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VIỆT NAM CỘNG HÒA 
Tổng Thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa 
LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN 

PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814 

 

Kính thưa Quốc Dân, Đồng Bào Việt Nam trong nội địa và trên toàn thế giới 
Thưa tất cả qúy Đồng Nhiệm, qúi vị quan khách và cử tọa   

 
Hôm nay, Tiết Thu, Ngày Đinh Mùi (5), giờ Hoàng Đạo, Tháng Qúy Hợi (10)  
Năm Mậu Tuất, nhằm 11 giờ 11 phút, trưa ngày 11 tháng 11 năm 2018 Dương Lịch 
 
Trên có Trời cao, giữa thanh thiên bạch nhật, tại Tụ Nghĩa Đường, trên vùng đất sa 
mạc Adelanto, thuộc tiểu bang California, với sự chứng kiến của đồng bào trong ba thế 
hệ Việt Nam: Lão niên-Trung Niên và Thannh Niên cùng với Thượng Hội Đồng Quốc Gia 
và các giới chức cao cấp, qúy đại biểu, thành viên trong CPQGVNLT đến từ Hoa Kỳ, Úc 
Châu, Âu Châu và Bắc Mỹ.      
 
Tôi là Đào Minh Quân, Trung Úy QLVNCH, hiện là Thủ Tướng CPQGVNLT. 
 
Trước hết xin thắp nén tâm hương tế cáo Thiên Địa và sau là trân trọng trình lên Quốc 
Dân Đồng Bào Việt Nam những tâm tình, mục đích và chương trình sơ lược sau khi tôi 
quyết định nhận TRỌNG NHIỆM TỔNG THỐNG ĐỆ TAM VNCH:     
 
Như trong bài diễn văn đọc tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc ngày 25 tháng 9 vừa qua, TT 
Hoa Kỳ Donald Trump đã tố cáo mạnh mẽ chủ nghĩa Xã hội hay chế độ Cộng sản đang 
áp dụng tại TC và tại Việt nam, như sau: 
 
“Thực sự chủ nghĩa Xã hội và chủ nghĩa Cộng Sản đã được thử nghiệm khắp nơi trên 
thế giới, nhưng chúng chỉ đem lại đau khổ, tham ô và suy đồi. Tham vọng bá quyền 
của chúng dẫn đến bành trướng, xâm lăng và đàn áp. Vậy tất cả mọi quốc gia trên thế 
giới cần phải chống lại chủ nghĩa Xã hội vì nó mang lại cảnh bần cùng khốn khổ cho tất 
cả mọi người.” 
 
(Nguyên văn Anh ngữ: “Virtually everywhere socialism or communism has been tried, it 
has produced suffering, corruption or decay. Socialism’s thirst for power leads to 
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expansion, incursion and oppression. All nations of the world should resist socialism and 
the misery that it brings to everyone.”)  
  
Kính thưa đồng bào, qúy vị và các bạn! 

   
Việt Nam ta có một lịch sử anh hùng, trải qua hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước. 
Tuy vận nước có lúc thăng trầm, nhưng TRUNG LIỆT HIỀN THẦN THỜI NÀO CŨNG CÓ, 
và họ mãi mãi vẫn là niềm tự hào và ngưỡng vọng của các thế hệ mai sau.   
 
Vào thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, vì cha ông chúng ta đã sơ suất để cho 
Tàu Cộng lừa gạt, dùng tên gián điệp Hồ Chí Minh giả làm người Việt lập ra đảng cộng 
sản Việt Nam để đem tà thuyết và chủ nghĩa cộng sản (CNCS) vào tàn phá nước ta, gây 
ra biết bao tang thương thống khổ, tạo ra 1 thời kỳ đen tối, đớn đau, nghiệt ngã nhất 
trong lịch sử của dân tộc.  
 
Những kinh nghiệm đắng cay và đổ vỡ đã trải qua dạy cho mỗi con người Việt Nam 
cũng như toàn nhân loại bài học sâu sắc để phải cẩn trọng hơn, nghiêm túc hơn trong 
việc lựa chọn nhân sinh quan cho chính mình và đất nước.   
 
Chủ Nghĩa CS chỉ là bá đạo. Chúng tuyên truyền và sử dụng tà thuyết vô thần, phi 
nhân làm cốt lõi, tạo ra 1 tập đoàn lưu manh, ác độc, xảo quyệt, lừa mị tinh vi, tích tụ 
những thứ xấu xa, biến dị, độc hại và bại hoại nhất trong lịch sử loài người. Không tội 
ác nào chúng không dám làm. Đó là bản chất của CS cần phải bị tận diệt. 
 
