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… Để tưởng nhớ và vinh danh các chiến sĩ 
Phục Hưng Việt Nam 

đã và đang cống hiến cuộc đời cho 
Lý tưởng Phục Hưng Việt Nam…

...To commemorate and glorify the names 
of freedom fighters of 

the Vietnam Restoration Party 
who have sacrificed and are sacrificing their lives 

for the Vietnam Restoration Ideal...

s
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G        iòng lịch sử Việt Nam thường được mô tả như “giòng sinh mệnh tuôn tràn trên lửa máu”. 
Hình ảnh đó chỉ muốn nói lên một sự thực là dân Việt luôn phải xả thân chiến đấu, hy 
sinh xương máu để sống còn và vươn lên. Cuộc chiến đấu trường kỳ của dân Việt không 

những để chống lại các thế lực ngoại xâm từ phương Bắc cũng như phương Tây, mà còn thiết 
yếu chống lại những thế lực nội xâm, khoác áo Việt gian làm tay sai cho ngoại bang mà cụ 
thể là Đảng Cộng Sản Việt Nam hôm nay. 

Tiếp nối truyền thống oanh liệt của tổ tiên, dân Việt trong nước cũng như ngoài nước đã kiên 
cường chống lại chính sách độc tài toàn trị của Cộng Sản Việt Nam, chủ trương độc tôn lãnh 
đạo, cướp đoạt tự do, đàn áp dân chủ và chà đạp nhân quyền của một dân tộc vốn luôn luôn 
nêu cao tinh thần nhân chủ, sống hài hòa với mọi người. 

Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam ra đời để tiếp nối truyền thống cao đẹp đó. Bốn mươi năm, 
kể từ ngày thành lập, Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam luôn luôn theo đuổi lý tưởng Phục Quốc 
và Hưng Quốc, với chủ trương đẩy lui chế độ độc tài toàn trị vào bóng tối, thiết lập một chính 
thể dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên.

Chặng đường 40 năm tưởng cũng khá dài nhưng trong cuộc hành trình lịch sử cứu nước và 
dựng nước, 40 năm cũng chỉ là một quãng thời gian tương đối ngắn. 
Điều đáng nói là những hy sinh và nỗ lực của dân Việt nói chung và của Tổ Chức Phục Hưng 
nói riêng trong 40 năm qua thật đáng khích lệ. Tuy Cộng Sản Việt Nam vẫn còn đó, tiếp tục 
chính sách đàn áp tự do dân chủ, nhưng với áp lực từ những nỗ lực đấu tranh kiên cường 
của dân Việt, cũng như từ những vận động tích cực của quốc tế, Cộng sản Việt Nam không 
thể kéo dài mãi mãi chủ trương phản tiến hóa và tiếp tục đày đọa dân tộc trong thống khổ 
và chậm tiến.

 Độc tài toàn trị phải ra đi, trả lại quyền làm chủ đất nước và làm chủ bản thân cho dân tộc 
Việt Nam. Trên con đường đi tới ngày vinh quang đó, Kỷ Yếu đến tay quý thân hữu hôm nay, 
hẳn nhiên không thể chuyên chở hết những quan điểm, đường hướng, thành quả cũng như 
tâm tình của Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam 40 năm qua. 

Nhưng gói ghém trong những giòng chữ thân thương này, quý vị và quý bạn sẽ có dịp chia 
sẻ với thành viên Phục Hưng Việt Nam trong nước cũng như ngoài nước những ước vọng, 
những quyết tâm, cũng như những ưu tư trong một giai đọan lịch sử của dân tộc. 
Con đường xây dựng dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên cùng với công cuộc phục 
hưng văn hóa dân tộc Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam theo đuổi vẫn còn tiếp tục, và thành 
viên Phục Hưng Việt Nam vẫn tâm nguyện đi trọn con đường chính nghĩa đó, đúng như lời 
nhắn nhủ của một cố thành viên sáng lập “Đường cách mạng không bao giờ đi một nửa ...”. 

Kỷ niệm 40 năm thành lập, thành viên Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam xin tuyên hứa sẽ kiên 
trì tiếp tục đồng hành cùng các lực lượng đấu tranh chân chính trong công cuộc giải thể độc 
tài, chống ngoại xâm, cứu nguy tổ quốc..

Lời Mở
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T         he history of Vietnam is often described as “A life stream of blood and fire”. This image 
represents a truth that our people are always ready to sacrifice their lives, their blood to 
survive and rise up against all odds. This epic struggle is aimed not only at our northern 

and western invaders, but also at internal enemies, Vietnamese traitors acting as stooges for 
foreign powers. This is the case of the Communist Party of Vietnam (CPV) today. 

In order to continue the heroic traditions of their ancestors, the Vietnamese people both inside 
and outside of Vietnam, have courageously fought the totalitarian dictatorship of the CPV, who 
stands for tyrannical dictatorship, repression of freedom, suppression of democracy and human 
rights of a people who have always respected humanism and universal harmony.

The Vietnam Restoration Party (VRP) was born of this noble tradition. Forty years since its 
inception, the VRP has always pursued the ideals of national restoration and national revival, 
relegating dictatorship to the dustbin of history, building a regime of democracy based on 
constitutionalism, the rule of law and pluralism. A journey of 40 years is long, but compared to 
our history of national salvation and nation-building, 40 years are relatively short.

Most remarkable are the sacrifices and efforts of the Vietnamese people in general and of the 
VRP in particular, spanning 40 years, which are truly commendable. Although the CPV is still 
in power with its ability to oppress freedom, democracy, but with pressure from the continuous 
struggle by the people, as well as from the international community, the CPV will no longer be 
able to prolong its reactionary policies and imprison its people within the confines of suffering 
and backwardness.
 
Totalitarian dictatorships must go, returning sovereignty and self-determination to the people. 
On the road towards these brighter days, this 40 Year Historical Record, reaching your hands, 
would not be able to depict all the views, policies, achievements and inner thoughts of the VRP 
in the past 40 years. 

But with the heartfelt words therein, our guests and friends will be able to share with members 
of the VRP both inside and outside of Vietnam our aspirations, determination and concerns 
during a critical period in our nation’s history.

Our struggle to build democracy on the bases of constitutionalism, the rule of law and pluralism, 
together with restoring our national culture must continue, and members of the VRP are 
determined in their hearts to pursue to the end this righteous objective, as succinctly put by 
one of our former members that “we shall never give up on the road to achieve our revolutionary 
ideals…”

On the 40th anniversary of its establishment, as members of the VRP, we hereby renew our oath 
to continue our struggle with determination, alongside other nationalist organizations, to remove 
dictatorship, defend the nation against foreign invaders and to achieve national salvation.

Foreword



13    kỷ yếu 40 năm PHỤC HƯNG 

Kính gửi toàn thể đồng bào Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Tổ Chức

Kính gửi toàn thể đồng bào trong và ngoài nước,

Khi chúng ta duyệt lại lịch sử dựng nước và giữ 
nước của dân tộc Việt Nam, không ai có thể chối 
cãi tinh thần bất khuất của dân tộc. Chúng ta đã 
sống còn qua những đêm dài tăm tối nhất của lịch 
sử như 1000 năm Bắc Thuộc và 100 năm Đô Hộ 
Thực Dân Pháp.

Hiểm họa Ý Thức Hệ Mác Lê là một trong những hiểm họa lớn lao nhất của 
nhân loại đương đại. Hồ Chí Minh và đảng CSVN, đã cố tình du nhập ý thức 
hệ quái ác này hầu tàn phá đất nước chúng ta. Nhưng ý thức hệ này, sau 70 
năm tại Liên Bang Xô Viết, đã và đang đi vào thoái trào hoặc tự hủy diệt.

Sự hủy diệt ý thức hệ Mác Lê đã xảy ra tại các quốc gia khối Liên Xô, các quốc 
gia Đông Âu và đang thoái trào tại Trung Quốc, Việt Nam, Cuba và ngay cả 
Bắc Triều Tiên.

Trong khi đó, quan điểm dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên vốn được 
hình thành tại Tây Âu sau cuộc cách mạng kỹ nghệ và giai đoạn Phục Sinh 
đã trở thành thịnh trào tại các quốc gia cựu cộng sản và đem lại cho họ một 
nền kinh tế phồn vinh, bắt kịp Hoa Kỳ, Nhật Bản và các cường quốc Tây Âu.

Đáng quan tâm hơn hết là sau khoảng 70 năm trầm luân trong đêm dài tăm 
tối của ý thức hệ Mác Lê và cơn ác mộng cộng sản quốc tế, tinh thần quốc 
gia dân tộc lại được tái sinh hùng mạnh. Ngay tại các quốc gia cựu cộng sản 
này, một phong trào phục hưng văn hóa truyền thống được khơi động và dân 
chúng nức lòng ủng hộ.

Kể từ khi Liên Bang Xô Viết sụp đổ, sự lớn mạnh của Cộng Sản Trung Quốc 
lẫn Ấn Độ, sự tách rời khỏi Liên Âu của Vương Quốc Thống Nhất Anh, trật tự 

           của Chủ Tịch
Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam

Tâm Thư
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Respectfully to my fellow Vietnamese citizens

On the occasion of the 40th Anniversary of the establishment of the VRP

To my fellow Vietnamese both inside and outside of Vietnam,

When we review the history of our nation-building and defence, no one can 
deny our people’s indomitable spirit. As a people, we have survived through 
the darkest nightmares of history such as 1000 years of Chinese occupation 
and 100 years of French colonial imperialism.

The Marxist ideology is one of the greatest current perils of humanity. Ho Chi 
Minh and the Communist Party of Vietnam (CPV) have intentionally import-
ed this malevolent ideology to destroy our people. But this ideology, after 70 
years in the Soviet Union, has begun a process of disintegration or self-de-
struction. 

The destruction of the Marxist ideology has taken place in nations belonging 
to the former Soviet Union, Eastern Europe and this ideology is in recession 
in China, Vietnam, Cuba and even North Korea. 

Meanwhile, the concept of democracy on the bases of constitutionalism, the 
rule of law and pluralism, born after the industrial revolution in Western Eu-
rope and the Renaissance era, has blossomed in former communist nations 
and transformed them into prosperous nations catching up with the USA, Ja-
pan and other Western powers. 

Most remarkable is that after 70 years of suffering in the dark ages of Marxist 
ideological nightmares, the spirit of nationalism has been revived strongly in 
these nations. Right amidst these former communist nations, movements for 
national cultural restoration have been born with the effervescent support of 
the people.

Since the demise of the Soviet Union, the rise of Communist China and India, 
the divorce of the United Kingdom from the European Union, the world order 

        Address of The CHAIRMAN of the VRP



40th RESTORATION Anniversary   15

thế giới đã không còn lưỡng cực như trước giai đoạn chiến tranh lạnh, giữa hai 
khối Tự Do và Cộng Sản nữa.

Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam đã ra đời được 40 năm, đã kinh qua nhiều giai 
đoạn của lịch sử nhân loại. Tổ Chức PHVN đã kiên trì và đã học hỏi nhiều bài 
học lịch sử lẫn chính trị, hầu áp dụng nghiêm chỉnh vào công cuộc phục quốc 
và hưng quốc mà tổ chức chủ trương.

Tuy đối thủ của chúng ta, Đảng CSVN đang có 3 triệu đảng viên, đang nắm 
quyền tại Việt Nam, đang độc quyền sử dụng ngân sách của toàn dân tộc. 
Nhưng trong bản chất, CSVN như một chính đảng, ôm ấp ý thức hệ Mác Lê, 
đang đi vào giai đoạn thoái trào. Đảng CSVN là một tập thể của quá khứ đang 
trên đà tự hủy diệt. 

Nhất là trong cơn tuyệt vọng, Đảng CSVN đã vi phạm một lỗi lầm trí mạng. 
Đó là công khai hóa âm mưu bán nước cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc là 
Trung Quốc, qua chủ trương và chấp bút Luật An Ninh Mạng 2018 và Dự Luật 
Đặc Khu Kinh Tế.

Trong khi đó, Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam, tuy nhân sự và tài lực kém xa, 
nhưng trong bản chất, ôm ấp hoài bão phục hưng văn hóa dân tộc và xây 
dựng một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên chân chính, lại là một 
chính đảng nghiêm chỉnh của tương lai.

Tổ Chức PHVN đã sống còn qua những giai đoạn tăm tối nhất của cuộc đấu 
tranh này. Cán bộ của TCPHVN đã kiên trì hơn cả cuộc chiến đấu chống 
Quân Minh 10 năm thần thánh của Bình Định Vương Lê Lợi.

Sự thoái trào của Ý Thức Hệ Mác Lê cùng với cuộc cách mạng tin học bùng nổ 
đã đem lại cơ hội cho dân tộc và cho Tổ Chức đạp đổ bạo quyền, hoàn thành 
công cuộc phục quốc và hưng quốc của toàn dân.

Bác Sĩ Nha Khoa Chu Văn Cương
Chủ Tịch Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương
Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam
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is no longer bi-polar as it was during the period of the Cold War between the 
Free World and the Communist Bloc.

The VRP was born 40 years ago, has lived through many episodes of human 
history. The VRP has been patient and learned historical and political lessons, 
in order to apply legitimately to the task of national restoration and revival as 
outlined in its political platform.

Our opponent is the Communist Party of Vietnam (CPV) with 3 million mem-
bers, currently in power, and with monopoly of access to the national budget. 
However, by nature, the CPV, as a party harbouring the Marxist ideology, is in 
the cusp of disintegration. The CPV is an organization of the past in the pro-
cess of self-destruction.

Especially, while in despair, the CPV has made a fatal mistake. That is to make 
public its plot to sell out the nation to our traditional enemy China, through the 
drafting of the Internet Security Act 2018 and the Bill on Special Economic 
Zones. 

Meanwhile, the Vietnam Restoration Party (VRP), despite limited manpower 
and financial means, by its nature, harbouring aspirations to restore our nation-
al culture and building democracy on the bases of constitutionalism, the rule of 
law and pluralism, is a legitimate party of the future.

The VRP has survived through the darkest periods of this struggle. Our mem-
bers have been more patient than the “divine” Anti- Chinese Ming struggle of 
King Le Loi.

The disintegration of the Marxist ideology together with the explosive birth of 
the information technology revolution, has brought about opportunities for our 
people and the VRP, to overthrow dictatorship and complete the process of 
national restoration and revival.

Chu Van Cuong, Doctor of Dentistry
Chairman of the Central Leadership Council
Vietnam Restoration Party
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Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam theo đuổi 
mục tiêu giải phóng đất nước khỏi sự 
khống chế của chủ nghĩa Cộng Sản bằng 

mọi phương tiện khả dụng và chủ trương tiến 
hành công cuộc phục hưng đất nước trên căn 
bản xây dựng một nền dân chủ hiến định, 
pháp trị và đa nguyên song hành với nỗ lực 
phục hưng văn hóa dân tộc để chung sống 
hài hòa trong cộng đồng thế giới.

Mặc dầu ngày hôm nay, sách lược đấu tranh 
của Tổ Chức đã thay đổi với thời gian, khi trở 

về quá khứ, trong bối cảnh đấu tranh lúc Tổ 
Chức mới thành lập, con đường duy nhất để 
thực hiện mục tiêu “Phục Hưng Việt Nam” 
là phát động công cuộc đấu tranh vũ trang 
ngay tại nội địa. Để tiến hành sách lược này, 
nỗ lực hàng đầu của Tổ Chức là “Mở Đường 
Về Nội Địa” với chủ trương sinh họat không 
công khai. Trong chiều hướng này, ngoài 
việc tự xây dựng đường về, Tổ Chức cũng 
đã liên kết, phối hợp cùng một số các đoàn 
thể bạn.

Lịch Sử
 

Hình Thành và các Hoạt Động 
Tổ Chức PHVN

T       ổ Chức Phục Hưng Việt Nam thành lập ngày 23 tháng 12, 
1978 tại Los Angeles, Tiểu Bang California, Hoa Kỳ. Sự ra 
đời của Tổ Chức tuân theo đúng qui luật “muốn tiến hành đấu 

tranh chính trị phải có đảng chính trị” và là kết quả của những 
suy tư, trao đổi trong một thời gian dài của mười một thành viên 
sáng lập. Người khởi xướng và là chủ tịch sáng lập là ông Trần 
Văn Sơn, cựu dân biểu VNCH.

Các thành viên sáng lập - Founding members
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HISTORY of 
The Establishment and Activities

OF THE VRP

The Vietnam Restoration Party (VRP) was founded on 23 December, 1978 in Los Ange-
les, in the state of California, USA. The birth of the organization accords with the prin-
ciple that “to initiate political struggle, we must have a political party” and is the result 

of deliberations and exchange of ideas over a long period of time, between 11 founding 
members. The initiator and founding chairman was Mr Tran Van Son, a former Member of 
Congress of the Republic of Vietnam 

The VRP pursues the objective of liberat-
ing the country from communist domination 
by all available means and proposes a pro-
cess of national restoration through building 
democracy based on constitutionalism, the 
rule of law and pluralism, simultaneously 
with an effort for national cultural restoration 
in order to coexist harmoniously with the in-
ternational community.  

Although our policies have been modified 
with the passage of time. To reminisce the 
past, at the time the organization was cre-
ated, the only road to achieve the national 
restoration objective was to commence an 
armed struggle inside Vietnam. On such 
assumptions, the leading effort of the orga-
nization was “to open the road back to Viet-
nam” through under-ground activities. Along 
these lines, besides building contacts to re-
turn to Vietnam ourselves, we also worked 
in cooperation with friendly organizations.

Among examples were the effort to join 
forces with the Free Vietnamese Organiza-
tion in Japan and the Overseas Vietnamese 
Civil and Military Forces to proceed with the 
establishment of the National United Front 
for the Liberation of Vietnam in 1981. How-
ever, subsequently, due to internal discord, 
the VRP withdrew from the front.

Ông Trần Văn Sơn, Chủ tịch sáng lập (phải)
Mr. Tran Van Son, founding chairman (right)

Đại diện TCPHVN cùng đại diện các đoàn thể bạn 
trong một buổi họp tại Thái Lan trong công tác 

thành lập MTQGTNGPVN (tháng 10, 1981)
Representative(s) of the Vietnam Restoration 

Party together with those of friendly organizations 
in a conference in Thailand for the formation of 

the United National Front for the Liberation 
of Vietnam (October, 1981)  



40th RESTORATION Anniversary   19

Tiêu biểu của nỗ lực này là cùng Tổ Chức 
Người Việt Tự Do ở Nhật Bản và Lực Lượng 
Quân Dân Việt Nam Hải Ngoại tiến hành kế 
hoạch lập Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất 
Giải Phóng Việt Nam năm 1981. Tuy nhiên, 
sau đó, vì bất đồng quan điểm, TCPHVN rút 
ra khỏi Mặt Trận.

Năm 1985, Tổ Chức đã phối hợp với Liên 
Minh Dân Chủ Việt Nam và Mặt Trận Quốc 
Gia Thống Nhất Giải Phóng Lào tiến đến 
việc thành lập Liên Minh Việt-Lào.

Cũng trong mục tiêu này, năm 1987, Tổ 
Chức đã thăm viếng một số cơ sở tại Đông 
Nam Á của Mặt Trận Thống Nhất các Lực 
Lượng Yêu Nước Giải Phóng Việt Nam do 
Ông Lê Quốc Túy lãnh đạo để bàn thảo việc 
cộng tác mở đường về.

Trong giai đoạn sinh hoạt không công khai 
(từ ngày thành lập năm 1978 đến năm 1991) 
các hoạt động của Tổ Chức tại hải ngoại 
được thực hiện qua đoàn thể ngoại vi là 
Tổng Đoàn Thanh Niên Thiện Chí Việt Nam, 
thành lập năm 1979.

Tháng 3/91, để đáp ứng với những biến 
chuyển căn bản trong tình hình chính trị thế 
giới do sự sụp đổ hàng loạt các chế độ CS ở 

Đông Âu và Liên bang Xô Viết cũ, Tổ Chức 
quyết định công khai hóa hoạt động và phát 
động Phong Trào Tranh Đấu Đòi Bầu Cử Tự 
Do Cho Việt Nam.

Để đẩy mạnh phong trào này, Tổ Chức đã 
dồn nỗ lực vào ba lãnh vực chiến lược:

I. Khơi động phong trào đòi dân chủ trong 
nước - trong quảng đại quần chúng cũng 
như trong tầng lớp cán bộ, đảng viên CS 
thức tỉnh,

II. Vận động ngoại giao tạo áp lực lên đảng 
CSVN,

III. Khai dụng phương tiện truyền thông đại 
chúng để hỗ trợ hai mũi tiến công trên.

Từ ngày thành lập đến nay TCPHVN đã kiên 
trì đồng hành cùng dân tộc trong cuộc chiến 
đấu sinh tử chống lại bạo quyền CSVN để 
xây dựng một nước Việt Nam dân chủ phú 
cường. Cuộc hành trình lịch sử này của Tổ 
Chức được ghi lại trong cuốn kỷ yếu 40 năm 
hầu chúng ta có thể học hỏi, rút kinh nghiệm 
và góp phần hữu hiệu, cùng nhau nhanh 
chóng đẩy bạo quyền CSVN vào thùng rác 
của lịch sử. 

Quang cảnh một khóa huấn luyện của TCPHVN
Scene of political training of members of the Vietnam Restoration Party
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In 1985, the VRP joined forces with the Viet-
nam Democratic Alliance and the United 
National Front for the Liberation of Laos to 
create the Viet-Lao Alliance.

As part of this effort, in 1987, the VRP vis-
ited a number of bases in South East Asia 
belonging to the United Front of All Patriotic 
Forces for the Liberation of Vietnam, under 
the leadership of Mr. Le Quoc Tuy, to dis-
cuss ways to return to Vietnam.

During the period of non-public activities 
(from the date of its founding in 1978 to 
1991), all activities of the VRP were imple-
mented through its front organization The 
Federation of Young Vietnamese Volun-
teers, established in 1979.

In March 1991, in response to fundamental 
changes in world politics resulting from the 
mass demise of communist regimes in East-
ern Europe and the former Soviet Union, the 
VRP decided to officially “out” its activities 
and initiated the Movement To Demand Free 
Elections for Vietnam.

To support this movement, the VRP focused 
its effort on three main areas:

I. Initiating a movement to demand democ-
racy inside Vietnam- among the people as 
well as communist party rank and file mem-
bers and among its progressive members.

II. Diplomatic effort to apply pressure on the 
Communist Party of Vietnam

III. Exploiting mass media means to support 
the above two initiatives.

Since its inception until now, the VRP has 
persistently accompanied the people in their 
life and death struggle against the commu-
nist regime, in order to build a democratic 
and prosperous Vietnam. This historic jour-
ney of the VRP is described in this 40 Year 
Historical Record so that we may learn, 
draw experiences and make effective con-
tributions, in order that together, we may 
speedily relegate the Vietnamese Commu-
nist dictatorship to the dustbin of history.

Quang cảnh buổi lễ ký kết thành lập Liên Minh Việt-Lào (tháng 9, 1985) 
Scene of the ceremony to sign the joint declaration for 

the formation of the Viet-Lao Alliance (September, 1985)



40th RESTORATION Anniversary   21

Cương LĨnh
 

Tổ Chức PHỤC HƯNG VIỆT NAM

PHẦN I: 
CHỦ TRƯƠNG CỦA 

TỔ CHỨC PHỤC HƯNG VIỆT NAM 

Tổ Chức PHVN chủ trương tiến hành công 
cuộc phục hưng đất nước trên căn bản xây 
dựng Dân Chủ Hiến Định, Pháp Trị và Đa 
Nguyên song hành với nỗ lực phục hưng 
Văn Hóa Dân Tộc. 

A- Xây dựng Dân Chủ Hiến Định, Pháp 
Trị và Đa Nguyên: 

Để xây dựng nền Dân Chủ Hiến Định, Pháp 
Trị và Đa Nguyên, Tổ Chức PHVN chủ 
trương công nhận, tôn trọng và thực thi nội 
dung của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân 
Quyền (TNQTNQ) được đại hội đồng Liên 
Hiệp Quốc công bố ngày 10 tháng 12 năm 

NHẬN ĐỊNH 

T rải qua gần 5000 năm dựng nước và giữ nước, nhiều thế hệ tiền nhân đã hy sinh xương 
máu để gầy dựng một dải non sông gấm vóc. Trước những cơn thử thách lớn lao của lịch 
sử, dân tộc Việt Nam đã chứng tỏ nhiều đường nét kiêu hùng. Nền văn hiến của dân tộc 

cũng trở nên vô cùng phong phú qua sự du nhập và cộng sinh hài hòa giữa những bản giá 
trị của nền Đạo Học Đông Phương, vốn là những nền triết học nhân bản, khoan hòa, bao 
dung cùng với nền văn minh tân tiến, dân chủ Tây Phương. 

Dưới chế độ Cộng sản tại miền Bắc từ năm 1945 và Cộng sản trên toàn cõi Việt Nam từ 
năm 1975, không những nền kinh tế của quốc gia đã bị suy thoái trầm trọng, mà tệ hại hơn 
nữa là nền văn hóa của dân tộc cũng bị hủy hoại tang thương. Trong khi hầu hết thế giới đã 
hội nhập vào trào lưu tư tưởng tiến hóa của nhân loại để tuyên dương cho dân chủ và nhân 
quyền, thì tại Việt Nam, đảng Cộng Sản đã cố tình bám víu vào độc tài chuyên chính, làm 
chậm đi bước tiến của dân tộc. 

Từ bối cảnh lịch sử trên, chúng tôi nhận định rằng: 

 Dân tộc Việt Nam là một dân tộc hào hùng; 
 Cá tính quật cường của dân tộc đã thể hiện rõ rệt qua sức đề kháng mãnh liệt nhất quyết 
không bao giờ bị đồng hóa; 
 Lòng yêu nước và tinh thần bất khuất của dân tộc là sức mạnh vô biên đã bao lần bẻ gãy 
xiềng xích nô lệ; 
 Văn hóa Dân Tộc là căn bản vô cùng thiết yếu để gìn giữ và phát triển đất nước. 

Tin tưởng tuyệt đối vào các nhận định trên và để thể hiện quyết tâm, chúng tôi son sắt một 
lòng kết hợp với nhau thành một tổ chức lấy tên là Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam. 
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CONSTITUTION
OF 

THE VIETNAM RESTORATION PARTY

PART I:
POLITICAL PLATFORM OF 

THE VIETNAM RESTORATION PARTY

The Vietnam Restoration Party (VRP) 
proposes national restoration through a 
simultaneous process of building democracy 
on the bases of Constitutionalism, the Rule of 
law and Pluralism, together with a universal 
attempt to restore our national culture.

