
Hãy cùng nhau ký thỉnh nguyện thư để thông qua: Dự Luật
Canada chế tài nguời ngoại quốc vi phạm nhân quyền.
(THƯỢNG KHẨN 791) Dự Luật Canada chế tài nguời ngoại quốc vi phạm nhân quyền
trong đó có Việt Nam

Tòan dân VN khắp thế giới kể cả VN: ''Quyết liệt tẩy chay thực phẩm bẩn (độc
hại) của Tàu cộng “Product of China”.

- Một mặt trận hai kẻ thù: ''Giặc cộng bán nước, giặc tàu xâm lăng''

- Việt cộng Lê Duẫn tuyên bố:"Ta Đánh Mỹ là đánh cho Liên Sô, Trung Quốc"

- Việt cộng Nguyễn Phú Trọng tuyên bố: ''Không biết đến hết thế kỷ này có
xây dựng được chủ nghĩa xã hội hay không?''

- Trong tầm nhìn của nhân loại thì cộng sản:" sinh ra từ đói nghèo và ngu dốt,
lớn lên bằng dối trá và bạo lực, chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của
toàn thể nhân loại "

Trân trọng kính chuyển để QUÝ VỊ, ĐỒNG BÀO THÂN THƯƠNG, CÁC NHÀ DÂN
CHỦ, CÁC DÂN OAN, CÁC TÔN GIÁO, CÁC ĐẢNG PHÁI CHÍNH TRỊ, CÁC PHONG
TRÀO XÃ HỘI DÂN SỰ, QUÂN ĐỘI, CÔNG AN,TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ trong
và ngoài nước, BPSOS, DÂN LÀM BÁO, BEAUXITE VN, TỰ DO NGÔN LUẬN,
DÒNG CHÚA CỨU THẾ, QUÊ MẸ, các Đài : CHÂN TRỜI MỚI, RFA, VOA, BBC, RFI,
SBTN ...phổ biến rộng rãi và cùng nhau vượt qua mọi sự sợ hải, liên kết chặt
chẻ dũng cãm lên tiếng và dấn thân tiếp tục tranh đấu :

1.- cho đất nước và dân tộc Việt-Nam sớm có NHÂN QUYỀN, TỰ DO, DÂN CHỦ
(đa nguyên, đa đảng), TÒAN VẸN LÃNH THỔ VIỆT-NAM và thoát khỏi sự cai trị
tàn bạo của CSVN hiện nay và nô lệ của Tàu cộng, cực kỳ độc ác, dã man, vô
nhân đạo trong tương lai vào năm 2010!!!

2.- đòi nhà cầm quyền CSVN trả tự do cho tất cả cả các tù nhân tôn giáo, chính
trị, dân oan trong đó có các Vị ANH HÙNG DÂN TỘC: Ms NGUYỄN Công Chính,
Bà BÙI Thị Minh Hằng, Ls NGUYỄN Văn Đài, Ông TRẦN HÙYNH Duy Thức, Đt
TRẦN ANH Kim, Mẹ NẤM, TRẦN Thị Nga..., sớm thoát khỏi ngục tù hà khốc
CSVN, thay vì chỉ trả tự do cho Anh Hùng ĐẶNG XUÂN DIỆU.

3.- yêu cầu LIÊN HIỆP QUỐC, LƯỠNG VIỆN CHÂU ÂU, QUỐC HỘI ÂU CHÂU,
ASEAN, OTAN, VATICAN, CÁC TÒA ÁN HÌNH SỰ QUỐC TẾ, TỔNG THỐNG, THỦ
TƯỞNG, TỔNG BỘ TRƯỞNG, THƯỢNG VIỆN, HẠ VIỆN các nước tự do can thiệp
mạnh mẽ đòi nhà cầm quyền CSVN triệt để tôn trọng nhân quyền, tự do, dân
chủ, nếu không thực hiện sẽ đồng thanh áp dùng biện pháp cấm vấn để trừng
phạt các Thủ lãnh CSVN : NGUYỄN Phú Trọng, TRẦN Đại Quang, NGUYỄN
Xuân Phúc, NGUYỄN Thị Kim Ngân, NGÔ Xuân Lịch, TÔ Lâm, NÔNG Đức Mạnh,
NGUYỄN Tấn Dũng ...và tịch thu tòan bộ tài sản nhà cửa, tiền bạc tại hải
ngọai.

4.- vận động Pháp, Úc, Canada, Anh, Đức, Ý, Bỉ, Hà Lan, Thụy Sĩ, Ba Lan,
Nhật Bản, Nam Hàn, Ấn Dộ... ra Dự Luật chế tài nguời ngoại quốc vi phạm
nhân quyền trong đó có Việt Nam



Mong lắm thay.
Kính mến,
Bs LÊ Thị Lễ

Kính thưa quý đại diện Hội Đoàn, quý Đồng bào, truyền thông, báo chí tại Canada,

Chúng tôi trích một đoạn văn thư của Khối Tự Do Dân Chủ 8406 và Hội Cựu Tù Nhân
Lương Tâm từ VN gửi ra. Văn thư đã giải thích ý nghĩa và kêu gọi mọi người Việt Nam
Hải ngoại hãy vận động thành luật Magnitsky toàn cầu, ở mỗi quốc gia mà chúng ta cư
ngụ. Hãy vào ký thỉnh nguyện thư (Petition) càng đông càng tốt để áp lực cho Quốc hội
thảo luận và biểu quyết thành luật nhân quyền này. Ý Dân Là Ý Trời, xin mọi công
dân Canada hãy lên tiếng ký vào Thỉnh Nguyện Thư. Xin phổ biến qua email,
Facebook, Twitter, phone... lan rộng đến gia đình, người thân, chòm xóm, bạn bè,
trường học, tôn giáo...

