Thö môøi ñoùng goùp baøi vôû cho
Ñaëc San Traø Vinh naêm thöù 10
Kính Thưa Quý Đồng Hương
Thời gian lặng lẽ trôi, mặc cho cuộc đời trôi nổi, nhưng chắc trong chúng ta không một ai quên
được biến cố đau thương của Quê Hương Thân Yêu chúng ta cách nay tròn 35 năm. Ngày nay, Chúng
ta đã phân tán và định cư khắp mọi nơi trên thế giới nhưng tình cố hương của chúng ta không hề xao
lãng mà có thể càng ngày càng thắm thía thêm nỗi buồn vong quốc. Do đó chúng ta có nhu cầu tìm lại
những kỷ niệm xưa trong giai đoạn của thời thanh xuân chập chững vào đời và chuẩn bị hành trang để
hội nhập vào cuộc sống nhiều biến động giửa bối cảnh chiến tranh tới hồi khốc liệt nhất trong lịch sử.
Trong hoàn cảnh như thế, Hội Ái Hữu Trà Vinh và Đặc San Trà Vinh đã được hình thành cách nay
đúng 10 tuổi nhằm kết nối tình đồng hương, thắt chặc mối liên lạc giửa những thân hữu, những bà con
trong cùng thôn xóm ngày nào...và nhất là kiểm điểm lại xem
Bạn bè lớp trước nay còn mấy,
Chuyện cũ mười điều, chín chẳng như…
Đặc San Trà Vinh trong mười năm qua đã tập hợp được nhiều bài viết chính yếu từ những đồng
hương TràVinh bên cạnh những tham gia quí báo của những vị giáo sư, nhà văn thân hữu đã thể hiện
tình đồng hương một cách tốt đẹp. Tất cả người viết đều đã cố gắng đào sâu ký ức, nhớ lại từng kỷ
niệm thân thương xưa ghi lại, cùng chia sẻ những mẫu chuyện vui buồn của tuổi hoa niên hay những
kinh nghiệm trong cuộc sống hiện tại trên bước đường lưu lạc nơi xứ người. Tất cả đều đã tạo dựng
thành một đại gia đình Trà Vinh và qua đó chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ quên.
Cũng như những năm qua, Ban Báo Chí / Hội Ái Hữu Trà Vinh hiện đang chuẩn bị cho tờ Đặc San
hằng năm của Hội và sẽ phát hành vào dịp Tân Xuân năm Canh Dần 2010 với chủ đề “TRƯỜNG XƯA” và kỷ
niệm 10 năm ngày thành lập Hội Ái Hữu Trà Vinh. Trong Đặc San nầy BBC ước mong được đón nhận những
đóng góp của qúi đồng hương về những hồi tưởng, những kỷ niệm và hình ảnh thân thương của trường cũ,
của tuổi học trò để cùng chia sẽ cũng như ghi dấu một giai đoạn thăng trầm của lịch sử tỉnh nhà. Tuy nhiên BBC
cũng xin mời tất cả Đồng Hương Trà Vinh thuộc mọi thành phần Quân Cán Chính hảy cùng góp một bàn tay để
cho đặc san Trà Vinh số 10 thêm phần phong phú và huê dạng.
Đặc San Trà Vinh năm nay sẽ là một ấn bản đặc biệt với tất cả 200 trang đều được in màu (giống như
4 trang bìa của những tờ ĐS trước) và sẽ đưa sang Đài Loan in ấn, do đó thời gian đón nhận bài vở sẽ sớm hơn
thường năm một tháng tức là đầu tháng 11/2009 với các tiêu chí thường lệ của Ban Báo Chí như sau :

* Đặc san Trà-Vinh chỉ lưu hành trong Hội Ái Hửu Trà-Vinh và không bán ra ngoài.
* Các tác giả chịu hoàn toàn trách nhiệm về bài viết của mình.
* Những bài không đăng, tòa soạn sẽ không gởi trả lại bản thảo.
* Các bài gới đăng xin dùng Font Unicode và gởi về email: Pvotin@gmail.com
* Mỗi tác giả sẽ được chọn đăng tối đa 2 bài trong mỗi số báo ngoài ra sẽ dành cho các số tới.
* Tòa soạn sẽ dành ưu tiên cho quý đồng hương mới đến với Hội lần đầu.
* Những bài gởỉ cho Đặc San Trà-Vinh xin đừng gởi các nơi khác đăng trước.
* Tòa soạn dành quyền từ chối những bài vở ngoài chủ trương và đường lối của Hội cũng như văn
hoá nước nhà.
* Hạn chót nhận bài là ngày 1/11/2009.
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