A. Building democracy on the bases 
of Constitutionalism, the Rule of Law and 
Pluralism:

In order to build Democracy on the bases 
of Constitutionalism, the Rule of Law and 
Pluralism, the VRP proposes to accept, 
respect and implement the content of the 
United Nations Universal Declaration of 

CONSIDERING

Spanning almost 5000 years of nation building and defense, generations of our ancestors 
have sacrificed, with their blood and sweat, to create such a splendid nation. Confronted 
with serious challenges of history, the Vietnamese people have demonstrated undoubted 

courage. Our national cultural heritage has also been enriched with the peaceful integration 
and co-existence of values pertaining to Oriental philosophies which are humane, harmonious 
and inclusive of the new Western democratic and progressive civilization.

Under communist domination in the north since 1945 and in the whole of Vietnam since 1975, 
not only the national economy has gravely deteriorated, but worse, our traditional culture 
has been pitilessly destroyed. While the rest of the international community has joined 
mankind’s intellectual progress to proclaim democracy and human rights, the Communist 
Party, in Vietnam, is still determined to hang on to absolute dictatorship, retarding the march 
forward of our nation.

From this historical background, we form the following views:
 The Vietnamese people are a courageous people
 Our nation’s strength has been proven through our fierce national resistance to foreign 
attempts to assimilate our nation;
 Our people’s patriotism and bravery constitute an indomitable strength that has repeatedly 
broken attempts to enslave us;
 Our national culture forms an absolutely necessary basis for nation preservation and 
development

Being absolutely convinced of the above views and in order to express our determination, 
we hereby proclaim the formation of an organization to be called The Vietnam Restoration 
Party
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1948 cùng với tất cả những văn kiện liên hệ. 
Tính chất toàn cầu, bất khả phân ly, tương 
sinh và liên đới của nhân quyền và các 
quyền tự do căn bản trong các văn kiện này 
cũng đã được Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc 
tái xác định vào tháng 12 năm 1998. 

Tổ Chức PHVN chủ trương một nền dân chủ 
thực sự phải gồm ba yếu tố quyết định sau 
đây: 

 Yếu Tố Hiến Định 
 Yếu Tố Pháp Trị 
 Yếu Tố Đa Nguyên 

a. Yếu Tố Hiến Định bao gồm: 

(1). Quyền lực của quốc gia và mọi luật pháp 
của quốc gia không những đặt trên căn bản 
mà còn phát xuất từ một Bản Hiến Pháp 
được định nghĩa như là một khế ước xã hội 
căn bản được long trọng ký kết bởi mọi công 
dân trong quốc gia. 

(2). Không một cá nhân, thành phần của xã 
hội dân sự hoặc cơ chế của nhà nước cần 
trung thành với bất cứ một cá nhân hoặc cơ 
chế nào. Tuy nhiên tất cả đều phải bảo vệ và 
trung thành với hiến pháp. 

(3). Tất cả mọi luật pháp và tác động của 
hành pháp không phù hợp với tinh thần của 
Hiến Pháp đều bị coi là vi hiến và không có 
hiệu lực pháp lý. 

(4). Để củng cố cho yếu tố hiến định, các 
nguyên tắc căn bản sau đây phải được hiến 
định hóa: 

 Nguyên tắc đa nguyên chính trị. 
 Nguyên tắc tự do tư hữu. 
 Nguyên tắc tự do kinh doanh. 
 Nguyên tắc tự do hội họp và lập hội. 
 Nguyên tắc tự do tư tưởng. 
 Nguyên tắc tự do tôn giáo. 
 Nguyên tắc tự do báo chí. 
 Nguyên tắc tự do đi lại. 
 Nguyên tắc bình đẳng cơ hội cho mọi cá 
nhân và hữu thể pháp lý trong xã hội. 
 Nguyên tắc pháp trị. 

 Nguyên tắc phân quyền. 

b. Yếu Tố Pháp Trị bao gồm: 

(1). Mọi cá nhân, mọi thành tố của xã hội dân 
sự và mọi cơ cấu của nhà nước hay chính 
quyền, chỉ là những hữu thể pháp lý tuyệt 
đối bình đẳng trước luật pháp. 

(2). Tư Pháp là một cơ phận tối cao của quốc 
gia giữ trọng trách điều hợp và giải quyết 
mọi xung đột giữa những hữu thể pháp lý 
trong quốc gia. Chính vì thế ngành tư pháp 
phải có một vị trí hoàn toàn độc lập và đứng 
ngoài vòng ảnh hưởng của các áp lực có tính 
cách phe nhóm, hoặc áp lực đến từ Hành 
Pháp hoặc Lập Pháp. 

(3). Pháp trị có nghĩa là đặt căn bản luật 
pháp trên những nguyên tắc chí công vô tư 
được ghi rõ trong hiến pháp và trong các văn 
kiện pháp lý được quốc hội thông qua. 

(4). Tất cả các thành phần trong xã hội đều 
có quyền được bào chữa khi bị truy tố chính 
thức và phải được xử án một cách công khai 
trong một phiên xử công bằng. 

c. Yếu Tố Đa Nguyên bao gồm: 

(1). Quyền lực chính trị trong một quốc gia 
phải luôn luôn phát xuất từ nhiều tụ điểm 
khác nhau. Những tụ điểm này không những 
là những đảng phái chính trị khác nhau mà 
ngay cả những đoàn thể có tính cách tôn 
giáo, xã hội, từ thiện, kinh tế, sắc tộc, phái 
tính, nghề nghiệp, đẳng cấp xã hội hoặc bất 
cứ một tụ điểm hợp pháp nào khác. 

(2). Bằng tác động chấp nhận đa số, một 
chế độ dân chủ đa nguyên vẫn phải trân 
trọng và nuôi dưỡng sự hiện hữu và đóng 
góp của thiểu số. Tôn trọng quyền hiện hữu 
và sự đóng góp của thiểu số đối lập là một 
yếu tố căn bản của nền dân chủ thật sự. 

B- Phục Hưng Văn Hóa Dân Tộc: 
Công cuộc xây dựng và phát triển thể chế 
dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên 



24    kỷ yếu 40 năm PHỤC HƯNG 

Human Rights (UNUDHR) proclaimed by the 
general assembly of the United Nations on 
10 December 1948 together with all related 
documents. The universality, indivisibility, 
coexistence and interdependence of 
human rights and basic freedoms in these 
documents were also reaffirmed by the 
general assembly of the UN in December 
1998. The VRP proposes that a genuine 
democracy must comprise the following 
three determining elements:

 Constitutionalism
 The rule of law
 Pluralism

a. Constitutionalism includes:

(1). National political power and all national 
laws must not only be based on but must 
also emanate from a constitution defined 
as a fundamental social contract solemnly 
executed by all citizens of the country.

(2). No individual, component of civil society 
or government organ needs to be loyal to 
any other individual. But all must protect and 
be loyal to the constitution

(3). All laws and executive actions contrary 
to the spirit of the Constitution will be 
considered unconstitutional and have no 
legal force

(4). To consolidate the element of 
constitutionalism, the following principles 
must be given constitutional recognition:

 The pluralist principle
 The private ownership principle
 The private enterprise principle
 The freedom to associate and form 
associations principle
 The freedom of thought principle
 The religious freedom principle
 The freedom of the press principle
 The freedom of movement principle
 The equal opportunity for all individuals 
and legal entities principle
 The rule of law principle

 The decentralization of power principle
b. The Rule of Law element includes:

(1). All individuals, components of civil society 
and all organs of the state or government, 
are only legal entities absolutely equal 
before the law.
(2). The judiciary is the highest state organ 
with the responsibility to coordinate and 
resolve all disputes between all legal entities 
within the nation. Hence, the judiciary 
must have complete independence and 
remain outside of all influence by pressures 
pertaining to groups, or pressures from the 
executive or legislative.

(3). The Rule of law means that the basis 
of the laws are founded on just and impartial 
principles enshrined in the constitution and 
in legal documents passed by the Congress.

(4). All components of civil society are en-
titled to the right of defense when officially 
prosecuted and must be tried in open court 
through a just hearing.

c. The pluralist element includes:

(1). Political power of the nation must ema-
nate from a multiplicity of different sources. 
These sources are not only various political 
parties but even associations of a religious, 
social, charitable, economic, ethnic, gender, 
professional/trade, social class nature or 
any other legal groupings.

(2). Through the act of accepting the ma-
jority, a pluralist democratic regime must 
respect and nurture the existence and con-
tributions of minorities. Respecting the right 
to exist and contributions of minorities con-
stitutes a fundamental element of a true de-
mocracy

B- The restoration of our national culture:
The task of building and developing democ-
racy on the bases of constitutionalism, the 
rule of law and pluralism can only be effec-
tively implemented within the context of a 
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chỉ tiến hành hữu hiệu trong bối cảnh của 
một nền văn hóa dân tộc chân chính và khai 
phóng. Trong giai đoạn hiện tại của lịch sử, 
với những suy thoái nghiêm trọng về đạo đức 
và tinh thần, hiểm họa to lớn nhất của dân 
tộc Việt Nam không còn có tính cách ý thức 
hệ chính trị mà là hiểm họa mất văn hóa. 

Vì vậy, công cuộc phục hưng Văn Hóa Dân 
Tộc phải được đẩy mạnh trên căn bản đại 
đoàn kết dân tộc để xây dựng lại di sản của 
tổ tiên, hầu từ đó, bằng những đường nét 
sáng tạo độc đáo của dân tộc, đóng góp hữu 
hiệu vào nền văn minh của nhân loại. 

1- Đại Đoàn Kết Dân Tộc: 
Đại đoàn kết dân tộc vốn là căn bản thiết yếu 
và niềm tự hào của dân tộc trong quá trình 
dựng nước và giữ nước. Đây là nỗ lực trường 
kỳ và rộng lớn nhằm qui tụ mọi tiềm lực đấu 
tranh của tất cả mọi thành phần dân tộc, 
không phân biệt xu hướng chính trị, chủng 
tộc, tôn giáo, phái tính, tuổi tác hay đẳng cấp 
xã hội miễn cùng chấp nhận một lý tưởng 
chung là mang lại hạnh phúc đích thực cho 
dân tộc Việt Nam. 

2- Xây Dựng Lại Di Sản Tổ Tiên: 
Di sản tổ tiên là những giá trị đã được tinh lọc 
qua nhiều thời đại với những nét đặc trưng 
như: 

 Lòng ái quốc thiết tha thúc đẩy mọi người 
dân Việt sẵn sàng xả thân bảo vệ và xây 
dựng đất nước trong mọi hoàn cảnh, kể từ 
ngày lập quốc cho đến hôm nay và mãi về 
sau. 

 Tình gia đình nồng thắm nối kết mọi phần 
tử trong gia đình thành một tổ ấm yêu thương 
gắn bó, làm căn bản xây dựng một xã hội 
nhân nghĩa. 

 Ý thức nhân bản với nhận thức giá trị cao 
quí và vị trí đích thực của con người. 

 Tinh thần bao dung, độ lượng của dân tộc 
đã thể hiện rõ ràng trong suốt giòng lịch sử. 
Mọi sắc tộc sinh sống trên đất nước Việt 

Nam đều được đối xử bình đẳng. Các thành 
phần yếu kém trong xã hội được ưu tiên giúp 
đỡ. Mọi chủ trương trả thù hay hủy diệt con 
người đều bị lên án. 

3- Đóng Góp Hữu Hiệu Vào Nền Văn Minh 
Của Nhân Loại: 

Văn minh của nhân loại ngày nay thiên về 
vật chất. Tổ Chức PHVN chủ trương đóng 
góp để tạo thế quân bình giữa vật chất và 
tinh thần bằng cách phát huy những giá trị 
tinh thần từ phạm vi gia đình, đến xã hội và 
nhân loại. Những giá trị tư tưởng trong các 
lãnh vực văn chương, triết học cũng như tôn 
giáo cần được đề cao, làm căn bản cho một 
sự giao cảm hài hòa giữa các dân tộc. Mâu 
thuẫn giữa các quốc gia cần giải quyết trong 
tinh thần hòa bình. 

PHẦN II: 
PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG 

Là một chính đảng trong giòng sinh mệnh 
của dân tộc Việt Nam, phương châm hành 
động của Tổ Chức PHVN là: 

1. Đấu tranh trên căn bản tự lực, không lệ 
thuộc vào bất cứ một thế lực ngoại lai nào. 
Sự liên kết đều phải dựa trên căn bản phối 
hợp lưỡng lợi và tôn trọng lẫn nhau. Sinh 
mạng, lãnh thổ và tài sản của nhân dân Việt 
Nam phải được tuyệt đối tôn trọng và bảo vệ. 

2. Đoàn kết và phối hợp hành động với tất cả 
các phong trào, lực lượng, tổ chức người Việt 
trong hay ngoài nước có cùng chủ trương. 

3. Đoàn kết và thiết lập quan hệ với tất cả 
các quốc gia, dân tộc, tổ chức trên thế giới 
trên căn bản bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. 

PHẦN III: 
ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG 

Tổ Chức PHVN hoạt động trên toàn thế giới 
trong đó Việt Nam là địa bàn chính. 
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legitimate and liberal national culture.
In the present period of history charactirized 
by serious moral and spiritual decandence, 
the greatest peril facing our nation is not 
ideological in nature, but is indeed the im-
pending loss of our cultural identity.

Thus, the process of national cultural resto-
ration must be invigorated on the basis of 
great national unification to rebuild our an-
cestral heritage, in order from there, through 
our people’s creativity, to make real contri-
butions to human civilization.

1- Great national unification:
Great national unification is the necessary 
basis and pride of our nation, within the pro-
cess of nation building and defense. This is 
a long term and comprehensive task to unify 
the forces of all components of the nations, 
regardless of political persuasions, race, re-
ligion, gender, age or social status, provided 
they accept the same ideal of bringing about 
true happiness to the Vietnamese people.

2- To rebuild our ancestral heritage:
Ancestral heritage is values that have sur-
vived through the ages with special charac-
teristics such as:

 A fervent patriotism behind all citizens urg-
ing them to sacrifice themselves to defend 
the nation and rebuild the country in all cir-
cumstances, from the birth of the nation until 
now and forever into the future

 The love for family unifying all members 
within it into a warm nest of love, forming the 
basis of a humane society

 Humanistic consciousness bringing about 
awareness of noble values and the legiti-
mate status of humans.

 The inclusive and generous spirit of the na-
tion which has been proven clearly through-
out history. All ethnic groups existing in the 
country are treated equally. All disadvan-
taged groups in society are given priority as-
sistance. All intentions to revenge or destroy 

humans are to be condemned.
3- To make real contributions to human civ-
ilization:

Today’s human civilization tends to be mate-
rialistic. The VRP stands for making contri-
butions to provide a proper balance between 
materialistic and spiritual values, through 
the promotion of spiritual values from the 
foundation of family to society and humanity. 
Spiritual values in literature, philosophies as 
well as religions must be promoted, to form 
the foundation for harmonious exchange be-
tween nations. Conflicts of nations must be 
resolved in the spirit of peace.

PART II:
ACTION PRINCIPLES:

As a political party within the life of the Viet-
namese nation, the action principles of the 
VRP comprises:

1. To struggle on the bases of self reliance 
and independence from all external forces. 
All alliances are based on mutually benefi-
cal cooperation and mutual respect. The life, 
territory and possessions of the Vietnamese 
people must be absolutely respected and 
protected.

2. To unify and coordinate actions with all 
movements, forces, organizations inside or 
outside of Vietnam having similar policies.

3. To unify and establish relations with all 
countries, nations, organizations in the world 
on the bases of equality and mutual respect.

PART III:
TERRITORIAL JURISDICTION

The VRP operates world-wide and Vietnam 
is its main territory.

PART IV:
ORGANIZATIONAL STRUCTURES

The organizational structures of the VRP are 
defined in its by-laws
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PHẦN IV: 
CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Cơ cấu Tổ Chức PHVN được quy định trong 
Nội Quy. 

PHẦN V: 
PHƯƠNG THỨC SINH HOẠT 

1. Mật hay công khai: 

Trên bình diện chiến lược, Tổ Chức PHVN 
là một chính đảng sinh hoạt công khai trong 
giòng lịch sử của dân tộc. Tuy nhiên trên 
bình diện chiến thuật, khi nhu cầu đòi hỏi, Tổ 
Chức có thể đổi hình thái sinh hoạt từ công 
khai sang mật hay ngược lại bằng biểu quyết 
của hai phần ba (2/3) đại biểu Đại Hội Đồng 
của Tổ Chức. 

2. Chặt chẽ: 

Cơ cấu tổ chức từ trung ương đến địa phương 
phải được tổ chức chặt chẽ, khoa học, để 
bảo đảm sự bền vững của Tổ Chức, khả 
năng lãnh đạo và thi hành công tác trong 
công cuộc phục hưng đất nước 

3. Có sự tham gia của mọi tầng lớp quần 
chúng: 

Tất cả mọi người không phân biệt quốc tịch 
và nguồn gốc đều có thể trở thành thành 
viên của Tổ Chức nếu tin tưởng tuyệt đối vào 
bản Cương Lĩnh của Tổ Chức PHVN. 

4. Sinh hoạt dân chủ và kỷ luật: 

Tất cả sinh hoạt của Tổ Chức PHVN đều 
theo nguyên tắc dân chủ. Mọi ý kiến đều 
được khuyến khích trình bày. Các quyết định 
đều được bàn thảo và biểu quyết một cách 
dân chủ. Mọi quyết định khi đã được thảo 
luận và biểu quyết đều được tất cả các thành 
viên tôn trọng và bảo vệ như quyết định của 
chính mình. Ý kiến riêng của mình chỉ có 
thể được nhắc nhở  đến trong tinh thần và 
có tính cách hoàn toàn xây dựng mà thôi. 
Không bao giờ vì ý kiến riêng của mình mà 
xao lãng việc thi hành nghiêm chỉnh đường 

lối và quyết định đã được đa số biểu quyết. 

Kỷ luật và tinh thần dân chủ là sức mạnh của 
Tổ Chức. Kỷ luật của Tổ Chức là kỷ luật tự 
giác. 

5. Nghĩa vụ của thành viên: 

Nghĩa vụ tối thượng của thành viên là nghĩa 
vụ của một công dân đối với tổ quốc trong 
tinh thần tự nguyện hy sinh và bất vụ lợi, 
thúc đẩy bởi ý chí bất khuất và hào hùng của 
dân tộc Việt Nam. 

Thành viên Tổ Chức PHVN quyết tâm khắc 
phục gian khổ, kiên trì đấu tranh để xóa bỏ 
mọi hình thức độc tài tại Việt Nam. Thành 
viên của Tổ Chức PHVN sẵn sàng hy sinh 
đời mình cho lý tưởng phục hưng Việt Nam. 

Thành viên của Tổ Chức PHVN coi nhau 
như anh chị em ruột thịt. 

Thành viên của Tổ Chức PHVN phải luôn 
luôn trau dồi đạo đức và khả năng để bảo vệ 
và phát huy giá trị của Tổ Chức. 

6. Quyền lợi của thành viên: 

Phần thưởng tinh thần vô giá dành cho thành 
viên là niềm kiêu hãnh thể hiện hoài bã o khôi 
phục và xây dựng Tổ Quốc. 

Thành viên bỏ mình trong khi thi hành nhiệm 
vụ, được tôn vinh liệt sĩ. Thân nhân trực hệ 
sẽ được Tổ Chức bao bọc trong khả năng. 

PHẦN VI: 
NỘI QUY ÁP DỤNG 

Nội Quy của Tổ Chức ấn định mọi chi tiết áp 
dụng bản Cương Lĩnh này. 

PHẦN VII: 
TU CHÍNH VÀ SỬA ĐỔI 

Cương Lĩnh này có thể được tu chính và sửa 
đổi do biểu quyết chấp thuận của hai phần 
ba (2/3) đại biểu Đại Hội Đồng của Tổ Chức.
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PART V:
MODUS OPERANDI

1. Under-ground or open activities:

From a strategic perspective, the VRP is a 
political party openly operating within the 
history of the nation. However, from a tactical 
perspective, when circumstances require, it 
can change its activities from open to secre-
tive or vice versa through the support of two 
thirds (2/3) of delegates attending the Na-
tional Congress of the organization.

2. Organizational tightness:

Organizational structures from the centre 
to localities must be tighly organized, along 
scientific lines to guaranty the stability of the 
organization, the leadership ability and the 
effective implementation of the task of na-
tional restoration

3. The participation of all sectors of the peo-
ple:
All individuals regardless of citizenship and 
origins may become a member of the orga-
nization if they have absolute faith in its con-
stitution

4.  Disciplined and democratic activities:

All activities of the VRP follow the demo-
cratic principle. All ideas are encouraged to 
be expressed. All decisions are discussed 
and voted on democratically. All decisions 
already discussed and voted upon are re-
spected by all members and defended by 
them as though they belong to each of them.  
Individual opinons can only be mentioned 
purely in the spirit of positive contribution. 
Members shall never neglect their duty to 
implement policies and decisions already 
decided by the majority merely because 
they wish to pursue their individual opinions.

Discipline and democracy form the strength 
of the organization. Its discipline is voluntary 
in nature

5. Duties of members:

The ultimate duties of members are the du-
ties of citizens toward their nation in the spir-
it of voluntary and selfless sacrifice, motivat-
ed by the spirit of indomitable courage of our 
nation.

Members of the VRP are determined to 
overcome difficulties, patiently struggle to 
abolish all forms of dictatorship in Vietnam. 
Members of the VRP are ready to sacrifice 
their lives for the ideal of National Resto-
ration for Vietnam. 

Members of the VRP love each other as sib-
lings.

Members of the VRP must always improve 
their moral conduct and their abilities to pro-
mote the values of the organization

6. Rights and benefits of members:

The invaluable reward for members is the 
pride reflected in the ideal of national resto-
ration and consolidation.

Members who make the ultimate sacrifice 
while on duty are honored as national he-
roes. Immediate relatives shall be looked af-
ter by the organization within its means.

PART VI:
APPLICATION OF BY-LAWS

The By- Laws/Internal rules of the organiza-
tion will define the application of this consti-
tution

PART VII:
AMENDMENTS AND CHANGES

The constitution can be amended and varied 
with the consenting vote of two-thirds (2/3) 
of the delegates attending the National Con-
gress of the organization
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NHÂN SỰ

Lãnh Đạo

Đương kim Chủ Tịch:

Bác sĩ Nha khoa CHU VĂN CƯƠNG

Ông Chu Văn Cương sinh năm 1967 tại Đà Lạt.  Sau 6 lần 
vượt biên, Ông cùng gia đình đến định cư tại Hoa Kỳ cuối 
năm 1981 và tốt nghiệp Kỹ Sư Điện Tử tại Đại học USC, 

Nam California năm 1989. Chín năm sau, Ông trở lại ghế nhà 
trường và tốt nghiệp Kỹ Sư Hóa Học và sau đó đỗ Bác sĩ Nha 
Khoa tại Đại học Loma Linda. Ông hiện cư ngụ và hành nghề 
tại Houston, Texas. Trong sinh họat nghề nghiệp, Ông từng là 
Chủ tịch Hiệp Hội Nha Sĩ gốc Á Châu vùng Houston và Phụ 
Cận, và cũng từng là Tổng Thư Ký Chi Hội Hòan Cầu Khải 
Tượng (Lion Club) tại địa phương.  

Trong sinh hoạt Cộng Đồng, Ông Chu Văn Cương là Cố vấn cho Hội Đồng Đại Diện 
Cộng Đồng Houston và Các Vùng Phụ Cận hơn 5 năm.  Ông hiện là Tổng Thư Ký của 
Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do, một tổ chức đấu tranh nghiệp đoàn ở trong nước.  
Ông Chu Văn Cương gia nhập Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam khi còn là sinh viên, và 
được bầu vào Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương của Tổ chức năm 24 tuổi, phụ trách công 
tác Tuyên Vận, đặc biệt là điều hành đài phát thanh Diễn Đàn Dân Chủ phát về Việt Nam 
trong nhiều năm. Năm 2008 ông giữ nhiệm vụ Phó Chủ Tịch phụ trách các công tác đối 
ngoại và ngoại vận của Tổ Chức. Đầu tháng 9 năm 2012, trong Đại Hội Kỳ thứ 18 của Tổ 
Chức, ông được toàn thể Đại biểu ủy thác nhiệm vụ Chủ Tịch Hội Đồng Lãnh Đạo Trung 
Ương. Trong Đại Hội Kỳ thứ 19 (tháng 9/2014) và Đại Hội Kỳ thứ 20 (tháng 9/2016), Ông 
lại được ủy thác nhiệm vụ Chủ Tịch Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương cho đến hiện tại. 

Dân chủ là nguyên tắc sinh hoạt căn bản hàng đầu của Tổ chức Phục Hưng Việt Nam. 
Nguyên tắc này được áp dụng triệt để trong mọi sinh hoạt của tổ chức, nhất là trong 
việc chọn lựa nhân sự vào các cơ cấu lãnh đạo Tổ Chức qua bầu cử. Việc bầu cử này 

được thực hiện trong các kỳ Đại Hội của Tổ Chức, diễn ra mỗi hai năm. Sau đây là những 
vị chủ tịch Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương của Tổ Chức đương nhiệm và mãn nhiệm.
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Leadership

P    E    R    S    O    N    N    E    L

Democracy is the basic principle of the Vietnam Restoration Party (“Organization”). 
This principle is applied in all activities of the Organization, especially in the selection 
of personnel for the Organization’s Leadership through elections. These elections 

are held during the congresses of the Organization, which take place every two years. 
Following are the chairpersons of the current and past Central Leadership Council of the 
organization.

Current chairman:

Dentistry Doctor CUONG VAN CHU

M r. Cuong Van Chu was born in 1967 in Da Lat. After six attempts to escape from 
Vietnam under the communist regime, he and his family settled in the United States 
in late 1981. He graduated with a degree in Electronic Engineering from USC in 

Southern California in 1989. Nine years later, he returned to school and graduated in 
chemistry and then in dentistry. He is a resident of Houston, Texas. In his professional 
career, he is currently Chairman of the Houston Asian and Pacific Islander Dentists As-
sociation and is also the General Secretary of the Lion Club of the District. 
In community activities, Mr. Chu Van Cuong has been an advisor to the Vietnamese 
Community of Houston and Vicinities for more than 5 years. He is currently general 
secretary of the Free Viet Labor Federation, an organization fighting for free trade union 
rights inside Vietnam. 

