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PHÁT BIỂU CỦA THỊ TRƯỞNG TRÍ TẠ VỀ DỰ ÁN XÂY DỰNG 

TƯỢNG ĐÀI TÁI CHIẾM CỔ THÀNH QUẢNG TRỊ 

 

Dự án xây dựng tượng đài hoàn toàn do tư nhân tài trợ, chỉ là một dự án tương đối nhỏ và không 

gây tranh cãi trong số hàng chục dự án và công trình mà Hội Đồng Thành Phố Westminster đang 

thực hiện trong vòng bốn tháng qua. Một trong những ưu tiên hàng đầu của Hội Đồng Thành Phố 

vẫn luôn là việc duy trì thành phố là một nơi an toàn và thân thiện để sống và làm việc cho mọi cư 

dân cũng như giới tiểu thương. 

Tháng 12 vừa qua, Hội Đồng Thành Phố Westminster đã bỏ phiếu tuyết đối, 5/5. chuẩn thuận dự 

án Xây Dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị để vinh danh chiến thắng của Quân Lực 

Việt Nam Cộng Hòa, chỉ với sự yểm trợ về không lực và cố vấn từ phía Hoa Kỳ, đã đánh bại các sư 

đoàn của Cộng Sản Bắc Việt trong Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972. Tượng đài này đánh dấu trận chiến 

oanh liệt nhất của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đối đầu với Cộng Sản Bắc Việt đã tung hơn 16 

sư đoàn với đầy đủ trang bị vũ khí nặng trong chiến dịch tổng tấn công miền Nam Việt Nam vào 

mùa Xuân năm 1972, trong lúc quân đội Hoa Kỳ đang dần dần rút khỏi miền nam Việt Nam trước 

khi Hiệp Định Paris được ký kết vào năm 1973. 

Với ý nghĩa và giá trị lịch sử của tượng đài này, dự án đã và đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ 

khắp nơi, gồm cả các cựu quân nhân Hoa Kỳ lẫn Việt Nam Cộng Hòa, từ cấp sĩ quan đến binh sĩ, 

các tổ chức cựu chiến binh, các hội đoàn dân sự, giới truyền thông báo chí, thân hữu và gia đình 

của cộng đồng Việt tại địa phương và khắp nơi tại Hoa Kỳ. Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Tái 

Chiếm Cổ Thành Quảng Trị hiện đã nhận được đóng góp từ hàng trăm ân nhân tại Hoa Kỳ, 

Canada, Âu Châu, và Úc Châu. 

Việc xây dựng tượng đài sẽ được tài trợ toàn bộ từ các đóng góp cá nhân, hoàn toàn không tạo 

thêm tốn phí nào cho thành phố. Hơn nữa, dự án này sẽ góp phần tạo nên nét đặc sắc về mặt văn 

hóa, lịch sử cũng như kinh tế cho thành phố Westminster – thủ đô tinh thần của người Việt tị nạn, 

nơi có số phần trăm cư dân gốc Việt cao nhất bên ngoài Việt Nam. Đó là lý do mà chỉ một thời 

gian ngắn sau khi thành phố đón nhận dự án này, tượng đài đã nhận được sự ủng hộ vô cùng mạnh 

mẽ từ cộng đồng người Việt khắp nơi. 
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