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Kính thưa quý đồng hương, 

 

Đây là mùa xuân năm thứ 33 kể từ đợt di tản đầu tiên năm 1975. Người Việt 
Nam chúng ta đã xa quê hương! “Xa quê hương” một cụm từ nghe rất xót xa 

và thương nhớ! Một ngọn cỏ, một cành cây, một dãy núi, một dòng sông … 
đều gợi trong tâm ta một tình tự quê hương yêu dấu đầy ấp những kỷ niệm 

vui buồn. Từ con số vài trăm ngàn người cho đến nay đã trên ba triệu người 
rải rác khắp nơi trên quả địa cầu này. Bỏ qua cái yếu tố sinh sôi nảy nở, 

người Việt vẫn tiếp tục ra đi nếu có hoàn cảnh thuận tiện. Dù ra đi bằng bất 
cứ lý do gì thì chúng ta vẫn có tên gọi chung là “Người Việt ly hương”. 

 
Trong hoàn cảnh ly hương, người Việt đã tìm lại với nhau qua nhiều hình 

thức mà điển hình là họ đã tổ chức thành từng nhóm, từng đàn, gần gũi 
nhau nơi địa phương mình tạm dung. Nếu ở xa thì họ liên lạc qua thư từ 

hoặc phương tiện truyền thông hiện đại v.v… để chia xẻ với nhau những vui 
buồn nơi phương trời xa lạ! Đồng hương An Giang của chúng ta cũng không 

ra ngoài cái thông lệ đó. Hội Ái Hữu An Giang vùng Bắc California đã được 

thành lập và đã tổ chức những sinh hoạt họp mặt cuối năm hoặc họp mặt 
ngoài trời (picnic) từ 10 năm qua. Người An Giang đã tìm đến với nhau để 

chia ngọt xẻ bùi nơi xứ lạ quê người. Có người từ ngày ra đi đến nay chưa 
trở lại quê nhà An Giang lần nào thì cũng có người đi về An Giang vài lần và 

họ kể cho nhau nghe những thay đổi nơi địa phương này v.v… và v.v… Dù đã 
có về hay chưa về thì quê hương vẫn ở trong tâm chúng ta, không có ai chối 

bỏ quê hương của mình cả. Mùa xuân nơi hải ngoại, các hội đoàn vẫn tổ 
chức liên hoan ngày Tết, vẫn vui vẻ ấm cúng với những nghi thức cổ truyền 

của Ông Bà từ ngàn xưa. Những tập tục ăn Tết vẫn duy trì. Người Việt tha 
hương vẫn kể cho con cháu nghe những tục lệ trong ngày Tết và vẫn có “lì 

xì” cho con cháu. Đó là truyền thống muôn đời của người Việt Nam nói 
chung, người An Giang nói riêng, không bao giờ quên cội nguồn dân tộc, 

không bao giờ “mất gốc”, dù bất cứ hoàn cảnh nghiệt ngã nào. 
 

Chuyện cũ theo năm cũ đi vào dĩ vãng, chúng ta hãy mở lòng đón nhận một 

mùa xuân mới an khang, thịnh vượng, phát đạt và hạnh phúc. 
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