
 

CHÚNG TÔI ĐÒI HỎI CHÍNH QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐI NGAY TỨC KHẮC 
VÀ VÔ ĐIỀU KIỆN....TẠI SAO ?: 

. VÌ ĐÓ LÀ CHÍNH QUYỀN CHƯA BAO GIỜ DO DÂN BẦU RA. 
- Chính quyền cộng sản tại Việt Nam chưa bao giờ do người Việt Nam bầu ra. Hồ Chí 

Minh dùng đảng cộng sản để thủ tiêu hết các đảng phái và đoàn thể yêu nước khác 
bằng bạo lực hay ám sát trước khi tuyên bố nắm chính quyền Việt Nam vào ngày 2 
tháng 9 năm 1945. Từ đó Việt Nam chưa bao giờ có tổng tuyển cử tự do để cho 
người dân có chấp nhận chính quyền cộng sản hay không. 

- Người dân miền bắc Việt Nam bị sống dưới ách cai trị độc tài không ai bầu ra hơn 
65 năm (1945-2011), và miền nam thì đã hơn 35 năm (1975- 2011). 
 

. VÌ ĐÓ LÀ CHÍNH QUYỀN PHI DÂN CHỦ VÀ ĐỘC TÀI 
- Đảng cộng sản thống trị đất nước và chính quyền Việt Nam, đã viết ra hiến pháp 

trong đó có điều 4 chỉ công nhận đảng cộng sản là đảng duy nhất được quyền tốn tại 
và lãnh đạo quốc gia vĩnh viễn. 

- Chỉ có những đảng viên cộng sản được chọn lựa trước mới được bầu vào quốc hội 
và chính quyền bù nhìn. 

- Tổng bí thư đảng có quyền tối thượng đối với quốc hội và các bộ trưởng trong chính 
quyền, phê chuẩn tất cả những chính sách, hướng đi và quyết định của chính phủ 
hay của đảng  

- Thường dân tại Việt Nam không có quyền phát biểu gì cả về những chính sách hay 
quyết định của đảng và nhà nước. Bất cứ những ý kiến trái ngược, phê bình hay chỉ 
trích đều được coi như phản động có thể bị tù vô thời hạn hay tử hình. 

- Tại Việt Nam không hề có đảng phái hay tổ chức đối lập thiệt sự nào được nhà nước 
cho phép hoạt động.,  

. VÌ ĐÓ LÀ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC CỦA TỘI PHẠM. 
- Cho phép đảng viên, công an và quan chức quân đội được quyền ăn cướp đất đai 

của dân nghèo bằng mọi thủ đoạn phi pháp hoặc bắt buộc dân phải dời chỗ mà 
không được đền bù thỏa đáng. 

- Dùng công an để đán áp nhân dân bằng bạo lực chết người. Công an được dùng 
như một công cụ bảo vệ sự thống trị của chuyên chính vô sản chứ không phải để 
bảo vệ nhân quyền cho người dân. 

- Dùng mật vụ giả dạng thành côn đồ hay băng đảng tội phạm để đánh đập và giết hại 
dân vô tội không có phương tiện tự vệ, các nhà lãnh đạo tôn giáo, những nhà nông 
nghèo khó trong các cuộc biểu tinh ôn hòa đòi quyền sống. 
 

. VÌ ĐÓ LÀ CHÍNH QUYỀN DIỆT CHỦNG. 
- Hơn 200,000 nông dân có tí ruộng đất đã bị hành quyết trong thời kỳ Cải cách 

Ruộng Đất do Hồ Chí Minh khởi xướng và lãnh đạo năm 1945. 
- Hơn 5000 người đã bị tàn sát và chôn sống trong những nấm mồ tập thể tại Huế bởi 

bàn tay Việt cộng (lính của Hồ Chí Minh) trong cái gọi là Tổng Tấn Công vào Tết 
Mậu Thân do chính Hồ Chí Minh ra lịnh và điều động. 

- Khoảng 100,000 quân dân cán chính của miền nam Việt Nam đã thiệt mạng vì đói 
khát, bịnh tật và hành quyết tập thể trong các trại tập trung lao động khổ sai gỉa danh 
là những “Trại Cải Tạo” từ 1975 đến 1985, với mục đích thủ tiêu những nhà lãnh đạo 
và binh lính của miền nam Việt Nam. 

- Hơn 500,000 người Việt đã bỏ mình trên biển khơi vì chết chìm, đói khát hay hãm 
hiếp, trên con đường chạy trốn chế độ bạo tàn (trong khoảng 1975 -1989). 

- Chế đô cộng sản Việt Nam vẫn cố tinh tiếp tục đàn áp và diệt chủng những dân tộc 
thiểu số Cao Nguyên. 

CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ CHÍNH QUYỂN ĐỘC TÀI, PHI PHÁP VÀ KHÔNG ĐƯỢC 
NHÂN DÂN THỪA NHẬN.CHÍNH QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM CÒN TỒI TỆ HƠN RẤT 
NHIỀU SO VỚI TOÀN BỘ NHỮNG CHÍNH QUYỀN TÀN BẠO CỦA TUNISIE, AI CẬP VÀ 
LYBIA CỘNG LẠI !!!! 

CHÚNG PHẢI RA ĐI NGAY TỨC KHẮC!  CHÚNG TA PHẢI ĐOÀN KẾT LẠI ĐỂ DẸP TAN 
CHẾ ĐỘ QUỈ DỮ NÀY. 


