Lôøi keâu goïi ñaàu naêm cuûa Ñaûng Vì Daân Vieät Nam
Kính thưa Đồng bào,
Là người Việt Nam, ai ai cũng muốn đất nước ta xứng đáng để mọi người có
thể ngẫng mặt cao đầu hãnh diện. Nhưng trong thực tế, nạn độc tài, tham ô
và bất công đã phá vỡ quá trình phục hưng đất nước sau chiến tranh, và còn
gây ra vô số nguy hại cho nhân dân, xã hội. Nguyên nhân chính là do cơ chế
lãnh đạo lỗi thời, sơ cứng và tham lam.
Đã đến lúc để đất nước phải được thay đổi thực sự và rốt ráo! Vấn đề là thay đổi cơ chế lãnh đạo
quốc gia thế nào để đất nước không bị đổ vỡ, và dân tộc không lâm vào cảnh tang thương? Câu trả lời
là một cuộc chuyển thể hoà bình bằng lá phiếu dân chủ.
Do vậy, Đồng bào mọi giới hãy cùng nhau lên tiếng đòi hỏi đảng Cộng sản VN phải trả lại quyền lãnh
đạo đất nước cho nhân dân, cụ thể là hủy bỏ tiêu chuẩn độc quyền cho ứng viên từ đảng CSVN trong
"Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội" và "Luật Bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân".
Từ sự cải cách chính trị cụ thể đó, các ứng cử viên độc lập có thể trở thành Đại biểu của một Quốc hội
đa thành phần, nước ta có được điều kiện thành hình một bản Hiến Pháp dân chủ, tiến đến việc tổ
chức bầu chọn thành phần lãnh đạo cơ quan Hành pháp, Tư pháp và một hệ thống chính quyền địa
phương thật sự của dân, do dân và vì dân. Đây là con đường thay đổi tốt nhất!
Đảng Vì Dân chính thức kêu gọi những anh chị em có khả năng và tâm huyết với xã hội hãy chuẩn bị
ứng cử vào Quốc Hội Việt Nam khoá XIV, hoặc Hội đồng Nhân dân các cấp. Chúng tôi đồng thời tha
thiết kêu gọi Đồng bào hãy ủng hộ mạnh mẽ những ứng cử viên độc lập sẽ dấn thân đấu tranh để góp
phần thay đổi đất nước một cách hòa bình trong thời gian tới.
Nhằm chuyển thể chế độ độc tài toàn trị thành một chính thể dân chủ đa đảng pháp quyền,
Đảng Vì Dân chủ trương phải thay đổi toàn diện cơ chế lãnh đạo quốc gia, song sẽ duy trì phần
lớn bộ máy chính quyền, quân đội và công an để đất nước sớm được ổn định.
Để giúp cho chính phủ mới sẽ không bị các thành phần XẤU phá hoại, chúng tôi đề nghị các công
chức, quân nhân và công an có tinh thần cấp tiến hãy nhận diện ngay những kẻ XẤU cần phải loại trừ,
và những người TỐT cần được lưu nhiệm trong chính phủ dân chủ sau này.
Thay đổi nào cũng phải có xáo trộn nhất thời, song chắc chắn là chính phủ mới - với các cơ chế Lập
pháp, Hành pháp và Tư pháp được phân lập rõ ràng như ở các nước dân chủ tiên tiến - sẽ giải quyết
một cách hiệu quả tình trạng lạm dụng quyền lực và tham ô vô cùng tồi tệ đang xảy ra.
Hãy cùng nhau tạo điều kiện xây dựng một nước Việt Nam Mới. Ở tương lai đó: Cơm no Áo ấm được
bảo đảm, Công bằng Xã hội được nêu cao, và Nhân phẩm Con người được tôn trọng. Hãy cùng nhau
xây dựng một nước Việt Nam Mới thật sự có hoà bình, tự do, ấm no và tiến bộ. Con đường hòa bình
và thích hợp nhất là Tổng Tuyển Cử Tự Do. Hãy cùng nhau biến ước mơ chung trở thành hiện thực.
Nhân dịp Xuân mới vừa đến, kính chúc Đồng bào một năm được nhiều sức khỏe và niềm vui.
Trân trọng kính chia sẻ và kêu gọi.
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