Hãy đọc lời kêu gọi của Sinh Viên Y Khoa Khuê Tú để biết tuổi trẻ đang nhập cuộc
và đang hướng dẫn chúng ta có tiếng nói nhằm ngăn cấm bọn cường hào ác bá moi
ruột dân lành, giết người như ngoé rồi xâm nhập nơi đất lành Canada phá hoại Cộng
Đồng Người Việt hải ngoại.

"Trước khi rời chức vụ, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã làm một việc có ý
nghĩa, mang ảnh hưởng lâu dài và rộng khắp. Đó là hôm thứ Sáu 23-12-2016,
ông đã biến Dự luật Trách nhiệm Nhân quyền Magnitsky (*) do Quốc hội Mỹ thông
qua năm 2012 (nhắm quan chức chính phủ Nga) thành Đạo luật Trách nhiệm Nhân
quyền Magnitsky Toàn cầu (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act). Đạo
luật này cho phép Tổng thống Hoa Kỳ trừng phạt bằng cách cấm nhập cảnh hay đóng
băng tài sản trên đất Mỹ của bất cứ cá nhân hay pháp nhân nào khắp thế giới vi phạm
nhân quyền và tham nhũng nghiêm trọng theo cách như sau:

* Giết hoặc tra tấn ngoài vòng pháp luật hoặc vi phạm trầm trọng các quyền
con người đã được quốc tế công nhận chống lại cá nhân ở bất cứ một nước nào chỉ vì
cá nhân ấy tố cáo những hành vi bất chính của các viên chức chính quyền, hay thực thi
hoặc khuyến khích những quyền con người và những quyền tự do.

* Thi hành những vi phạm nhân quyền kể trên theo lệnh của một người khác.

* Chịu trách nhiệm hay a tòng, với tư cách viên chức chính quyền hay phụ tá
cao cấp của đương sự, trong việc ra lệnh hay trực tiếp có những hành động tham
nhũng đáng kể, kể cả việc tịch thu tài sản tư nhân hay công cộng để làm lợi cho cá
nhân, tham nhũng liên quan đến những hợp đồng của chính phủ hay khai thác tài
nguyên thiên nhiên, hối lộ, hoặc giúp đỡ hay chuyển giao tiền hối lộ cho một giới thẩm
quyền nước ngoài.

* Trợ giúp đáng kể hay cung cấp tài chánh, vật liệu, hoặc yểm trợ kỹ thuật, hiện
vật hay dịch vụ cho những hành động kể trên."

Kính thưa các hội đoàn nguời Việt, các cơ quan truyền thông, báo chí và các vị quan
tâm đến tình trạng nhân quyền tại Việt Nam,

Thanh Niên Canada Tranh Đấu cho Nhân Quyền tại VN (CYHRV) xin cập nhật tin tức về
dự luật Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law)



và trả lời chung những thắc mắc liên quan đến tiến trình của 2 dự luật S-226 và C-267
này.

CYHRV xin gửi đuờng nối Thỉnh Nguyện Thư ủng hộ Dự luật C-267 và S-226 trên
trang mạng Quốc Hội để xin quí vị phổ biến rộng rãi đến cộng đồng nguời Việt cũng như
thân hữu Canada:

https://petitions.parl.gc.ca/en/Petition/Details?Petition=e-760

CYHRV cũng xin đính kèm bản thỉnh nguyển thư trên giấy để kính xin các BTC hội chợ
Tết của các Cộng Đồng, các Nhà Thờ, Các Chùa, Các Nhà giảng Tinh Lành, Cao Đài,
Hòa Hảo... giúp in bản thỉnh nguyện thư và vận động đồng huơng ký ủng
hộ trong dịp hội chợ Tết Nguyên Đán sắp tới.

Nhà cầm quyền CSVN có lẽ phải tìm đủ mọi cách vận động/mua chuộc để dìm 2 dự
luật có tác động trực tiếp ngay vào quyền lợi và tài sản của những thủ phạm đàn áp,
vi phạm nhân quyền tại VN.

Vì thế, CYHRV tin tuởng rằng cộng đồng nguời Việt Canada lại càng hợp sức vận động
mạnh mẽ cho hai dự luật giá trị và rất có ích cho công cuộc tranh đấu cho tự do, nhân
quyền tại VN, đuợc thành công.

Xin cảm ơn quí vị rất nhiều.

Trân trọng,
Nguyễn Khuê-Tú
Chủ Tịch - CYHRV

https://petitions.parl.gc.ca/en/Petition/Details?Petition=e-760
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