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TÂM THƯ 
Kính thưa qúy vị. 

 

Thời gian đã trôi qua gần nửa thế kỷ kể từ ngày rời xa quê hương. Nửa thế kỷ tìm 

đường cứu nước...  

Qúy vị và chúng tôi, chúng ta đã cố gắng tranh đấu bằng nhiều giải pháp khác 

nhau cho đến hôm nay vẫn chưa đạt được thành công… 

Những năm tháng còn lại của đời người, tôi cố gắng đóng góp tất cả sức lực, kinh 

nghiệm hoạt động suốt 40 năm. Tham gia và lãnh đạo nhiều tổ chức, xông pha và 

cộng tác với Hoa Kỳ cũng như Quốc Tế, chưa bao giờ ngưng nghỉ … 

 

Thưa qúy vị, 

Chắc chắn qúy vị và chúng tôi đều thấy rằng, bằng mọi giá chúng ta phải hình 

thành một tổ chức chính trị của người Việt Nam trong và ngoài nước - bao gồm 

mọi thành phần Dân Tộc - để áp lực nhà cầm quyền CSVN phải chấp nhận thực 

hiện TỔNG TUYỂN CỬ TỰ DO tại VIỆT NAM trong thời gian sớm nhất. 

 

LIÊN MINH DÂN TỘC VIỆT NAM là một tổ chức chính trị mà chúng tôi đã hình 

thành sau nhiều năm tháng chuẩn bị, vận động ... 

Chúng tôi tin tưởng đây là mô thức tốt nhất có thể thuyết phục và sẽ có nhiều đồng 

thuận của nhiều Tổ chức, Tôn giáo, Phong trào, Đoàn thể, Mặt trận, Đảng phải - 

Quan trọng nhất là sẽ được sự đồng thuận của nhiều THÀNH PHẦN DÂN TỘC 

VIỆT NAM TRONG và NGOÀI NƯỚC - để cùng nhau tham gia, tham dự, yểm trợ, 

ủng hộ thực thể chính trị này. 

 

LIÊN MINH DÂN TỘC VIỆT NAM đã mời gọi và hình thành Ủy Ban Quốc Tế Yểm 

Trợ dưới sự lãnh đạo của Tiến Sĩ Scott Benett (nguyên sĩ quan Tình Báo Hoa Kỳ 

đã từng hoạt động khắp thế giới). Ủy ban này có sự cộng tác và yểm trợ của nhiều 

cựu Nghị Sĩ, Dân Biểu, Chính Khách Hoa Kỳ và nhiều cựu Tuớng lãnh, Thủ 

Tướng, Tổng Thống cuả nhiều quốc gia. Chúng tôi cũng đã mời gọi nhiều Luật 

Gia, Học Giả, Trí Thức, Thế Hệ Hậu Duệ.... cùng tham gia trong các Hội Đồng và 

các Ủy Ban. 
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LIÊN MINH DÂN TỘC VIỆT NAM cũng đã chuẩn bị một DỰ THẢO TÂN HIẾN 

PHÁP CHO VIỆT NAM và ước mong sẽ nhận được ý kiến hoàn chỉnh của qúy 

vị….  

 

Thưa qúy vị. 

Để chuẩn bị cho ngày công bố Chương Trình Hành Động, Chủ Trương Đường 

Lối, Giải Pháp Chính Trị và giới thiệu Thành Phần Lãnh Đạo, Điều Hành, cùng 

Ủy Ban Quốc Tế Yểm trợ với cộng đồng thế giới và QUỐC DÂN VIỆT NAM. Tôi 

tha thiết và trân trọng kính mời qúy vị tham gia chính thức trong LMDTVN để 

cùng nhau hợp sức đấu tranh chính trị cho ngày TỔNG TUYỂN CỬ TỰ DO tại 

VIỆT NAM. 

 

 

Trân trọng kính mời. 

 

 

Thủ đô Tỵ Nạn Little Sài Gòn, ngày 1/11/2022 

T.M. LIÊN MINH DÂN TỘC VIỆT NAM 

Tổng Thư Ký 

 

 

 

 

 

NGUYỄN HỮU CHÁNH 

Website: www.lienminhdantoc.org 

Email: founder@gidc.us 

Tel: 714-417-8877 
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