QUỐC GIA HƯNG VONG – THẤT PHU HỮU TRÁCH. Từ trong hoang tàn tăm tối và đổ 
nát, vẫn còn có những Nhà Ái Quốc cố gắng gìn giữ tinh hoa của dân tộc, được Hồn 
Thiêng Sông Núi và Anh Linh Thánh Tổ độ trì đã cùng nhau đứng lên quyết tâm nối gót 
tiền nhân để phục hưng và kế tục truyền thống vẻ vang, đầy tự hào của dân tộc Việt 
Nam. Họ là những con người xuất chúng với những phẩm chất đạo đức trong sáng, cao 
thượng, có lòng yêu nước thương dân đậm đà, có tài kinh bang tế thế, đã phải trải qua 
1 thời kỳ rất lâu dài của dân tộc mới xuất sinh, tôi luyện được.  
 
Bằng một sức sống và ý chí mãnh liệt, họ đã kiên trì miệt mài hơn 1/4 thế kỷ để xây 
dựng nên CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI (CPQGVNLT) với chủ trương 
LẤY LẠI ĐẤT TỔ-KHÔNG LÀM KHỔ DÂN, là nền tảng để giải thể chế độ CSVN, với kỳ 
vọng đất nước được cường thịnh, tự do, dân chủ, độc lập thật sự và để người dân sẽ 
được sống sung túc, ấm no, hạnh phúc trong một xứ sỡ thanh bình, thạnh trị.   

 
CPQGVNLT đã đem hết lòng chí thành, hy sinh giúp dân, cứu nước nên đã qui tụ được 
những Chiến Sĩ, những vị Thức Giả, những Anh Thư, Hào Kiệt, những nhà ái quốc có ý 
chí kiên cường, anh dũng, có lập trường quốc gia, dân tộc chân chính, có sự bền bĩ, 
trung kiên, bất khuất của nòi giống Việt, đã vận dụng sức mạnh đại kết toàn dân cùng 
đồng hành trong nhiệm vụ tối quan trọng vào thời kỳ hưng vong của đất nước:  
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Phải giải thể chế độ CS phản quốc hại dân, đương đầu với hiễm họa diệt vong 
do bọn Tàu Cộng bá quyền xâm lấn bờ cõi, để đem đến cho dân chúng một 
đời sống hạnh phúc, thanh bình, no ấm, trong một đất nước có tự do, dân chủ 
và nhân quyền, sánh vai cùng năm châu, bốn biển. 
      
Đó là ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của ĐỆ TAM VIỆT NAM CỘNG HÒA.   

   
Để thực hiện được mục tiêu đó, nền Đệ Tam VNCH phải được sự hậu thuẫn của toàn 
dân, phải là niềm tự hào, là nơi tập hợp tinh hoa của đất nước, là nơi qui tụ tất cả mọi 
thành phần Quốc Gia chân chính, những chiến sĩ dân tộc qủa cảm, những anh thư, hào 
kiệt và các bạn thanh niên, sinh viên, học sinh, thế hệ chủ lực của nòi giống. Tất cả 
phải nô nức tụ hội dưới NGỌN CỜ VÀNG CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA, cùng hòa vào dòng 
sinh mệnh của dân tộc; như rồng mây gặp gỡ, chắp cánh những ước mơ, thăng hoa 
khát vọng được cống hiến cho Tổ Quốc.  
 
Rồi đây, vũ trụ được canh tân, trời đất xoay vần, càn khôn vận chuyển, ứng với VẬT 
CÙNG TẤT BIẾN, đó là lẽ huyền thông của vũ trụ, sẽ đưa dân tộc Việt Nam chúng ta 
bước vào 1 vận hội mới, Kỷ Nguyên Tân Dân Chủ của lịch sử nhân loại.  
 
Tất cả các giới chức, thành viên của nền Đệ Tam VNCH đều phải xác quyết tuyệt đối 
trung thành với Tổ Quốc Việt Nam, phải có tư cách, sống đạo đức, biết tự chủ, chí công 
vô tư, CẦN – KIỆM – LIÊM – CHÍNH hoàn thành tốt sứ mệnh mà Tổ Quốc và nhân dân 
giao phó; phải nhất quyết cùng toàn dân tận diệt cho được chế độ tà quyền CS để khai 
sáng nền ĐỆ TAM VNCH trong kỷ nguyên TÂN DÂN CHỦ đầy nhân bản và tình người, 
để con thuyền quốc gia vượt trùng dương đón ánh quang huy mới, đến bến bờ tự do, 
để bánh xe Việt Nam sẽ bắt nhịp cùng thời đại văn minh thế giới. 
 
Những ai đã thông tỏ huyền vi của tạo hóa, lẽ hưng suy của thời cuộc, xuyên thấu mọi 
nguồn căn của lịch sử, tất sẽ nhận ra ĐỆ TAM VNCH là thể hiện năng lực và ý chí của 
Quốc Dân và tuổi trẻ Việt Nam, đang trở thành SỨC MẠNH ĐẠI KẾT CỦA QUỐC GIA. Đó 
là thế tất yếu và tất thắng của dân tộc, mà không một ai, không một thế lực phản quốc 
nào có thể ngăn cản được. 
 
