
    Lễ Kỷ Niệm 60 Năm  

  Ngày Thành Lập Thể Chế Việt Nam Cộng Hòa 

Kính thưa quý đồng hương DFW,  

Các bạn trẻ thân mến, 

 Thấm thoát mà đã 60 năm, kể từ 1955, khi cộng đồng thế giới chấp nhận sự hiện diện bất 

ngờ của một quốc gia nhỏ bé tại vùng Đông Nam Á được mệnh danh là Việt Nam Cộng Hòa. 

 Dù rằng nhỏ bé nhưng quốc gia nầy đã xuất hiện như một kỳ tích của lịch sử với hào quang 

chói lọi qua những thành công rực rỡ trên nhiều phương diện chính trị, quân sự, văn hoá, xã hội, 

kinh tế, giáo dục, v.v... khiến cho các nước lân bang thật lòng ngưỡng mộ, xem như là mẫu mực đáng 

noi theo. 

 Tiếc thay, vận nước chưa được hanh thông nên 40 năm qua, dưới sự cai trị độc tài và phi 

nhân của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã làm cho dân tộc từ niềm hãnh diện, tự hào là người Việt Nam, 

nay xuống tận cùng của sự tủi nhục, bị xem thường và khinh chê ở khắp mọi nơi. 

 Với hoài bảo muốn làm sống lại vĩnh viễn những gì tốt đẹp và trân quý di sản của một thời đã 

qua nhưng cũng sẽ là một bản sao tương lai đất nước, chúng con kính mời quý đồng hương và thân 

mời các bạn trẻ đến tham dự "Lễ Kỷ Niệm 60 Năm Ngày Thành Lập Thể Chế Việt Nam Cộng Hòa" do 

Đoàn Thanh Niên Đinh Tiên Hoàng phối hợp với một số bạn trẻ tại địa phương tự nguyện đứng ra tổ 

chức vào: 

Chúa Nhật, Ngày 25 Tháng 10 Năm 2015  

Thời Gian: 10 giờ sáng đến 12:30 trưa 

Địa Điểm: Trụ Sở Cộng Đồng NVQG-Dallas 

3221 Belt Line Rd, Garland, TX 75044 

  Trân trọng, 

  Bảo Vinh: Cử Nhân Sử Học, Bác Sĩ Dược Khoa, SV Cao Học Quốc Gia Hành Chánh-Hoa Kỳ 

  Mọi chi tiết xin liên lạc: (214) 998-6251 

TÂM THƯ 


