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Trân trọng kính chuyển để Quý Vị, Trí Thức, Thân Hào, Nhân Sĩ, Luật Sư, các Tôn Giáo,
các Đảng Phái Chính Trị, các Tổ Chức Xã Hội Nhân Sự, Thanh Niên, Sinh Viên, Học Sinh,
Nông Dân, Công Nhân, Quân đội..., truyền thông báo chí và đồng bào thân thương trong
và ngòai nước tham khảo,phổ biến rộng rãi, tiếp tục đòan kết nhất trí, dấn thân tranh đấu
cho NHÂN QUYỀN, TỰ DO, DÂN CHỦ, MÔI TRƯỜNG TRONG SẠCH, TÒAN VẸN LÃNH
THỔ VN VÀ TRẢ TỰ DO CHO TẤT CẢ CÁC TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ, TÔN GIÁO, DÂN OAN.

Chúng tôi ủng hộ cuộc Phỏng vấn Ls TRẦN Kiều Ngọc, Chủ Tịch Phong Trào Giới Trẻ Thế
Giới vì ''NHÂN QUYỀN'' do Đài RFA thực hiện và trình bày về nhân quyền VN, có treo cờ
Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) tại Phòng Phỏng vấn. Còn đa số các Luật sư Việt Nam và khắp
thế giới, các bậc lãnh thành và thanh niên, thanh nữ khác thì sao? Chúng tôi mong rằng các
cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản Việt Nam tại Hoa Kỳ, Úc, Gia nả Đại, Đức, Pháp, Hòa
Lan, Anh...và khắp các nước tự do nên noi gương của Dân biểu ALAN LOWANTHAL treo
quốc kỳ VIỆT NAM CỘNG HÒA và cờ nước nơi mình tị nạn csVN, tại các tư gia, các nhà
thờ, các chùa chiền, thánh thất, các tiệm buôn, các đài phát thanh, truyền hình, các biều
tình, các trụ sở, công xưởng.... chẳng những vào ngày 30/4 mà thường xuyên. Chúng ta
là người quốc gia chân chính chứ không phải là người cộng sản và chúng ta cũng là nạn nhân
của csVN. Quốc Kỳ của chúng ta vĩnh viễn là lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Hy vọng rằng chế
độ csVN vô thần, bạo tàn, tham nhũng, bịp bợm, lường gạt, dối trá, hèn với giặc, ác với
dân, tay sai Tàu cộng sẽ sớm tan biến trên đất nước VN và Quốc kỳ VNCH sẽ tung bay
trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam.

Chúng tôi xin cãnh báo các Thủ lãnh đảng csVN, chỉ có còn một con đường sống cho cá nhân
và gia đình, hậu cộng sản, là phải trả lại ngay quyền điều hành đất nước lại cho tòan dân
trong lẫn ngòai nước và trả tư do cho tất cả tù nhân tôn giáo, chính trị, dân oan.

Kính mến,
Bs LÊ Thị Lễ

Nhân vụ Nguyễn Phú Trọng bị đột tử lại một lần nữa xác định hệ thống báo đài csVN là bưng bít và
mụ mị!

http://danlambaovn.blogspot.com/

Tiếp tục kêu gọi EU gây sức ép Việt Nam trả tự do ông Nguyễn Bắc Truyển

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/call-eu-pressure-vn-nguyen-bac-truyen-04162
019085024.html

Phỏng vấn luật sư Trần Kiều Ngọc, chủ tịch Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền
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https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/interview-with-tran-kieu-ngoc-04162019090825.html

Những gì còn, mất sau vụ hỏa hoạn Nhà Thờ Đức Bà, Notre Dame Pháp

https://www.voatiengviet.com/a/nhung-gi-con-mat-sau-vu-hoa-hoan-nha-tho-duc-ba/4878778.html

Phong van Ls HA HUY SON
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