Hôm nay, dù mọi điều kiện và hoàn cảnh còn chưa hoàn toàn như ý nguyện. Nhưng tôi 
quyết định chấp nhận sự đề cử của Quốc Dân, Đồng Bào và sự thỉnh nguyện của qúy vị 
Đại Biểu, qúy giới chức thành viên trong CPQGVNLT với lòng chân chính, nhiệt thành 
muốn giúp dân, cứu nước.  
 

DÂN VI QÚY – XÃ TẮC THỨ CHI – QUÂN VI KHINH 
 
Tôi chấp nhận trọng nhiệm Tổng Thống vì hồn oan của hàng triệu chiến sĩ và đồng bào 
Việt Nam đã chết tức tửi tại biển Đông, nơi rừng sâu, núi xa và trong các nhà tù âm u 
của Cộng Việt. 
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Tôi chấp nhận trọng nhiệm Tổng Thống trước vong linh Liệt Sĩ, các vị Anh Hùng vô 
danh, trước bài vị của các Tướng Lãnh QLVNCH để chứng minh Chiến Sĩ Quốc Gia luôn 
có tấm lòng son sắt, trung kiên với Tổ Quốc, hết lòng vì nước hy sinh, vì dân chiến đấu, 
để chứng minh QLVNCH luôn có Tổ Quốc – Danh Dự và Trách Nhiệm. Cho dù VNCH bị 
chôn vùi, nhưng chưa chết. QLVNCH không hề đầu hàng CS, mà đã trở thành bất tử, 
vẫn sống mãi trong sự yêu thương của đồng bào, trong tim óc, trong huyết mạch của 
các thế hệ Việt Nam.     
 
Tôi chấp nhận trọng nhiệm Tổng Thống VNCH ngay trên đất nước Đệ Nhất Cường Quốc 
này để chứng minh Hoa Kỳ và các nước Tự Do không bỏ rơi, không phản bội chúng ta. 
 
Tôi chấp nhận trọng nhiệm Tổng Thống để hồi phục danh dự và lòng ái quốc của đồng 
bào, để cùng nhau xây dựng lại một nước Việt Nam kiêu hùng, có đạo đức, kỹ cương 
theo truyền thống anh dũng, bất khuất của Tổ Tiên, của cha ông nòi giống hùng Việt, 
để người dân có chủ quyền, được vinh dự là CÔNG DÂN CỦA NƯỚC VIỆT NAM CỘNG 
HÒA, không phải là nô lệ cho CS, không còn bị cầm tù trên chính quê hương của mình, 
để mai hậu con cháu được hãnh diện sánh vai cùng cộng đồng nhân loại. 
 
Tôi chấp nhận Trọng Nhiệm Tổng Thống để đặt mình trong tư thế sẳn sàng tuân hành 
mệnh lệnh của toàn dân đứng ra giải quyết những vấn đề trọng đại, gây tai ương, kiếp 
nạn cho Sơn Hà Xã Tắc, ảnh hưởng đến an nguy của bá tánh và quyền lợi tối thượng 
của dân tộc Việt Nam, trước hiểm họa đất nước bị xâm lăng. 
 
Trước mắt là tình hình căng thẳng tại biển Đông và mật ước Thành Đô cận kề, có thể 
xóa bản đồ Việt Nam, biến nước ta thành một quận lỵ của Tàu Cộng.  
 
Vậy mật ước Thành Đô là gì? 
 
Đó là một hội nghị quan trọng được diễn ra trong hai ngày 3 và 4.9.1990 giữa hai 
nhóm đầu xỏ quyền lực cao cấp nhất của đảng CS Tàu và CSVN gồm có 5 người tham 
dự. Về phía Tàu có Giang Trạch Dân, Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch nước và Lý Bằng, 
Quốc Vụ Viên kiêm Thủ Tướng nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Về phiá VN có 
Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí Thư đảng, Đỗ Mười Thủ Tướng cái gọi là Nhà Nước 
CHXHCNVN và Phạm Văn Đồng, cố vấn Ban Chấp Hành Trung Ương đảng CSVN. Hội 
nghị này diễn ra tại Thành Đô (Chengdu) thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Sichuan) Tây Nam của 
nước Tàu, Nhưng không hề được tiết lộ hay thông qua bất kỳ một cơ chế nào, kể cả 
quốc hội và chính phủ CSVN. 
 
Cho tới nay, chưa một đảng viên CSVN nào, kể cả Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân 
Phúc, Trần Thị Kim Ngân hay Nguyễn Tấn Dũng đều không thể biết được nội dung của 
mật ước Thành Đô, vì Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng đều đã chết. Bọn 
đầu xỏ CSVN hiện nay chỉ biết cúi đầu vâng phục Tàu Cộng để duy trì tư lợi, bất kể 
tương lai của đất nước và dân tộc Việt Nam. 
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Sau hội nghị Thành Đô, đảng CSVN phải thay đổi hiến pháp của họ 1992, ký kết 2 hiệp 
định với Tàu về biên giới, trên đất liền và trên biển Đông, cho Tàu khai thác Bô-Xít trên 
cao nguyên Nam Trung phần và dự án cho Tàu xây dựng 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Văn 
Phong và Phú Quốc, là lộ trình gần như để TC chiếm đóng các trọng điểm chiến lược 
của VN, dễ dàng biến nước ta thành khu tự trị trong đế quốc Tàu. Vì vậy, người Việt Nam 

