BÀI HIỆU TRIỆU NHÂN DÂN VIỆT NAM
Kính thưa quí vị anh chị em bà con cô bác, quí vị các doàn thể
trong và ngoài nước. Chúng tôi hôm nay được vinh dự cống hiến
cho quí vị đồng bào một viễn tượng của một nước VN mới sẽ được
hình thành trong một tương lai rất gần.
Nước VN mới này sẽ không có cảnh vi phạm nhân quyền một cách trắng
trợn, trái với đạo lý của con người. Nước VN mới sẽ không đàn áp người
dân phát biểu tư tưởng hay không cho tự do xuất bản báo chí, truyền
thanh, truyền hình tư nhân.Nước VN mới sẽ không hạn chế tự do tôn
giáo, tự do thờ phượng một đấng linh thiêng của mình. Nước VN mới này

sẽ không bắt bớ người vô tội một cách tùy tiện mà không một luật pháp
nào cho phép. Nước VN mới này sẽ không đánh đập tàn nhẫn dã man
người dân vô tội mà không cho biết lý do tại sao bị bắt và bị đánh. Nước
VN mới sẽ không thuê những bọn du dãng côn đồ làm việc cho công an
cảnh sát đi theo dõi và bắt bớ người dân vô tội. Nước VN mới sẽ không
cho phép bọn lính Tàu Cộng chỉ huy các vụ bắt những người biểu tình,
xâm phạm chủ quyềndân tộc. Nước VN mới sẽ không đột nhập gia cư mà
không có trát lệnh của tòa án. Nước VN mới sẽ không đang đêm bắt người
đem đi biệt tích mà người thân không biết giam ở đâu, sống hay chết.
Nước VN mới sẽ không cho phép bất cứ ai cướp đất của dân mà không cho
phép người dân ra tòa tranh tụng đòi trả lại đất hay được bồi thường thỏa
đáng. Nước VN mới sẽ không cho phép những dân du lich Tàu Cộng ồ ạt
tràn qua biên giới Việt-Trung mà không kiểm soát chiếu khán thông
hành. Nước VN mới sẽ không xuất khẩu lao động để làm cu-ly cho các
ngoại bang. Nước VN mới sẽ không ăn chịu với các tổ chức buôn người,
buôn trẻ em để làm điếm hay bán các bộ phận cho người bệnh ở bên
Trung Quốc. Nước VN mới sẽ không cho phép nhập khẩu ồ ạt hàng hóa từ
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Tàu Cộng để giết dân cũng như làm phá sản các doanh nghiệp tư nhân
VN. Nước VN mới sẽ không cho Tàu Cộng thuê đất, khai thác các mỏ như
Bâu-xít, Formosa dù chỉ một ngày. Nước VN mới sẽ khôngđể cho Tàu
Cộng ngang nhiên mang người của nó làm việc tại các mỏ cho thuê, bắt
chấp tình hình nhân dụng và thất nghiệp của nước ta. Nước VN mới sẽ
không để cho Tàu cộng biến những đát thuê thành những khu tự tri,
thành một quốc gia trong một quốc gia. Nước VN mới sẽ không cho phép
Tàu Cộngmang súng ống vào những đất thuê để thiết lập những căn cú
quân sự để sau này chúng sẽ từ bên ngoài đánh vào và bên trong đánh
ra.Nước VN mới sẽ không để cho Tàu Cộng tha hồ đầu đọc dân VN bằng
mọi cách hầu giết lần giết mòn một dân tộc bất khuất không chịu đồng
hóa làm dân Hán. Nói tóm lại, nước VN mới sẽ không có những người
lãnh đạo bán nước cho Tàu Cộng mà gồm nghững người bảo vệ chủ quyền
dân tộc tự quyết cho đến chết.

Thế rồi quí vị sẽ hỏi, nước VN mới sẽ không làm những điều xấu xa, tiêu
cực như vậy, còn những điều tích cực thì sao. Chúng tôi xin thưa. Nước

VN mới sẽ có một thể chế dân chủ, tự do thực sự không giả hình dân chủ
mà bên trong thì lại do một đảng duy nhất nắm chính quyền. Nước VN
mới sẽ tôn trọng mỗi cá nhân và tạo điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội cho
mọi cá nhân để có thể phát triển hết khả năng của mình. Nước VN mới sẽ
có một guống máy hành chánh đáp ứng mọi nguyện vọng của người dân.
Nguyện vọng căn bản đầu tiên là tự do phát biểu tư tưởng. Quyền này sẽ

được thể hiện qua mọi hình thức bày tỏ ý kiến như biểu tình, báo chí,
truyên thanh, truyền hình, internet. Sẽ có một cơ quan trung ương tiếp
nhận tất cả các ý kiến của mọi công dân về mọi vấn đề, dù vấn đề đó có
quan hệ đến chính mình hay đến chính sách của chình phủ. Chính phủ sẽ
cố gắng giải quyết mọi bất công mà các công dân gặp phải mà các cơ quan
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có trach nhiệm không giải quyết được. Nước VN mới sẽ tôn trọng các
quyền căn bản khác như tự do lập hội và tự do tôn giáo. Các cơ quan cảnh
sát muốn xâm nhập gia cư bắt người hay tich thu tài sản phải có trát của
tòa án nêu rõ tội danh. Nói chung các viên chức chính phủ phải hoạt động
trên cơ sở luật pháp do cơ quan lập pháp do dân bầu ra chấp thuận. Nếu
nhân viên của cơ quan công quyền nào vi phạm các điều khoản của luật về
tiến trình hình sự thì bị cáo sẽ được thả tự do. Các bị cáo có quyền thuê
luật sư hiện diện trong các cuộc thẩm vấn hỏi cung.Các bị cáo sẽ được coi
là vô tội cho đến khi công tố viên đưa ra những bằng chứng ngược lại và
được tòa chấp nhận.
Nước VN mới sẽ có một hiến pháp do một quốc hội lập hiến soạn thảo.

