
 
                             LỄ RA MẮT HỘI ĐỒNG LÃNH ĐẠO 

TRUNG ƯƠNG ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG, 
  

     DIỄN VĂN CỦA ÔNG TRẦN TRỌNG ĐẠT CHỦ TỊCH ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN 
ĐẢNG 
 
        TẠI HỘI TRƯỜNG CHÙA ĐIỀU NGỰ NGÀY 09 THÁNG 12, 2012 
   
 
  Kính thưa   - Quý vị lãnh đạoTinh thần các Tôn Giáo 
                             - Quý vị Đại Diện Chính Đảng, Tổ chức Hiệp hội, Hội đoàn, Cộng Đồng. 
                                   - Quý cơ quan Truyền thông 
                                   - Quý Quan khách, Quý Đồng hương và toàn thể anh chị em Đảng viên 
 các cấp, cơ sở của ĐVQDĐ trong và ngoài nước. 
  
            Thưa Quý vị, 
  
                   Với quyết tâm chiến đấu cho một Việt Nam thực sự Tự Do,Dân Chủ và Phú 
Cường.Nhân danh ĐVQDĐ, tôi trân trọng kính gửi đến toàn thể quý liệt vị lời  chào đoàn kết 
và quyết thắng. 
  
            Thưa quý liệt vị, 
  
                   Ngày 7,8 và 9 tháng 12, năm 2012, tại Thủ đô của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản, 
ĐVQDĐ đã tổ chức Đại Hội Đảng, đại hội đã qui tụ 125 đại biểu đến từ Quốc nội, Âu châu, 
Canada,Úc Châu và khắp các Tiểu bang tại Hoa Kỳ. Mục đích của Đại Hội là để: 
  
                        - Duyệt kiểm thành quả hoạt động của Đảng trong 4 năm qua 
                        - Đề ra đường hướng, sách lược hoạt động cho Đảng trong 4 năm tới. 
                        - Bằng và với thể thức dân chủ, đại hội bầu chọn một Tân Hội Lãnh Đạo thay 
thế HĐLĐ mãn nhiệm. 
  
            Thưa Quý vị, 
  
                        Ngày 10 tháng 12 năm 1939, cách đây 73 năm, một Đảng cách mạng đã 
đượcthành lập bởi nhà ái quôc, cách mạng, nhà tư tưởng Trương Tử Anh để cùng quốc dân 
chiến đấu với 2 mục tiêu: 
  
                        1- Giải phóng dân tộc, giành lại độc lập. 
                        2- Xây dựng Quốc Gia Việt Nam Dân Chủ, Phú Cường. 
  
                        Tại hải ngoại, tính đến kỳ Đại Hội này là đã qua 6 lần đại hội Đảng. Mỗi lần 
đại hội là mỗi lần nấu nung, tôi luyện, kiên cường ý chí chiến đấu. Mỗi lần đại hội là đánh dấu 
sự  quyết tâm , dũng lược của tập thể đảng viên ĐVQDĐ trong sự nghiệp cùng toàn dân đập 
cho tan, quét cho sạch chế độ bạo ngược, bạo trị, chế độ buôn dân bán nước: Tập đoàn vc Hà 
Nội! 
  



            Thưa Quý vị, 
  
             -Tập đoàn này là ai? câu hỏi này có lẽ quá dư, quá thừa! Quốc Dân Việt Bắc, Trung, 
Nam, tất cả thảy đều là nạn nhân, là chứng nhân nên đã biết chúng quá rõ. 
            - Tập đoàn này đã,  đang làm gì? đã và đang gây bao thảm trạng nào? Quốc dân ta đã 
quá tường tỏ rồi! 
            - Tập đoàn này đã buôn dân làm sao? bán nước thế nào? - Quốc dân ta đã biết. 
  
