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Lời Kêu Gọi tuần thứ 6 SOS 14 điểm của Tập Hợp Quốc Dân Việt : 
Kính mời Toàn Quốc Dân Việt thay máu bằng dòng máu 2 Bà Trưng & 

máu Quốc Tổ Việt & tiếp tục Biểu Tình Mini Ôn Hòa đồng loạt toàn quốc 
thứ năm 6-4- & CN 9-4-2017,  mọi CN & mọi ngày mọi nơi suốt năm 2017, 
để Bảo Vệ Sự Sống và Cứu Quốc Dân Việt thoát nô dịch của Tàu Cộng !!! 

@@@ 

Kính thưa  Quốc Dân Đồng Bào Việt Nam rất thân yêu trong và ngoài Nước ! 

Ngày thứ Năm 06-4 tức 10-3 Âm lịch là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 4.897 năm theo Việt lịch ! 

Cảm ơn Quốc Dân Đồng Bào đã hưởng ứng Biểu Tình đồng loạt 5 tuần liên tiếp từ CN 05, 12, 
19, 26-3 đến CN 02-4-2017 vừa qua. Cảm ơn nhiều Chức Sắc-Nhân sĩ đã tiếp sức kêu gọi Công Luận 
ủng hộ Lời Kêu Gọi của chúng tôi. Quốc Dân Hải ngoại đã tổ chức các cuộc Biểu tình đầy ấn tượng, đặc 
biệt là các buổi Thắp Nến Cầu Nguyện đầy Hồng Ân rất ấm lòng ! Quốc Dân Quốc nội, dù phải chịu 
đựng và thắng vượt quá nhiều thử thách khắc nghiệt, nhưng đã thêm các cuộc Biểu tình bằng xe 2 bánh 
& xe ôtô, bước đầu đã đạt được phần nào hiệu quả, ngày càng thêm thành công phấn khởi, gần như 
mong đợi, đặc biệt tuần 26-3 đến 01-4 & CN 02-4 : Đã được Quốc tế cảm phục ý chí sắt đá của Quốc 
Dân Việt, và nội bộ ĐCSVN đã phần nào bị dày vò dằn vặt lương tâm, bị lay chuyển & đang thức tỉnh. 

I. Nỗi đau MẤT NƯỚC quá khổ nhục của Quốc Dân Việt hiện nay 2017 & thời gian tới :  
1. Việt Nam đã thực sự là Khu Hán Thuộc của Tàu Cộng như Tây Tạng rồi !!! 

2. Bộ Chính Trị ĐCSVN hiện nay chính xác chỉ còn là 1 Chi Bộ rất nhỏ của ĐCS Tàu Cộng rồi !!! 

3. Tàu Cộng đã & đang xâm nhập VN thêm hàng ngàn binh sĩ dưới dạng khách du lịch tự do ồ ạt tràn qua 
các cửa khẩu các tỉnh phía Bắc mỗi ngày, nhất là 2 cửa khẩu Lào Cai & Móng Cái, y như đất Tàu Cộng vậy ! 

4. Quốc Dân Việt muốn biểu tình đang phải gánh chịu quá nhiều thử thách rất khó vượt thắng : 

* Bị công khai cấm biểu tình, bị canh gác chặt suốt ngày đêm, bị cấm ra khỏi nhà, bị cấm cả đi Lễ ngày 
Chúa Nhật, bị lục tìm & tịch thu Cờ Ngũ Sắc và Biểu Ngữ, bị cấm làm và lưu hành Cờ Ngũ Sắc, bị 
cướp điện thoại - máy ghi hình - laptop, bị cắt điện thư - sổ tài khoản, bị triệu tập, bị đe dọa, bị đuổi học - 
đuổi việc, bị đánh đập, bị tai nạn giao thông ngụy tạo, bị bẫy bạo lực để đàn áp, bị lừa gạt qua điện thoại-qua 
internet... không dễ dàng nối kết Quốc Dân để cùng nhau biểu tình bình an êm đẹp đông vui được. 