Nhưng có lẽ một thế chế hay nhất hiện nay lá có ba ngành hành pháp, lập
pháp và tư pháp. Ba ngành này đôc lập với nhau, kiềm chế nhau và quân
bình nhau để không có một ngành nào lấn át nghành nào. Trong nghành
hành pháp, người lãnh đạo quốc gia do dân trực tiếp bầu ra bằng số phiếu
phổ thông. Các dân biểu cũng được dân bầu ra.
Trong nước VN mới, đất thuộc về người dân sở hữu đất đó. Đất này không

thể chuyển nhượng cho một người ngoại quốc mà không có phép của
chính phủ. Nếu ai khám phá ra một tài nguyên thiên nhiên nằm trong đất
của mình thí chính phủ hoặc mua đứt hay sẽ trả tiền thuê hàng năm khi
chính phủ khai thác mỏ đó.Những khế ước về đất đai hay hầm mỏ ký bởi
nhà cầm quyền cộng sản sẽ trở nên vô giá trị. Những ngoại kiều làm việc
trong những khu tự trị của Tàu Cộng sẽ bị trục xuất về nước. Nói chung,

nước VN mới sẽ không tôn trọng các hiệp ước hay khế ước đã ký kết với
các quốc gia khác hay các công ty ngoại quốc, bởi vì nhà cầm quyền cộng
sản VN dẫ không đại diện cho nhân dân VN và đã đi ngược lại ý nguyện
của nhân dân VN trong việc ký kết các thỏa ước hay khế ước này.
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Nước VN mớ là một nước đặt trên cơ sở tình yêu. Chúng tôi sẽ tha thứ cho
những kẻ lầm đường lạc lối. Chúng tôi sẽ mở vòng tay chào đón những
con người Cộng sản trở về với dân tộc. Với cùng một dòng máu chúng ta
phải sát cánh chống quân xâm lược phương bắc. Chúng tôi sẽ bảo đảm an
toàn cho quí vị nếu quí vị buông súng trở về với chính nghĩa dân tộc.

Điểm chung trong chính sách đối ngoại của nước VN mới là bạn của
chúng ta sẽ là những nước tôn trọng nhân quyền của người dân, những
nước không độc tài đảng trị. Nước VN mới sẽ thưa ra trước tòa án quốc tế
những đất đai và hòn đảo dẫ bi chiếm mà nhà cầm quyền công sản đã hèn
nhát làm ngơ. Chúng ta sẽ dùng võ lực nếu cần khi họ ngoan cố không trả
lại đất đai hợp pháp của VN.
Trong nước VN mới, giáo dục sẽ được đặt lên hàng đầu. Các học sinh sẽ
không phải trả học phí trong suốt 12 năm tiểu học và trung học. Khi lên
đại học sinh viên chỉ phải đóng một lệ phí tượng trưng. Bất kỳ ai cũng có
thể học đại học miễn là qua được những kỳ thi nhập học. Những học sinh,
sinh viên xuất sắc sẽ được cấp học bổng cho đi học trong và ngoài nước.
Chính phủ sẽ lập nhiều trường đại học chuyên nghiệp hơn nữa. Các bằng

cấp trong và ngoài nước sẽ được đánh giá và kiểm tra bởi một cơ quan của
Bộ Giáo Dục. Những kẻ sử dụng bẵng cấp giả sẽ bị truy tố trước pháp luật.
Mọi người dân sẽ được săn sóc sức khỏe miễn phí qua một hệ thống bảo
hiểm sức khỏe.
Sau cùng nền kinh tế VN mới sẽ là một nền kinh tế thị trường trong đó

mọi người có quyền làm chủ các xí nghiệp mà không sợ bị tich thu vì bất
đồng chính kiến với nhà cầm quyền như trong chế độ công sản hiện
tại.Chính phủ sẽ không can thiệp vào khu vực kinh doanh của tư nhân.
Chính phủ sẽ không đòi chia cổ phần với những doanh nghiệp tư nhân lớn
và thành công như hiện nay. Chính phủ sẽ không can thiệp trực tiếp vào
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nền kinh tế nhưng sẽ áp dụng chính sách tiền tệ và tai chánh khôn
ngoanđể không thiếu hụt ngân sách và vay nợ chồng chất như ngày nay.
Nước VN mới sẽ không in tiền bừa bãi để trả nợ hay để lấp khoản thiếu
hụt ngân sách do chi quá nhiều so với doanh số thu thuế. Chi quá bội
hiện nay là do các viên chức trách nhiệm các dự án không biết quản lý vì
họ đặt nặng.”hồng” hơn “chuyên” trong việc tuyển chọn nhân viên. Có
nghĩa là các quản lý viên các dự án được chọn vì ý thức hệ chứ không phải
vì khả năng chuyên môn. Một nền kinh tế mà có quản lý yếu kém như thế
thì không sớm thì muộn sẽ bị phá sản.
Nước VN mới sẽ có rất nhiều nhân tài từ khắp nơi đổ về để giúp nước và vì
thế sẽ thịnh vương, nhà nhà đều an vui trong hạnh phúc.
Đây là hình ảnh của một nước VN trong tương lai, không phải bánh vẽ
thiên đường công sản mà họ đã cho chúng ta ăn từ mấy chục năm nay.
Xin trân trọng kính chào toàn thể quí vị.
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