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TS Phan Văn Song:  

Tinh thần Đại Việt giữ nước và cứu nước 

 

 

 

 

Tiến sĩ Phan văn Song (Pháp) 

Chủ tịch Đảng Đại Việt 

Cựu giáo sư đại học Poitier Université   (quý vị bấm nghe audio) 
http://www.freevietnews.com/audio/TsPhanVanSong_ChucTet2016.mp3 

Hải ngoại Xuân Bính Thân 2016 

 

Tinh thần Đại Việt  

giữ nước và cứu nước 

Kính thưa đồng bào,  

Kính thưa quý bà con, quý cô bác,  

 

Giờ linh thiêng đã điểm !  

Năm nay năm Bính Thân, tròn bốn tuần vận hội năm Thân, Con khỉ. Cách đây 48 

năm, cũng Năm Con Khỉ. Năm Mậu Thân, 1968, Việt Cộng đã lường gạt dân 

chúng Miền Nam Việt Nam, công dân quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, thừa cơ hôi 

ngày Tết dân tộc linh thiêng, nuốt lời cam kết hưu chiến, tấn công và giết hại dân 
chúng và công dân chế độ Tự Do của Việt Nam Cộng Hòa.  

Năm nay 2016, một kỷ nguyên mới bắt đầu sau chu kỳ 1976 -2016, tròn 40 năm 
dân chúng toàn Việt Nam thống nhứt sống dưới ách Đảng Cộng Sản.  

Kính thưa quý đồng bào,   

Kính thưa quý bà con, quý cô bác,  

Hai chu kỳ đau thương hội nhập, hai chu kỳ đánh dấu hai vết thương lớn của lịch 

sử Việt Nam cận đại. Những hình ảnh đau thương của Tết Mậu Thân 1968 vẫn 

chưa phai mờ trong ký ức người Việt Nam, nhiều gia đình Việt Nam trong nước 

và ở hải ngoại vẫn còn hằng năm cúng giổ ngày Tết để tưởng nhớ những nạn 

nhơn ngày Tết đau buồn ấy. Cái vui đón năm mới lẫn lộn với cái ngậm ngùi tủi 
hờn thương nhớ.  
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2016, đã 40 năm rồi, Đảng Cộng Sản cầm quyền toàn cỏi Việt Nam ! 40  năm, đủ 

rồi ! 40 năm, toàn dân Việt Nam đã thấy rõ bản mặt cướp nước và bán nước của 

người Cộng Sản ! 40 năm người dân Việt Nam đã thấy rõ bản sắc Đảng Công 
Sản Việt Nam chỉ là chư hầu, là chi nhánh Đảng Cộng Sản Tàu.   

40 năm đủ rồi ! Giờ linh thiêng đã điểm ! Mong bà con cô bác đồng bào một 

lòng, đuổi bọn bán nước nước, khôi phục lại quê hương, lấy lại tự hào dân 

tộc, khơi lại tinh thần Đại Việt giữ nước và cứu nước của tổ tiên. 
Năm mới, năm 2016, Năm mới, năm Bính Thân,  

Xin kính chúc quý bà con cô bác, xin kính chúc đồng bào Việt Nam, khôi phục lại 

quê hương, hưởng và sống trong một vận hội mới, trong kỷ nguyên mới, sạch 

bóng Cộng Sản, với một quốc gia Việt Nam mới, Dân Chủ, Thạnh Vượng và với 
một tinh thần Đại Việt Tự Do, Độc Lập, Hùng Cường.   

Phan Văn Song,    

Nhơn danh toàn thể Đảng Đại Việt 

Nay Kính Chúc  (quý vị bấm nghe audio) 
http://www.freevietnews.com/audio/TsPhanVanSong_ChucTet2016 

Kính nhờ quý vị quý bạn tiếp tay phổ biến tâm tư  đồng bào hải ngoại ưu 

ái gởi đồng bào quốc nội, qua 25 audio Chúc Tết Bính Thân 2016 đính 

kèm --- gởi qua Emails, Paltalk, FaceBook, Yahoo/GmailGroups, Radio, 

Website, Blogs… Nội dung các bài phát biểu (text) và AUDIO sẽ được lần 

lượt gởi ra và lưu trữ tạii http://freevietnews.com/audio 

 

 

25 AUDIO NHẬN ĐỊNH VÀ CHÚC TẾT 2016 

 

Nguồn:http://www.freevietnews.com/audio2/index.php?subaction=sho

wfull&id=1455176959&archive=&start_from=&ucat=& 

 

www.vietnamvanhien.net 

 

http://www.freevietnews.com/audio/TsPhanVanSong_ChucTet2016.mp3
http://freevietnews.com/audio
http://www.freevietnews.com/audio2/index.php?subaction=showfull&id=1455062456&archive=&start_from=&ucat=&
http://www.freevietnews.com/audio2/index.php?subaction=showfull&id=1455176959&archive=&start_from=&ucat=&
http://www.freevietnews.com/audio2/index.php?subaction=showfull&id=1455176959&archive=&start_from=&ucat=&
http://www.vietnamvanhien.net/

