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Kính thưa quý vị đồng hương
Tôi là bác sĩ Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam được tin ông Tạ Đức Trí, Thị
trưởng Thành Phố Westminster Quận Cam, các Luật sư Trần Thái Văn, Nguyễn Quốc Lân và nhóm
thân hữu sẽ thực hiện dự án xây dựng Tượng đài kỷ niệm chiến tích tái chiếm Thành phố Quảng
Trị và dựng cờ Vàng trên Cổ thành Đinh Công Tráng. Đây là một dự án quan trọng, cao quý, đầy ý
nghĩa cho bây giờ và để cho những đời con cháu chúng ta sau này biết được một chiến thắng lịch sử
của Quân Dân miền Nam chống lại sự xâm lăng tàn bạo và dã man của quân đội cs Bắc Việt được
sự trợ giúp đắc lực của cs Nga,Tầu và khối cs thế giới.
Xin quý vị đồng hương tỵ nạn cs ủng hộ tinh thần cũng như vật chất để cho dự án này được thành
công tốt đẹp.
Tuy nhiên Sư Đoàn Nhẩy Dù chỉ là một đơn vị trong số nhiều đơn vị khác của Quân Lực Việt Nam
Cộng Hoà đã tham chiến trong chiến trận lịch sử này, Ủy ban xây dựng Tượng đài cũng phải được
sự tham khảo ý kiến và sự ủng hộ của các Hội đoàn Dân sự Đia phương cũng như các Hội đoàn
Quân đội mà đơn vị của họ đã từng tham chiến trong chiến thắng lịch sử này; và đúng lúc Lê Kim
Hoa tức Thi sĩ Tô Kiều Ngân đã cho ra đời bản nhạc Cờ bay, Cờ bay được toàn thể Quân Dân miền
Nam đón nhận nồng nhiệt.
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