Thưa Quý vị, 
  
            Để bảo vệ giang sơn, để giành lại quyền sống, quyền làm người, để thoát cảnh nô lệ, 
áp bức, để được sống trong Tư do, Dân Chủ, quốc dân ta đã chiến đấu: 
  
            Nào Nông dân, công nhân, học sinh sinh viên, bình dân, trí thức, kẻ miền xuôi, người 
miền ngược, tín đồ , giáo dân, tăng lữ các tôn giáo, quốc nội lẫn quốc ngoại kiên cường quyết 
liệt vùng dậy. Đã không biết bao hy sinh xương máu, tù ngục đọa đầy, đã không biết bao gian 
lao, đau khổ. Với niềm tin tất thắng, đã có hàng ngàn, hàng vạn cá nhân nổi  dậy, hàng trăm tổ 
chức đã kiên trì , quyết liệt đấu tranh... có thể nói hàng ngày, hàng giờ, hàng phút liên tục 
chiến đấu nhưng đến giờ này vẫn chưa đạt chiến thắng! 
  
            Bình tâm suy xét, chẳng qua đó là thiếu sự hợp đồng, thiếu sự liên minh, thiếu sự hợp 
tác, thiếu đồng tâm nhất trí. 
  
            Đã thấy được nguyên nhân, tại sao mọi người , mọi tổ chức , chính đảng không kết 
đoàn, sao không Đồng tâm và Hiệp Lực?! 
  
Thưa Quý vị, 
  
            --> Chế độ man rợ do tập đoàn việt cộng đã đang thi triển, cố bám giữ một thiên 
đường  ảo, hoang tưởng ... nhưng thực tế là một địa ngục có thật! 
  
            --> Kẻ nào, người nào hoang tưởng tin rằng việt cộng hồi tâm trở về với Dân tộc, từ 
bỏ quyền lực, quyền lợi, người đó, kẻ đó là đang nằm mơ giữa ban ngày! 
  
            --> Khẳng định rằng: mọi chế độ độc tài, dầu là độc tài cá nhân, hay độc tài đảng trị, 
chắc chắn không có đất sống dưới ánh mặt trời! 
  
            --> Khẳng định rằng: Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền là lý tưởng, là cứu cánh của cả 
nhân loại văn minh ở thế kỷ 21 này. 
  
Thưa Quý vị, 
                        - Chính nghĩa của công cuộc chiến đấu của chúng ta, của Quốc dân vô cùng 
cao đẹp và ngời sáng. 
                        - Đây là một cuộc chiến toàn diện, cuộc chiến đấu giữa Thiện và Ác, giữa   Tự 
Do chống lại Nô Lệ, giữa Hạnh phúc và Khổ đau 
                         - Đây là cuộc chiến cho sự sinh tồn dân tộc chống lại sự hủy diệt dân tộc. 
                         - Đây là cuộc chiến chống lại bọn vc buôn dân bán nước,cuộc chiến để cứu 
dân cứu nước 
  



                        * Tổ quốc , Dân tộc ta đã đang thực sự bị lâm nguy! thưc sự đang bị thôn 
tính, cướp chiếm! 
             
                        * Cứu nước như cứu hỏa! Chỉ có sức mạnh dân tộc mới quyết định được 
vận mệnh dân tộc. 
  
                        * Hãy Kết đoàn, xin hãy mau Đồng tâm, Hiệp lực! 
  
            Thưa Quý vị, 
  
                        Trong nhân gian vang vang nhạc đón mừng Giáng Sinh và năm mới sắp đến. 
Với niềm tin tưởng Quốc dân ta, Dân tộc ta toàn thắng.  
  
                        Thay mặt cho Đại Việt Quốc Dân Đảng tôi trân trọng kính gửi đến toàn thể 
Quý vị, quý Đồng chí và quý bảo quyến lời cầu chúc Giáng sinh an lành, một năm mới  sức 
khỏe, thắng lợi. 
  
            Trân trọng kính chào. 
 
 
 