Mr. Cuong Van Chu joined the Vietnam Restoration Party (“Organization”) when he was 
a student and was elected to the Organization’s Central Leadership Council at the age 
of 24, in charge of the Propaganda Department. He specifically managed the radio op-
eration “The Democracy Forum” which was broadcasted into Vietnam for many years. In 
2008, he served as Vice Chairman in charge of the Foreign and External Affairs of the 
Organization. In the beginning of September 2012, during the 18th Congress of the Or-
ganization, he was elected Chairman of the Organization’s Central Leadership Council. 
At the 19th and 20th Congress of the Organization, he was re-entrusted with the position 
of Chairman of the Organization until the present.
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Các Cựu Chủ Tịch:

Ông TRẦN QUỐC BẢO 
(1/1988 - 9/1997, 9/1999 - 9/2012)

Ông Trần Quốc Bảo tên thật là Trần Trọng Ngà, sinh năm 
1944 tại Đà Lạt, gia nhập Hải Quân VNCH năm 1962 và tốt 
nghiệp thủ khoa Khóa 12 (khóa Đệ nhất Song Ngư) Trường 

Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang năm 1964. 

Trong thời gian phục vụ quân ngũ, Ông đã theo học và tốt 
nghiệp Cao học Kinh tế tại Đại Học Luật Khoa Sài Gòn năm 
1972, và Cao học Quản trị tại Viện Hậu Đại Học Hải Quân 
Hoa Kỳ (US Naval Post Graduate School), Monterey, Califor-
nia năm 1974. 

Là một trong số 11 thành viên sáng lập Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam, sau 6 năm giữ 
nhiệm vụ Tổng Bí Thư và 2 năm Phó Chủ Tịch, Ông được bầu vào nhiệm vụ chủ tịch 
trong Đại Hội 6, tháng 1 năm 1988 và giữ nhiệm vụ này đến tháng 8 năm 1997. Tháng 
9 năm 1999, Ông lại được ủy thác nhiệm vụ Chủ Tịch cho đến tháng 9/2012. 

Trong sinh hoạt Hải Quân, Ông tham gia thành lập Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long năm 
1977 và giữ nhiệm vụ Hội Trưởng trong nhiều năm. Ông hiện phụ trách điều hợp Ủy Ban 
Nghiên Cứu Trận Hải Chiến Hoàng Sa. 

Đầu năm 2006, Ông tham gia cùng Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ thành lập Phong Trào 
Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn và giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Điều Hành Phong Trào. 
Khi Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc được thành lập tháng 2 năm 2010, Ông 
được ủy thác nhiệm vụ Chủ tịch Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương.

Ông NGUYỄN NHƯ TẤN 
(9/1997 - 8/1999)

Ông Nguyễn Như Tấn, bút hiệu Nguyễn Hưng Việt, sinh ngày 
8 tháng 5 năm 1933 tại Hà Nội. Ông nhập ngũ năm 1953 và 
tốt nghiệp Khóa 4 Liên trường Võ Khoa Thủ Đức.

Trong thời gian phục vụ quân ngũ, Ông tốt nghiệp thủ khoa 
Khóa Điều Khiển Tiếp Vận và hoàn tất Khóa Chỉ Huy Tham 
Mưu Cao Cấp QLVNCH. Ông đã du học khóa Chỉ huy Tham 
mưu Quân Cụ Cao cấp tại Hoa Kỳ. Cấp bực sau cùng của Ông 
là Trung Tá. 

Rời nước tỵ nạn, Ông tích cực dấn thân vào các công tác đấu tranh ngay từ những ngày 
đầu đến Hoa Kỳ. Tham gia Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam từ khi mới thành lập và là Ủy 
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Past chairmen:

Mr. BAO QUOC TRAN 
(1/1988 - 9/1997, 9/1999 - 9/2012)

M r. Bao Quoc Tran’s actual name is Nga Trong Tran, born in 1944, Da Lat. He joined 
the South Vietnamese Navy in 1962 and graduated valedictorian Class 12 (Class 
First Pisces) Naval Officer School in Nha Trang in 1964. 

During his military service, he attended and graduated from the Graduate School of 
Economics at Saigon Law School in 1972, and a post-graduate degree in Administra-
tion from the US Naval Post Graduate School, Monterey, California in 1974. 

He was one of the 11 founders of the Vietnam Restoration Party. After six years as Gen-
eral Secretary and two years as Vice Chairman, he was elected Chairman at the Sixth 
Congress in January 1988 and held this position until August 1997. In September 1999, 
he was re-entrusted with the position of Chairman until August 2012.

In the Navy activities, he co-found the Cuu Long Marine Friendship Association in 1977 
and held the position of Chairman for many years. He served as Coordinator of the Ho-
ang Sa Naval Warfare Research Committee. 

In early 2006, he joined Father Le Huu Nguyen, the founder of the Saigon for Saigon 
Movement, and served as Chairman of the Movement’s Coordination Committee. When 
the Vietnam Democracy Federation was formed in February 2010, he was entrusted 
with the position of Chairman of the Central Coordinating Council.

Mr. TAN NHU NGUYEN 
(9/1997 - 8/1999)

Tan Nhu Nguyen, pen name Viet Hung Nguyen, was born May 8, 1933 in Hanoi. He 
enlisted in 1953 and graduated from Class 4 of the Thu Duc Military Academy. 

During military service, he graduated valedictorian from the Logistics Control Depart-
ment, and completed the Republic of Vietnam Advanced Command Staff Training. He 
went to the United States to study Advanced Army Command Staff Training. His last 
rank was Lieutenant Colonel. 

As a refugee, he has been actively engaged in fighting for democracy in Vietnam since 
his early days in the United States. He joined the Vietnam Restoration Party (“Organi-
zation”) since its inception, and served as a Member of the Central Leadership Council 
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Viên Hội Đồng Lãnh Đạ o Trung Ương nhiều nhiệm kỳ, Ông đã đảm nhận nhiều trọng 
trách trong Tổ Chức, như Chủ tịch Hội Đồng Kiểm Vấn, Chủ bút kiêm Tổng thư ký tuần 
báo Diễn Đàn Thanh Niên, Tổng Đoàn Trưởng Tổng Đoàn Thanh Niên Phục Hưng Việt 
Nam (do Tổng Đoàn Thanh Niên Thiện Chí và Lực Lượng Người Việt Quốc Gia kết hợp 
thành), Quản Đốc đài phát thanh Diễn Đàn Dân Chủ,... Tháng 9 năm 1997, Ông đắc cử 
Chủ tịch Tổ Chức nhiệm kỳ 1997-1999.

Ông TRẦN VĂN SƠN 
(12/1978 - 12/1987)

V ị chủ tịch đầu tiên và sáng lập Tổ Chức Phục Hưng Việt 
Nam là cựu dân biểu Trần Văn Sơn, bút hiệu Trần Bình 
Nam. Ông sinh ngày 17 tháng 7 năm 1933 tại Huế, gia 

nhập Hải Quân VNCH năm 1955 và tốt nghiệp Kỹ sư Cơ khí 
Hải quân tại Học Viện Hải Quân Pháp tại Brest năm 1958. 

Sau 13 năm giảng dạy tại trường Sĩ Quan Hải Quân Nha 
Trang và một số năm làm giảng viên bán thời gian tại phân 
khoa Xây Dựng, trường Khoa Học Đại Học Huế, ông rời quân 
ngũ với cấp bậc Trung Tá khi đắc cử Dân biểu VNCH nhiệm 
kỳ 1971-1975, đại diện thành phố Nha Trang. Tại Hạ Viện, có thời gian ông là phó 
Trưởng Khối Dân Tộc (trưởng khối là LS Trần Văn Tuyên). Vượt biên đến Nhật Bản giữa 
năm 1977, ông qua Hoa Kỳ tỵ nạn cuối năm 1977. Tại đây ông đã khởi xướng và cùng 
10 anh em cùng chí hướng thành lập Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam. Ông giữ nhiệm 
vụ chủ tịch Tổ Chức từ ngày thành lập đến tháng 1 năm 1988. Sau đó ông ngưng sinh 
hoạt Tổ Chức để chuyên viết bình luận chính trị. Với bút hiệu Trần Bình Nam, các bài 
bình luận chính trị của ông được đăng tải rộng rãi ở hải ngoại và một số các bài bình 
luận viết trước năm 2002 đã được xuất bản trong bốn Tuyển Tập (TT I: 1991-1994, TT 
II: 1994-1997, TT III: 1997-1999, TT IV: 1999-2002). Ông cũng thường trả lời các cuộc 
phỏng vấn của các chương trình phát thanh Việt ngữ hướng về Việt Nam của các đài 
BBC, RFA, VOA, và ĐLSN. Ông từ trần ngày 11 tháng 3 năm 2016, hưởng thọ 82 tuổi. 
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for many terms. He has held a number of positions in the Organization, including Chair-
man of the Auditing Board, Editor-in-Chief and Secretary of the Youth Forum Weekly 
Newspaper, General Director of the Vietnam Restoration Party Youth (the Associations of 
the Federation of Young Vietnamese Volunteers and the Vietnamese Nationalist Force), 
Manager of the Democracy Forum Radio Station, ... In September 1997, he was elected 
Chairman of the Organization for the period 1997-1999.

Mr. SON VAN TRAN 
(12/1978 - 12/1987)

The former Republic of Vietnam Representative Son Van Tran was the first Chairman 
and Founder of the Vietnam Restoration Party, pen name Nam Binh Tran. He was 
born on July 17, 1933 in Hue, joined the South Vietnamese Navy in 1955 and gradu-

ated as Naval Mechanical Engineer at the French Naval Academy in Brest in 1958. 

After 13 years teaching at Nha Trang Naval Officer School and some years as a part-
time lecturer at the Faculty of Civil Engineering, College of Sciences of Hue University, 
he left the military with the rank of Lieutenant Colonel when he was elected Member of 
the Republic of Vietnam Congress for the 1971-1975 term, a representative of Nha Trang 
City. In the House of Representatives, there was a time when he was Deputy Head of 
the Ethnic Group (Head of the Ethnic Group was Attorney Tuyen Van Tran). Escaping 
from the communist regime to Japan in 1977, he came to the United States as a refugee 
in late 1977. Here, he initiated, and together with ten comrades, founded the Vietnam 
Restoration Party (“Organization”). He held the Chairmanship of the Organization from 
its founding day until January 1988. He then ceased to participate in the Organization’s 
activities to write political commentaries. Under the pen name Tran Binh Nam, his political 
commentaries were widely circulated abroad, and a number of commentaries written be-
fore 2002 were published in four selected works (Selected Works I: 1991-1994).  II: 1994-
1997, III: 1997-1999, IV: 1999-2002). He was also frequently invited to give interviews by 
Vietnamese-language radio programs “Toward Vietnam” by BBC, RFA, VOA and VDR. 
He passed away on March 11th, 2016 at the age of 82.

ỷỷ ếế
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Chicago (Illinois) và Seatle (Washington).

Về hoạt động, Cương Lĩnh của Tổng Đoàn 
xác định 2 mục tiêu: 
“Đấu tranh chống cộng sản nhằm giải phóng 
quê hương;” và “Phục vụ đồng bào, góp phần 
xây dựng một cộng đồng người Việt thống 

nhất và vững mạnh tại hải ngoại.”

Thực hiện mục tiêu đầu, các 
đoàn địa phương đã là những 
chủ lực chính yếu tổ chức các 
buổi biểu tình tưởng niệm 30/4, 
tổ chức các sinh hoạt yểm trợ 
đấu tranh, như gây quĩ ủng hộ 

chiến sĩ Ngô Nghĩa (Ngô Nghĩa 
Fund), biểu tình phản đối CSVN 

xuất khẩu nửa triệu công 
nhân VN qua Tây Bá Lợi 
Á (tháng 10 năm 1981). 

Trong mục tiêu thứ hai, 
ngoài việc giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần, 
và hướng dẫn người Việt tỵ nạn mới định cư 
tại Hoa Kỳ những nhu cầu cần thiết để hội 
nhập xã hội trong những năm đầu thập niên 
1980. Nhưng quan trọng và trường kỳ hơn 
là nỗ lực giảng dạy tiếng Việt cho con em 
đồng hương. Ngoài việc dạy các em học 
nói và viết tiếng Việt, các thầy cô còn giảng 
dạy về lịch sử và văn hóa Việt Nam để học 
sinh biết rõ cội nguồn. Đây chính là công 
tác để thực hiện chủ trương “phục hưng văn 
hóa Dân Tộc” của Tổ Chức Phục Hưng Việt 

Khai sinh trong bối cảnh của những năm 
cuối thập niên 1970, trong đó con đường 
dân chủ hóa Việt Nam chỉ có một phương 

thức khả thi duy nhất là phát động công cuộc 
đấu tranh vũ trang cách mạng, Tổ Chức 
Phục Hưng Việt Nam đã quyết định hoạt 
động mật để bảo toàn lực lượng. Tuy nhiên, 
vì địa bàn sinh hoạt và phát triển là hải 
ngoại, Tổ Chức cần phải có những 
bộ phận mặt nổi để tiến hành 
các công tác.Tổng Đoàn Thanh 
Niên Thiện Chí Việt Nam được 
hình thành để đáp ứng nhu cầu 
này của Tổ Chức.

Đoàn Thanh Niên Thiện Chí Col-
orado là đơn vị đầu tiên của Tổng 
Đoàn, ra đời vào tháng 5 
năm 1979, tức chỉ không 
đầy 6 tháng sau ngày 
thành lập Tổ Chức. 

Ngày 28 tháng 11 năm 1981, Tổng Đoàn 
Thanh Niên Thiện Chí Việt Nam chính thức 
hình thành bao gồm 7 Đoàn địa phương, 
ngoài Colorado, Los Angeles và Monterey, 
còn có thêm các đoàn tại Santa Ana (Nam 
California), Portland (Oregon), Upland (Nam 
California) và Dallas (Texas).  Đến tháng 
4 năm 1982, Tổng Đoàn thành lập thêm 5 
đoàn mới tại:  New South Wales (Sydney, 
Úc Châu), Victoria (Melbourne, Úc Châu), 
San Jose (Bắc California), Houston (Texas) 
và Pensacola (Florida), sau đó có thêm 

nhất

c
Fu

à hải 
ng 

ng

TỔNG ĐOÀN 
Thanh Niên Thiện Chí Việt Nam

CÁC HOẠT ĐỘNG
 

xã hội & văn hóa

Huy hiệu TĐTNTCVN
Insignia of the Federation of 

Young Vietnamese Volunteers (FYVV)
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In the late 1970s, while on the path to the 
democratization of Vietnam, the only pos-
sible way to achieve this seemed to be to 

launch a revolutionary armed struggle. As 
a result, the Vietnam Restoration Party was 
created in secret. As the party grew, it need-
ed other means to assisst in carrying out its 
duties and spread the word. Thus, the Fer-
deration of Young Vietnamese Volunteers 
was formed to meet the needs of the orga-
nization.

The Ferderation of Young Vietnamese Vol-
unteers of Colorado was the first unit, creat-
ed in May 1979, less than six months after 
the founding of the party. 

On November 28, 1981, The Ferderation of 
Young Vietnamese Volunteers was officially 
established with a total of 7 units. In addition 
to Colorado, Los Angeles, and Monterey, 
there were more units in Santa Ana (South-
ern California), Portland (Oregon), Upland 
(Southern Califrornia), and Dallas (Tex-
as).  In April 1982, 5 more units were es-
tablished: New South Wales (Sydney, Aus-
tralia), Victoria (Melbourne, Australia), San 
Jose (California), Houston (Texas), Pensac-
ola (Florida), Chicago (Illinois), and Seatle 
(Washington).
In terms of operations, the constitution of 
The Ferderation of Young Vietnamese Vol-
unteers affirms two goals: “to fight against 
communism in order to liberate the home-
land” and “to serve and contribute to the for-

mation of a unified Vietnamese community 
overseas.”

To achieve the first goal, The Ferderation of 
Young Vietnamese Volunteers has been the 
main force in holding memorial demonstra-
tions for April 30th, raising funds for freedom 
fighter Ngo Nghia, and protesting against 
the Vietnamese Communists for their export 
of half a million Vietnamese workers to Sibe-
ria (October 1981). 

As to the second goal, The Ferderation of 
Young Vietnamese Volunteers helped guide 
new Vietnamese refugees, physically and 
mentally, and helped them integrate as 
they settled in the United States in the early 
1980s. It was also important for the long run 
to establish a Vietnamese language teach-
ing effort for the younger generations. In 
addition to teaching them how to speak and 
write Vietnamese, the teachers also taught 
the history and culture of Vietnam, further 
restoring and unifying the community. The 
result of this effort so far has been most sig-
nificant through the Vietnamese Van Lang 
Center in San Jose, which was founded in 
1982. It is currently the largest Vietnamese 
language teaching center outside of Viet-
nam, with more than 900 students and near-
ly 120 teachers.

Alongside the establishment of the Vietnam-
ese Van Lang Center, Viet Dung martial arts 
schools were also established. In the early 

The Ferderation of 

Young Vietnamese Volunteers

Social & cultural 

ACTIVITIES
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Nam. Thành quả của nỗ lực này cho đến 
nay đã thể hiện cụ thể nhất qua Trung Tâm 
Việt Ngữ Văn Lang San Jose, thành lập từ 
năm 1982 và hiện là trung tâm giảng dạy 
tiếng Việt lớn nhất tại hải ngoại với hơn 900 
học sinh và gần 120 thầy cô.

Song song với nỗ lực huấn luyện trí dục qua 
các trung tâm Việt Ngữ Văn Lang, các võ 
đường Việt Dũng để huấn luyện thể dục cho 
con em đồng hương cũng được thành lập. 
Trong những năm đầu thập niên 1980, các 
võ đường Việt Dũng tại Los Angeles, Santa 
Ana, và San Jose luôn luôn có đông đảo võ 
sinh lui tới vào những ngày cuối tuần. 

Cùng theo đuổi chủ trương “xây dựng một 
cộng đồng người Việt thống nhất và vững 
mạnh tại hải ngoại”, Tổng Đoàn Thanh Niên 
Thiện Chí Việt Nam và một tổ chức có thực 
lực khác là Lực Lượng Người Việt Quốc Gia 

đã chính thức phối hợp hoạt động trong một 
buổi lễ ký kết long trọng tổ chức tại Trung 
Tâm Nguyễn Khoa Nam ngày 17 tháng 4 
năm 1982. 

Đến năm 1984 Tổng Đoàn Thanh Niên Thiện 
Chí Việt Nam và Lực Lượng Người Việt Quốc 
Gia đã quyết định tiến xa hơn trong việc 
đoàn kết, dồn nỗ  lực vào công cuộc đấu tra-
nh phục hưng đất nước bằng cách thành lập 
Hội Đồng Lãnh Đạo Thống Nhất vào ngày 
26 tháng 5 năm 1984.

Tháng 9 năm 1989, trước những biến chuyển 
của tình hình, đặc biệt là những nứt rạn dẫn 
đến sự sụp đổ của đế quốc Sô Viết, Tổng 
Đoàn Thanh Niên Thiện Chí Việt Nam và 
Lực Lượng đã thống hợp thành một với danh 
xưng Tổng Đoàn Thanh Niên Phục Hưng 
Việt Nam.

Một khóa huấn luyện của TĐTNTCVN
Training session of the FYVV
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1980s, Viet Dung martial arts schools in Los 
Angeles, Santa Ana, and San Jose always 
saw large crowds of students on the week-
ends. 

The Ferderation of Young Vietnamese Vol-
unteers and another reputable organization 
being the Vietnamese Nationalit Forces both 
pursue the same goal of “building a strong 
and unified Vietnamese community over-
seas”. They coordinated official action in a 
ceremony held at the Nguyen Khoa Nam 
Center on April 17, 1982. 

In 1984, The Ferderation of Young Vietnam-
ese Volunteers and the Vietnamese Nation-
alit Forces decided to take a step further in 
their effort to unify, to devote more effective-
ly to the goals of national restoration and 
revival, by forming the Unified Leadership 
Council on May 26, 1984.

In September 1989, due to political chang-
es, especially the collapse of the Soviet 
Union, The Ferderation of Young Vietnam-
ese Volunteers and the Vietnamese Nation-
alit Forces merged into one entity under the 
title: The Federation of Vietnamese Resto-
ration Youth.

Đại hội thành lập TĐTNTCVN (tháng 11, 1981)
Founding congress of the Federation of Young Vietnamese 

Tổ chức biểu tình Quốc Hận 30/4 (Los Angeles, CA, 1983)
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Trung Tâm Việt Ngữ

 Văn Lang
Vào đầu thập niên 1980, rất nhiều người Việt đã tụ 

họp về Thung Lũng Hoa Vàng này vì họ đã tìm 
thấy rất nhiều hứa hẹn cho việc xây dựng một 

cuộc sống yên ổn sau những ngày lưu vong trên xứ 
người. Sau một thời gian đầu gầy dựng đầy gian nan, 
cuộc sống dần trở nên ổn định. Từ lúc đó, những người 
Việt đầu tiên tại đây đã chú tâm vào việc xây dựng một 
cộng đồng vững mạnh, đào tạo các thế hệ trẻ biết giữ 
gìn bản sắc văn hóa dân tộc và duy trì tiếng Việt cho 
các thế hệ mai sau.

T rên đường hướng đó, đầu năm 1982, nhận 
thấy tầm quan trọng của việc giữ gìn và 
duy trì tiếng mẹ đẻ cho lớp trẻ sau này là 

một điều rất cần thiết, nên Đoàn Thanh Niên 
Thiện Chí tại San Jose đã phối hợp với một 
số anh chị em ngoài đoàn nhưng có cùng 
quan điểm và nhiệt tâm, cùng bắt tay xây 
dựng lớp Việt ngữ đầu tiên gồm có 10 em 
học sinh và trường học là một nhà để xe nhỏ 
bé của tư nhân ...

Ở thời điểm này, muốn có học sinh theo 
học, các anh chị em trong Đoàn Thanh Niên 
Thiện Chí đã phải đưa rước các em tới lớp 
bằng những chiếc xe cũ mèm. Ngoài ra 
các anh chị phải mở garage sale để kiếm 
thêm tiền mua dụng cụ giảng dạy. Tuy khó 
khăn chồng chất nhưng các đoàn viên đoàn 
Thanh Niên Thiện Chí không hề nao núng 
mà còn cố gắng tối đa để việc học Việt ngữ 
được phát triển mạnh hơn.

Với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của 
cộng đồng người Việt tại San Jose, TTVN-
VL đã liên tục đẩy mạnh việc phát triển 
vào những năm sau đó. Số học sinh ngày 
càng tăng cao và cũng từ lúc này các anh 
em trong đoàn thay phiên nhau nhận trách 
nhiệm trưởng ban điều hành. 

Vào khóa 13 năm 1990 một lần nữa vì nhu 
cầu mở rộng, 350 học sinh Văn Lang đã 
được dời về trường Fair Middle School. Đến 
năm 1993 Ban điều hành đã quyết định dời 
trường qua YB High school để có đủ chỗ học 
và sinh hoạt cho số học sinh ngày càng gia 
tăng. Tại YB High School, số học sinh theo 
học đã nhảy vọt từ 500 lên 900 với 100 thầy 
cô tham gia giảng dạy.

Năm 1995 để đáp ứng với nhu cầu phát triển, 
Văn Lang lại thêm một lần chuyển chỗ từ YB 
High School về Gunderson High School

Trung tâm Việt Ngữ Văn Lang là một cơ sở 
phi lợi nhuận thành lập vào năm 1982, nhằm 
mục đích bảo tồn văn hóa Việt Nam trong xã 
hội đa dạng của Hoa Kỳ. Trung tâm đã phục 
vụ cho cộng đồng liên tục từ ngày thành lập 
năm 1982.
 
Với khoảng 900 học sinh và 100 tình nguyện 
viên và nhân viên, TTVNVL / SJ là một trong 
các trường học tiếng Việt lớn nhất ở ngoại 
quốc. Các lớp học bắt đầu mỗi sáng Chủ 
nhật từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trong khuôn 
viên của trường Trung học Gunderson, ở địa 
chỉ: 622 Gaundabert Lane, San Jose.
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The Van Lang
 

Vietnamese Language Center

In early 1980, many Vietnamese refugees had gathered in the Silicon Valley 
because they had found many opporturnities for building a peaceful life after 
their days in exile. After a time of hard work, life finally became stable. Since 

then, this first group of Vietnamese people had to focus on building a strong 
community, training the younger generations to preserve the cultural identity of 
their people, and maintaining the Vietnamese language for the next generations.

In 1982, while on the road towards achiev-
ing their goal, they realized the importance 
of keeping and maintaining the native 

language for the younger generation was 
necessary. This motivated The Federation 
of Young Vietnamese Volunteers to collab-
orate with a number of young Vietnamese 
outside of the federation but sharing the 
same views and passion, to build the first 
Vietnamese language school. It had a class 
that consisted of 10 pupils and was located 
in a small private garage. 

During this time, the members of The Feder-
ation of Young Vietnamese Volunteers had 
to shuttle the children to class in an old car. 
In addition to this, they had to hold garage 
sales to earn extra money in order to buy 
teaching materials. In spite of the increas-
ing amount of difficulties, members of the 
Federation of Young Vietnamese Volunteers 
never gave up in developing and strength-
ening the Vietnamese language teaching 
activities.

With the growing development of the Viet-
namese community in San Jose, The Van 
Lang Vietnamese Language and Culture 
Center of San Jose (TTVNVL/SJ) contin-
ued to expand in the following years. As the 
number of students increased, The Federa-
tion of Young Vietnamese Volunteers mem-

bers took turn to assume the responsibility 
as Chief Executive. 

In 1990, during the 13th semester, there was 
a need to expand and 350 students were 
moved to the campus of Fair Middle School. 
In 1993, the numbers continued to increase 
and the Executive Committee decided to 
move the Van Lang school to the YB High 
school in order to have enough classrooms 
for them to learn and space to play. With this 
new location, the number of students leapt 
from 500 to 900, with 100 teachers involved.
In 1995, Van Lang once again moved from 
YB High School to Gunderson High School 
to meet the increasing size and demands. 
The Van Lang Vietnamese Language and 
Culture Center of San Jose (TTVNVL/SJ) is 
a non-profit, volunteer-run organization that 
aims to preserve the Vietnamese culture in 
an increasingly diverse American society. 
The Center has served the community con-
tinuously since its founding in 1982.
With about 900 students and 100 volunteer 
teachers and staff members, TTVNVL/ SJ 
is one of the largest Vietnamese language 
schools outside of Viet Nam. Our classes 
meet on Sundays from 9 AM to 12 PM during 
the standard school year on the campus of 
Gunderson High School, 622 Gaundabert 
Lane, San Jose.
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Sự thành công của TTVNVL/SJ đã là niềm 
tự hào lớn của cộng đồng Việt Nam Bắc 
California!

Để tìm hiểu thêm về Văn Lang, hoặc lịch 
trình viếng thăm Văn Lang trong năm học 
xin vui lòng gọi cho chúng tôi tại: 
408-647-5147, hoặc liên lạc qua email tại 
admin@vanlangsj.org.

