
 

 

 

TÂM THƯ GỞI QUÝ ĐỒNG HƯƠNG AN GIANG  

Quý đồng hương thân mến,  

Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao mình lại sống ở nơi đây? Một thành phố cách 

xa quê nhà hơn một nửa vòng trái đất. Nếu không có cuộc bể dâu ngày 30 

tháng 4 năm 1975 trên đất nước Việt Nam khiến cho làn sóng người ngậm 
ngùi rời bỏ quê hương, đau đớn giã biệt những người thân yêu thì không có 

người Việt tha phương, không có nhiều Hội đoàn như trăm hoa đua nở khắp 
bốn bể năm châu như ngày nay.  

Vào những năm cuối thập niên 70, những người Việt di tản, vượt biên đã 

được định cư ở một nước thứ ba. Sau một thời gian cố gắng hội nhập vào xã 
hội mới, chiu khó học hành, vất vả làm việc, mọi người đều có cuộc sống 

tương đối đầy đủ tiện nghi vật chất. Có xa lìa quê hương đất nước, mới thấy 
tinh thần dân tộc, tình nghĩa đồng hương thắm thiết, mãnh liệt dường nào. 

Chúng ta không bao giờ quên được những người thân thương, bạn bè còn 

kẹt lại ở quê nhà. Cho nên những tổ chức đấu tranh cho một Việt Nam Tự 
Do, Dân Chủ được thành lập. Những Hội đoàn thuộc các binh chủng trong 

Quân lực Việt Nam Cộng Hòa lần lượt xuất hiện. Những Hội Ái Hữu với tinh 
thần tương thân tương trợ, từng Tỉnh, từng Trường,… đã được hình thành.Tất 

cả như mạng lưới tuyệt vời nối kết lại thành một khối Người Việt Hải Ngoại. 
Đó là sắc thái đặc biệt, tình cảm cao đẹp, một truyền thống quý báu của dân 

tộc Việt Nam.  

Riêng Hội Ái Hữu An Giang ở miền Bắc California đã được thành lập năm 
1997. Ban Chấp Hành mong muốn Hội mình có thật đông người tham gia, 

nên đã mời gọi tất cả đồng hương Long Xuyên – Châu Đốc cùng sinh hoạt 

chung với nhau. Vì ở một số địa phương khác, chỉ có Hội Đồng Hương Long 
Xuyên, hoăc Hội Đồng Hương Châu Đốc mà thôi. Trên mười năm hoạt động, 

Hội thường liên lạc chúc mừng đồng hương khi có tin vui, cũng như đăng báo 
chia buồn, phúng điếu khi có đồng hương qua đời; Hội đã lạc quyên cứu trợ 

đồng bào bị bão lụt năm 2001; và thường xuyên tổ chức Trại Hè, Tất Niên 
hoặc Tân Niên cho đồng hương họp mặt.  

Chắc ai cũng biết, tham gia việc thiện nguyện là phải chấp nhận “ăn cơm 

nhà, vác ngà voi cho thiên hạ”. Những người có thiện chí phục vụ cộng đồng 
trong tinh thần trách nhiệm, bất vụ lợi, can đảm chấp nhận mọi gian khổ, 

thường an ủi với lòng mình là đã làm được một chút gì cho đồng hương, cho 

đồng bào, cho quê hương, và một chút ý nghĩa cho kiếp sống tạm bợ nầy.   

Ban Chấp Hành đã phải hy sinh giờ giấc gia đình để đi hội họp, phải ưu tiên 
đóng góp mỗi lần tổ chức họp mặt đồng hương, còn phải bỏ tiền túi để đáp 



 

 

lễ với bao Hội Ái Hữu bạn mỗi khi Hội được mời tham dự. Hơn mười năm 

qua, ông Lê Văn Bá, Cựu Hội trưởng của chúng ta, ngoài việc ủng hộ tài 
chánh, thực phẩm cho Hội, còn phải một mình gánh chịu chi phí giao hữu 

nầy mà không một lời than phiền. Nay với thành phần Ban Chấp Hành mới 
đã được bầu vào dịp Tất Niên năm 2006, ông Hội trưởng Trần Phước Toàn lại 

bắt đầu luân phiên làm nghĩa vụ nầy. Cô Lillian Đặng, Phó Hội trưởng Tài 
chánh, đã bỏ rất nhiều công sức để giúp ông Hội trưởng và Ban Chấp Hành 

tổ chức những lần Tất Niên, Tân Niên được thành công tốt đẹp. Đặc biệt 
Picnic Hè 2007, tuy có nhiều thân hữu, đồng hương và gia đình tham dự, 

nhưng hình như chưa đủ. Còn rất đông đồng hương không tới được vì không 
nghe Việt Nam radio, không có đọc báo, nên không hay biết. Có một số 

người biết tin nhưng không đến vì bận rộn công việc, hoặc những lý do thầm 
kín.   

Xin quý vị mở lòng thương yêu, xiết chặt bàn tay tình nghĩa, cho nhau nụ 
cười tươi thắm để tâm hồn bớt mệt mỏi, căng thẳng vì những cái bills phải 

trả mỗi đầu tháng. Hãy cùng nhau cất cao tiếng hát trong nhạc phẩm Yêu 
Người và Yêu Đời của nhạc sĩ Lê Hựu Hà để đời còn một chút dễ thương. 

     Bạn thân ơi cố gắng yêu thương người 
     Dù người không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài. 

 
Chúng ta đã từng hãnh diện “địa linh sanh nhân kiệt”, sao quý vị lại đành 

lòng đứng ngoài cuộc nhìn một số anh em đang đuối sức trên chiếc thuyền 
vượt biển để mang ngọn lửa tình thương sưởi ấm lòng người viễn xứ?  

Xin quý vị góp một bàn tay để Hội chúng ta có thêm sức mạnh phục vụ đồng 
hương, đồng bào trong nước. Chúng tôi xin tạm mượn và sửa chút đỉnh câu 

nói của Tổng Thống Mỹ J.F. Kennedy, đừng hỏi Hội đã làm gì cho chúng ta, 

mà nên hỏi chúng ta đã làm gì cho Hội. Chúng tôi hy vọng mọi người luôn 
đoàn kết, vui vẻ trong tình đồng hương.   

Ban Chấp Hành đã nhiều lần đăng báo, gọi điện thoại, email,… ân cần mời 

gọi đồng hương, bạn bè tham gia sinh hoạt Hội, nhưng vẫn chưa được sự 
hưởng ứng nồng nhiệt của quý vị. Một lần nữa, chúng tôi kính mong quý 

đồng hương Long Xuyên, Châu Đốc, chú bác cô dì, quý thầy cô giáo, anh chị 
em cựu sinh viên Viện Đại Học Hòa Hảo, Trường Nữ Hộ Sinh, cựu học sinh 

các Trường Sư Phạm, Kỹ Thuật, Thoại Ngọc Hầu, Chưởng Binh Lễ, Phụng Sự, 
Khuyến Học, Bồ Đề, Từ Bi, Huệ Đức, Thốt Nốt, Chợ Mới, Mỹ Luông, Tân 

Châu, Thủ Khoa Nghĩa, Nguyễn Hữu Cảnh, Hòa Bình,… tích cực tham gia mọi 

sinh hoạt của Hội, cùng góp ý, góp sức cho Hội của chúng ta được phát triển 
tốt đẹp và vững mạnh. 

     Một cây làm chẳng nên non 
     Ba cây chụm lại thành hòn núi cao. 

Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu An Giang Bắc California 


