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THƯ CỦA HỘI ĐỒNG HỌ TẠ VIỆT NAM
(Nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2022)
Kính gửi: Các mẹ Việt Nam Anh hùng, các thân tộc là thương binh, bệnh binh,
gia đình liệt sĩ và người có công !
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022), Thay mặt
Hội đồng Họ Tạ Việt Nam, tôi thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ
quốc và gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thân tộc là thương binh, bệnh binh, gia
đình liệt sĩ và người có công trong cả nước lời thăm hỏi sức khỏe và lời chúc tốt đẹp nhất.
Trong suốt các cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của
Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, chống quân
xâm lược, giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời ghi
nhớ sự hy sinh và công lao to lớn của biết bao thế hệ người con đất Việt đã đồng cam cộng
khổ, chiến đấu, hy sinh hoặc để lại một phần thân thể khắp các chiến trường, hy sinh vì độc
lập tự do của Tổ quốc.
Đối với Cộng đồng Họ Tạ Việt Nam chúng ta, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc đã có biết bao người con đã hy sinh, bỏ lại một phần xương máu chung tay cùng
cộng đồng các dòng họ, dân tộc anh em vì sự tồn vong, độc lập của Tổ quốc. Sự hy sinh đó
của các ông, cha, anh, chị, em các bà mẹ là to lớn không thể nào đong đếm được.
Cùng với cả nước, Cộng đồng Họ Tạ Việt Nam chúng ta luôn tri ân, ghi nhớ công lao
trời biển của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, các bà mẹ Việt Nam anh
hùng, các gia đình liệt sĩ và người có công. Cộng đồng chúng ta đang chung tay , gắng sức
để đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, gia đình
liệt sĩ và người có công để đền đáp phần nào bởi sự hy sinh to lớn vì sự trường tồn của
quốc gia dân tộc. Việc tri ân, tưởng nhớ đó cũng là một nét đẹp trong đời sống của người
Họ Tạ chúng ta.
Nhân dịp ngày thương binh, liệt sĩ ngày 27/7, thay mặt Hội đồng Họ Tạ Việt Nam, tôi
xin gửi lời tri ân, cảm ơn sâu sắc, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến các Bà mẹ Việt Nam
anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công.
TM. HỘI ĐỒNG HỌ TẠ VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Tạ Duy Bình