Các plaque kỷ niệm 25 năm hoạt động (1982-2007) 
25 year anniversary plaques (1982-2007)

“Ngày Văn Lang” đánh dấu 35 năm hoạt động (tháng 2, 2017) 
“Van Lang Day” to mark 35 years of activities (February 2017)

Các thầy cô Văn Lang
Van Lang Center teachers
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The success of the TTVNVL/SJ has been 
the great pride of the Vietnamese communi-
ty of northern California!
To learn more about Van Lang, or to sched-
ule a visit at its campus during the school 
year, please call 408-647-5147, or send an 
email to admin@vanlangsj.org.

Thi tuyển “Thiếu Nhi Tài Sắc” 
“Young Talents and Beauties” competition

BS NK Chu Văn Cương, chủ tịch TCPHVN (trái) trao kỷ vật lưu niệm đến những 
người đã điều hành TTVNVL từ ngày thành lập đến nay

Dental Doctor Chu Van Cuong, Chairman of the Vietnam Restoration Party (left) 
presenting commemoration gifts to managers of the Van Lang 

Vietnamese Language Center (VLVLC) since its inception until now
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HỘI 
PHỤ NỮ ÂU CƠ

T rong giòng lịch sử, người phụ nữ Việt 
Nam đã đóng vai trò tích cực 
trong công cuộc đánh đuổi 

ngoại xâm, mở mang bờ cõi và 
xây dựng đất nước, tiêu biểu 
như Trưng Trắc, Trưng Nhị và 
Cô Bắc, Cô Giang.

Sau khi xâm chiếm miền Nam, 
dưới ách thống trị độc tài, cộng 
sản Việt Nam vẫn tiếp tục chính 
sách đày đọa và hủy diệt tinh hoa 
của dân tộc, lại còn cam tâm làm Việt 
gian bán nước cho ngoại bang, đem lãnh 
thổ, lãnh hải, hải đảo và tài nguyên dâng 
hiến cho Trung cộ ng.

Tại quốc nội, phong trào đấu tranh cho tự do 
dân chủ đã bừng lên với nhiều khuôn mặt 
phụ nữ như Lê Thị Công Nhân, Trần Khải 
Thanh Thủy, Phạm Thanh Nghiên, dám 
đứng lên thách đố với bạo quyền, chấp nhận 
đe dọa hiểm nguy, bắt bớ và tù tội, kể cả 

sinh mạng.

Từ những nhận định trên về thực 
trạng đau buồn của đất nuớc và 
vai trò của người phụ nữ Việt 
Nam, Tổ chức Phục Hưng 
Việt Nam đã khuyến khích nữ 
thành viên thành lập Hội Phụ 
Nữ Âu Cơ, viết tắt là HPNAC, 
để nối gót tiền nhân và đồng 

hành với phong trào đấu tranh 
trong nước.

Tổng hội Phụ Nữ Âu Cơ được thành lập vào 
ngày 5 tháng 9 năm 2010 tại Houston, Texas 
với 10 hội viên từ California, Colorado, Tex-
as, New Mexico và Virginia, dưới sự cố vấn 
của bà Jackie Bong-Wright. Không lâu sau 
đó, các Chi hội Phụ Nữ Âu Cơ được thành 
lập ở Houston (tháng 9/2010), Bắc Cali 
(tháng 10/2010), Denver (tháng 5/2011), 
Paris (tháng 5/2013) và Toronto tại Canada. 

Từ ngày thành 
lập đến nay, hội 
đã đạt nhiều 
thành quả tích 
cực đóng góp cho 
công cuộc tranh 
đấu cho dân chủ 
và nhân quyền tại 
Việt Nam, nhất 
là phối hợp hoạt 
động với những 
anh thư nước Việt 
tích cực tranh đấu 
ngay trong lòng 
địch, hầu giải trừ 
độc tài đảng trị tại 

Việt Nam.

ụ ữ ệt
cực 
ổi 

h
hoa 

s ạ

Từ
t

h
tro

Đại hội kỳ 5 của Hội PNAC (8/2018)
Fifth Congress of the FVACW (8/2018) 
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THE FEDERATION OF VIETNAMESE

AU CO WOMEN

In the course of history, Vietnamese wom-
en have played an active role in the tasks 
of expelling foreign invaders, expanding 

our national territory and nation-building. 
Women such as Trung Trac, Trung Nhi and 
Co Bac, Co Giang are well known examples.

After their invasion of South Vietnam, under 
their dictatorship, the communist regime still 
persists with their policies of oppression, 
destruction of national legacy, and national 
betrayal through ceding to Communist Chi-
na large areas of our land, sea, islands and 
natural resources.

Inside Vietnam, 
the movement 
for freedom 
and democra-
cy has explod-
ed with women 
of stature such 
as Le Thi Cong 
Nhan, Tran 
Khai Thanh 
Thuy, Pham 
Thanh Nghien…
who dare to 
challenge dic-
tatorship, ac-
cept dire con-
s e q u e n c e s , 
risks of arrest 
and incarceration, 
including death.

Considering these unfortunate realities of 
our nation and the role of Vietnamese wom-
en, the Vietnam Restoration Party encour-

aged female members to establish a wom-
en’s association to be called Federation of 
Vietnamese Au Co Women (FVACW), to 
follow in their ancestors’ footsteps and con-
tribute to the movement for freedom and de-
mocracy in Vietnam.

FVACW was established on September 5, 
2010 in Houston, Texas with 10 members 
from California, Colorado, Texas, New Mex-
ico and Virginia, under the mentorship of 
Mrs. Jackie Bong-Wright. Soon after, many 
chapters were established in Houston (Sep-
tember 2010), Northern California (October 
2010), Denver (May 2011), Paris (May 2013) 

and Toronto in 
Canada.

Since its in-
ception, the 
Federation has 
achieved ex-
tremely positive 
contr ibut ions 
to the process 
of democrati-
zation and re-
alization of hu-
man rights for 
Vietnam, espe-
cially in its task 
of coordinating 
activities with 

Vietnamese women 
freedom fighters, liv-
ing in the midst of en-

emy territory itself, for the 
purpose of dissolving the one party 
dictatorship regime in Vietnam.

Các Đặc san Âu Cơ của Hội
Special issues of the Au Co magazine of the FVACW 
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Các hội viên Phụ Nữ Âu Cơ (PNAC) trong kỳ đại hội Houston 
Members of the Federation of Vietnamese Au Co Women during the Houston Congress (FVACW)

BS NK Phạm Thùy Linh, chủ tịch Hội PNAC (8/2018)
Dental Doctor Pham Thuy Linh, chairwoman of the FVACW (8/2018)
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Cuộc thi Thiếu Nhi Tài Sắc của chi hội PNAC Colorado, Hoa Kỳ 
Young talents & beauties competition organized by the Colorado branch of the FVACW, USA

Đoàn vũ Âu Cơ trình diễn trong buổi gây quỹ yểm trợ Đài Đáp Lời Sông Núi (Houston, TX, 5/2013)
The Au Co Dance Group performance during the fund raising activities to support 

the Vietnam Democracy Radio (Houston, TX, 5/2013) 
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N Ă M   Đ I Ề U 
TÂM NIỆM

Một trong những điểm đặc biệt trong sinh hoạt nội bộ của TCPHVN là trách 
nhiệm ghi nhớ và đọc 5 điều tâm niệm sau đây, sau nghi thức chào cờ và mặc 
niệm, nhưng trước khi khai mạc các buổi sinh hoạt chính thức của các cơ cấu 
trung ương hoặc địa phương.

Nội dung của 5 điều tâm niệm như sau:

Thành viên Phục Hưng Việt Nam tâm niệm:

 1. Thực hiện lý tưởng Phục Hưng Việt Nam
 2. Xây dựng dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên
 3. Phục hưng văn hóa dân tộc
 4. Trau dồi trí tuệ và đạo đức bản thân
 5. Thể hiện tình anh chị em ruột thịt đối với các thành viên của tổ chức
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The Five 

HEARTFELT DUTIES
One of the special characteristics of internal activities of the Vietnam Resto-
ration Party is the duty to memorize and recite the following 5 heartfelt du-
ties, after the flag salutation and commemoration, but before the commence-
ment of official activities at the levels of central or local organs.

The content of the 5 heartfelt duties are:

Members of the Vietnam Restoration Party are determined:

 1. To achieve the Vietnam restoration ideal
 2. To build democracy on the bases of constitutionalism, 
     the rule of law and pluralism
 3. To restore our national culture
 4. To improve individual wisdom and moral conduct
 5. To extend brotherly and sisterly love to all members of 
     the organization
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Nguyệt San 

Ngày Về
Bốn tháng sau khi Tổ Chức Phục Hưng 

Việt Nam thành lập, tháng 4 năm 1979, 
nguyệt san Ngày Về 

ra đời với trọng trách là cơ 
quan ngôn luận của Tổ 
Chức. 

Ngoài việc quảng bá quan 
điểm, chủ trương và đường 
lối đấu tranh của Tổ Chức, 
mà lúc bấy giờ còn sinh 
hoạt mật, cho nên được 
quần chúng xem là của 
"Nhóm Ngày Về". 

Một trong những đặc điểm 
nổi bật của Ngày Về là phát 
động các chiến dịch đấu 
tranh và tái phát hành các 
tác phẩm giá trị của Việt 
Nam: 

1. Chiến dịch yểm trợ chiến 
sĩ Ngô Nghĩa bị câu lưu vì đã hành hung Ngô 
Vĩnh Long, một trí thức ủng hộ CSVN vào 
tháng 4 năm 1981.

   Các hoạt động 

TRUYỀN THÔNG 
          VÀ BÁO CHÍ

2. Yểm trợ tinh thần bất khuất của chiến 
sĩ Võ Đại Tôn đã qua mặt CSVN một cách 

ngoạn mục trong cuộc họp 
báo tổ chức tại Hà Nội ngày 
13 tháng 7 năm 1982.

3. Vận động thành lập 
Tổng Đoàn Thanh  Niên 
Thiện Chí Việt Nam.

4. Tái bản “Việt Nam Tự 
Điển” của Hội Khai Trí Tiến 
Đức.

Từ giữa năm 1987, Tuần 
Báo Diễn Đàn Thanh  Niên,  
ngoại vi mới của Tổ Chức 
ra đời, Ngày Về giảm dần 
nhịp độ ấn hành, chuyển 
giao chức năng quảng bá 
chủ trương, đường lối và 
vận động quần chúng cho 
Diễn Đàn Thanh Niên.

 Đầu năm 1988, Ngày Về ra số đặc biệt, số 
55 và là số cuối cùng.
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 T h e   m o n t h l y   j o u r n a l “Ngày Về”
 (or Day of Home Coming)

The Vietnam Restoration Party (VRP) was 
founded on December 23rd 1978. The 
Ngay Ve Monthly journal was born sub-

sequently to be its mouthpiece.

Besides promoting the views and political 
programs of 
the VRP, which 
was still oper-
ating in secret 
at that time, 
this monthly 
magazine was 
also known by 
the public as 
“The Ngay Ve 
Group”.

One of the special as-
pects of Ngay Ve was 
the launching of political campaigns and the 
republishing of valuable books of Vietnam: 

1. The campaign to support freedom fight-
er Ngo Nghia who was arrested because 
he assaulted Ngo Vinh Long, an intellectual 
who supported the Communist Party of Viet-
nam in April 1981
2. Campaign to support freedom fighter Vo 

MEDIA ACTIVITIES

Dai Ton who spectarcularly  trapped and 
exposed the Communist Party of Vietnam 
during the press conference in Hanoi on 13 
July, 1982

3. Promoting the establishment of the Fefer-
ation of Young 
V i e t n a m e s e 
Volunteers
4. Republising  
the “Vietnam-
ese Dictionary” 
of Hoi Khai Tri 
Tien Duc

Since mid 1987, 
with the birth of 
the Youth Fo-

rum Weekly, the new 
front organization of 

the VRP, Ngay Ve decreased its frequency 
of publication, transferred its duty to promote 
the programs, policies and public organiza-
tional duties to the Youth Forum Weekly.
At the beginning of 1988, Ngay Ve issued its 
special edition No. 55 and it was its last.



Một hí hoạ trong Nguyệt san Ngày Về
A cartoon in monthly journal “Day of Home Coming”
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Tuần Báo 

Một trong những phương tiện chuyên chở 
tiếng nói của Tổ Chức PHVN đi xa và 
hữu hiệu không thể không kể đến tuần 

báo DĐTN. Dưới sự điều hướng của Tổ Chức, 
tuần báo ra đời tại San Diego với tên gọi 
bán nguyệt báo Diễn Đàn San Diego, phát 
hành một tháng 2 lần, do một Ban Biên Tập 
gồm các anh Trang Văn Ngọc Điện, HTS 
HVL đảm trách. Vào giai đoạn này (1985) 
computer và bộ chữ tiếng Việt chưa thông 
dụng như bây giờ nên việc thực 
hiện bài vở phải bỏ dấu bằng tay. 
Sau khi phát hành được một thời 
gian, Diễn Đàn San Diego 
tiến thêm một bước để trở 
thành tuần báo Diễn Đàn 
Thanh Niên do anh Trang 
Văn Ngọc Điện làm Chủ 
Nhiệm, anh TNN là Chủ 
Bút và anh HVL là Tổng 
Thư Ký.

Do nhu cầu phát triển, 
một ấn bản được phát 
hành tại Santa Ana do 
anh Hải Sơn, Quản Lý Tòa Soạn 
chịu trách nhiệm điều hành. Lần 
lượt Diễn Đàn Thanh Niên được 
phát hành rộng rãi đến những nơi 
có đông đảo người Việt tỵ nạn CS 
như: Colorado, Washington State, Portland 
Oregon, Washington D.C. Hoa Kỳ, rồi vượt 
biên giới qua tới Canada, Pháp và Úc để 
đáp ứng sự mong đợi của nhiều tầng lớp độc 
giả. Đặc biệt, một ấn bản thu nhỏ (không có 
quảng cáo) được thành viên của Tổ Chức 
chuyển về cho đồng bào quốc nội hàng 
tháng qua chiến dịch Hải Yến.

Dù là một tờ báo phát 
không và sống nhờ 
quảng cáo, nhưng có 
thể nói DĐTN là một 
trong những tờ báo có 
số đông độc giả đặt 
mua dài hạn nhất vào 
thời điểm đó, với chủ 
trương không đăng các 
quảng cáo có lợi cho 

kinh tài Việt 
cộng như: 
du lịch, gởi 

quà và 
t h u ố c 
tây cũng như chuyển tiền về 
Việt Nam v.v...

Dưới tiêu đề: “Tiếng Nói 
Của Thanh Niên Việt Nam 
Với Lý Tưởng Quang Phục 
Quê Hương”, DĐTN được 
cải tiến bằng cách mời 
thêm nhiều cây viết bên 
ngoài cộng tác như: Nhà 

văn nhà báo Minh Lãng Trần 
Trọng Quang, nhà thơ lão thành 
Đào Hữu Dương, nhà thơ Tuấn 
Việt, nhà thơ Trần Vấn Lệ, những 
cây bút chuyên viết phiếm luận nổi 

tiếng như Thiền Đăng, Phó Gàn v.v...

Như đã nói bên trên, vì không chấp nhận 
đăng tải những quảng cáo kinh tài có lợi cho 
cộng sản, DĐTN quyết định đình bản vào 
năm 1992 vì không kham nổi gánh nặng tài 
chánh ngày càng gia tăng. 

việc thực 
bằng tay.
một thời 

ego 
trở
àn
ng
ủ
ủ
g 

Tòa Soạn
hành. Lần
Niên được
những nơi 

kinh tài V
cộng nh
du lịch, g

quà v
t h u ố
tây c
Việt

Dư
Củ
V
Q

văn n
Trọng Qu
Đào Hữu
Việt, nhà 

Ông Trang Văn Ngọc Điện, 
chủ nhiệm sáng lập 

Mr. Trang Van Ngoc Dien, 
founding managing director
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We cannot fail to mention the then 
weekly magazine the Youth Forum 
as a means to spread far the political 

message of the VRP effectively. Under the 
direction of the VRP, this weekly magazine 
began in San Francisco under the original 
name of bi-monthly San Diego Forum, pub-
lished twice month-
ly by an editorial staff 
comprising Mr. Trang 
Van Ngoc Dien, HTS 
HVL with overall re-
sponsibilities. At that 
time (1985) comput-
ers and Vietnamese 
spelling were not as 
wide-spread as today. 
Consequently, Viet-
namese accents had to 
be done by hand. After 
a period of publication, 
the San Diego Forum 
progressed to become 
the weekly Youth Fo-
rum with Mr. Trang Van 
Ngoc Dien as director, 
Mr. TNN as editor and 
Mr. HVL as general 
secretary.

Due to developmental 
needs, another issue was realized in Santa 
Ana under the direction of Mr Hai Son who 
was office manager. Gradually the Youth 
Forum spread its readership widely to loca-
tions heavily populated by Vietnamese refu-
gees such as: Colorado, Washington State, 
Portland Oregon, Washington DC, USA and 
internationally to Canada, France and Aus-
tralia to meet the expectations of various 

The Youth Forum 
Weekly Magazine

types of readers. Especially, a more limited 
issue (without advertising) was smuggled 
by members of the VRP to the people inside 
Vietnam each month through the Sea Bird 
Campaign. 

Although it was a free magazine and re-
lying on advertising, 
the Youth Forum had 
the highest number of 
paid subscribers at that 
time, even though it 
stood for not accepting 
advertising that might 
benefit financially the 
communist regime 
such as: tourism, send-
ing gifts and western 
medicine and money to 
Vietnam..

Under the banner: “The 
voice of Vietnamese 
Youth for National Res-
toration of Vietnam”, 
the Youth Forum was 
consolidated with writ-
ers from outside of the 
organization such as: 
writer Minh Lang Tran 
Trong Quang, veter-

an poet Dao Huu Duong, poet Tuan Viet, 
poet Tran Van Le, essayists the like of Thien 
Dang, Pho Gan…

As mentioned above, because it did not ac-
cept advertising that may benefit communist 
financial activities, the Youth Forum decided 
to cease publication in 1992 because of the 
unaffordable increasing financial burden.

Ấn bản Nội địa Diễn Đàn Thanh Niên 
Issue reserved for inside Vietnam of the Youth Forum
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Đầu tháng 4 năm 1990, khi được tin 
cuộc họp Thương Đỉnh Nga Mỹ giữa 
Tổng thống Liên Bang Xô Viết Mikhail 

Gorbachev và Tổng thống Hoa Kỳ George 
Bush sẽ diễn ra tạiHoa Thịnh Đốn từ 30 tháng 
5 đến 3 tháng 6, 1990, Tổ Chức Phục Hưng 
Việt Nam quyết định phát động chiến dịch 
“Góp Gió Thành 
Bão” để đẩy 
nhanh công 
cuộc dân chủ 
hóa tại Việt 
Nam.

Cần lưu ý đây 
là thời điểm 
chủ nghĩa CS 
đang dãy chết 
với biến cố 
Thiên An Môn 
xảy ra tại Trung 
Cộng vừa 10 
tháng trước 
(đầu tháng 6 
năm 89) và bức 
tường Bá Linh vừa 
sụp đổ tại Đông Âu 
(tháng 12, 89). Và vì lúc đó Tổ Chức còn 
sinh hoạt không công khai, chiến dịch Góp 
Gió Thành Bão được ủy thác cho Tuần Báo 
Diễn Đàn Thanh Niên, một cơ sở ngoại vi 
của Tổ Chức, phụ trách điều động.

Điểm khởi phát của chiến dịch này là bài 
quan điểm “Hãy Cùng Đốt Lên Ngọn Lửa 
Đấu Tranh” đăng trên Diễn Đàn Thanh Niên 
(DĐTN) số 169, ngày 14 tháng 4, 1990. 

Một tuần sau, trong số báo 170 ngày 21 
tháng 4 năm 1990, qua Lá Thư Chủ Nhiệm 
(lúc đó do Ông Trần Quốc Bảo đảm trách), 
DĐTN chính thức phát động chiến dịch GÓP 
GIÓ THÀNH BÃO kêu gọi đồng hương đóng 
góp tài chính để đăng một Thư Ngỏ trên nhật 
báo The Washington Post ngày Thứ Sáu, 1 

tháng 6, 1990, 
và vận động các 
đoàn thể chính 
trị, các cộng 
đồng hợp sức tổ 
chức cuộc biểu 
tình tại công viên 
La Fayette (đối 
diện tòa Bạch 
Ốc) trưa Thứ 
Bảy, 2 tháng 6 
năm 1990. 

Chiến dịch 
GGTB đã được 
sự hưởng ứng 
nồng nhiệt của 
đồng hương  

      khắp nơi. 

Hôm sau, Thứ Sáu, 2 tháng 6, cuộc biểu 
tình “NỔI LỬA” đã diễn ra tại công viên La 
Fayette, với gần 3 nghìn người tham dự, 
trong đó có phái đoàn đồng hương các tiểu 
bang do cơ sở địa phương của Tổ Chức vận 
động, đến từ những thành phố rất xa như 
Chicago, Boston, Atlanta, Myrtle Beach 
(South Carolina), đặc biệt là hai phái đoàn 
Canada với các đồng hương đến từ Toronto 
và Montreal. 

Chiến dịch 

GÓP GIÓ THÀNH BÃO

Ông Trần Quốc Bảo tại trụ sở báo The Washington Post 
Mr. Tran Quoc Bao at the office of the Washington Post
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The Harvesting Winds to Make a Storm 

campaign

S ince the beginning of April 1990, upon 
hearing of the US-Russia Summit 
between the president of the Soviet 

Union Mikhail Gorbachev and US President 
George Bush to take place in Washington 
DC from 30 May until 
3 June 1990, the 
Vietnam Restoration 
Party (VRP) decided 
to start the “Harvesting 
winds to make a storm” 
campaign to speed up 
the democratization 
process of Vietnam.

It should be noted that at 
that time Communism 
was at its deathbed in 
the aftermath of the 
Tienanmien massacre 
in Communist China 10 
months ago (beginning 
of June 89) and the 
collapse of the Berlin 
Wall in Eastern Europe 
(December 89). At 
that time, the VRP 
had not yet outed 
itself. The campaign 
was tasked to a 
front organization known as The Youth 
Forum Weekly to direct.  

The campaign was launched through an 
editorial titled “Let us light the torch of our 
struggle” published on issue no.169 of The 
Youth Forum dated 14 April 1990

One week later, in the 170th issue dated 21 

April 1990, through a letter from the CEO 
(a position then held by Mr Tran Quoc Bao) 
the Youth Forum Weekly officially launched 
the Harvesting Winds to Make a Storm 
Campaign, calling on fellow community 

members to make 
financial contributions 
towards publishing 
an open letter on the 
Washington Post on 1 
June 1990 and lobby 
political organizations, 
communities to join 
forces and organize 
a demonstration at 
La Fayette Square 
(opposite the White 
House) mid-day on 
Saturday 2 June 1990.
The campaign 
was fervently and 
widely supported by 
community members. 

Next day, Friday 2 
June, the rally 
“Lighting the torch” 
took place at the 
La Fayette Square 
with almost 3,000 

participants, among them were delegations 
from various states instigated by local cells 
of the VRP, from cities far away such as 
Chicago, Boston, Atlanta, Myrtle Beach 
(South Carolina), especially 2 delegations 
from Canada: Toronto and Montreal.

It is noted that this was a demonstration 
with the highest participants at the time. 

Các cựu dân biểu Trần Văn Thung (trái) và Nguyễn Xuân 
Bảo tuyệt thực tại cuộc biểu tình Nổi Lửa.

Former RVN Deputy Tran Van Thung (left) and Mr. Nguyen 
Xuan Bao fasting during the campaign Lighting the Torch
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Có thể nói đây là cuộc biểu tình qui tụ đông 
người Việt nhất tại Hoa Thịnh Đốn vào thời 
điểm lúc bấy giờ. Các sinh hoạt trên đã được 
báo chí và truyền hình địa phương đăng tải 
và đài VOA đã thực hiện nhiều cuộc phỏng 
vấn và phóng sự đặc biệt phát về Việt Nam.

Một thành quả sáng chói khác của chiến 
dịch “Góp Gió Thành Bão” là kết quả vượt 
bực không ngờ trước của quĩ đăng Thư Ngỏ. 
Dự trù khởi thủy của DĐTN là vận động 
cho được 22 nghìn mỹ kim đủ để đăng Thư 
Ngỏ trên nửa trang báo Washington Post. 

Thế nhưng, chỉ trong vòng hơn 5 tuần, từ 
21 tháng 4 đến 31 tháng 5, quĩ Thư Ngỏ thu 
được tổng cộng hơn 70 nghìn mỹ kim. Ngoài 
chi phi đăng Thư Ngỏ nguyên trang ngày 
1 tháng 6, số tiền còn dư đã được sử dụng 
để đăng một Thư Ngỏ thứ hai cũng trên tờ 
Post đúng ngày Quốc Hận 30 tháng 4 năm 
1991 và yểm trợ các hoạt động đấu tranh 
khác của cộng đồng. Cần nói rõ là cả hai 
Thư Ngỏ này đều đăng tải nhân danh “Cộng 
Đồng Người Việt Hải Ngoại”- ghi ở cuối thư), 
tuyệt nhiên không đề cậ p đến một cá nhân, 
đoàn thể, cơ quan, tổ chức nào.

Lá thư Chủ nhiệm tường trình thành quả
Editorial to report on campaign success 
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These activities were widely reported in 
local newspapers and TV stations and the 
VOA had conducted many interviews and 
broadcasts intended for Vietnam.

Another brilliant achievement of the 
Harvesting Winds to Make a Storm Campaign 
was the outstanding success of the fund for 
the Open Letter. The Youth Forum original 
expectation was to raise $22,000 to publish 
half a page on the Washington Post. But 
within only 5 weeks, from 21 April to 31 May, 
the Open Letter received funds exceeding 

$70,000. Besides the fees for publishing a 
full page on 1 June, the excess fund was 
used to publish a second Open Letter on the 
Post on the National Shame Day 30 April 
1991 and support other anti-communist 
activities of the community. It should be 
noted that both Open Letters were published 
on behalf of 

“The Vietnamese Community Overseas” 
at the end of the letters, not in the name 
of any individual, organization, organ or 
association.

Quang cảnh buổi gây quỹ tại San Jose, Bắc Cali, HK (6 tháng 5, 1990)
Scene of fund raising activities in San Jose, North California, USA (6 May, 1990) 

Cuộc biểu tình qui tụ đông đảo người Việt từ nhiều tiểng bang về tham dự
The rally attracted a large crowd of Vietnamese coming 

from various states to participate.
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Quang cảnh cuộc biểu tình Nổi Lửa (Washington DC, 2 tháng 6, 1990)
Scene of the rally Lighting the Torch (Washington DC, 2 June, 1990)

Lời kêu gọi phát động chiến dịch trên báo Diễn Đàn Thanh Niên
Appeal for the campaign launch published on the Youth Forum
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Thư ngỏ đăng trên The Washington Post ngày 1 tháng 6, 1990
Open letter published on the Washington Post on 1 June, 1990
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Ngày 31 tháng 7 năm 1990, nữ Dân 
Biểu Helen D. Bentley (CH, TB Mary-
land) đệ trình Hạ Viện Hoa Kỳ dự 

luật H.R.5413 về việc thành lập Đài Phát 
Thanh Á Châu Tự Do. 

