Thư Mời
Tham Gia Diễn Hành Cờ Vàng và Rước Đại Kỳ
Kính thưa quý bậc trưởng thượng,
Kính thưa quý hội đoàn người Việt Quốc Gia,
Kính thưa quý cô bác, quý anh chị và đặc biệt quý bạn thanh niên, sinh viên,
Thấm thoát đã gần 35 năm trôi qua từ ngày biến cố đau thương 30/4/1975,
một ngày định mệnh đã khiến hàng triệu người con nước Việt đành phải lìa xa
nơi chôn nhau cắt rốn, trốn chạy chế độ Cộng Sản để tìm cho mình một bầu
không khí Tự Do. Trong suốt quảng thời gian này, lá cờ Việt Nam Cộng Hòa,
một biểu tượng thiêng liêng cho sức sống và linh hồn của dân tộc Việt Nam, đã được mang theo, ấp ủ, bảo bọc,
nuôi dưỡng và giờ đây đã vươn mình lớn mạnh khắp năm châu bốn bể, bất cứ ở nơi nào có người Việt tự do sinh
sống.
Hơn 100 Nghị Quyết Cờ Vàng từ các cấp thành phố cho đến tiểu bang khắp nơi trên Hoa Kỳ và trên cả thế giới đã
trang trọng chính thức công nhận lá Cờ Vàng ba sọc đỏ là lá Cờ Tự Do và Truyền Thống của cộng đồng người Việt
tại hải ngoại. Sự kiện lịch sử này không phải một sớm một chiều mà đạt được, nhưng đây chính là kết quả của biết
bao sự hy sinh, cố gắng, nỗ lực, mồ hôi và công sức mà thế hệ cha anh chúng ta đã và đang phải bỏ ra để có được
thành quả như ngày hôm nay.
Hội Xuân và Diễn Hành năm nay sẽ long trọng tổ chức Hội Tết Canh Dần
2010 và Diễn Hành truyền thống lần thứ 13 tại downtown San Jose vào:
Thời gian: 11 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 28 tháng 3 năm 2010
Địa điểm: Đại lộ Market, downtown San Jose
Là thành phần thuộc thế hệ hậu duệ, chúng tôi vô cùng hân hạnh sẽ đảm trách
và phối hợp phần diễn hành Cờ Vàng và rước hai lá đại kỳ Hoa Kỳ và Việt
Nam Cộng Hòa dẫn đầu đoàn diễn hành.
Chúng tôi thiết tha kêu gọi sự tham gia và hưởng ứng đông đảo của tất cả quý hội đoàn, quý hội sinh viên, quý anh
chị và các bạn thanh niên sinh viên để giúp cho cuộc diễn hành Cờ Vàng và rước Đại Kỳ năm nay được thành công
tốt đẹp và tăng thêm phần ý nghĩa, tầm quan trọng của lá Cờ Vàng dân tộc đối với thế hệ tiếp nối.
Để ghi danh hỗ trợ tham gia cuộc diễn hành Cờ Vàng và rước Đại Kỳ, xin quý anh chị và các bạn hãy liên lạc với
Ban phối hợp chúng tôi qua số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail ở cuối thư.
Một lần nữa, chúng tôi mong mỏi đón nhận được sự hỗ trợ, tham gia tích cực và tiếp tay vận động của quý vị, đặc
biệt là quý bạn thanh niên sinh viên trong cuộc rước Đại kỳ và diễn hành Cờ Vàng Canh Dần 2010 năm nay.
Chân thành cám ơn quý vị và trân trọng kính mời,
San Jose, ngày 8 tháng 3 năm 2010
Thay mặt Ban phối hợp,
Nguyễn Minh Huy
Thanh Niên Sinh Viên Cờ Vàng

Phạm Quang Vũ
Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu

Xin quý vị và các bạn vui lòng liên lạc với chúng tôi qua các số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail sau đây:
Điện thoại: (408) 515-7659, e-mail: tuoitrecovang@yahoo.com
(408) 204-1683, e-mail: bruinvp@yahoo.com