chỉ còn một chọn lựa duy nhất là phải đoàn kết cùng với CPQGVNLT/Đệ Tam VNCH giải thể 
đảng CSVN, xóa bỏ những cam kết của mật nghị Thành Đô thì mới mong thoát cảnh bị Tàu đô 
hộ một lần nữa? 
Bằng chứng bán nước của CSVN quá rõ ràng: Đảng CSVN đã nhượng hơn 900 km2 
vùng biên giới phía Bắc cho Tàu cộng theo Hiệp ước Việt-Trung năm 1999. Chúng 
nhượng hơn 16,000km2 phần đất thuộc vịnh Bắc phần cho Tàu Cộng qua Hiệp ước 
Việt-Trung năm 2000.   
     
Năm 2007 Nông Đức Mạnh – Nguyễn Tấn Dũng đã bằng lòng ký kết thỏa ước nhượng 
tới 1,800 km2 cho Tàu Cộng ở Lâm Đồng và Dak Nông để chúng khai thác bauxite. 
     
Năm 2008, Tàu Cộng làm áp lực chính trị và đặc biệt tài chính với Hà Nội để nhà cầm 
quyền Việt Nam chấp nhận cho tập đoàn Formosa Plastic mở một nhà máy gang thép 
tại Hà Tĩnh cùng một nhà máy nhiệt điện ở ngay bờ biển với kết quả bi thảm đối với sự 
sống còn và môi trường của các tỉnh miền Trung như quỷ vị đã biết.   
      
Năm 2013, CSVN ký 10 văn kiện « hợp tác » chính thức cho phép Tàu Cộng can thiệp 
vào Việt Nam trong mọi lĩnh vực: ngoại giao, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, 
xã hội, vvv. Tàu Cộng đã lợi dụng để đem công nhân của chúng xâm nhập Việt nam. 
Những công nhân đó toàn là quân đội trá hình. Trong khi đối với nhân lực trẻ của VN, 
chúng áp dụng chính sách xuất khẩu lao động, làm lao nô khắp thế giới.  
 
Theo Hiệp ước Việt-Trung ký năm 2014, CSVN giao cho Tàu Công quản lý 2 hành lang 
chiến lược Móng cái-Hànội và Lào cai-Hànội.   
 
Để tiếp tục giao phần đất có tầm vóc chiến lược quan trọng của Việt nam cho Tàu Cộng, 
CSVN qua Quốc hội bù nhìn của chúng, còn dự trù thông qua đạo luật về 3 đặc khu 
kinh tế là Vân đồn, Văn phong và Phú quốc cho Tàu Cộng thuê trong vòng 99 năm.   
 
Ngoài ra, trong thời gian vừa qua, nhà nước CSVN cho phép sử dụng nhân dân tệ (yuan) 
trong việc giao dịch buôn bán hàng hoá đối với 7 tỉnh dọc theo biên giới phía Bắc giáp 
TC, mặc dù chính sách đó đi ngược với các điều khoản Hiến pháp của cái gọi là Nhà 
nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa VN quy định. Tiếp theo là chúng chủ trương áp dụng 
việc cải cách tiếng Việt do 2 tên Gs. Bùi Hiền và Hồ ngọc Đại nặn ra để thực hiện mưu 
đồ đồng hóa giáo dục và văn hóa theo mô hình của Tàu Cộng.   
 
Tóm lại, tất cả chương trình kế hoạch CSVN đặt ra đều dựa theo Tàu Cộng. Phỏng theo 
« kế hoạch một ngàn người » của TC khởi xướng từ năm 1990, gởi du học sinh sinh 
viên qua Hoa kỳ, học hỏi, đánh cắp nền công nghệ cao cấp và làm gián điệp. CSVN với 
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« Nghị quyết 36” của Bộ chính trị của chúng ban hành ngày 26.03.2004 đối với người 
Việt ở hải ngoại, chúng cũng dùng chính sách gởi du học sinh, thương gia, bảo lãnh 
thân nhân, làm hôn thú giả, tu sĩ giả ... đến các nước Tây phương nhất là tại Hoa kỳ và 
chỉ có con cháu cán bộ CS làm giàu nhờ tiền tham nhũng, mới có khả năng tài chánh 
để thực hiện các công việc này. Chúng tổ chức các Hội Việt kiều yêu nước để cài người 
vào. Chúng tài trợ xây chùa cho một số các cộng đồng Phật giáo khắp nơi trên đất Mỹ 
để làm cơ sở kinh tài và để đưa các sư quốc doanh trá hình xâm nhập phá hoại. CSVN 
còn đưa người vào các cộng đồng Việt ở hải ngoại, mua chuộc các dân cử làm lũng 
đoạn hàng ngũ quốc gia chống Cộng. Chúng lèo lái các cơ quan truyền thông báo chí, 
truyền hình, tung ra những tin đồn thất thiệt làm người dân Việt ở trong nước cũng như 
ở hải ngoại hoang mang, mất định hướng, không phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, ai  
là bạn, ai là kẻ thù.    
 