Dự luật này được 14 Dân Biểu khác đồng 
bảo trợ, gồm: Dymally (DC, CA), Byron 
(DC, MD), Saiki (CH, HI), Wolf (CH, VA), 
Dornan (CH, CA), Livingston (CH, LA), 
Scheuer (DC, NY), Pelosi (DC, CA), Rohr-
bacher (CH, CA), Walsh (CH, NJ), Blaz 
(CH, GU), Robinson (CH, AR), Ros-Lehti-
nen (CH, FL) va Miller (CH, WA).

Nhận thức tầm quan trọng của vũ khí 
truyền thông nói riêng và sách lược tuyên 
truyền nói chung, Tổ Chức Phục Hưng 
Việt Nam quyết định vận động ủng hộ dự 
luật H.R.5413. Vì lúc đó Tổ Chức không 
hoạt động công khai, Tổng Đoàn Thanh 
Niên Phục Hưng Việt Nam (TNPHVN), 
một đoàn thể ngoại vi, được ủy thác thực 
hiện công tác này. Kết quả là Chiến dịch 
“TIẾNG GỌI TỰ DO” đã được Tổng Đoàn 
phát động ngày 21 tháng 8, 1990. 

Thực hiện kế hoạch vận động trên, với 
sự hỗ trợ của Tuần Báo Diễn Đàn Thanh 
Niên, Tổng Đoàn TNPHVN đã tổ chức 
nhiều buổi hội thảo, thuyết trình tại các địa 
phương: Little Saigon, Los Angeles, Riv-
erside, San Diego (Nam Cali), San Jose 
(Bắc Cali), Denver (Colorado), Houston 
(Texas), Washington DC. Các Đoàn địa 
phương của Tổng Đoàn cũng phân phối 
hơn 46 nghìn truyền đơn kêu gọi đồng 
hương tích cực tham gia chiến dịch, viết 

thư vận động các giới chức dân cử tại địa 
phương ủng hộ. 

Chiến dịch Tiếng Gọi Tự Do được đẩy mạnh 
sau khi Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam công 
khai hoạt động vào tháng 3 năm 1991. Trong 
các buổi lễ công khai hóa, qua bài phát biểu 
để phát động Phong trào Tranh đấu Đòi 
Bầu Cử Tự Do tạiViệt Nam, ông Trần Quốc 
Bảo, Chủ tịch Tổ Chức, đã khẳng định “Đài 
Á Châu Tự Do sẽ là một phương tiện không 
thể thiếu được trong công cuộc đấu tranh đòi 
bầu cử tự do tại Việt Nam”.
Tháng 9 năm 1991, một phái đoàn của Tổ 
Chức đã viếng thăm DB Helen Bentley, tác 
giả Dự luật H.R.5413, tại Hạ Viện Hoa Kỳ và 
bàn thảo kế hoạch vận động ủng hộ Dự luật. 
Trong dịp này, phái đoàn cũng đã tiếp xúc 
vận động sự ủng hộ một số dân biểu các địa 
phương có đông người Việt cư ngụ.

Cũng trong mục tiêu vận động thành lập Đài 
ACTD, ngày 7 tháng 5 năm 1992, Ông Trần 
Quốc Bảo đã tham dự buổi điều trần do Ủy 
Ban Hỗn Hợp Lập Pháp và Hành Pháp Hoa 
Kỳ nghiên cứu dự án đài phát thanh ACTD tổ 
chức tại Los Angeles. Trong dịp này, sau khi 
nhấn mạnh đến nhu cầu và ích lợi của một 
đài phát thanh có chức năng như Đài ACTD, 
ông đã nêu trường hợp Đài Tiếng Nói Tự Do 
Mạc Tư Khoa do Tổ Chức phối hợp thực hiện 
và sẽ phát thanh vào tháng 7 sắp tới, như là 
một thí dụ cụ thể của nỗ lực này.

Mặc dù có sự tích cực vận động của Tổ Chức 
Phục Hưng Việt Nam, cũng như của nhiều tổ 
chức, đoàn thể Việt Nam khác, chính yếu là 
Ủy Ban Vận Động Thành Lập Đài Á Châu Tự 

Chiến dịch 

Tiếng gọi tự do
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On 30 July 1990, Representative Helen 
D. Bentley (Rep, Maryland) submitted to 
the US House of Representatives a bill 

known as the H.R.5413 bill on the establish-
ment of Radio Free Asia.

This bill was co-sponsored by 14 other 
representatives including: Dymally (Dem, 
CA), Byron (Dem, MD), Saiki (Rep, HI), 
Wolf (Rep, VA), Dornan (Rep, CA), Living-
ston (Rep, LA), Scheuer (Dem, NY), Pelosi 
(Dem, CA), Rohrbacher (Rep, CA), Walsh 
(Rep, NJ), Blaz (Rep, GU), Robinson (Rep, 
AR), Ros-Lehtinen (Rep, FL) va Miller (Rep, 
WA).

Being aware of the importance of mass me-
dia as a political means and general strate-
gy, the VRP decided to campaign in support 
of the H.R. 5413 bill. Due to the fact that 
at that time, the organization had not yet 
“outed” its activities, its front organization 
the Federation of Vietnamese Restoration 
Youth (the Federation) was tasked with this 
mission. The result was the “CALL FOR 
FREEDOM CAMPAIGN” launched by the 
Federation on 21 August, 1990. 

To implement the agenda of the above cam-
paign and with the support of the weekly 
magazine the Your Forum, the Federation 
organized meetings, speeches in local ar-
eas such as Little Saigon, Los Angeles, Riv-
erside, San Diego (South California), San 
Jose (North California), Denver (Colorado), 
Houston (Texas), Washington DC.
Local units of the Federation also distrib-

uted more than 46,000 flyers appealing to 
community members to actively participate 
in the campaign, write to their elected repre-
sentatives at local levels to support.

The Call for Freedom Campaign was given 
added momentum after the VRP had “out-
ed” its activities in March 1991. During its 
outing ceremony, through his speech to pro-
mote the Movement for Free Elections in 
Vietnam, Mr. Tran Quoc Bao affirmed: “Ra-
dio Free Asia will be a sine qua non means 
in the struggle for free elections in Vietnam”
In September 1991, a delegation of the 
VRP visited Representative Helen Bentley, 
author of the H.R.5413 bill, at the premis-
es of the US House of Representatives and 
discussed plans to support the bill. On this 
occasion, the delegation met and sought 
support from a number of representatives in 
areas inhabited by numerous Vietnamese.
Also to promote support for the establish-
ment of Radio Free Asia, on 7 May 1992, Mr 
Tran Quoc Bao took part in a talk organized 
by a joint Legislative and Executive Commit-
tee to study the Radio Free Asia Project in 
Los Angeles. On this occasion, after having 
emphasized the need for and benefits of the 
role of an organization the like of Radio Free 
Asia, he cited Radio the Voice of Freedom 
from Moscow co-organized by the VRP and 
to be aired afterwards in July, as an example 
of such an endeavor.

Despite the campaign by the VRP and oth-
er Vietnamese organizations, essentially 
the Indochinese Committee for Radio Free 
Asia (founded by Professor Nguyen Thanh 

T H E   C A L L   F O R   F R E E D O M 

campaign
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Do (do GS Nguyễn Thanh Trang thành lập 
năm 1992 tại San Diego) và Nghị Hội Người 
Việt Toàn Quốc Hoa Kỳ, nhưng phải chờ đến 
mùa Thu năm 1996, Đài Á Châu Tự Do mới 
chính thức “lên tiếng” với buổi phát thanh đầu 
tiên bằng Hoa ngữ ngày 22 tháng 9. Chương 
trình Việt ngữ bắt đầu phát thanh vào dịp Tết 
Đinh Sửu, đầu tháng 2 năm 1997, và là một 
trong bảy ngôn ngữ của Đài Á Châu Tự Do.

Tài liệu giới thiệu dự luật thành lập Đài Á Châu Tự Do
Document to introduce the bill for the establishment of Radio Free Asia

Phái đoàn đại diện cộng đồng Việt Nam điều trần trước Hội đồng Phát thanh Hoa Kỳ
The Broadcasting Board of Governors Los Angeles, tháng 1, 1991)

The Vietnamese community delegation presentation before The Broadcasting Board 
of Governors (Los Angeles, tháng 1, 1991)

TĐTNTCVN phát động chiến dịch Tiếng Gọi Tự Do 
(báo Diễn Đàn Thanh Niên, 21 tháng 8, 1990)

The Federation of Young Vietnamese Volunteers 
launching the Call for Freedom Campaign 
(Youth Forum magazine, 21 August, 1990)
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Trang in 1992 in San Diego) and the Na-
tional Congress of Vietnamese Americans, 
it took until the Fall of 1996 for Radio Free 
Asia to commence its broadcasts with the 
first broadcast in Chinese on 22 September. 
The Vietnamese Program began in the New 
Year of the Water Buffalo at the beginning of 
February, 1997 and was one of seven lan-
guages of Radio Free Asia.

Quang cảnh buổi gây quỹ tại Washington DC (Tháng 1 năm 1992)
Scene of fund raising activities in Washington DC (January 1992)

Tài liệu vận động chiến dịch TGTD
Document to promote the Call for Freedom Campaign
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Quang cảnh buổi gây quỹ tại Chicago, Illinois
Scene of fund raising activities in Chicago, Illinois

Quang cảnh buổi gây quỹ tại Dallas, TX
Scene of fund raising activities in Dallas, TX

Quang cảnh buổi gây quỹ tại Denver, Colorado
Scene of fund raising activities in Denver, CO
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHỌN LỌC 
VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG

CỦA 

TỔ CHỨC PHỤC HƯNG VIỆT NAM
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SELECTED PHOTOGRAPHS OF ACTIVITIES
by 

The VIETNAM RESTORATION PARTY
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Quang cảnh Đại Hội của Tổ Chức lần thứ XX 
(Dallas, Texas, tháng 10, 2016)

Bìa hồ sơ một số Đại Hội 

View of the 20th Congress of the Vietnam Restoration Party 
(Dallas, Texas, October 2016)

File covers of some Congresses
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Bìa hồ sơ một số Khóa Huấn Luyện File covers of some Training Sessions

Quang cảnh Khóa Huấn Luyện Đồng Tâm 
(Los Angeles, tháng 12 năm 1984) 

View of the Dong Tam Training Session 
(Los Angeles, December 1984)
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Hình bìa một số nguyệt san Ngày Về, 
cơ quan ngôn luận của Tổ Chức 

Cover pictures of some issues of Ngay Ve
or monthly journal “Day of Home Coming”
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Quang cảnh các buổi lễ Công Khai Hóa Tổ Chức tại 
Washington DC ngày 23 tháng 3, 1991 (trên) và 
Little Saigon, Nam Cali, 24 tháng 3, 1991 (dưới) 

Scene of the Official Outing of Activities Ceremony in 
Washington DC on 23 March, 1991 (above) and 

Little Saigon, South California, 24 March, 1991 (below)
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Đại Hội Kỳ 4 của Tổng Đoàn Thanh Niên Thiện Chí VN 
và Lực Lượng Người Việt Quốc Gia (Nam Cali, 1985) 

4th Congress of the Federation of Young Vietnamese Volunteers 
and Vietnam Nationalist Forces (South California, 1985)

Quang cảnh buổi trình diễn văn nghệ 
của Tổng Đoàn và Lực Lượng (Denver, 1983)

View of Gala night organized by the Federation of Young Vietnamese 
Volunteers and Vietnam Nationalist Forces (Denver, 1983)
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Đoàn Thanh Niên Thiện Chí Dallas, Texas The Dallas Chapter of the Federation 
of Young Vietnamese Volunteers, Texas

Đoàn Thanh Niên Thiện Chí Victoria, Úc The Victorian Chapter of the Federation 
of Young Vietnamese Volunteers, Australia
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Trung Tâm Việt Ngữ VĂN LANG San Jose, California. 
Quang cảnh lễ mãn khóa tháng 6 năm 1983 (trên) và 

tháng 6 năm 2017 (dưới

The Van Lang Vietnamese Language Center , San Jose, 
California - Scene of graduation ceremony 
June 1983 (Above) and June 2017 (Below)
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HỘI PHỤ NỮ ÂU CƠ The Federation of Vietnamese Au Co Women
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Vận động thành lập Đài Á CHÂU TỰ DO
Quang cảnh buổi gây quỹ Nam Cali (tháng 1, 1990 - trên) 

Dân biểu Helen Blentley, tác giả dự luật thành lập Đài 
trong buổi gây quỹ ở Washington DC (tháng 2, 1990, dưới)

Campaign to Establish Radio Free Asia
Scene of the fund raising dinner in South California 

(January 1990- Above)
Representative Helen Bentley, author of the Bill 

to establish Radio Free Asia, during fund raising dinner 
in Washington DC (February 1990- Below)
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Đài Phát Thanh TIẾNG NÓI TỰ DO 
Buổi ra mắt tại Nam Cali (tháng 10, 1992- trên); 

gây quỹ tại Washington DC (tháng 11, 1992- dưới) 

Radio The Voice of Freedom
The Launch Ceremony in South California (October, 
1992- Above); Fund raising in Washington DC (No-

vember, 1992- Below)
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Bích chương giới thiệu Đài phát thanh 
DIỄN ĐÀN DÂN CHỦ Poster promoting Radio Forum for Democracy
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Phong Trào Tranh Đấu Đòi BẦU CỬ TỰ DO  Hội 
thảo tại Nam Cali (tháng 8 năm 1991, trên) 

tại Sydney, Úc (tháng 9 năm 1991). 

The Movement to Demand Free Elections for VN 
Conference in South California (August 1991- Above)

In Sydney, Australia (September, 1991)
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Phái đoàn Người Việt Tự Do diện kiến Tổng thống 
Vaclv Havel, Cộng Hòa Tiệp (Praha, tháng 9, 1995) 

Delegation of Free Vietnamese given an audience 
by President Vaclv Havel,  Czech Republic 

(Praha, September, 1995)

Tiếp xúc đại diện tổ chức Cuban American  
National Foundation (Miami, tháng 8, 1993)

Tiếp xúc đại diện tổ chức Cuban American  
National Foundation (Miami, tháng 8, 1993)
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Hội kiến Bộ Trưởng Nội Vụ Cộng Hòa Tiệp 
(Praha, tháng 3, 1994) 

Audience with the Minister for Internal Affairs,  
Czech Republic (Praha, March 1994)

Thăm viếng Quốc Hội Ba Lan 
(Warsaw, tháng 8, 1992)

Visiting the Polish Parliament 
(Warsaw, August 1992)
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Quang cảnh Khóa Huấn Luyện Dấn Thân của LLCQ 
(San Jose, tháng 10 năm 2014)

View of the Political Training Session “Dan Than” 
of the Vietnam Democracy Federation (San Jose, October 2014)

Buổi tiếp tân đánh dấu 6 năm phát sóng của Đài 
ĐÁP LỜI SÔNG NÚI (Little Saigon, tháng 5, 2017) 

Gala Night marking 6 years of broadcasting 
by Vietnam Democracy Radio (Little Saigon, May, 2017)
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T rong dịp này, Tổ 
Chức Phục Hưng 
Việt Nam đã phổ 

biến “Lời Kêu Gọi” gởi 
đồng bào trong và ngoài 
nước, bằng Việt và Anh 
ngữ, trong đó xác định 
“chiến lược đấu tranh 
của Tổ Chức Phục Hưng 
Việt Nam là phối hợp tạo 
áp lực chính trị và kinh 
tế từ phía quốc tế lẫn từ 
những thành phần dân 
chủ tiến bộ trong nước, 
đặc biệt là các cán bộ, 
đảng viên CS thức tỉnh, 
để đẩy thành phần lãnh 
đạo Hà Nội ngoan cố ra 
khỏi quyền lực, đưa đến 
một chế độ chính trị đa 
đảng qua bầu cử tự do”.

Các buổi lễ công khai 
hóa Tổ Chức Phục 

Hưng Việt Nam đã được 
các cơ quan truyền 
thông loan tải rộng rãi, 
trong đó gồm cả đài 
VOA và nhật báo The 
Washington Times, kể 
cả Báo Quân Đội Nhân 
Dân của csVN số ra 
ngày 15/4/1991, trong 
bài “Vài nét về toàn 
cảnh của một chiến dịch 
chống phá chúng ta”, ký 
tên Phan Hải Hà, đã viết, 
“Và mới đây, hòa nhịp 
với cuộc tiến công trên 
mặt trận tư tưởng chính 
trị, ngày 23-3 tại Wash-
ington và ngày 24-3 
tại California, Tổ Chức 
Phục Hưng Việt Nam ra 
mắt đồng bào hải ngoại 
và chính thức phát động 
chiến dịch đòi tuyển cử 
tự do tại Việt Nam”. 

Tổ Chức

PHỤC HƯNG VIỆT NAM
công khai hóa hoạt động

Sau 12 năm sinh hoạt mật, tháng 3 năm 1991, Tổ Chức Phục Hưng Việt 
Nam quyết định “công khai hóa hoạt động” để đẩy mạnh công cuộc đấu 
tranh giải thể chế độ CS tại Việt Nam. Việc công khai hóa đã được tiến 

hành qua hai buổi lễ long trọng, một tại Hoa Thịnh Đốn và một tại Orange 
County, Nam Cali, Hoa Kỳ. Tại mỗi nơi đều có hơn 400 quan khách tham 
dự, trong đó có đông đảo đại diện các đoàn thể cộng đồng, báo giới, một 
số thân hữu, giới chức Hoa Kỳ và phái đoàn Cộng Đồng Lào do tướng Vang 
Pao hướng dẫn.

Folder Công Khai Hóa Tổ Chức PHVN
Official outing of activities folder of the Vietnam 

Restoration Party (VRP)
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On this occasion, the Organization dis-
seminated the “Call” to the Vietnamese 
people in Vietnam and overseas, in both 

V i e t n a m -
ese and 
E n g l i s h , 
in which it 
was stated 
“the Orga-
n i za t i on ’ s 
Strategy is 
to combine 
political and 
e c o n o m i c 
p r e s s u r e 
from the in-
te rna t ion-
al side and 
from the 
progressive democratic 
components inside the 
country, especially the cadres and Commu-
nist Party members who are awakened, to 
edge the recalcitrant Hanoi leadership out of 
power, leading to a multi-party-political sys-
tem through free elections.”

Public ceremonies to publicize the Organiza-

tion were widely circulated by media organi-
zations, including VOA and The Washington 
Times, even the People’s Army newspa-

per  of the 
Vietnamese 
C o m m u -
nist Party 
dated April 
15th, 1991, 
in the arti-
cle “A Brief 
Overview of 
an Anti-US 
Campaign”, 
signed by 
Phan Hai 
Ha, he 
wrote, “And 
recently, in 

harmony with the at-
tack on our political 

ideology front, on March 23rd in Washing-
ton and March 24th in California, the Viet-
nam Restoration Party launched its opera-
tion with overseas compatriots and officially 
launched the campaign for free elections in 
Vietnam.” 

Official outing of activities of 

The VIETNAM RESTORATION PARTY

A fter 12 years of operating secretively, in March 1991, the Vietnam Res-
toration Party (“Organization”) decided to “publicize its activities” to pro-
mote the dissolution of communist regime in Vietnam. Publicity was 

conducted through two solemn ceremonies, one in Washington DC, and the 
other in Orange County, Southern California, USA. More than 400 guests 
attended each event, including representatives of community groups, the 
media, friends, US officials, and the Lao community delegation headed by 
General Vang Pao.

Tổ chức phát động chiến dịch Bầu Cử Tự Do
The VRP’s launch of the Free Election Campaign
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Phóng ảnh vài bao The W
ashington Tim

es ngày 22 tháng 3, 1991 

tường thuật buổi lễ Công Khai Hóa

Photograph of the article by the W
ashington Times of 22 M

arch, 1991 

reporting on the Official Outing of activities
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Chiến dịch vận động này khởi diễn với 
cuộc Hội Thảo mở màn tại San Jose, 
Bắc California, Hoa Kỳ, ngày 29 tháng 6, 

1991. Hơn 300 đồng hương đã tham dự buổi 
sinh hoạt tổ chức tại hội trường Issac New-
ton Center. Buổi hội thảo do Ông Ngô Quốc 
Sĩ điều hợp với thành phần diễn giả, ngoài 
Ông Trần Quốc Bảo trình bày đề tài “Nhu 
cầu tranh đấu đòi bầu 
cử tự do cho Việt Nam”, 
còn có LS Trần Minh 
Đức, chủ tịch Hội luật 
gia VN, với đề tài “Khía 
cạnh pháp lý của vấn 
đề bầu cử tự do”, và GS 
Bùi Văn Phú với đề tài 
“Kinh nghiệm bầu cử ở 
Đông Âu”. 

Cũng các diễn giả này 
đã tham dự buổi hội 
thảo tại Hoa Thịnh Đốn 
vào ngày 27 tháng 7, 
1991 tại hội trường 
khách sạn Holiday Inn, 
trên đường Fairfax, Vir-
ginia, qui tụ hơn 200 
đồng hương, đại diện 
báo giới,các đoàn thể 
và cộng đồng. 

Buổi hội thảo tại Lit-
tle Saigon tổ chức 
vào ngày 11 tháng 8/ 
1991 tại Anaheim Community Center qui tụ 
hơn 400 đồng hương. Đặc biệt, thuyết trình 
đoàn buổi hội thảo này có sự tham dự của 
Tiến Sĩ Nguyễn Tiến Ích trình bày đề tài kinh 
nghiệm bầu cử tại Đông Âu. 

Trước đó, vào ngày 10 tháng 8, một buổi hội 
thảo tương tự đã được tổ chức tại San Diego, 
thành phố cực Nam của tiểu bang California. 

Rời Hoa Kỳ, phái đoàn Tổ Chức đã qua Úc 
tham dự hai buổi hội thảo tại Sydney (NSW) 
ngày 17 tháng 8 và Melbourne (VIC) ngày 
24 tháng 8/ 1991. Đây cũng là dịp để giới 

thiệu Tổ Chức Phục 
Hưng Việt Nam với 
cộng đồng người Việt 
tại Úc. 

Về lại Hoa Kỳ, Tổ Chức 
đã tiếp tục quảng bá 
phong trào Tranh Đấu 
Đòi Bầu Cử Tự Do cho 
Việt Nam tại Dallas 
(Texas) ngày 14 tháng 
9 và Denver (Colorado) 
ngày 28/9/1991. 

Đầu tháng 10/1991, 
phái đoàn Tổ Chức 
qua Âu Châu để vừa ra 
mắt đồng hương, vừa 
vận động và quảng bá 
Phong trào Tranh Đấu 
Đòi Bầu Cử Tự Do cho 

Việt Nam. Mở đầu 
chuyến công tác là 
buổi hội thảo tại Paris, 
tổ chức vào trưa ngày 
19 tháng 10, tại hội 

trường Association Paroissiale St Hippolyte, 
thuộc quận 13. 

Rời Paris, phái đoàn Tổ Chức đã qua Đức 
tham dự buổi Hội thảo tại Frankfurt vào chiều 

Phong Trà o Tranh Đấ u 

ĐÒ I BẦ U CỬ  TỰ  DO

Poster quảng bá Phong trào Tranh Đấu Đòi Bầu Cử 
Tự Do Cho Việt Nam

Poster to promote the Movement to Demand 
Free Elections Campaign for Vietnam
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The Movement 
To Demand Free Elections

This campaign launch took place with 
the opening conference in San Jose, 
Northern California, USA, on June 29th, 

1991. More than 300 compatriots attended 
activities held at the Issac Newton Center. 
The seminar was coordinated by Mr. Ngo 
Quoc Si with various speakers. In addition 
to Mr. Tran Quoc Bao presented the subject 

“The need 
for the 
s t r ugg le 
for free 
elections for Vietnam”, Lawyer Tran Minh 
Duc, Chairman of the Vietnamese Lawyers 
Association to speak on the subject “Legal 
aspects of the issue of free elections”, and 
Mr. Bui van Phu on the subject of “Experience 
of elections in Eastern Europe”. 

These speakers had also attended the 
seminar in Washington DC, on July 
27th, 1991 at the Holiday Inn, in Fairfax 
Street, Virginia, attended by more than 
200 compatriots, media representatives, 
organizations and communities. 

The seminar in Little Saigon held on August 
11th, 1991 at the Anaheim Community 
Center was attended by more than 400 
compatriots. In particular, the speakers’ 
team of this seminar included Dr. Nguyen 
Tien Ich who spoke on the subject of election 
experience in Eastern Europe. 

Earlier, on 10 August, 
a similar seminar was 
held in San Diego, the 
southern city of the 
State of California. 

Leaving the United 
States, the delegation 
of the Vietnam 
Restoration Party 
traveled to Australia 
and attended the two 
seminars in Sydney 

(NSW) on August 17th, and 
Melbourne (VIC) on August 24th, 
1991. This was also the occasion to 
introduce the Vietnam Restoration 

Party to the Vietnamese community in 
Australia. 

Returning to the United States, the Vietnam 
Restoration Party has continued to promote 
the Movement to Demand Free Elections for 
Vietnam in Dallas (Texas) on 14 September, 
1991, and Denver (Colorado) on 28 Sep-
tember, 1991. 

Beginning of October 1991, the VRP dele-
gation went to Europe to publicize activities 
to compatriots to promote the Movement to 
Demand Free Elections for Vietnam. This 

Quang cảnh một buổi học tập nội bộ TCPHVN 
về Phong trào TĐĐBCTD

Scene of internal political training of the VRP 
relative to the Movement to Demand Free Elections
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ngày 26 tháng10, và hôm sau, tại Berlin. Tại 
hai nơi, đồng hương, trong đó có một số sinh 
viên và công nhân Việt Nam xuất khẩu lao 
động tại Đông Đức, đã tích cực tham gia trao 
đổi, đóng góp ý kiến rất sôi nổi. Sau Đức, 
phái đoàn đã đến Bắc Âu để nói chuyện với 
cộng đồng người Việt tại thành phố Oden, 
Đan Mạch. Nhiều đồng hương ở các thành 
phố xa đã lái xe nhiều tiếng đồng hồ để tham 
dự buổi hội thảo đặc biệt này.

Kết thúc chuyến đi Âu Châu hơn 3 tuần của 
phái đoàn Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam với 
cuộc hội thảo tại Bruxelles ngày 6 tháng 11/ 
1991. Buổi sinh hoạt này do Hội Cựu Quân 
Nhân tại Vương Quốc Bỉ yểm trợ tổ chức, qui 
tụ đông đảo người Việt cư ngụ tại địa phương 
và một số đến từ Liège.

