
 

 

 

L Ờ I    N G Ỏ   

 
     Sau hơn 10 năm sinh hoạt, Giai Phẩm Xuân An Giang 2008 ra đời. Tuy 

không hẳn là một tác phẩm hay, nhưng là một tác phẩm đẹp. Vì mục đích tờ 

báo là thông tin, liên lạc, trình bày một số vấn đề trong cuộc sống, và những 
nỗi lòng khắc khoải hoài niệm quê hương. Chúng tôi hy vọng sẽ nối lại nhịp 

cầu yêu thương giữa những người AN GIANG xa quê hương.   

     Mỗi chúng ta có một cuộc sống riêng, một tâm tình riêng, một hướng đi 
riêng, nhưng chúng ta cũng có những điểm chung cội nguồn không bao giờ 

quên được. Chúng ta đã sinh ra và lớn lên bên dòng Hậu Giang ngọt đất phù 
sa, giữa đồng lúa vàng bao la bát ngát, có công thần Thoai Ngọc Hầu mở 

mang bờ cõi miền nam nước Việt, có Chùa Bà Chúa Xứ linh thiêng,có Thất 
Sơn huyền bí,…Rồi trên bước đường tìm TỰ DO, chúng ta lại có duyên gặp 

nhau tại Thung Lũng Hoa Vàng thơ mộng, nắng ấm chan hòa. Sao chúng ta 

không thể ngồi tâm tình với nhau trong tình nghĩa cô bác, anh em, con cháu, 
một nhà, sâu đậm, thắm thiết?  

     Một mùa Xuân mới lại đến. Vạn vật trở mình ca hát. Cây lá xanh 

tươi.Những cành mai đâm chồi nẩy lộc. Trong nhà ngoài ngỏ, hoa vàng hoa 
đỏ rực rỡ sắc màu. Mọi người đều nao nức, nhộn nhịp đón Xuân với những 

ước mơ và hy vọng. Kính mong tất cả quý vị cùng đóng góp xây dựng Hội Ái 
Hữu An Giang Bắc California ngày thêm phát triển tốt đẹp, và tham gia viết 

bài vở cho những số báo kế tiếp càng đặc sắc và phong phú hơn. Cuối cùng, 
xin quý vị nở nụ cười tha thứ, rộng lượng góp ý, nếu có những lỗi lầm trong 

Giai Phẩm Xuân nầy. 
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