Trong qúa khứ, khi nước Việt bị giặc Tàu xâm lược, thì toàn dân cùng đồng lòng đánh 
giặc. Nhưng hiện tình Việt Nam thì khác. Dân ta không những bị giặc ngoại xâm, mà 
trên cổ đang bị 3 tròng thắt chặt, đó là: Tàu Cộng, Nga Xô và nhà cầm quyền CSVN. 
Tuy áp lực Nga Xô đã tạm dịu đi. Nhưng vẫn còn TC và CSVN đang chấp nhận tay sai 
Tàu Cộng. Do đó, nếu không mạnh mẽ hậu thuẫn Đệ Tam VNCH trở về nắm chính 
quyền, thì e rằng họa mất nước và toàn dân phải làm nô lệ cho giặc Tàu là điều khó 
tránh được. 
 
Vì vậy, người Việt Nam chỉ còn một chọn lựa duy nhất là phải đoàn kết cùng với 
CPQGVNLT/Đệ Tam VNCH để giải thể đảng CSVN, xóa bỏ những cam kết của mật nghị 
Thành Đô, thì mới mong thoát tai kiếp bị Tàu đô hộ một lần nữa. 
 
Do đó, vì hiểm họa mất nước gần kề, vì sự sống còn và tương lai của con cháu, chúng 
tôi quyết định lên nắm giữ trọng nhiệm Tổng Thống của nền đệ III Cộng Hòa để có tư 
cách pháp nhân nói lên tiếng nói trung thực của dân tộc chúng ta muốn thay đổi chế độ 
CS để tiến tới việc thiết lập một chính phủ biết tôn trọng tự do dân chủ và nhân quyền 
trên quê hương Việt Nam. 
 
Ông Trời là Thượng Thiên, nhân dân là Thiên Hạ, là ông Trời dưới đất. Tuy từng người 
trong chúng ta chỉ là những hạt cát. Nhưng triệu triệu hạt cát sẽ bao bọc cả đại dương.  
 
Giữa Thời Khắc Linh Thiêng này, chúng ta, những con dân Việt Nam chân chính, với 
niềm tin bất diệt, có ý chí mạnh mẽ vô song, với khát vọng nhìn thấy nhân dân thoát 
cảnh lầm than, đất nước thanh bình, mọi người ai cũng được sống trong thanh bình, 
tâm linh hướng thượng, xã hội công bằng, con người bình đẳng, phải gắn bó với nhau, 
hậu thuẫn CPQGVNLT/Đệ Tam VNCH để sẳn sàng đứng lên diệt tiệt chủ nghĩa Cộng 
Sản, đem yêu thương, danh dự và tương lai huy hoàng, tươi sáng cho Việt Nam và các 
thế hệ con cháu của chúng ta.   
 

Kính thưa toàn thể Quốc Dân, Đồng Bào! 
Thưa các bạn nam nữ thanh niên sinh viên học sinh Việt Nam thân mến! 
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Chính-tà, chân-giả đã quá rõ ràng minh bạch, không cần kể thêm những tội ác của 
CSVN với đất nước và nhân dân. Thức thời mới là trang tuấn kiệt. Muốn lật đổ, giải thể 
chế độ CSVN thì phải xác quyết triệt để:  
 
Đảng CSVN không phải là đại diện cho đất nước và người Việt Nam, phải bước 
ra khỏi sự kìm kẹp của nó, đứng ngoài nó, mới có thể phủ nhận hoàn toàn vai trò và sự 
tồn tại của đảng CS, để không bị nó khống chế, lừa mị, lèo lái.  
 
Mọi người hãy bình tâm mà suy xét. Hãy để những gì tinh hoa nhất, chân chính nhất, 
nơi sâu thẳm của tâm hồn mình trỗi dậy, trở về với chính nghĩa dân tộc, tham gia cùng 
CPQGVNLT hoàn thành công cuộc LẤY LẠI ĐẤT TỔ – KHÔNG LÀM KHỔ DÂN.  
 
Đặc biệt là các bạn nam nữ thanh niên sinh viên, các bạn chính là chủ lực của quốc gia, 
là tương lai của đất nước, là rường cột của nước nhà. Các bạn cần xóa bỏ dần những tư 
tưởng sai lệch, những tuyên truyền lừa mị, ăn chơi trụy lạc mà CSVN vô thần, bát nháo 
đầu độc, phải trở thành những người VN Chân Chính, những con người mới Tân Dân 
Chủ để góp phần xây dựng đất nước tiến lên cùng Năm Châu Bốn Biển. Chúng tôi thấu 
hiểu các bạn sống trong xã hội CS từ nhỏ, bị bóng ma bạo lực CS trù dập, khống chế, 
đe dọa. Nhưng ít nhất một lần trong đời, Anh Chị Em và các cháu phải vượt qua nỗi sợ 
hãi để quyết định tương lai cho chính mình. Đó cũng là trách nhiệm đối với bản thân, 
với đất nước và các thế hệ mai sau. SỐNG THÌ PHẢI CHO LẪM LIỆT, MÀ THÁC CŨNG 
PHẢI ĐÁNG TỰ HÀO, BẤT KHUẤT VÀ HÙNG ANH.  