Về lại Hoa Kỳ, Tổ Chức đã tiếp tục quảng 
bá phong trào Tranh Đấu Đòi Bầu Cử Tự Do 
cho Việt Nam tại Myrtle Beach (S. Caroli-
na) ngày 16 tháng 11. Chiến dịch vận động 
và quảng bá Phong trào Tranh Đấu Đòi Bầu 
Cử Tự Do cho Việt Nam trong năm 1991 kết 
thúc với cuộc hội thảo chính trị tổ chức tại 
Toronto, Canada, vào ngày 23 tháng 11/ 
1991. Cuộc hội thảo này cũng do Hội Cựu 
Quân Nhân Toronto yểm trợ tổ chức.

Song song với nỗ lực vận động trong cộng 
đồng người Việt hải ngoại, Phong trào Tranh 
Đấu Đòi Bầu Cử Tự Do cho Việt Nam đã 
quảng bá về nội địa bằng nhiều phương thức 
như thư tín, fax, vv... Đài VOA cũng đã nhiều 
lần phỏng vấn đại diện của chúng ta về công 
cuộc vận động này của Tổ Chức Phục Hưng 
Việt Nam.

Buổi Hội thảo tại Melbourne, Úc Châu
Conference in Melbourne, Australia

Buổi Hội thảo tại Đan Mạch
Conference in Denmark
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mission started with a seminar in Paris, held 
on October 19th at noon, in the Hall of Asso-
ciation Paroissiale St. Hippolyte, District 13. 
Leaving Paris, the delegation of the Vietnam 
Restoration Party came to Germany and 
participated in the seminar in Frankfurt on 
26 October, and on the next day, in Berlin. 
In two places, compatriots, including some 
students and exported Vietnam laborers in 
East Germany, actively and fervently partic-
ipated in the exchange of ideas. After Ger-
many, the delegation came to Northern Eu-
rope to talk with the Vietnamese community 
in Oden, Denmark. Many compatriots from 
remote cities drove many hours to attend 
this special seminar.

The European trip ended more than 3 
weeks latter, with the delegation of the Viet-
nam Restoration Party at the seminar in 
Brussels on 6 November, 1991. This activity 
was supported by Association of Republic of 
Vietnam Ex-Servicemen in the Kingdom of 

Belgium and attracted numerous Vietnam-
ese residents locally and also coming from 
Lìege.

Returning to the United States, the Vietnam 
Restoration Party has continued to promote 
the Movement to Demand Free Elections 
for Vietnam in Myrtle Beach (S. Carolina) 
on 16 November. The campaign to promote 
the Movement to Demand Free Elections for 
Vietnam in the year 1991 ends with a politi-
cal conference held in Toronto, Canada, on 
23 November, 1991. This conference was 
also organized by the Toronto Republic of 
Vietrnam Ex Servicemen’s Association.

Parallel with the efforts of the Vietnamese 
community overseas, the Movement to De-
mand Free Elections for Vietnam promot-
ed its activities inside Vietnam via methods 
such as mail, fax, etc. Radio VOA also re-
peatedly interviewed our representatives 
about this movement of the Vietnam Resto-
ration Party.

Bài báo trên tờ The Orange County Register, 12 tháng 8 năm 1991
Article in The Orange County Register, 12 August 1991
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Buổi Hội thảo tại Chicago, IL, Hoa Kỳ
Conference in Chicago, IL, USA

Buổi Hội thảo tại Montreal, Canada
Conference in Montreal, Canada



90    kỷ yếu 40 năm PHỤC HƯNG 

Quang cảnh một buổi học tập nội bộ TCPHVN về Phong trào TĐĐBCTD
Scene of internal political training of the VRP relative to the Movement 

to Demand Free Elections

Quang cảnh buổi Hội thảo tại Little Saigon, Nam Cali, Hoa Kỳ
Scene of the conference in Little Saigon, South California, USA
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Đài Phát Thanh 

TIẾNG NÓI TỰ DO 
Từ Mạc Tư Khoa

Ngày 20 tháng 7 năm 1992, vào lúc 9 giờ 
tối, dân chúng Việt Nam  đã  vô cùng  
ngạc  nhiên  và  thích  thú  khi nghe 

những tin tức và bình luận lên án  chế  độ  
CSVN  phát  đi  trên  làn sóng ngắn (SW) 19 
mét tức 15,580 kilô chu kỳ. Đó là buổi phát 
thanh đầu tiên của Đài Tiếng Nói Tự Do, 
một chương trình phát 
thanh từ Mạc Tư Khoa 
hướng về Việt Nam, 
liên tục hàng đêm, từ 
9 đến 10 giờ tối.

Trong cuộc họp báo 
ra mắt Đài TNTD với 
báo chí quốc tế, tổ 
chức tại Trung Tâm 
Ký Giả Thành Phố, số 
8 đường Suvorovski, 
Mạc Tư Khoa, vào 
chiều ngày 4 tháng 
8 năm 1992, tuyên 
bố trước 50 phóng 
viên, ký giả quốc tế, 
Ông Trần Quốc Bảo 
cho biết rất tin tưởng 
sự hiệu quả của Đài 
trong việc tạo áp lực 
buộc chế độ CSVN 
phải lùi bước, chấp nhận bầu cử tự do.

Thực   hiện   quan   điểm này, phái đoàn Tổ 
chức PHVN  sau  khi  rời  Mạc Tư  Khoa  sau  
cuộc  họp báo  ra  mắt  Đài,  đã  đến Tây Âu 
để tường trình công tác phát thanh này cùng  

đồng  hương.  Các buổi sinh hoạt giới thiệu 
Đài đã được tổ chức tại Paris ngày 12 tháng 
8, 1992. Hôm sau phái đoàn tới Bỉ và ngày 
14 tháng 8, phái đoàn đến Hambourg,  Đức  
Quốc.  Trong  thời  gian  ở  Âu Châu, phái 
đoàn đã trả lời phỏng vấn của Đài RFI (phát 
thanh ngày 16 tháng 8 về VN) và một số báo 

chí ngoại quốc, trong 
đó có tờ Hamburger 
Abendblatt ở Đức (số 
ra ngày 18 tháng 8, 
92).
Tại Hoa Kỳ, Tổ chức 
PHVN đã tổ chức buổi 
họp báo vào sáng 
ngày 30 tháng 8 năm 
1992 để chính thức  
giới  thiệu  Đài  TNTD  
với  đồng  hương  tại 
Little Saigon, thủ phủ 
người Việt tỵ nạn. 
Cũng trong buổi họp 
báo này, Ủy Ban Yểm 
Trợ Đài Tiếng Nói Tự 
Do Mạc Tư Khoa đã 
ra mắt với cựu Phó 
Đề đốc Đặng Cao 

Thăng làm Chủ tịch và 
Ông Vũ Quang Ninh, 

nguyên quản đốc các đài Quân Đội và đài 
Tiếng Nói Tự Do trước 75, phó Chủ tịch phụ 
trách kỹ thuật và chương trình.

Tiếp đó, các Ban Yểm Trợ địa phương đã 
lần lượt ra đời: Nam Cali, Bắc Cali, Seattle, 

Poster giới thiệu Đài TNTD #1
Poster introducing Radio The Voice of Freedom #1
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On 20 July 1992 at 9PM, Vietnamese 
folks were extremely surprised and 
happy to hear news and commentaries 

condemning the Communist Party of Vietnam 
on shortwaves 19 metres or 15,580 Khz. 
That was the first broadcast of Radio The 
Voice of Freedom, a radio broadcast program 
from Moscow 
to Vietnam, 
continuously each 
night, from 9PM to 
10 PM.

In the press 
conference to 
introduce to 
international media 
outlets Radio The 
Voice of Freedom, 
organized at the 
City Press Centre, 
at 8 Suvoroski 
Street, Moscow, 
in the afternoon 4 
August 1992, before 
50 international 
journalists, Mr Tran 
Quoc Bao declared his 
trust in the effectiveness of the radio program 
to pressure the Vietnamese communists to 
give in, organize free elections. 

For that purpose, the delegation left 
Moscow after the press conference and 
went to Western Europe to report on their 

broadcasting work to community members. 
Activities to introduce the radio program 
were organized in Paris on 12 August, 1992. 
Next day the delegation arrived in Belgium 
and on 14 August, they reached Hambourg, 
Germany. During their time in Europe, the 
delegation answered questions from Radio 

RFI (broadcasted 
to Vietnam on 16 
August) and a 
number of foreign 
media, including, 
among others, 
the Hamburger 
Abendblatt in 
Germany (Issue of 
18 August 92).
 
In the USA, the 
VRP organized a 
press conference 
on 30 August 
1992 to officially 
introduce the Voice 
of Freedom to 
fellow Vietnamese 

in Little Saigon, capital 
of the Vietnamese 

Community. Also during this press 
conference, the Committee to support 
the Voice of Freedom from Moscow was 
introduced with former Vice-Admiral Dang 
Cao Thang as chairman and Mr Vu Quang 
Minh, former director of Military Radios and 
the Voice of Freedom Radio before 1975 of 

Radio 
THE VOICE OF FREEDOM 

from Moscow

Poster giới thiệu Đài TNTD #2
Poster introducing Radio The Voice of Freedom #2
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Denver, Houston, Dallas, Hoa Thịnh Đốn, 
Chicago, Pháp, Đức, Sydney, Melbourne 
(Úc),.. Các sinh hoạt gây quĩ yểm trợ Đài đã 
được thực hiện tại nhiều địa phương, trong 
đó phải kể buổi dạ tiệc gây quĩ tổ chức tại 
Houston vào đầu tháng 10/92 đã thu về cho 
quĩ yểm trợ gần 20 nghìn mỹ kim, một kỷ lục 
về số thu vào thời điểm lúc bấy giờ.

Nhưng nếu cộng đồng người Việt hải ngoại 
yểm trợ càng mạnh thì CSVN càng tìm cách 
chống phá Đài  TNTD/MTK. Đặc biệt, không  
phải  chỉ Hà Nội, mà cả Bắc Kinh cũng tìm 
cách ngăn chận TNTD! Trung Cộng muốn 
triệt hạ Đài vì sợ các nhóm Trung Hoa chống 
đối cũng bắt chước thuê đài MẠC TƯ KHOA 
phát thanh về Hoa Lục. Vì vậy, ngày 22 tháng 
7, 92, tức chỉ 2 ngày sau buổi phát thanh đầu 
tiên của TNTD, Trung Cộng đã gửi cho Bộ 
Ngoại Giao Nga một công hàm chính thức 
phản  đối  việc Nga cho  phép  TNTD loan 
đi  từ MTK, cho rằng chương trình này là kế 
hoạch của “người Việt lưu vong” nhằm tạo 
sự bất ổn cho một nước lân bang của TC 
và dự đoán “những nhóm lưu vong khác” sẽ 
bắt chước làm theo. Công hàm này đã minh 
thị yêu cầu chính quyền Nga cấm chỉ những 
hoạt động của “các nhóm lưu vong” liên hệ 
đến  Trung  Cộng,  Bắc  Hàn  và  Việt  Nam  
trong phạm vi lãnh thổ Nga.

Phản ứng chống đối của CSVN dĩ nhiên 
mạnh mẽ hơn vì Hà Nội là đối tượng trực 
tiếp của Đài TNTD. Ngay khi tuần báo U.S. 
News & World Report số ra ngày 6 tháng 
7-92 loan tin và sau đó nhiều tờ báo Nga 
trích đăng lại kế hoạch phát thanh TNTD, tòa 
đại sứ CSVN tại Mạc Tư Khoa đã tung cán 
bộ gián điệp (thuộc tổ C4) thăm dò, điều tra 
để tìm biết những nhân sự Việt Nam và Nga 
liên hệ đến dự án này. Và mặc dù đã tìm mọi 
cách, vừa mua chuộc, vừa hăm dọa để gây 
trở ngại, Hà Nội đã không thành công trong 
việc ngăn chận kế hoạch phát thanh TNTD. 

Khi biết tin Đài sẽ phát vào ngày 20 tháng 
7, sứ quán CSVN đã gửi kháng thư đến Bộ 
Ngoại Giao Nga phản đối với lý do “vi phạm 
chủ quyền của Việt Nam”. Nhân viên sứ 

quán cũng đến trụ sở Radio Moscow phản 
đối đài này cho TNTD thuê máy móc phát 
thanh và hăm dọa sẽ rút toàn bộ nhân viên 
VN phụ trách chương trình Việt ngữ của 
Radio Moscow (lúc đó vẫn còn phát 2 giờ 
mỗi ngày) về nước. Hành động đáng tởm 
nhất là việc sứ quán CSVN liên tục đe dọa, 
trấn áp  phát thanh viên Hoàng Dung, một 
du sinh VN học ngành ngoại giao tại Mạc Tư 
Khoa, tự nguyện cộng tác với Đài TNTD.

Để đối phó với các áp lực này, qua vận động 
của Tổ chức PHVN, 14 dân biểu Hoa Kỳ, 
gồm Dana Rohrabacher  (R,  California),  
Duncan  Hunter (R, California), John J. 
Duncan Jr (R, Tennessee), Illeana Ros-
Lehtinen (R, Florida), Bill  McCollum  
(R,  Florida),  Robert Lagomarsino  (R,  
California),  Elton  Gallegly (R, California), 
Dan Burton (R, Indiana), Greg Laughlin (D, 
Texas), Tim Valentine (D, North Carolina), 
Gary A. Condit (D, California), John Kyl (R, 
Texas), Jim Bunning (R, Kentucky), Craig 
Thomas (R, Wyoming), đã gửi một lá thư đến 
Tổng thống Nga Boris Yelsin kêu gọi ủng hộ 
Đài TNTD. 

Tương tự, ngày 8 tháng 1-93, các dân biểu 
Hoa Kỳ là Ed Royce, Dana Rohrabacher, 
Christopher Cox, và Duncan Hunter đã gửi 
tiếp một lá thư thứ hai kêu gọi TT Yelsin tiếp 
tục hỗ trợ Đài TNTD và xác định rằng dự án 
phát thanh này được Hoa Thịnh Đốn xem 
như một chỉ dấu của sự thay đổi thực sự ở 
Nga.

Cũng trong nỗ lực vận động ngoại giao để 
“bảo vệ” đài TNTD, ngày 7 tháng 8-92, phái 
đoàn TC/PHVN do Ông Trần Quốc bảo 
hướng dẫn đã đến Warsaw, thủ đô Ba Lan, 
để gặp gỡ dân biểu Filip Kaczmarek, Tổng 
thư ký đảng Dân Chủ Cấp Tiến và là chủ tịch 
Ủy Ban Thông Tin Hạ Viện Ba Lan. 

Phái đoàn Tổ Chức cũng tiếp xúc vận động 
sự ủng hộ của Công Đoàn Đoàn Kết Ba Lan 
qua Ông Weozimierz Wielzorkousein, Tổng 
thư ký Ủy Ban Thanh Niên Thể Thao Văn 
Hóa.
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the Republic of Vietnam, as vice chairman in 
charge of technical matters and programs.
Local supporting committees followed suit: 
In South California, North California, Seattle, 
Denver, Houston, Dallas, Washington 
D, Chicago, France, Germany, Sydney, 
Melbourne (Australia)…Activities to support 
the Radio program were organized in many 
local areas. Among these the gala night in 
Houston at the beginning of October 1992 
was able to raise almost $20K, a record 
amount at that time.

However, the stronger the support from the 
Vietnamese community, the more effort the 
Communist regime put in to sabotage the 
Voice of Freedom. Not only Hanoi but Beijing 
wanted to destroy the Voice of Freedom. 
Communist China wanted to shut it down 
because they fear that Chinese opposition 
groups may follow suit and hire radio waves 
from Radio Moscow to broadcast back to 
China. For this reason, on 22 July 1992, only 
2 days after the first broadcast, Communist 
China issued an official protest to the 
Russian Ministry of Foreign Affairs to protest 
against permission granted to the Voice of 
Freedom to broadcast from Moscow, arguing 
that this program is a strategy of Vietnamese 
overseas “to sow instabilities in a country 
neighboring China”, and predicted “other 
overseas groups” might follow this example. 
This diplomatic protest explicitly requested 
the Russian authorities to forbid activities 
by “overseas groups” relative to Communist 
China, North Korea and Vietnam within the 
territory of Russia.

Communist Vietnam’s opposition was 
naturally much stronger because Hanoi was 
the immediate target of Radio The Voice of 
Freedom. Immediately after the US News 
& World issue of 6 July 92 and subsequent 
Russian media report on Radio the Voice 
of Freedom broadcast strategy, Communist 
Vietnam’s embassy in Moscow launched 
a spy operation (Team C4) to explore, 
investigate all Vietnamese and Russian 
individuals involved in the project. Despite all 

their ruses, bribes, threats to obstruct, Hanoi 
was not able to stop this radio program.
Upon knowing that it would be broadcasted 
on 20 July, Communist Vietnam’s embassy 
sent a letter to the Russian Ministry of 
Foreign affairs to protest on the ground 
that “Vietnam’s sovereignty was violated”. 
Members of the embassy also went to 
Radio Moscow offices to protest against 
the decision of this organization to lease 
equipment to The Voice of Freedom and 
threatened to withdraw all Vietnamese 
personnel responsible for Vietnamese 
programs within Radio Moscow (then still 
broadcasting 2 hours per day) and repatriate 
them. The most reprehensible conduct was 
when the embassy continuously threatened 
broadcaster Hoang Dung, an overseas 
student studying diplomacy in Moscow 
who had volunteered to assist The Voice of 
Freedom. 

To respond to these obstacles and through 
the instigation of the VRP, 14 US represen-
tatives including Dana Rohrabacher  (R,  
California),  Duncan  Hunter (R, California), 
John J. Duncan Jr (R, Tennessee), Illea-
na Ros-Lehtinen (R, Florida), Bill  McCol-
lum  (R,  Florida),  Robert Lagomarsino  (R,  
California),  Elton  Gallegly (R, California), 
Dan Burton (R, Indiana), Greg Laughlin (D, 
Texas), Tim Valentine (D, North Carolina), 
Gary A. Condit (D, California), John Kyl (R, 
Texas), Jim Bunning (R, Kentucky), Craig 
Thomas (R, Wyoming), sent a letter to Rus-
sian President Boris Yelsin urging support 
for The Voice of Freedom. 

Similarly on 8 January 1993, US Repre-
sentatives Ed Royce, Dana Rohrabacher, 
Christopher Cox, and Duncan Hunter sent 
another letter urging President Yelsin con-
tinued support for The Voice of Freedom and 
confirmed that this project has been viewed 
in Washington as a visible sign of real reform 
in Russia.

Also forming part of the diplomatic effort to 
protect the Voice of Freedom, on 7 August 92, 
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Mặc dù đã tích cực vận động, nhưng trước 
áp lực của Hà Nội (dọa sẽ không trả Nga số 
nợ gần 4 tỷ mỹ kim tích lũy trong mấy mươi 
năm qua) và Bắc Kinh (cũng tạo các sức ép 
kinh tế), cuối tháng 5, 1993, Mạc Tư Khoa 
đã chấm dứt khế ước cho TNTD thuê máy 
móc và tần số của  Radio Moscow.

Đài Tiếng Nói Tự Do Mạc Tư Khoa ngưng 
phát thanh sau hơn 10 tháng hoạt động. 
Mặc dù chỉ hiện hữu và đóng góp vào công 
cuộc đấu tranh một thời gian ngắn, nhưng, 
như 14 dân biểu Hoa Kỳ đã nhận xét trong 
lá thư gửi Tổng thống Nga Yelsin ngày 23 
tháng 7-92, Đài Tiếng Nói Tự Do “được xem 
là một trong những dự án hấp dẫn và sáng 
tạo nhất trong thời hậu chiến tranh lạnh”.

Bà Irina Zisman trong buổi giới thiệu Đài TNTD tại Washington 
DC ngày 25 tháng 1, 1992

Ms. Irina Zisman during the introduction of Radio The Voice of 
Freedom in Washington DC on 25 January 1992

Quang cảnh buổi họp báo giới thiệu Đài TNTD tại Little Saigon ngày 30 tháng 8, 1992
Scene of the press conference introducing Radio The Voice of Freedom in Little Saigon on 30 August 1992
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a VRP delegation headed by Mr Tran Quoc 
Bao arrived in Warsaw, Capital of Poland, 
to meet Representative Filip Kaczmarek, 
general secretary of The Progressive 
Democratic Party and Chairman of Polish 
House of Representatives Information 

Committee. 

The VRP delegation also met to obtain 
support from the Polish Solidarity through 
Mr. Weozimierz Wielzorkousein, general 
secretary of the Youth- Sport- Culture 
Committee.

Despite every effort, but under pressure 
from Hanoi (who threatened to renege 
on repayment to Russia of $4 billion debt 
accumulated over several decades) and 
Beijing (pressuring economically), at the 
end of May 1993. Moscow terminated their 
lease contract to The Voice of Freedom 
for equipment and wave length at Radio 
Moscow.

Radio the Voice of Freedom from Moscow 
ceased broadcasting after 10 months of 
operation. Despite the fact that it operated 
and contributed to the struggle only a short 
period, the 14 US representatives had made 
the following observation in their letter to 
President Yelsin of 23 July, 1992 that Radio 
the Voice of Freedom “…is widely thought of 
as one of the most exciting and imaginative 
projects of the Post Cold War era”.

Lá thư của các dân biểu Hoa Kỳ ủng hộ Đài Tiếng Nói Tự Do
Letter from American representatives supporting 

Radio The Voice of Freedom

Bài báo trên tờ Xã hội Lao động số 
Xuân Giáp Tuất 1994 của CSVN đả kích 

Tổ Chức PHVN và Đài TNTD
Article published in the 1994 Year of the 

Dog Issue of the Socialist Labor magazine 
attacking the Vietnam Restoration Party 

and Radio The Voice of Freedom
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Giơi thiệu Ủy Ban Yểm Trợ (Trái qua phải): các Vũ Quang Ninh,  Trần Quốc Bảo, Đặng Cao Thăng
Introducing the Committee to Support the Voice of Freedom (from left to right): 

Mrs. Vu Quang Ninh, Tran Quoc Bao, Dang Cao Thang

Lịch treo tường giới thiệu Đài TBTD do Ủy Ban Yểm Trợ tại Melbourne, Úc, quảng bá
Wall calendar introducing Radio The Voice of Freedom promoted by the Committee 

to Support in Melbourne, Australia
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Quang cảnh buổi hội thảo tại Dallas (tháng 9, 1992)
Scene of conference in Dallas (September 1992)

Quang cảnh buổi hội thảo tại Toronto, Canada (8 tháng 11, 1992)
Scene of conference in Toronto, Canada (8 November 1992)
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Nhận thức rõ tầm quan trọng của vũ khí 
truyền thông trong công cuộc đấu tra-
nh cho dân chủ và nhân quyền tại Việt 

Nam, đặc biệt là cho chiến dịch “Tranh đấu 
đòi bầu cử tự do tại Việt Nam”, ngay sau khi 
Đài Tiếng Nói Tự Do Từ Mạc Tư Khoa ngưng 
hoạt động, Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam đã 
nỗ lực thực hiện một đài phát thanh mới phát 
về Việt Nam. Thật ra, trong lúc Đài TNTD 
Mạc Tư Khoa còn đang hoạt động, Tổ Chức 
đã thử nghiệm một chương trình phát thanh 
mới hướng về Việt Nam, với 4 buổi phát 
thanh trong 2 cuối tuần 26, 27 tháng 9, và 3, 
4 tháng 10, 1992, trên làn sóng ngắn (SW) 
vào từ 5 đến 6 giờ chiều giờ Việt Nam.

Với những chuẩn bị này, chỉ tám tháng sau 
khi Đài TNTD Mạc Tư Khoa ngưng hoạt 
động, Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam công 
bố sự ra đời của Đài Diễn Đàn Dân Chủ 
(Radio Forum for Democracy), với buổi phá t 
đầu tiên vào ngày 10 tháng 2 năm 1994, 
nhằm đúng ngày Mồng Một Tết năm Giáp 
Tuất. Đài Diễn Đàn Dân Chủ (DĐDC) phát 
trên làn sóng ngắn 31 thước, tức 9930 kilô 
chu kỳ, mỗi ngày nửa giờ, từ 9 giờ đến 9 
giờ 30 tối, giờ Việt Nam. Chương trình phát 
đi từ cơ sở phát tuyến của Đài KWHR, tại 
South Bend, Indiana, Hoa Kỳ và được trạm 
tiếp vận ở Hawaii chuyển tiếp về Việt Nam.

Trong buổi phát thanh đầu tiên này, Ông 
Trần Quốc Bảo, Chủ tịch TC/PHVN đã nhấn 
mạnh đến 2 mục tiêu chiến lược của Đài: 
một là phá vỡ bức tường ngăn chận thông 
tin do đảng CSVN dựng lên để dễ bề thống 
trị dân chúng và hai là quảng bá ý niệm dân 

chủ, tư tưởng tự do tại quê nhà.

Ngoài phần sinh hoạt cộng đồng và chính 
trị, Đài cũng có những tiết mục nhẹ nhàng 
nhưng tha thiết đi sâu vào tâm tư của người 
nghe. Điển hình loại đề mục này là chương 
trình “Quê người, Quê nhà” trình bày tâm 
trạng của người trong nước, đang bị tù đầy 
ngay chính trên quê hương và tâm trạng của 
ngưòi Việt hải ngoại, tuy đời sống sung túc, 
hít thở không khí tự do nhưng lúc nào cũng 
khắc khoải trông về quê hương diệu vợi.
Về điều hành, Đài có Ban Quản Đốc do Ông 
Nguyễn Hưng Việt lãnh đạo và hệ thống 
đặc phái viên tại nhiều quốc gia trên thế giới 
thường xuyên tường trình những hoạt động 
và tin tức đặc biệt tại các địa phương như 
Liên bang Nga, Cộng Hòa Tiệp, Đức, Bắc 
Âu Châu, Gia Nã Đại, Úc Châu, Đông và 
Bắc Hoa Kỳ. Đặc biệt, tại Paris, nhóm Diễn 
Đàn Tự Do Paris, ngoài việc đóng góp cho 
Đài DĐDC các bài tham luận chính trị hàng 
tuần, còn giúp phỏng vấn các nhân vật đấu 
tranh tại cư trú tại Âu Châu.

Để quảng bá Đài DĐDC, Tổ Chức PHVN 
đã thực hiện những ấn bản Diễn Đàn Dân 
Chủ, trình bày hoạt động của Đài và in lại 
một số các buổi phát thanh đặc biệt để phổ 
biến tại hải ngoại. Tương tự, khi Đài DĐDC 
phát động chiến dịch “Tố Cáo Tham Nhũng”, 
thành viên của Tổ Chức tại nội địa đã rải 
truyền đơn ở nhiều thành phố để thông báo 
và kêu gọi đồng bào tham gia chiến dịch.

