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GS Chu Hảo: ''QUÝ VỊ ĐÓN KẺ XÂM LƯỢC RỒI CHO NÓ ĐĂNG ĐÀN QUỐC HỘI, QUÝ VỊ CÓ THẤY HỔ THẸN VỚI TIỀN 
NHÂN KHÔNG?'' 

Bs LÊ Thị Lễ : ''Nếu các Đại biểu Quốc Hội CSVN biết hổ thẹn thì sẽ không bao giờ nhắm mắt làm ngơ để Đảng CSVN 

bán nước, hại dân, vi phạm trầm trọng nhân quyền (áp dụng luật rừng, tuỳ tiện sách nhiễu, khủng bố, đàn, áp , bắt 
bớ, giam cầm người dân vô tội) và làm tay sai cho kẻ thù dân tộc Tàu cộng lấn chiếm đất đai, biển đảo của Việt Nam 
và biến VN thành một quận lỵ của Tàu cộng vào năm 2010!!!''  

 
Trân trọng kính chuyển để QUÝ VỊ, ĐỒNG BÀO THÂN THƯƠNG, truyền thông, báo chí, trong ngoài nước tham khảo, 
phổ biến rộng rãi trên mọi phương tiện.  
 
Tòan dân Việt Nam (các Tu sỉ, các Tín Đồ Công Giáo, Phật Giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hoả, Các Đảng Phái Chính trị, 
Các Hội Đoàn Xã Hội, Dân Sự, các Luật Sư, các Dân Oan, Quân Đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân yêu nước, thương 
dân...) phải khẩn trương làm gì để bảo vệ đất nước, dân tộc trước khi Cộng sản Tàu với sự tiếp tay của đảng CSVN 

(mất nước còn hơn mất đảng) biến Việt Nam thành một quận lỵ của Tàu công in như Tây Tạng và sẽ hãm hại, tiêu 
diệt dân tộc VN vào năm 2010.  
 

Cuộc thắng cử Tổng Thống của ''ĐẢNG CỘNG HOÀ" Hoa Kỳ và Đảng Cộng Hoà nắm giữ Thượng Hạ viện Mỹ là tin 
mừng cho các dân tộc yêu chuộng tự do, dân chủ, nhân quyền triệt để chống lại ách thống trị Độc tải 

  

Cộng sản vô thần, cực kỳ dã man, vô nhân đạo trong đó có đảng CSVN. 

Chúng tôi thiết tha thỉnh cầu Đồng bào trong ngoài nước, hãy vượt qua mọi sự hèn nhát, 

cùng nhau dũng cãm vùng lên tranh đấu bằng phương cách khả thi nhất: 
 

- tích cực liên tục khiếu kiện và biểu tình tố cáo tội ác tầy trời, đất không dung, trời không 

tha của các Thủ Lãnh CSVN đã chết hay còn sống và Đảng CSVN trước tố cáo tội ác tầy 
trời, đất không dung, trời không tha của các Thủ Lãnh CSVN đã chết hay còn sống và 

Đảng CSVN trước cộng đồng Quốc Tế, các Tòa Án Hình Sự Quốc Tế, Liên Hiệp Quốc, Quốc 
Hội Âu Châu, Lưởng Viện Châu Âu, ASEAN, VATICAN và các CHÍNH PHỦ các nước tự do. 

 
-  giải thể chế độ CSVN bạo tàn, phản quốc, bán nước, hại dân, trước năm 2010, nếu 

không muốn làm nô lệ Cộng sản Tảu vào năm 2010!!! 

Yêu cầu Ls và các Luật Sự nổi tiếng, kinh nghiệm (Việt Nam hay Ngoại quốc gốc Việt) kết 

hợp chặt chẻ để:  
 

- đúc kết hồ sơ kiện tội ác chiến tranh, chống nhân loại, diệt chủng trong suốt gần 80 năm 
qua của các Thủ Lãnh đã chết hay còn sống và Đảng CSVN và vụ FORMOSA 

- giúp đở, hợp tác với Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời (CPQGVNLT) và Ủy Ban 
Truy Tố Tội Ác Đảng CSVN tại Hoa Kỳ thúc đẩy và nhắc nhở Tòa Án Hình Sự Quốc Tế sớm 

thụ lý tộI ác chiến tranh, chống nhân loại, diệt chủng trong suốt gần 80 năm qua của các 

Thủ Lãnh đã chết hay còn sống và Đảng CSVN. Không nên thờ ơ lảnh đạm về vụ kiện tội 
ác của Đảng CSVN. 

- vận động Cộng đồng quốc tế (LHQ, Quốc Hội Âu Châu, Lưỡng Viện Châu Âu, Asean, 
Vatican, Hoa Kỳ, Đức, Canada, Australie, Pháp, Anh...) hãy quan ậm đến vấn đề nhân 

quyền VN bằng cách can thiệp đòi Nhà cầm quyền trả tự do ngay lập tức, vô điều kiện cho 
tất cả các tù nhân tôn giáo, chính trị, dân oan trong đó có : Ms NGUYỄN Công Chính, Ls 

NGUYỄN Văn Đài, BÙI Thị Minh Hằng, Mẹ Nấm NGUYỄN Ngọc Như Quỳnh, BÙI Thị Minh 
Hằng, CẤN Thị Thêu... 



Kính mến, 

Bs LÊ Thị Lễ  
 
 
TÒA ÁN HÌNH SỰ QUỐC TẾ (ICC) 
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