountain
Valley, California. BBQ Time!!!

1. Richard H. Trần (Rosemead, CA)
Freshmen / Pasadena College
Phụ huynh: Trần tử Hòa
2. Kevin Kiều Nguyễn (Garden Grove, CA)
Lớp 10 / Santiago H.S
Phụ huynh: Nguyễn kiều Phô
3. Nguyễn Uyên Nha (San Diego, CA )
Lớp 10 / The Preuss School
Phụ huynh: Nguyễn Hùng
4. Lilian Hàn (Garden Grove, CA)
Lớp 10 / Mater Dei H.S
Phụ huynh: Hàn Minh
5. Katherine T. Lê (Fountain Valley, CA)
Lớp 9 / Mater Dei H.S
Phụ huynh: Lê qúi Nam
6. Đào Nguyên Huy (Allentown, PA)
Lớp 8 / Trexler Middle School
Phụ huynh: Đào lệ Dung
7. Nguyễn Xuân Di
Lớp 8 / Westside Middle School
Phụ huynh: Nguyễn xuân Thiều
8. Ariana Nguyễn Võ (San Dimas, CA)
Lớp 7 / Lone Hill Middle School
Phụ huynh: Võ Hải Chi
9. Tiffany Vương (San Gabriel, CA)
Lớp 7 / Jefferson Middle School
Phụ huynh: Hàn mộng Anh
Tieáp theo töø trang 6, AÁt Daäu Taân Nieân

Giải nhất: $50 đô la; giải nhì: $75 đô la và giải độc
đắc: $325 đô la. Ðồng hương Sử Duy Tuấn là
người may mắn nhất trúng lô độc đắc. Anh Tuấn
rất vui mừng, chính anh là đồng hương hên nhất
trong năm Ất Dậu của HÐHPY, sau khi được ông
Chủ tịch HÐHPY Nguyễn Hoàng Công trao $325
đô la cho lô độc đắc, chính anh Tuấn đã trao số tiền
này lại cho Hội để Hội trang trải chi phí cho những
công tác sắp đến. Anh rất lấy làm hảnh diện và chỉ
nhận sự may mắn cho năm Ất Dậu sẽ đến với anh
và gia đình anh với lời chúc mừng anh từ đồng
hương bằng nhiều tràng pháo tay vang dội cả hội
trường. BCH ngỏ lời cảm ơn anh, mời anh và gia
đình thường xuyên đến với Hội trong những dịp
họp mặt như thế này. Sự hiện diện, quan tâm của
anh, quý đồng hương chính là phần thưởng danh dự
cũng như động lực chính giúp các anh chị em trong
ban chấp hành sẽ hăng say và tích cực hơn để tiếp
đón quý vị trong tình đồng hương thâm tình hơn nơi
hải ngoại.

Còn phần các em, vì sao các em đến với Hội
năm nay đông hơn những lần trước. Nhà ảo thuật
gia Ngọc Minh trình diễn nhiều màn ảo thuật vô
cùng xuất sắc, điêu luyện và hấp dẫn. Các em đã
được ảo thuật gia Ngọc Minh mời lên trình diễn ảo
thuật cho khán giả và phụ huynh của các em xem tài
ảo thuật do chính con em mình trình diễn, vui xuân,
thưởng thức văn nghệ, được HÐHPY tặng bao lì xì,
lại học được nghề trình diễn ảo thuật nữa, chắc chắn
các em sẽ nối gót cha mẹ anh chị em trong gia đình
đến với ngày hội Tết cổ truyền Việt nam do
HÐHPY tổ chức vào những năm tới.
Trên những cành mai có trên 200 phong bì lì
xì màu đỏ. Ưu tiên lì xì cho các em trước, kế đến
các em lớn tuổi hơn và sau cùng là các đồng hương
không kể tuổi tác cũng được nhận bao lì xì lấy hên

đầu năm. Ðược biết trong số những bao lì xì nói
trên có một phong bì với số tiền bên trong là 100 đô
la do ông bà PCT Ngoại vụ Lê Quý Nam hiến tặng
đến bất cứ đồng hương nào may mắn sẽ nhận được
phong bì này. Người may mắn này chính là cô
Nguyễn Tuyết Nhung (Trưởng Ban Văn Nghệ).
Chúc Mừng, chúc mừng!

Có một số đồng hương từ nhiều tiểu bang xa
xôi của Hoa Kỳ như Washington State, Maryland,
Colorado, Texas cũng đáp máy bay về chung vui
với Hội trong bữa tiệc mừng Xuân Ất Dậu năm nay.
Thêm vào đó còn có một số đồng hương vừa từ Việt
Nam đến Mỹ định cư cũng đến tham dự.