 
Thưa các vị đang cầm đầu đảng CSVN! 

  
Trong tâm các vị còn hiểu rõ hơn ai hết về tình thế của đất nước. CPQGVNLT cũng thấu 
hiểu được hoàn cảnh khó khăn bế tắc của các vị, bị mê muội trong vòng luẩn quẩn, 
hoang tưởng; Con người sống trong trời đất phải thuận theo tự nhiên, trên thuận theo 
Ý Trời, dưới hợp lòng dân. Các vị cũng có chung nguồn cội là con cháu Lạc Hồng, phải 
biết nghĩ biết lo cho dân Việt. Đừng chỉ vì quá ích kỷ, vì tư lợi riêng của mình, vì ham 
chút quyền lực, lợi lộc nhất thời, để người dân Việt Nam mãi lầm than, cúi đầu chịu 
thêm kiếp họa nạn giặc Tàu một lần nữa.  
 
Qúi vị cũng đừng vì quá yếu đuối nhu nhược mà bị Trung Cộng uy hiếp, khống chế, lèo 
lái để bế tắc làm liều. Đừng quên rằng Việt Nam có một lịch sử oai hùng bất khuất 
trước mọi thế lực ngoại bang. Chỉ cần xóa bỏ ngay chế độ CSVN, để nhân dân bầu lên 
1 chính phủ mới xứng đáng, xây dựng đất nước ổn định cường thịnh, phát huy nội lực 
toàn dân, thì hiểm họa ngoại xâm tự khắc bị tiêu diệt. Các chế độ khủng bố, phi dân 
chủ, không có nhân quyền, khó tồn tại trong thế giới văn minh ngày nay. CS trước sau 
rồi cũng phải tan rã. Hãy trở về với nhân dân, tiếp tay cùng CPQGVNLT. Đó là phúc lớn 
của toàn dân Việt Nam, khi đó các vị lại là người có công, được nhân dân Việt Nam ghi 
nhớ, biết ơn.   
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CPQGVNLT đang dương cao ngọn cờ chính nghĩa đoàn kết. Nhân danh Tổng Thống Đệ 
Tam VNCH tôi tái xác định: “BỎ CỘNG CÒN VIỆT – VIỆT KHÔNG GIẾT VIỆT”. Đây 
là cơ hội lịch sử của qúy vị: Một là trở thành người có công với đất nước, hai là tội nhân 
thiên cổ, tội đồ của dân tộc là do chính các vị tự chọn lựa.  
 
Hệ thống TCDY tối tân và an toàn do CPQGVNLT cung cấp, được thế giới văn minh ủng 
hộ đã được đưa đến tận tay người Việt Nam để tự quyết định vận mạng của Tổ Quốc 
Việt Nam. Số phiếu TCDY còn minh chứng với thế giới rằng: NGƯỜI VIỆT ĐỒNG LÒNG 
MUỐN THAY ĐỔI CHẾ ĐỘ CS BẰNG CHÍNH THỂ VNCH TỰ DO VÀ DÂN CHỦ. Ai còn có 
trí khôn, có sự tỉnh táo, kể cả những cán bộ đảng viên CSVN, cũng nên thức tỉnh, hồi 
tâm tham gia TCDY để thoát vòng nô lệ Tàu Cộng.              
 
Tất cả đảng viên CSVN phải biết rằng: Các vị đã mất hơn 88 năm tại miền Bắc và 43 
năm tại miền Nam. Nhưng những người dân Việt bị CS cướp nước, những người đang ly 
hương tỵ Tổ, cùng với những đồng bào đang bị qúy vị khống chế trong nước chỉ cần 5 
phút để bầu chọn vị nguyên thủ quốc gia, là có thể lấy lại chủ quyền của đất nước. 
Không tốn 1 viên đạn, không đổ một giọt mồ hôi. CSVN đương nhiên phải bó tay, vì 
không thể nào khống chế được lòng ái quốc và tinh thần bất khuất, thèm khát tự do và 
dân chủ của toàn dân. Đương nhiên các vị phải thất bại trước ĐỆ TAM VNCH.  
 
Hôm nay, với tư cách là Tổng thống của nền đệ III Cộng hòa, là thừa kế hợp pháp (de 
jure) của nền Đệ I và đệ II Cộng hòa, chúng tôi chính thức yêu cầu TC phải trả lại vô 
điều kiện cho VNCH chủ quyền trên hai quần đảo TS và HS và phải trao lại cho 
CPQGVNLT hay phá vỡ tất cả những công trình xây dựng trái phép trên các đảo nhân 
tạo với mưu đồ quân sự hoá Biển đông. Đồng thời chúng tôi cũng yêu cầu TC phải tôn 
trọng chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải của VNCH. Từ đó, việc khai thác trên đất liền và 
dầu khí của TC trong các vùng lãnh hải kể trên, xem như bất hợp pháp, vi phạm công 
pháp quốc tế một cách trắng trợn. 
    
