
Đọc để biết những điều mà Việt cộng không bao giờ
muốn cho người dân, thế hệ sinh sau 30/04/1975 được
biết.
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1. Học sinh đi học không cần đóng học phí. Đây là
chính sách khuyến học của chính phủ VNCH dành cho
tất cả trẻ con được tiếp cận tri thức.
2. Đi bệnh viện không tốn tiền. Bạn khó tin ư? Nhưng
đây hoàn toàn là sự thật. Các bệnh viện do chính
quyền VNCH quản lý đều miễn phí 100% tiền khám
và chữa bệnh cho người dân. Và đặc biệt, bác sĩ và
nhân viên y tá vô cùng gần gũi và thân thiện với bệnh
nhân.
3. Trẻ em khi đi ngoài đường nếu gặp phải đám tang
đều đứng lại, cởi nón và cúi đầu đưa tiễn người quá
cố.Học sinh được uống sữa, ăn bánh mì miễn phí. Ăn

uống đến ngán phải lén bỏ vào thùng rác
4. Bất kỳ ai đang trên đường phố, nếu nghe tiếng Quốc ca vang lên đều đứng nghiêm
trang chào cờ với lòng tự hào dân tộc.
5. Bạn có quyền mở đài phát thanh mở tòa soạn báo, có quyền đăng bất cứ thông tin gì
và nhà nước không có quyền kiểm duyệt thông tin giống như những nước dân chủ
hiện nay
6. Bạn được quyền bầu chọn người đứng đầu đất nước thông qua bầu cử Tổng Thống
một cách dân chủ và công khai.giống y những nước tư bản lúc này.
7. Nếu không hài lòng về chính sách quản lý đất nước của chính phủ, bạn có quyền
xuống đường biểu tình thể hiện chính kiến. Bạn có thể đứng trước Dinh Tổng Thống
chửi rủa hay đốt hình tổng thống mà không gặp bất kỳ sự đàn áp hay bắt bớ gì của
chính quyền.
8. Ra đường bạn có thể đeo bao nhiêu vàng, mang bao nhiêu tiền cũng không sợ cướp
giật , bạn có quyền sở hữu đất chứ không phải quyền sử dụng đất, nhà nước không có
quyền thu hồi giải tỏa khi chưa có sự đồng ý của bạn như bây giờ
9. Tiền VNCH được đổi hơn 60 quốc gia trên thế giới đến ngân hàng nước nào cũng
được đổi và sử dụng được.
10. Bạn cầm Giấy thông hành VNCH có thể đi khắp thế giới và được nhập cảnh vào tất
cả những quốc gia trực thuộc Liên Hiệp Quốc mà không cần xin visa , đặc biệt không bị
coi thường, khinh rẻ. Ngược lại, được bạn bè quốc tế quý mến và tôn trọng.
Nguyễn Chi.