Để tài trợ chi phí điều hành Đài, nhiều buổi 
sinh hoạt gây quĩ (Dạ Tiệc, Đại Nhạc Hội,...) 

  Đài Phát Thanh 

diễn đàn dân chủ 
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Recognizing the importance of the media 
as a propaganda weapon in the strug-
gle for democracy and human rights for 

Vietnam, especially during the campaign 
“To Demand Free Elections for Vietnam”, 
right after the suspension of Radio Voice of 
Freedom From Moscow, the Vietnam Res-
toration Party (VRP) immediately began to 
carry out an effort to establish a new radio 
frequency broadcasting to Vietnam.  In re-
ality, while Radio Voice of Freedom From 
Moscow was still 
in operation, the 
VRP had already 
experimented four 
test radio pro-
grams broadcast-
ing to Vietnam on 
the 26th and 27th 
of September and 
the 3rd and 4th of 
October in 1992, 
over the short 
wave frequency 
from 5PM to 6PM, 
Vietnam time.

With these prepa-
rations, only 8 
months after the cessation of Radio Voice 
of Freedom From Moscow, the VRP pro-
claimed the birth of Radio Forum For De-
mocracy (Radio FFD) with its first broadcast 
aired on February 10th, 1994, coinciding 
with the first day of the New Year, the Year 
of the Dog.  Radio Forum For Democracy 
was aired on short wave frequency of 31 
meter, or 9930 Kilo Hertz, half an hour every 

day, from 9 to 9:30 PM, Vietnam time.  The 
source of the broadcast was from KWHR 
stationed at South Bend, Indiana, USA and 
was relayed at Hawaii to Vietnam.

In the first day of the broadcast, Mr. Tran 
Quoc Bao, President of the VRP focused on 
two main strategic goals of the Radio:  to 
break through the communication barrier 
built by the Vietnam Communist Party in or-
der to maintain its strong grip on the people, 

and to foster the 
concepts of de-
mocracy and free-
dom of thought in 
our homeland.

Besides commu-
nity and political 
activism, Radio 
FFD also had 
many sentimental 
topics, penetrat-
ing deep into the 
hearts of listeners.  
Programs such 

as “Foreign land, 
Home land” por-
trayed the mood of 

the people inside Vietnam who are impris-
oned in their own country, and the feelings 
of the Vietnamese overseas, although living 
a bountiful life and breathing freedom, but 
always yearning and anxiously longing to-
wards their distant homeland.

Mr. Nguyen Hung Viet, Radio FFD Program 

Radio 

FORUM FOR DEMOCRACY 

Buổi giới thiệu Đài DĐDC tại Nam Cali (10 tháng 4, 1994)
Ceremony debuting Radio Forum for Democracy in 

South California (10 April 1994)
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đã được tổ chức tại nhiều thành phố như  
Little Saigon, San Jose, Portland, Seattle, 
Denver, Chicago, Boston, Hoa Thịnh Đốn, 
Houston, Dallas, Sydney (Úc), Paris, Frank-
furt (Đức). Đặc biệt, để yểm trợ Đài, Đoàn 
Thanh Niên Thiện Chí Việt Nam San Jose 
đã tổ chức một cuộc Xổ Số Gây Quĩ tại Hội 
Chợ Xuân Bắc Cali năm 1995, với lô độc đắc 
là một xe Mazda Sport “Miata” trị giá hơn 20 
nghìn dollars.

Sau đúng 3 năm hoạt động, Đài DĐDC phát 
thanh buổi cuối cùng vào ngày 10 tháng 2 
năm 1997. Trước đó, trong Thư Ngỏ phổ 
biến ngày 19 tháng 1, 1997 gửi toàn thể 
đồng bào thông báo chấm dứt công tác phát 

thanh “Diễn Đàn Dân Chủ”, Ông Trần Quốc 
Bảo đã nhắc lại nỗ lực của TC/PHVN khai 
dụng vũ khí truyền thông, trong đó có chiến 
dịch “Tiếng Gọi Tự Do” vận động ủng hộ dự 
luật HR 5413 thành lập Đài Á Châu Tự Do. 
Ông cho biết, do sự tích cực vận động của 
người Việt mà Đài Á Châu Tự Do (ACTD) 
đã ra đời ngày 22 tháng 9 năm 1996 với 
buổi phát thanh đầu tiên bằng Hoa Ngữ và 
chương trình Việt ngữ sẽ được phát đi vào 
đầu tháng 2-97, dịp Tết Đinh Sửu. Thư Ngỏ 
cũng liệt kê số tài chính ủng hộ Đài thu được 
tổng cộng117,928 Mỹ kim và chi phí điều 
hành Đài trong 3 năm lên đến 220 nghìn Mỹ 
kim.

Quang cảnh buổi giới thiệu Đài DĐDC tại Denver, Colorado (15 tháng 5 1994)
Scene of Ceremony debuting Radio Forum for Democracy in Denver, Colorado (15 May 1994)

Quang cảnh buổi gây quỹ yểm trợ Đài tại Dallas (2 tháng 7, 1994)
Scene of Fund Raising dinner to support RFFD in Dallas (2 July 1994)
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Director and its team of worldwide corre-
spondents often reported special activities 
and events that happened in different parts 
of the world such as the Russian Federa-
tion, Czeck Republic, Germany, Northern 
Europe, Canada, Australia, and Eastern and 
Northern United States of America.  Espe-
cially in France, the Paris Freedom Forum, 
in addition to its contribution of weekly com-
mentaries to Radio FFD, it also helped to in-
terview many political activists who lived in 
Europe.

To advertise Radio FFD, the Vietnam Res-
toration Party published the Forum For De-
mocracy Newsletter, printing some of the 
Radio’s special broadcasts and activities 
in order to disseminate its existence widely 
overseas.  During the Radio’s campaign to 
“Denounce Bribery”, members of the Viet-
nam Restoration Party had dropped leaflets 
at many cities in Vietnam to announce and 
call for the people’s participation in the cam-
paign.  

To fund for the Radio’s operation expenses, 
many fund raising events (dinners, concerts, 
...) were organized at many cities such as 
Little Saigon, San Jose, Portland, Seattle, 

Denver, Chicago, Boston, Washington DC, 
Houston, Dallas, Sydney (Australia), Paris 
(France), Frankfurt (Germany).  To support 
the Radio’s effort, The Federation of Young 
Vietnamese Volunteers in San Jose had or-
ganized a Lottery Fundraiser at the Northern 
California Spring Festival in 1995 with the 
Grand Prize being the Mazda Sport Miata 
worth over $20,000.

After 3 years of operation, Radio FFD ended 
its broadcast with the final program on Feb-
ruary 10, 1997.  In an Open Letter published 
on January 19, 1997 to the Radio’s listeners 
and Vietnamese people worldwide, Mr. Tran 
Quoc Bao reminded everyone about the ef-
fort by the VRP in utilizing the media weap-
on, in which Radio FFD played a crucial role 
in advocating for House Bill 5413 in estab-
lishing Radio Free Asia.  Mr. Tran said due 
to the active role by the Vietnamese people, 
Radio Free Asia (RFA) was born on Sep-
tember 22, 1996 with its first broadcast in 
Chinese, and in February 1997 with its first 
broadcast in Vietnamese to start the year of 
the Buffalo.  The Open Letter also reported 
the amount of financial donation of $117,928 
and the costs of running the station in 3 
years totaled $220,000.

Quang cảnh buổi gây quỹ yểm trợ Đài tại Houston (3 tháng 7, 1994)
Scene of Fund Raising dinner to support RFFD in Houston (3 July 1994)
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Buổi gây quỹ yểm trợ Đài tại San Jose, Bắc cali (17 tháng 4, 1994)
Fund Raising dinner to support RFFD in San Jose, North California (17 April 1994)

Quang cảnh buổi gây quỹ tại Sydney, Úc (9/1994)
Scene of Fund Raising dinner to support RFFD in Sydney, Australia (9/1994)
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Đại diện TCPHVN và giám đốc Đài DĐDC trong buổi giới thiệu Đài tại Washington DC (tháng 6, 1994)
Representative of VRP and Managing director of Radio Forum for Democracy during  the Ceremony de-

buting Radio Forum for Democracy in Washington DC (June 1994)

Ông Nguyễn Hưng Việt, giám đốc Đài DĐDC
Mr. Nguyen Hung Viet, managing director of  RFFD



40th RESTORATION Anniversary   105

Để tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm đấu 
tranh xóa bỏ chế độ CS của dân chúng 
Đông Âu, Tổ Chức Phục Hưng Việt 

Nam đã tổ chức Hội Nghị PRAHA ‘95 “Kinh 
Nghiệm Dân Chủ Hóa Đông Âu” tại Praha, 
thủ đô Cộng Hòa Tiệp, từ ngày 5 đến ngày 
7 tháng 9 năm 1995. Hội nghị qui tụ gần 50 
người Việt, 
gồm đại 
diện các 
tôn giáo, 
đoàn thể 
chính trị, 
cộng đồng, 
cơ quan 
t r u y ề n 
thông báo 
chí, đến từ 
nhiều quốc 
gia trên thế 
giới.

 Các đề tài 
thảo luận gồm nhiều lãnh 
vực, từ sự hình thành phong 
trào đấu tranh đến vai trò của truyền thông, 
sự yểm trợ từ hải ngoại, cũng như khó khăn 
và kinh nghiệm chuyển hóa xã hội Đông Âu 
từ CS qua dân chủ. Diễn giả đều là những 
nhân vật dày kinh nghiệm đấu tranh chống 
CS của Đông Âu, một số đã bị chế độ CS 
hành hạ, cầm tù.

Xen kẽ với các buổi thảo luận, thành viên 
tham dự Hội Nghị cũng được chia thành 
nhiều phái đoàn chính thức thăm viếng Phủ 
Tổng Thống, Bộ Nội Vụ, Bộ Ngoại Giao và 
Quốc Hội nước Cộng Hòa Tiệp.

Hội Nghị kết thúc bằng một Tuyên Bố Chung 
gửi đến 
Tổng thống, 
các giới 
chức chính 
phủ Tiệp 
và công 
bố  rộng rãi 
cho báo giới 
Tiệp trong 
cuộc họp 
báo kết thúc 
Hội Nghị 
vào lúc 4 giờ 
chiều ngày 7 
tháng Chín, 
1995.

 
Hội Nghị PRAHA ‘95 đánh 

dấu một bước tiến quan trọng trong công 
cuộc đấu tranh của người Việt hải ngoại. 
Bên cạnh yếu tố quốc tế và diễn ra tại Đông 
Âu, vùng mà CSVN còn nhiều ảnh hưởng, 
kết quả ngoại vận của Hội Nghị, nhất là buổi 
Tổng thống Havel tiếp kiến phái đoàn người 
Việt tự do, là một thành quả ngoại giao sáng 

Hội nghị Praha 95
 Kinh nghiệm 

Dân Chủ Hóa Đông Âu

Quang cảnh Hội nghị Praha 95
Scene of the Praha Conference
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The Praha 95 Conference 
The East European 

Democratization Experience

In order to investigate and learn from the 
experience of the East European people 
in their struggle to abolish communism, 

the VRP has organized the Praha 95 Con-
ference titled “The East European Democra-
tization Experience” in Praha, capital of the 
Czech Republic, from 5th to 7th of Septem-
ber 1995. The conference was attended by 
50 Vietnamese nationals, including religious 

leaders, leaders 
of political organi-
zations, communities, media organizations, 
from various countries worldwide. 

Topics for discussion spanned various ar-
eas, from the establishment of political 
movements to the role of the media, support 
from overseas, as well as difficulties and ex-

periences relative to the transition of East 
European society to democracy. Speakers 
were individuals with vast experiences on 
the anti-communist struggle in Eastern Eu-
rope, some of them had been tortured and 
imprisoned by the communist regimes.

Interspersed during discussions, partic-
ipants in the conference were divided into 

various delega-
tions to visit the 

presidential office, ministry of internal affairs, 
ministry of foreign affairs and the Congress 
of the Czech Republic.
The conference concluded with a joint Dec-
laration to be sent to the Czech President 
and authorities and media outlets participat-
ing in the press conference at the end on 7 

Đại diện người Việt các nơi tham dự Hội nghị
Worldwide Vietnamese representatives attending the conference
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chói.

Vì đã đoán biết được kết quả này, CSVN đã 
tìm mọi cách để chống phá Hội Nghị Praha 
‘95 như gửi kháng thư đến Bộ ngoại giao CH 
Tiệp phản đối việc Tổng thống Havel dự tính 

tiếp kiến phái đoàn người Việt tự do, áp lực 
bằng cách đóng cửa Văn phòng Thông Tin 
Văn Hóa VN tại Praha... Việc chống phá của 
CSVN còn kéo dài nhiều ngày sau khi Hội 
Nghị kết thúc bằng những bài báo xuyên tạc, 
bôi lọ Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam. 

Brochure giới thiệu các diễn giả
Brochure introducing speakers

Bài báo của tờ An Ninh Thủ Đô ngày 29 tháng 10, 1995 của CSVN lên án 

TCPHVN tổ chức Hội nghị Praha

Article in the 29 October issue of the Capital Security Magazine of the Vietnamese 

Communist Regime condemning the VRP for organizing the Praha Conference
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September, 1995 at 4PM.

The Praha 95 Conference marked an im-
portant step forward in the struggle by Viet-
namese overseas. Besides the international 
element and the fact that this occurred in 
Europe, a location still under the CPV influ-
ence, the result of the conference in external 
affairs was outstanding, particularly when 
the delegation was received in audience by 
President Havel.

Knowing in advance of this result, the Com-

munist Party of Vietnam (CPV) had done ev-
erything in their book to sabotage the Pra-
ha 95 Conference such as sending a letter 
of protest to the Czech Ministry of Foreign 
Affairs to object to the scheduled audience 
for the Free Vietnamese delegation by Pres-
ident Havel, pressure such as closing down 
the Vietnamese Cultural Information Office 
in Praha…Sabotage by the CPV continued 
long after the conclusion of the Conference 
with newspaper articles defamatory of the 
Vietnam Restoration Party.

Trao kỷ vật lưu niệm cho diễn giả
Commemoration gifts for speakers

Thư mời của TCPHVN
Letter of invitation by

the Vietnam Restoration Party (VRP)
Phái đoàn Việt Nam thăm Bộ trưởng Nội vụ Tiệp

Vietnamese delegation visiting the Czech 
Minister of Internal Affairs



109    kỷ yếu 40 năm PHỤC HƯNG 

Tổng thống cộng hòa Tiệp
tiếp kiến phái đoàn 
Người Việt Tự Do

Chiều ngày 5 tháng 9 năm 
1995, tổng thống Václav 
Havel nước Cộng Hòa 

Tiệp đã chính thức tiếp kiến 
phái đoàn người Việt tự do 
tại thủ đô Praha, Tiệp. Phái 
đoàn Việt Nam do ông Trần 
Quốc Bảo, chủ tịch Tổ Chức 
Phục Hưng Việt Nam hướng 
dẫn gồm 13 người, trong đó 
có hai phụ nữ, bao gồm quí 
vị lãnh đạo tôn giáo, đại diện 
các đoàn thể chính trị, cộng 
đồng, xã hội và truyền thông, 
đến từ nhiều quốc gia trên thế 
giới. Những người này có mặt 
tại thủ đô Tiệp để tham dự Hội 
Nghị PRAHA ‘95 “Kinh Ng-
hiệm Dân Chủ Hóa Đông Âu” 
do Tổ Chức Phục Hưng Việt 
Nam đã tổ chức, từ ngày 5 
đến ngày 7 tháng 9, 1995.
 
Cuộc hội kiến lịch sử này diễn 
ra lúc 2 giờ chiều, tại phòng 
khánh tiết rất uy nghi, tráng lệ 
của Phủ Tổng Thống và trong 
không khí trang nghiêm nhưng 
thân mật. Tổng thống Havel, 
được tháp tùng với đông đảo 

cố vấn, đã mở đầu buổi gặp gỡ với lời chào 
mừng phái đoàn Việt Nam và cho biết ông và 
nhân dân Tiệp rất thấu hiểu những khổ đau 
mà nhân dân VN phải gánh chịu dưới gông 
cùm CS, một kinh nghiệm mà nhân dân Tiệp 
và chính cá nhân ông đã từng trải qua. Đáp 
từ, ông Trần Quốc Bảo thay mặt phái đoàn 
cảm tạ tổng thống Tiệp đã bất chấp những 
phản đối của nhà cầm quyền CSVN để trực 
tiếp gặp và lắng nghe, ghi nhận những thảm 
trạng đang diễn ra tại Việt Nam, một đất nước 
dù xa xôi nhưng ít nhiều đã chia sẻ cùng một 
số phận với Tiệp.

Tiếp lời ông Bảo, thượng tọa Thích Minh 
Tuyên (chủ tịch Hội Đồng Liên Tôn) và linh 
mục Trần Quí Thiện (tuyên úy Phong Trào 
Giáo Dân Hải Ngoại) trình bày tình trạng đàn 
áp tôn giáo tại VN. 

Trong phần trao đổi tiếp đó, các thành viên 
phái đoàn Việt Nam đã cung cấp một số dữ 
kiện về các tù nhân chính trị VN, cũng như 
về mục tiêu của Hội Nghị Praha ‘95 đang 
khai diễn. Đặc biệt, trong dịp này, nữ ký giả 
Nguyễn Huỳnh Mai đã trình bày thảm trạng 
các thuyền nhân ở các trại tỵ nạn Đông Nam 
Á, đặc biệt là tại Hồng Kông và xin tổng 
thống và nhân dân Tiệp lưu tâm cứu giúp. 
Ông Havel đã chỉ thị các phụ tá ghi nhận 
thỉnh cầu này.
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Czech President
Granted Free Vietnamese 
Delegation An Audience

In the afternoon of 5 Sep-
tember 1995, The Czech 
Republic President  Václav 

Havel officially held an audi-
ence with the Free Vietnam-
ese delegation in the capital 
Praha, Czech. The Vietnam-
ese delegation was led by Mr 
Tran Quoc Bao and included 
13 members, among them 
2 women, religious leaders, 
representatives of political 
organizations, communities, 
civil society and the media, 
coming from
various countries in the world. 
They came to the Praha 95 “ 
East European Democratiza-
tion Experience” conference 
organized by the Vietnam 
Restoration Party from 5 to 7 
September 1995.

This historic conference took 
place at 2PM, in the impos-
ing and splendid reception 
of the presidential palace, in 
the solemn but amicable at-
mosphere. President Havel 
accompanied by numerous 
advisers, opened the meeting 
with greetings to the Vietnam-

ese delegation and informed that he and the 
Czech people completely understood the 
plight of the Vietnamese people under com-
munist yoke, an experience that the Czech 
people and himself had to endure. In reply, Mr 
Tran Quoc Bao obo the delegation thanked 
the president for having defied the protest 
from the Vietnamese Communist regime in 
order to directly hear from and take notice of 
the sorry state of affairs taking place in Viet-
nam, a nation far away but sharing the same 
destiny as the Czech people.

Following Mr Bao, the Venerable Thich Minh 
Tuyen (Chairman of the Inter-Faith Council) 
and Father Tran Qui Thien (Chaplain of The 
Overseas Catholic Movement) reported on 
religious suppression in Vietnam. 

In the following exchange, the Vietnamese 
delegation provided information on political 
prisoners in Vietnam, as well as the objec-
tives of the Praha 95 Conference taking 
place. In particular, a journalist Ms Nguyen 
Huynh Mai spoke about the plight of the boat 
people stranded in refugee camps through-
out South East Asia, especially in Hongkong 
and asked for assistance from the president 
and Czech people. Mr Havel directed his 
aids to take notes of this request. 

Mr Tran Quoc Bao also handed president 
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Ông Trần Quốc Bảo cũng đã chuyển tay 
đến tổng thống Václav Havel một bức Thư 
Ngỏ kêu gọi ông Havel áp lực Hà Nội để thả 
các tù nhân chính trị và can thiệp giúp đỡ 50 
nghìn thuyền nhân ở các trại tỵ nạn. Cuộc 
tiếp kiến kéo dài 45 phút. Trước khi từ giã, 
họa sĩ Vũ Hối đã thay mặt phái đoàn tặng 
tổng thống Havel bức tranh lưu niệm, vẽ hình 
cánh chim bồ câu trắng do chính ông Vũ Hối 
sáng tác.

Có thể nói đây là lần đầu tiên nguyên thủ 
một quốc gia quan trọng chính thức và công 
khai hội kiến với đại diện người Việt tự do hải 
ngoại. 

Ngoài các cơ quan truyền thông Việt ngữ, 
đặc biệt như các đài phát thanh VOA, RFI, 
Diễn Đàn Dân Chủ, Chân Trời Mới, biến cố 
này cũng được giới truyền thông Tiệp tường 
thuật rộng rãi.

Phái đoàn Người Việt Tự Do
The Free Vietnamese delegation
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Havel an open letter calling on him to pres-
sure Hanoi to release political prisoners and 
intervene to assist 50,000 boat people in ref-
ugee camps. The audience lasted 45 min-
utes. Before departing, painter Vu Hoi pre-
sented the president obo the delegation with 
a painting of a white dove, as a gift, painted 
by himself.

This was the first time the official head of 
state of an important country held an official 
and overt audience with representatives of 
Vietnamese overseas.

Besides Vietnamese media outlets, espe-
cially radios VOA, RFI, Forum for Democra-
cy, New Horizons, this event was also widely 
reported by Czech media.

Ông Trần Quốc Bảo giới thiệu từng đại diện người Việt với Tổng thống Tiệp
Mr. Tran Quoc Bao introducing each Vietnamese delegate to the Czech president

Quang cảnh buổi tiếp kiến  
Scene of the audience
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LỰC LƯỢNG CỨU QUỐC
Thực hiện chủ trương đoàn kết và trước tình 

hình đất nước ngày càng bi thảm, sau hơn 
hai năm nghiên cứu, bàn thảo, Tổ Chức 

đã cùng Tập Hợp Đồng Tâm, Phong Trào 
Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn và một số 
nhân sĩ thành lập Lực Lượng Dân Tộc Cứu 
Nguy Tổ Quốc, gọi tắt là Lực Lượng 
Cứu Quốc (LLCQ). LLCQ chính 
thức ra đời ngày 28 tháng 2 
năm 2010.

Ngày 20 tháng 11 năm 
2010, LLCQ ra mắt 
đồng bào tại Sydney, Úc 
Châu và ngày 27 tháng 
11 tại Little Saigon, miền 
Nam tiểu bang California, 
Hoa Kỳ. Trong dịp này, 
chủ trương và lập trường 
của LLCQ đã được long trọng 
minh định:

 Loại bỏ chế độ cộng sản độc tài toàn trị 
đang đày đọa dân tộc Việt Nam.

 Chận đứng đại họa ngoại xâm đang đẩy 
đất nước vào vòng Bắc thuộc một lần nữa.

 Phục hồi văn hiến và nền đạo lý dân tộc 
đang bị đảng Cộng Sản Việt Nam phá hủy.

 Xây dựng một nước Việt Nam phú cường, 
dân chủ hiến định, pháp trị, đa nguyên, nhân 
quyền được tôn trọng, văn hiến được tôn 
vinh.

Các buổi hội thảo giới thiệu LLCQ sau đó đã 
được tổ chức tại nhiều thành phố của nhiều 

quốc gia trên thế giới.

Về tổ chức, LLCQ bao gồm các cơ cấu trung 
ương gồm Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương, 
và các Uỷ Ban: Cố Vấn, Yểm Trợ, Giám Sát, 

và Nghiên Cứu Sách Lược Hưng Quốc. 
Các cơ cấu địa phương của LLCQ 

bao gồm các đơn vị của các 
đoàn thể thành viên, cùng 

những đơn vị tân lập do 
LLCQ hình thành.

Về vận hành, mặc dù 
các đoàn thể tham gia 
vẫn giữ nguyên bản 
sắc và các sinh hoạt 
nội bộ, LLCQ có Cương 

lĩnh và Nội quy riêng, và 
sinh hoạt như một đoàn thể 

chính trị chặt chẽ. 

Căn bản hoạt động của LLCQ cũng 
đặt trên nguyên tắc xây dựng đội ngũ cán bộ 
qua huấn luyện và học tập, và địa bàn hoạt 
động chính là nội địa.

Tháng 2 năm 2011, LLCQ phát động chiến 
dịch “Sự Thật” nhằm mục tiêu: trình bày cho 
nhân dân Việt Nam và thế giới thấy rõ những 
dối trá, bịp bợm của đảng CSVN, đồng thời 
hướng dẫn người dân biết rõ về quyền hạn 
và nghĩa vụ đối với quốc gia dân tộc hầu 
tham gia công cuộc thay đổi vận mệnh của 
đất nước. 

Để tiến hành chiến dịch “Sự Thật”, LLCQ đã 
thành lập Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi 
tháng 5 năm 2011 và đầu năm 2015 thực 

Lực Lượng 
chính
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THE VIETNAM DEMOCRACY FEDERATION

To implement our policy of solidarity and 
confronted with the dire state of our na-
tion, after two years of inquiry and consul-

tation, the Vietnam Restoration Party (VRP) 
together with the Dong Tam Association, the 
Saigon for Saigon Movement and a number 
of notables joined forces and formed the 
Vietnam Democracy Federation, known as 
the VDF. The VDF was officially born on 28 
February 2010.

On 20 November 2010, the VDF publicly 
proclaimed its establishment in Sydney and 
on 27 November in Little Saigon, South Cal-
ifornia, USA.
On this occasion, the policies and political 
program of the VDF were solemnly declared 
as follows:

 To banish communist totalitarian dictator-
ship from Vietnam

 To stop the peril of foreign invasion from 
our northern borders resulting in a possible 
new phase of Chinese occupation

 To restore our national culture and morali-
ty which are being undermined by the Com-
munist Party of Vietnam

 To build a prosperous Vietnam with a dem-
ocratic system of government on the bases 
of constitutionalism, the rule of law and plu-
ralism, where human rights are observed 
and our traditional culture respected. 

Numerous seminars and conferences were 
organized subsequently at various cities in 

many countries to introduce the VDF.

Organizationally, the VDF comprises central 
organs such as the Executive Coordination 
Council and various Commissions: Adviso-
ry, Support, Inspectorate and National Re-
vival Policy Research. Local structures of 
the VDF include units of constituent organi-
zations, and newly established units created 
by the VDF.

On the functional front, although the constit-
uent organs keep their own independence 
and internal activities, the VDF has its own 
constitution and internal rules and operates 
as a tight political organization.

The bases of operation of the VDF are 
founded on establishing a team of cadres 
through political training and studies and its 
main theatre of operation is inside Vietnam.