Với tư cách là Tổng thống của nền Đệ III VNCH chúng tôi xác định: Việc chính quyền 
CS Hà Nội cho phép TC khai thác dầu khí tại Biển đông là hoàn toàn trái phép theo 
công pháp quốc tế. Và chúng tôi cũng khẳng định lại rằng tất cả những hợp đồng về 
Biển Đông mà CSVN ký kết với các công ty ngoại quốc đều vô giá trị. Giai đoạn kế tiếp 
của CPQGVNLT là thiết lập và phát triển quan hệ ngoại giao với các quốc gia đồng minh, 
nhất là Liên hiệp các nước Âu châu và Đông Nam Á, một khi CPQGVNLT do chúng tôi 
lãnh đạo có được sự công nhận chính thức của CP Hoa kỳ.   
 
Sau khi thành công trong việc giải thể tà quyền CS tại quê nhà, đường lối và chính sách 
của CP Đệ Tam VNCH trước mắt như sau: 
 
- Quyết tâm giành lại phần lãnh thổ biên giới phía Bắc mà CSVN đã nhường cho TC 
(ước tính khoảng 19000 m2).   
-  Xoá bỏ tất cả các hợp đồng song phương mà CSVN ký kết với TC trong mọi lãnh vực. 
Đóng cửa tất cả các Công ty xí nghiệp của TC và trục xuất các công nhân TC trá hình 
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cũng như tất cả những người Tàu sống bất hợp pháp tại Việt nam (ước tính hơn 3 triệu 
người).   
- Mở cửa cho các công ty của các nước Đồng minh thành lập các cơ số kỹ nghệ và 
thương mại để phát triển kinh tế quốc gia.  
-  Ký hợp đồng với các công ty dầu khí Hoa kỳ và các nước Đồng minh để khai thác dầu 
khí tại thềm lục địa Việt nam. 
-  Chủ trương tự do hàng hải trên Biển đông theo luật pháp quốc tế công nhận. 
-  Phối hợp với các quốc gia nằm dọc theo con sông Mekong nhờ quốc tế làm áp lực bắt 
buộc TC phải kiểm soát việc thải nước lũ tại các đập thuỷ điện (đến nay, có tất cả 7000 
đập thuỷ điện do TC xây dựng) cũng như cấm TC thải tất cả những chất độc hại trên 
thượng nguồn làm tổn hại đến nên nông nghiệp, ngư nghiệp cũng như đời sống người 
dân của các quốc gia ở hạ nguồn nhất là ở đồng bằng sông Cửu long của chúng ta. Để 
đáp ứng với tình hình mới,  khí thế mới, CP/Đệ Tam VNCH sẽ thực hiện các công tác ưu 
tiên Tổ chức Chính phủ sau đây: 
 
- Thiết lập ưu tiên 6 bộ : Bộ ngoại giao, Bộ thông tin và Văn hóa, Bộ Tư lệnh chiến lược 
và quốc phòng, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch, Phát triển quốc gia, Bộ An ninh tình báo, 
kỹ thuật điện tủ. Các Bộ khác sẽ được thiết lập sau tùy theo nhu cầu và hoàn cảnh. 
- Yêu cầu CP Hoa Kỳ chấp thuận cho Đệ Tam VNCH mở một tòa đại sứ và xây dựng lại 
mô hình Dinh Độc Lập và cơ ngơi tại sa mạc Adelanto.  
- Thúc đẩy CP Hoa Kỳ truy nã và đóng băng tất cả tài sản, trương mục ngân hàng của 
các tên đầu sỏ CS cướp giựt của dân, chuyển sang Hoa kỳ dưới nhiều hình thức và qua 
nhiều trung gian khác nhau.     
     
Với sự hợp tác của toàn dân, CPQGVNLT sẽ đặt ưu tiên hàng đầu các công trình tái 
thiết đất nước. Các chính sách, kế hoạch của Đệ III đều cố gắng tiếp nối những chính 
sách đường lối tốt đẹp mà trước đây nền Đệ I và đệ II của VNCH đã đề ra và áp dụng, 
nhưng vì hoàn cảnh chiến tranh cũng như bị CS xâm lăng nên bị dang dở. Trong hoàn 
cảnh mới, CP/Đệ III VNCH sẽ quyết tâm thực hiện những dự án nêu trên, vì chúng ta 
có những điều kiện thuận lợi hơn: tức là đất nước không còn cảnh chiến tranh, CP có 
thực lực về tài chánh không còn phải lệ thuộc vào ngoại viện, nhờ lợi tức do việc phối 
hợp với các công ty ngoại quốc khai thác đầu thô tại thềm lục địa Việt nam, cũng như 
ngoại tệ mà người Việt của chúng ta ở hải ngoại gởi về Việt nam để giúp thân nhân 
hoặc để làm ăn, tổng số tiền cũng hơn 10 tỷ USD mỗi năm. Do đó, CP chúng tôi tin 
chắc là chúng tôi sẽ hoàn tất sứ mệnh toàn dân giao phó để tái thiết đất nước. Những 
dự án đó cũng nói lên tâm huyết của CP trong công cuộc xây dựng, phát triển quê 
hương và dân tộc Việt nam.   
 