5. Quốc Nội : Cảm ơn Đa số Chức Sắc & Tín đồ các Tôn giáo, Nhân sĩ, Trí thức, Toàn Dân đã nhận thức 
được đại họa Tàu Cộng với Tổ Quốc, nên đã Hiệp Thông Cầu Nguyện nhiều & đã có Chức Sắc mạnh dạn 
biểu tình, nhưng còn quá mỏng, số đông đang thụ động, buông xuôi phó mặc, chưa tích cực dấn thân ! 

6. Hải Ngoại : Cảm ơn Hải Ngoại ngày càng nhiệt tình hơn & nhiều sáng kiến hơn. Đã tập trung vào 2 
mục tiêu then chốt trong giai đoạn này là : Chống Formosa - bảo vệ môi trường - bảo vệ Sự Sống & Chống 
Tàu Cộng. Đã tập trung xoáy vào mục tiêu CHỐNG NGOẠI XÂM, là điều luôn giúp đoàn kết Quốc 
Dân Việt hiệu quả. 

II. Chúng ta phải làm gì ? Trước nỗi đau nô lệ Tàu Cộng đã găm vào tim chúng ta, Toàn thể Quốc Dân 
Việt trong và ngoài Nước, trước mắt cần hăng say đồng loạt tiếp tục kiên trì làm 8 việc sau đây : 

1. Kính xin tất cả Quốc Dân Việt đồng loạt thay máu lãnh đạm - buông xuôi - tránh né - phó 
mặc - im lặng - ù lì - nhát sợ - yếu hèn - đố kỵ - chia rẽ - ghen tương - vu khống - ngụy biện - 
căm thù - nô dịch… bằng dòng máu ngàn đời của 2 Bà Trưng & của Quốc Tổ Việt để tất cả 
Quốc Dân Việt luôn bao dung - can đảm - cao thượng - đoàn kết - hào hùng - hòa bình - kiên 
vững - lạc quan - uy dũng - trung thành - vượt khó ! Đúng như tên Việt nghĩa là Vượt !!! 
2. Kính xin tất cả các Chức sắc Tôn giáo, Nhân sĩ, Trí thức cùng đồng loạt tham gia Cầu nguyện & xuống 
đường với Toàn Dân. Đây là nỗ lực cuối cùng để Việt Nam thoát khỏi đại thảm họa Tây Tạng 2 ! 

3. Quốc Dân Việt cần kiên trì tiếp tục Biểu Tình Mini : Để tránh bớt sự đàn áp cực kỳ thô bạo man rợ của 
lực lượng cơ động chuyên đàn áp biểu tình của Tàu Cộng & Việt Cộng, mỗi Người Dân tiếp tục tự nỗ lực 
huy động Toàn Dân hết khả năng mình có, tại mỗi nơi phù hợp, để mỗi người Dân trở thành 1 người Bạn 
Nối Kết tích cực - sáng tạo - năng động, vận dụng hết năng lực mình có, tại nơi đang sống và làm việc với Bạn 
hữu quanh mình, tự làm những cuộc biểu tình biểu tình nhỏ hoặc bằng xe : 1-2-5-10-20-50.... người, chỉ cần 
5-10-20-30 phút, tại mọi nơi phù hợp, khôn khéo kín đáo chụp hình đưa lên mạng thông tin toàn cầu. 
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*** Nếu được, mỗi người cùng Hiệp Thông hi sinh nhịn ăn ít nhất hoặc hơn 1 bữa tự chọn hằng tuần. 

4. Toàn thể Quốc Dân Việt, tất cả Dân ức - Dân oan cùng tích cực đồng tâm anh dũng đồng loạt Biểu Tình lớn 
- nhỏ Ôn Hòa Toàn Dân Toàn Quốc, cùng nhắm 3 mục tiêu : Bảo Vệ Môi Trường-Bảo Vệ Sự Sống, Cứu Tổ 
Quốc-Thoát Tàu Cộng, và đòi Tự Chủ - Độc Lập - Nhân Quyền - Công Lý - Tự Do - Dân Chủ, chắc chắn tạo 
ra áp lực đủ mạnh để cứu nguy Dân Tộc, cứu nguy chính chúng ta và con cháu chúng ta ! 