In February 2011, the VDF launched “The 
Truth” campaign with the objective of dis-
closing to the Vietnamese people and the 
international community the lies and deceit 
of the Communist Party of Vietnam (CPV) 
and at the same time provide guidance on 
people’s rights and responsibilities to the na-
tion in the task of changing the destiny of our 
nation.

In order to implement “The truth” campaign, 
the VDF established the Vietnam Democ-
racy Radio (known in Vietnamese as Radio 
DLSN) and at the beginning of 2015 com-
pleted the documentary DVD “The Red Per-
il- The real face of the Communist Party of 
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hiện phim tài liệu “Thảm Hoạ Đỏ - Bộ mặt 
thật đảng Cộng Sản Việt Nam”.

Trong mặt trận tư tưởng và ngoại vận, LLCQ 
đã phổ biến các tác phẩm song ngữ “Phê 
bình Song ngữ Toàn diện Hiến pháp 2013 
của Việt Nam“ và “Dự Thảo Hiến pháp Việt 

Nam Trên Quan Điểm Dân Chủ Hiến định, 
Pháp trị và Đa nguyên“.

Để yểm trợ các hoạt động đấu tranh trong 
nước, LLCQ đã quảng bá tài liệu “Cẩm Nang 
Song Ngữ Thành Lập Hội Đoàn trong bối 
cảnh xã hội dân sự tại Việt Nam”.

Buổi Lễ Dâng Hương ngày thành lập LLCQ (Sydney, Úc châu, ngày 28 tháng 1, 2010)
Lighting Incense Ceremony on the day of the founding of the Vietnam Democracy Federation (VDF)

Phim tài liệu “THẢM HỌA ĐỎ - Mặt thật đảng CSVN”
Documentary DVD “The Red Peril- The True Face of Communism”

Giới thiệu các nhân sự lãnh đạo LLCQ 
Introducing members of the leadership team of the VDF
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Vietnam”  

On the intellectual and external affairs front, 
the VDF published the following bi-lingual 
books “A Full Bi-Lingual Critique of the 2103 
Vietnamese Constitution” and “A Draft Con-
stitution for Vietnam on the bases of consti-

tutionalism, the rule of law and pluralism”.

To support political activities inside Vietnam, 
the VDF published and promoted the book 
“A Bi-lingual Manual on the Formation of As-
sociations within the context of civil society 
in Vietnam”.

Quang cảnh buổi lễ ra mắt LLCQ tại Sydney, Úc Châu, ngày 20 tháng 11, 2011. 
Scene of the launch of the Vietnam Democracy Federation (VDF) 

in Sydney, Australia on 20 November 2011

Đồng hương tham dự buổi giới thiệu LLCQ tại San Jose,Bắc  Cali, Hoa Kỳ
Fellow Vietnamese attending the launch of the VDF in San Jose, Noth California, USA

Đồng hương tham dự buổi giới thiệu LLCQ tại San Jose,Bắc  Cali, Hoa Kỳ
Fellow Vietnamese attending the launch of the VDF in San Jose, Noth California, USA
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Đài Phát Thanh
Đáp Lời Sông Núi

Khác với các đài phát thanh do các chính 
phủ thuộc các quốc gia tự do chủ trương 
như VOA, BBC, RFA hoặc RFI, Đài 

ĐLSN là cơ quan ngôn luận dưới sự lãnh đạo 
của một tổ chức đấu tranh là Lực Lượng Cứu 
Quốc (LLCQ) với mục tiêu chính là giải thể 
đảng CSVN.

Chính vì thế, Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông 
Núi:

1. Hoạt động trong phạm vi của Cương Lĩnh 
LLCQ.

2. Chấp nhận toàn bộ sách lược đấu tranh 
của LLCQ bao gồm:

 a. Đường hướng:
 (i) Xây dựng một lực lượng chính trị 
chân chính, 
 (ii) Phục hưng văn hóa và nền văn 
hiến ngàn đời dân tộc, 
 (iii) Nâng cao dân trí và
 (iv) Vận động sự tham gia tích cực 
của mọi thành phần dân tộc.

 b. Các mũi nhọn chiến lược: 
 (i) Phá vỡ 3 cột trụ chế độ: thần tượng 
Hồ Chí Minh, điều 4 hiến pháp & âm mưu 

bán nước cho Trung Quốc của CSVN
 (ii) Vạch trần những tham nhũng, thối 
nát của chế độ
 (iii) Yểm trợ các phong trào đấu tranh 
trong nước
 (iv) Khuyến khích sự phản kháng của 
cán bộ đảng viên CS thức tỉnh
 (v) Xây dựng đề cương sách lược 
hưng quốc hậu cộng sản
 (vi) Phát huy tối đa mặt trận truyền 
thông

3. Chấp hành mọi quyết định của Hội Đồng 
Điều Hợp Trung Ương LLCQ.

Sau hơn 7 năm hoạt động, đài phát thanh 
ĐLSN đã được sự ủng hộ, tán thưởng nồng 
nhiệt của đồng bào trong và ngoài nước. Đài 
được sự tham gia cộng tác của đông đảo các 
chiến sĩ đấu tranh dân chủ trong nước. Tại 
hải ngoại Đài nhận được sự tán trợ của người 
Việt khắp nơi, đặc biệt là sự ủng hộ tài chính 
để giúp LLCQ trang trải phí tổn thuê làn 
sóng phát thanh và chi phí điều hành Đài, 
với ngân sách 7 năm qua hơn 1 triệu mỹ kim.
Với kinh nghiệm thực hiện các Đài phát thanh 
Tiếng nói Tự do Từ Mạc Tư Khoa (1992-1993) 
và Đài Diễn Đàn Dân Chủ (1994-1997), các 
thành viên của TCPHVN đã góp phần quan 
trọng trong việc thực hiện Đài ĐLSN.

Để đẩy mạnh chiến dịch Sự Thật, nhân chương trình BBC Luân Đôn tiếng Việt 
ngưng phát thanh trên làn sóng trung bình AM1503 kHz, LLCQ thuê làn sóng 
này để phát đài ĐÁP LỜI SÔNG NÚI. Ngày 15 tháng 5 năm 2011, Đài phát 

buổi đầu tiên về Việt Nam, từ 9 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ VN. Kể từ 1 tháng 3 năm 
2018, Đài đổi qua làn sóng ngắn SW 25 mét, tức 11850 kHz, và Chủ Nhật phát 
từ 5 giờ 30 đến 6 giờ chiều. Và kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2018, để đồng bào 
trong nước theo dõi dễ dàng hơn, Đài ĐLSN đổi qua làn sóng 9760 Khz, 31 mét 
từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ VN, 7 ngày trong tuần. Ngoài chương trình trên làn sóng 
điện, Đài còn có thể nghe được qua các trang mạnh xã hội và trên điện thoại.. 
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The VDR is different from radio programs 
operated by democratic countries such 
as the VOA, BBC, RFA or RFI in that it is 

the mouth-piece of a political organization by 
the name of Vietnam Democracy Federation 
(VDF) with the stated objective of dissolving 
the Communist Party of Vietnam (CPV).

For this reason, the VDR:

1. Operates within the confines of the consti-
tution of the VDF

2. Accepts completely the political platform 
of the VDF including:

 a. Policy directions:
 (i) Building a legitimate political entity
 (ii) Restoring the millennial national 
culture
 (iii) Promote education for the people
 (iv) Actively promote participation of 
all sectors of the people

 b. Strategic initiatives:
 (i) Dissolving the 3 pillars of the re-
gime: The idolatry of Ho Chi Minh, Article 4 
of the constitution & the plot to sell out the 
nation to China by the CPV
 (ii) Exposing corruption within the re-
gime

 (iii) Supporting political oppositions 
inside the country
 (iv) Encouraging oppositions within 
the rank and file of the enlightened member-
ship of the CPV
 (v) Building a blue print for national 
revival in the post-communist era
 (vi) Optimize the media front as a 
means for political struggle

3. Implements all decisions by the Central 
Executive Coordination Council of the VDF.

After more than 7 years of operation, the VDR 
has earned support and fervent appreciation 
from fellow Vietnamese inside and outside 
of Vietnam.  It obtains cooperation from nu-
merous democracy activists inside Vietnam. 
Overseas, it benefits from widespread ap-
proval, especially financial support to assist 
the VDF pay for the lease of frequencies and 
management fees for the VDR whose 7 year 
budget exceeded US$1M. 
With their experience in running the Voice 
of Freedom from Moscow (1992-1993) and 
The Youth Forum (1994-1997), members of 
the Vietnam Restoration Party have made 
important contributions to the establishment 
and operation of VDR.

In order to consolidate “The Truth Campaign”, on the occasion the London BBC 
Vietnamese program ceased broadcasting on medium wave AM1503Khz, the 
Vietnam Democracy Federation (VDF) stepped in to hire these frequencies 

for broadcasting of the Vietnam Democracy Radio programs. On 15 May 2011, 
it aired its first broadcast from 9.30PM to 10.00PM Vietnam time. From 1 March 
2018, the VDR changed its frequencies to short wave 25 m or 11850 Khz and 
on Sunday from 5.30PM to 6.00PM. In addition to being aired on the waves, its 
programs can be heard through social media and via smart phones.

Vietnam Democracy Radio 
(VDR)
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Quang cảnh chào quốc kỳ trong một buổi gây quỹ yểm trợ Đài 
Scene of the salute of the flag during the fund raising to support the VDR

Ông Đằng Giang, Quản nhiệm Đài ĐLSN
Mr. Dang Giang, VDR managing director

Live show gây quỹ kỷ niệm 5 năm thành lập ĐÀi
Fund raising live show to mark the 5th anniversary of the establishment of VDR
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Cắt bánh sinh nhật mừng Đài 7 Tuổi
Cutting cake for 7th anniversary of the birth of VDR

Dạ tiệc gây quỹ yểm trợ Đài tại Houston, TX
Fund raising dinner to support the VDR in Houston, TX

Ban Tù Ca Xuân Điềm trong buổi tiếp tân mừng Đài 6 tuổi
The Xuan Diem Ex-Political Prisoners Band during the 6th 

anniversary celebration of the VDR
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BA MŨI NHỌN 

CHIẾN LƯỢC

Cũng giống như một chiếc ghế đứng vững 
được nhờ các chân ghế, Đảng CSVN 
còn “bám trụ” được vào vị thế chủ nhân 

ông đất nước là nhờ một số điểm tựa. Trong 
số các điểm tựa này, nổi bật và quan trọng 
nhất là 3 điểm tựa sau đây:

 Điểm tựa pháp lý là điều 4 Hiến Pháp qui 
định Đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo duy 
nhất tại Việt Nam. Chính điều khoản cực kỳ 
phi lý, hoàn toàn phản dân chủ này đã hiến 
định hóa vai trò độc tôn quyền lực của Đảng 
CSVN. Dựa vào điểm tựa này, Đảng CSVN 
đã đứng ngoài và đứng trên mọi luật pháp 
quốc gia, tự ý hành xử vai trò chủ nhân ông 
đất nước một cách tuyệt đối và vĩnh viễn. 
Đây chính là hòn đá tảng ngăn chận tiến 
trình dân chủ hóa Việt Nam.

 Điểm tựa tinh thần là “thần tượng” Hồ Chí 
Minh! Mặc dù họ Hồ đã chết từ năm 1969, 
nhưng khi chủ nghĩa Mác-Lê Nin bị quẳng 
vào sọt rác sau khi bức tường Bá Linh sụp 
đổ, đã được Đảng CSVN dựng dậy và sử 
dụng như một lá bài “hộ mệnh”. Với danh 
nghĩa “cha già dân tộc” (do chính họ Hồ tự 
gán cho mình và bộ máy tuyên truyền của 
Đảng thổi phồng), và là kẻ khai sinh ra đảng 
CSVN, Hồ tạo cho Đảng CSVN vai trò “kế 
thừa chính thống”, có quyền “một mình một 
chợ” cai trị đất nước.

 Điểm tựa ý thức hệ là đàn anh Trung 
Quốc, chiếc dù che cho Đảng CSVN trước 
trào lưu dân chủ hóa đang dâng cao khắp 
địa cầu. Mặc dù vết thương của cuộc chiến 
biên giới Việt-Trung tháng 12/1978 vẫn còn 
rướm máu, vào đầu thập niên 1990 khi khối 
Cộng sản Đông Âu vỡ vụn và chủ nghĩa CS 
bị dẹp bỏ ngay tại Nga, nơi khai sinh ra nó, 
Hà Nội đã quyết định “qui phục” Bắc Kinh 
xem nước đàn anh phương Bắc là một mẫu 
mực lý tưởng về kinh tế lẫn chính trị. 
       
Nhận thức được tầm mức quan trọng của 
những điểm tựa kể trên trong việc chống đỡ 
Đảng CSVN, Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam 
đã liên tục tiến hành một số đại công tác có 
mục tiêu làm suy yếu, xoáy mòn các chỗ dựa 
này. Các đại công tác này là: 

 Phong Trào Vận Động Hủy Bỏ Điều 4 Hiến 
Pháp (gọi tắt là Phong Trào Bỏ 4) để vạch 
trần với nhân dân Việt Nam và công luận thế 
giới về tính cách phi lý, hoàn toàn phản dân 
chủ của điều 4 hiến pháp, và chứng minh 
đây cũng là nguyên nhân của mọi quốc nạn 
của Việt Nam;  

 Chiến Dịch Đập Tan Thần Tượng Hồ Chí 
Minh nhằm trình bày sự thật về con người 
ông Hồ, cũng như những mưu mô, thủ đoạn 
của chính ông và của Đảng CSVN trong việc 
thần thánh hóa “cha già dân tộc” để củng cố 
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STRATEGIC 

THREE PRONGED ATTACK

In the same manner a chair is stable due to 
its legs, the Communist Party of Vietnam 
(CPV) is able to hang on to political power 

thanks to a few supports. Among them are 
the following prominent and important ones:

 Their legal support is Article 4 of the con-
stitution to the effect that the CPV is the only 
leading force in Vietnam. It is this extreme-
ly illogical and anti-democratic article which 
has given constitutional recognition to the 
dictatorship of the CPV. Relying on this sup-
port, the CPV has stood above and outside 
the confines of all laws of the land, exercis-
ing their right of ownership of the country 
absolutely and for eternity. This is a huge 
obstacle to the democratization process of 
Vietnam.

Their spiritual support is “the myth” of Ho 
Chi Minh! Despite his death in 1969. But 
when Marxism-Leninism has been relegated 
to the dustbin of history after the fall of the 
Berlin Wall, his image has been resurrect-
ed and used as a supporting drawcard for 
the CPV. Under the title “Father of the na-
tion” (self -proclaimed by Ho and propagat-
ed by the CPV’s propaganda machine) and 
being the founder of the party, Ho grants to 
the CPV the role of “legitimate heir” with sole 
power to rule the country.  

 Their ideological support is Big Brother Chi-
na itself who forms the shield to protect the 
CPV from the rising tide of democratization 
all over the globe. Despite the fact that the 
injuries caused by the border war between 
the two countries in December 1978 have 
been barely healed, in the 1990s, when the 
East European Communist Bloc crumbled 
and communism was smashed in Russia, 
Hanoi decided to submit to Beijing and re-
gard it as a political and economic icon.

Realizing the importance of the above sup-
ports for the CPV, the Vietnam Restoration 
Party has repeatedly performed a number 
of crucial tasks to weaken and undermine 
these supports. These crucial tasks are:

 Movement to Abolish Article 4 of the Con-
stitution (known in short as the Abolish 4 
Movement) to expose to the Vietnamese 
people and international public opinion the 
irrationality, anti-democratic character of Ar-
ticle 4 and demonstrate that it is the cause of 
our national calamity.

 Campaign to demystify the Ho Chi Minh 
Myth aiming at exposing the truth about Mr. 
Ho as an individual, as well as his ruses and 
machinations, by himself or pertaining to the 
CPV, in his deification as “the father of the 
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chế độ;

 Chiến Dịch “Hoàng Sa - Trường Sa” để vạch trần dã tâm của Trung Cộng cướp đất, cướp 
biển của Việt Nam, và đồng thời phơi bày trách nhiệm của Đảng CSVN trong việc dâng hiến 
một phần lãnh thổ cho đàn anh phương Bắc. 

Đây là ba mũi nhọn chiến lược mà Tổ Chức PHVN đã và đang nỗ lực đẩy mạnh để góp phần 
mau chóng dân chủ hóa đất nước. Mặc dù là 3 hướng tiến công khác nhau, nhưng rõ ràng 
chúng yểm trợ và bổ túc cho nhau. Phơi bày tội bán nước của Đảng CSVN trong việc dâng 
hiến Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Cộng, tức cũng nói lên trách nhiệm của Hồ Chí 
Minh trong sự việc này. Tương tự, bỏ Điều 4 Hiến Pháp không những chỉ loại trừ tính cách 
độc tôn lãnh đạo của Đảng CSVN, mà còn hủy bỏ luôn cả cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh” 
được qui định trong Hiến Pháp như một kim chỉ nam trong việc lãnh đạo đất nước.

Phim “Sự Thật về Hồ Chí Minh” và “Ho Chi Minh 
The Man and The Myth” của Phong Trào Sài Gòn
Vietnamese and English versions of documentaries 

“Ho Chi Minh- The Man and the Myth”
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nation” in order to consolidate the regime.

 The “Paracel- Spratly” Campaign to expose the malevolent intention of Communist China 
to seize land and sea areas from Vietnam, and at the same time to expose the responsibility 
of the CPV in surrendering parts of the fatherland to their big brother in the north.

This is the strategic three pronged attack that was and is being conducted by the Vietnam 
Restoration Party to speed up the democratization process. Despite the fact that attack is 
from three different directions, they are mutually supportive and complementary. Exposing 
the sellout of the nation by the CPV relative to the surrender of the Paracels and Spratlys 
to Communist China is equivalent to exposing the related responsibility of Ho Chi Minh. 
Similarly, abolishing Article 4 of the constitution will not only abolish the sole leadership of 
the CPV, but will also eliminate the so-called “thoughts of Ho Chi Minh” as defined in the 
constitution as a compass for national leadership.

Quang cảnh buổi hội thảo Bỏ 4 tại Nam Cali
Scene of the conference on the abolition of Article 4 in South California

Quang cảnh buổi hội thảo Bỏ 4 tại Sydney, Úc
Scene of the conference on the abolition of Article 4 in Sydney, Australia
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Một số 
định hướng đấu tranh 

trước mắt

A- Nhận định:

T rong thế kỷ 21, trào lưu dân chủ hiến định, 
pháp trị và đa nguyên không ngừng chuyển 
động và thay đổi định mệnh của nhiều dân 

tộc trên thế giới. Tuy có một vài quốc gia tạm 
thời đi ngược trào lưu như Thái Lan lùi về tình 
trạng bán quân phiệt, Cam Bốt đàn áp đối lập 
thẳng tay, Vladimir Putin tại Liên Bang Nga 
đắc cử Tổng Thống hầu như độc diễn và đảng 
CS Trung Quốc củng cố quyền lực không giới 
hạn nhiệm kỳ của Tập Cận Bình, nhưng tiến 
trình dân chủ hóa toàn cầu vẫn là bất khả vãn 
hồi và quan điểm dân chủ, qua mạng lưới toàn 
cầu ngày càng thấm nhuần tâm thức của từng 
người dân trong mọi tầng lớp xã hội.

Trong bối cảnh toàn cầu đó, Tổ Chức Phục 
Hưng Việt Nam ý thức được một số định hướng 
đấu tranh căn bản sau đây:

1. Nhu cầu phát huy và phổ biến rộng rãi quan 
điểm đấu tranh trong cương lĩnh của Tổ Chức 
PHVN.

Quan điểm đấu tranh này bao gồm 2 mệnh 
đề chính. Một là phục hưng văn hóa dân tộc. 
Hai là xây dựng dân chủ hiến định, pháp trị và 
đa nguyên. Hai khía cạnh này được khai triển 
rõ trong cương lĩnh của tổ chức. Cần phải ghi 
nhận rằng 2 mệnh đề song hành này thể hiện 
tinh thần ôn cố lẫn tri tân vô cùng cần thiết cho 
công cuộc phục hưng đất nước trong giai đoạn 
hậu cộng sản.

2. Rèn luyện một đội ngũ cán bộ đấu tranh 
chuyên nghiệp:

Muốn tiến hành một cuộc đấu tranh chính trị 
toàn diện, đưa đến đạp đổ độc tài và phục 
hưng đất nước, chúng ta cần 3 yếu tố quan 
trọng sau đây:

a. Một quan điểm đấu tranh nghiêm chỉnh
b. Một tổ chức đấu tranh chuyên nghiệp, bao 
gồm một đội ngũ cán bộ nồng cốt tinh xảo
c. Phương tiện nhân lực và vật lực.

Tổ chức Phục Hưng Việt Nam bao gồm trong 
cương lĩnh một quan điểm đấu tranh nghiêm 
chỉnh. Đó là chủ trương Phục Hưng Văn Hóa 
dân tộc song hành với chủ trương xây dựng 
dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên nêu 
trên

Chúng ta cần rèn luyên một đội ngũ cán bộ 
chuyên nghiệp, trang bị bằng những kỹ thuật 
đấu tranh hiện đại và những tư tưởng chính trị 
khai phóng nhất của thời đại, hầu làm rường 
cột vững chắc cho công cuộc giải trừ CSVN.

3. Thành lập một liên minh chính trị rộng rãi 
nối kết trong ngoài, làm thế chính trị đối trọng 
với CSVN. Đây là một chủ trương của TC ngay 
từ đầu, và gần đây đã thể hiện qua việc cùng 
tham gia thành lập LLCQ tồn tại gần 10 năm; 
nay cần chú trọng đẩy mạnh, mở rộng thêm 
lên.
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Some directions guiding 

OUR STRUGGLE FOR

democracy

A- Considering:

In the 21st century, the movement for de-
mocracy based on constitutionalism, the 
rule of law and pluralism is in perpetual 

motion, bringing change to the destiny of nu-
merous nations of the world. Although a few 
nations have temporarily gone backward such 
as Thailand towards pseudo-militarism, Cam-
bodia where the opposition has been truly re-
pressed, Russia where Vladimir Putin won the 
election almost unopposed and the Commu-
nist Party of China with the consolidation of 
power by Xi JinPing on the basis of unlimited 
terms of office, the world-wide process of de-
mocratization is still irreversible and the dem-
ocratic ideal, through the internet, permeates 
the consciousness of the peoples of all social 
strata.

Within this international ambiance, the Viet-
nam Restoration Party (VRP) is aware of a 
number of basic directions as follows:

1. The need to promote and popularize the 
political platform of the VRP as described in 
its constitution.

This political platform includes 2 main themes. 
The first one is the restoration of our national 
culture. The second one is the establishment 
of democracy on the bases of constitutional-
ism, the rule of law and pluralism. It should 
be noted that these 2 parallel themes reflect 

our nation’s aspirations to learn from the past 
and enthusiastically take on the future. These 
dual aspirations are extremely necessary for 
national revival in the post-communist era. 

2. Training a team of professional members:

In order to progress a comprehensive political 
struggle to overthrow a dictatorship and reju-
venate our nation, we must satisfy the follow-
ing 3 important requirements:

a. A legitimate ideal for political struggle
b. A professional political organization com-
prising an excellent team of members
c. Human and financial resources

The Vietnam Restoration Party has included 
in its constitution a legitimate ideal for politi-
cal struggle. Such is the dual aim of National 
Cultural Restoration and establishment of de-
mocracy on the bases of constitutionalism, the 
rule of law and pluralism as mentioned above.

We need to train a team of professional mem-
bers, armed with modern political techniques 
and the most liberating political ideas of our 
time, to become the back-bone of our task of 
overthrowing the Communist Party of Vietnam 
from power.

3. The establishment of a broad political al-
liance spanning both inside and outside of 
Vietnam, in opposition to the Communist Par-



127    kỷ yếu 40 năm PHỤC HƯNG 

Thật vậy liên minh là xu thế thời đại 

Trong bối cảnh dân chủ và thực tế đấu 
tranh, con đường “liên minh” là con đường 
thích hợp nhất trong việc huy động và nối kết 
(mang tính hàng ngang) tiềm lực đấu tranh 
của nhiều tổ chứ c chính trị và thành phần 
dân chúng, ở nhiều vùng địa lý khác nhau. 

Vì vậy “liên minh” sẽ là chiến lược của TC 
trong việc huy động lực lượng đấu tranh tại 
hải ngoại, cũng như là chiến lược để nối kết 
với bên trong. 

Liên minh chính trị rộng rãi trong và ngoài 
nước sẽ quy tụ những phương tiện nhân lực 
và tài lực rải rác trong những tổ chức khác 
nhau, hầu khắc phục những thiếu thốn của 
từng tổ chức đơn lẻ.

Tuy tạo một liên minh là một công tác khó 
khăn, nhưng một sự thật không thể chối cãi 
của chính trị thế giới là: Những tổ chức đấu 
tranh thành công đương đại thật sự đều là 
những liên minh (PLO, IRA, League for De-
mocracy của Miến Điện…). Chúng ta không 
có sự chọn lựa khác.

B. Kết luận:

Chính vì những lý do nêu trên, các định 
hướng đấu tranh chính trước mắt chúng ta 
sẽ bao gồm 3 yếu tố chính: đó là phát huy và 
phổ biến quan điểm đấu tranh của tổ chức, 
rèn luyện một đội ngũ cán bộ tinh nhuệ và 
xây dựng một liên minh chính trị rộng rãi 
trong và ngoài nước.
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ty of Vietnam. This has been one of its main 
policies at the outset and manifested via its 
participation in the establishment of the Viet-
nam Democracy Federation which is near-
ing its 10th year of operation; now in need of 
consolidation and expansion. 

Indeed, political alliance is a sign of our time.
In an environment of democracy and practi-
cal politics, the road leading to political alli-
ance is most suitable for the utilization and 
horizontal linking of the potentials of numer-
ous political organizations and sections of 
the public belonging to different geograph-
ical areas.

Thus political alliance will be the strategy for 
our organization in motivating the political 
strengths overseas and the strategy to link 
forces with those inside.

A broad political alliance both inside and 

outside of Vietnam will unify all means and 
resources dispersed among different orga-
nizations, to remedy the failings of isolated 
entities.

Although establishing a political alliance is a 
difficult task, the irrefutable political truth of 
world politics is that: All successful political 
organizations are alliances (the PLO, IRA, 
League for Democracy in Myanmar…). We 
have no alternatives.

B. Conclusion:

For the reasons mentioned above, the main 
directions for our struggle will comprise the 
following 3 elements:

Promoting and popularizing the political plat-
form of our organization, training a team of 
professional members and establishing a 
broad political alliance spanning both Viet-
nam and its diaspora.
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