Để đạt được những mục đích tốt đẹp nêu trên, chúng tôi cũng mong toàn thể quý đồng 
bào ở quốc nội cũng như hải ngoại phải đồng lòng hậu thuẫn yễm trợ và cho phép 
chúng tôi có tư cách pháp nhân đại diện cho toàn dân Việt Nam để ra trước Hội đồng 
Liên Hiệp Quốc yêu cầu thực thi công pháp quốc tế, giúp giải thể tà quyền CS tại quê 
nhà, hầu mang lại một nền dân chủ tự do cho đất nước.   
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Chúng tôi cũng xin nhắc lại là trong giai đoạn này, chúng tôi chỉ là kẻ đứng 
mũi chịu sào trong cuộc đấu tranh một mất một còn với CSVN và TC. Đệ Tam 
VNCH chỉ là Chính Phủ của những người dân Việt bị CS cướp nước, đang lưu 
vong nơi xứ người, lại không hề nhận tài trợ của bất cứ ai và cũng chưa thâu 
thuế của dân. Sau khi toàn tất việc giải thể tà quyền CS, Chúng ta sẽ tổ chức 
Tổng tuyển cử dưới sự giám sát của quốc tế để toàn dân Việt Nam, qua lá 
phiếu của mình, có thể bầu chọn những người có khả năng, đạo đức hơn để 
tiếp tục lãnh đạo công cuộc xây dựng và tái thiết đất nước. 
 
Trong dịp lễ Đăng Quang hôm nay, chúng ta cũng không quên ngày 1 tháng 11 vừa 
qua, là ngày người Việt quốc gia của chúng ta kỷ niệm ngày Quốc Khánh của Đệ Nhị 
VNCH. Trong khi chúng ta có may mắn định cư ở hải ngoại được hưởng mọi quyền tự 
do dân chủ của con người trong các xã hội văn minh, thì ở quốc nội, đồng bào của 
chúng ta đang bị CS đàn áp đã man khi họ muốn thể hiện lòng yêu nước của mình 
trước âm mưu bán nước của các đầu xỏ CSVN.  
 
Chúng tôi đặc biệt kêu gọi tất cả đảng viên đảng CSVN nhất là các tướng lãnh, sĩ quan 
cao cấp trong quân đội nhân dân, hãy rời bỏ hàng ngũ, trở về với chính nghĩa quốc gia, 
dân tộc trong tinh thần « huynh đệ » cùng mang chung giòng máu Việt.  
 
Chúng tôi cũng xin thay mặt Đệ Tam VNCH, kêu gọi tất cả quý vị dân quân cán chính 
VNCH, quý chiến hữu, hậu duệ và giới trẻ VN, nếu còn nghĩ đến tiền độ của dân tộc, 
nên sát cánh tham gia với CPQGVNLT để chúng ta có sức mạnh giải thể tà quyền CS, 
bảo vệ Tổ quốc chống TC xâm lược.           
    
Trong dịp nhận trọng nhiệm này, chúng tôi xin tất cả quý vị cùng chúng tôi tưởng niệm 
ngày giỗ thứ 55 của cố TT Ngô Đình diệm và bào đệ là cụ cố vấn Ngô Đình Nhu đã bị 
thảm sát ngày 1 tháng 11 năm 1963 do một nhóm tướng lãnh phản bội lật đổ nền đệ I 
Cộng hòa. Xin hương hồn của 2 cụ ở nơi chốn hằng cữu cầu bầu cùng đấng Tối cao 
giúp cho CP chúng ta thành công trong việc triệt hạ tà quyền CS để chúng ta có thể 
tiếp nối lại Chính sách nhân bản của nền đệ I Cộng hòa, đó là mang lại cơm no, áo ấm, 
thiết lập nền tự do dân chủ thanh bình và thịnh vượng cho toàn dân tộc Việt nam.     
 
Tiếng chiêng trống tại Tụ Nghĩa Đường đã vang lên, là hồi chuông báo tử cho chế độ 
Cộng Sản tại Việt Nam.  
 
Cùng nhau ta cất cao lời thề son sắt: 
  

DÂN TỘC VIỆT BẤT KHUẤT 
CƯƠNG THỔ VIỆT BẤT PHÂN 

NHÂN DÂN VIỆT BẤT LY. 
  
Khấn xin Thượng Đế, Trời, Phật luôn phù hộ, độ trì, ban bình an cho tất cả chúng ta. 
Trân trọng kinh chào quý đồng bào và qúy vị.      


