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Thư Chúc Mừng của Hội Đồng Liên Tôn

Thư Chúc Mừng Của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ
(Westminster, CA) – Ban Vận Động Chống Bãi Nhiệm vừa nhận được Thư Chúc Mừng của Hội
Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ ký tên bởi Gs Nguyễn Thanh Giàu gởi đến các vị dân cử tại
TP Westminster để chúc mừng thắng lợi trong nỗ lực chống trả lại cuộc bầu cử bãi nhiệm vừa
qua. Thư Chúc Mừng có đoạn viết “những lá phiếu của các cư dân người Mỹ gốc Việt tại
Westminster cũng đã chứng tỏ hùng hồn sự ủng hộ của họ cho quí vị, là những người với mục
đích bảo vệ chính nghĩa quốc gia, bảo vệ những thành quả quý báu tại thủ đô người Việt tỵ nạn
cộng sản mà cộng đồng chúng ta đã dầy công xây dựng và họ cũng hết lòng đặt niềm tin của họ
vào quí vị, là những người có khả năng, có tinh thần yêu nước và luôn mong muốn góp phần xây
dựng cho sự hưng thịnh của cộng đồng.”
Chúng tôi cũng ghi nhận ước muốn có sự đoàn kết trong cộng đồng và đó cũng là mục tiêu chính
của chúng tôi để bảo đảm sức mạnh chung của cộng đồng hầu chống lại các thế lực của CSVN
luôn tìm cách xâm nhập vào và thao túng cộng đồng. Chúng tôi cũng mong tiếp tục có được sự
tiếp tay của Hội Đồng Liên Tôi, quí vị lãnh đạo tinh thần và cộng đồng để cộng đồng Việt Nam
tỵ nạn Việt Nam tại khu Little Saigon có thể bước qua một trang sử mới với sự cảm thông, hàn
gắn và đoàn kết sau cơn bể dâu vừa qua.
Chúng tôi cũng không quên tri ân sự hỗ trợ của Hội Đồng Liên Tôn cũng như nhiều đoàn thể, cá
nhân và thân hào nhân sĩ đã lên tiếng hỗ trợ chúng tôi cũng như các cư dân tại Westminster trong
cuộc tranh cử gay go vừa qua.
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