* Khi Toàn Dân kiên trì bày tỏ những điều chính đáng cách ôn hòa toàn diện và liên tục, thì chắc chắn mọi 
nhà cầm quyền, dù độc tài đến đâu, luôn buộc phải nghe theo Toàn Dân. Cho đến nay chưa có cách thức nào 
hiệu quả vững bền hơn. Biểu Tình Ôn Hòa Toàn Diện là phải luôn ôn hòa trong mục tiêu - phương cách - thái 
độ - biểu ngữ - khẩu hiệu - phản ứng - lời nói... M uốn thế, cần luôn yêu thương & cầu nguyện trước khi 
biểu tình - đang khi biểu tình - sau khi b iểu tình - và khi chuẩn bị biều tình lần kế tiếp. 

5. Tha thiết mời gọi tất cả nhân sĩ trí thức, mọi người có lương tri đang làm việc trong bộ máy công quyền Việt 
Nam, đặc biệt 4 lực lượng Đại biểu Quốc hội, công an, quân đội, cán bộ các cấp các ngành, hãy đồng lòng 
nhiệt thành hăng say cùng đồng loạt can đảm & khôn ngoan làm 5 việc 1, 2, 3, 4, 5  thiết thực cụ thể sau đây : 

5.1. Áp lực đủ mạnh buộc Bộ Chính Trị ĐCSVN phải từ chức, không để tiếp tục bán Nước, 
rồi Quí Vị phải giành quyền tạm điều hành Đất Nước, cho đến khi Tổ chức thành công cuộc 
Bầu cử Quốc Hội Dân Cử đúng nghĩa, minh bạch, công bằng, tự do, dân chủ, đa nguyên, đa đảng, 
pháp trị, tam quyền phân lập, văn minh… được Quốc tế giám sát & công nhận. 
5.2. Tận tâm giúp đỡ đồng nghiệp thao thức thiết tha khát mong cứu Quốc Dân Thoát Tàu Cộng. 

5.3. Cùng tham gia Biểu Tình Ôn Hòa với Quốc Dân trong và ngoài Nước mỗi dịp Lễ, mỗi CN và mọi ngày. 

5.4. Bảo Vệ Toàn Dân khỏi mọi đàn áp của Côn An Tàu Cộng & Côn An nô lệ của Tàu Cộng, ngăn chặn côn đồ 
trà trộn vào Dân để gian xảo tạo bẫy bạo lực, ranh ma tạo bẫy khẩu hiệu - biểu ngữ vô đạo đức, phá  Dân Tộc, hại 
Đồng Bào ! Mọi cản trở Biểu Tình Ôn Hòa đều vi phạm Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. 

5.5. Chung sức giúp Dân các cờ Quốc Tổ Ngũ sắc Linh Kỳ và các Biểu ngữ đạo đức phù hợp. 

6. Tuần biểu tình thứ 6 thứ Năm 06-4-2017 Giỗ Tổ Hùng Vương 4.897 năm & từ CN 09-4 : Xin Hải Ngoại 
tùy nghi tổ chức. Xin Quốc Nội tiếp tục Biểu Tình M ini Ôn Hòa Toàn Diện, kỷ niệm 4.897 năm Quốc Tổ 
Hùng Vương, 43 năm & 29 năm Tàu Cộng đánh chiếm Hoàng Sa-Trường Sa. Chỉ cần 5-10-15 phút, tự chọn lúc 
phù hợp sáng chiều, với các nhóm nhỏ 2-5-10-15-20-50... người Dân tại nơi phù hợp, càng bất ngờ càng dễ thực 
hiện. Nếu được, nên cầm cờ Ngũ Sắc Linh Kỳ của Quốc Tổ,  và mặc Áo Trắng. Không đi xa. Giảm tối đa mọi 
chi phí. Không mang theo các dụng cụ như chai, gậy, chất gây cháy nổ... dễ gây cám dỗ sử dụng bạo lực & 
tạo cớ bị đàn áp. Quốc nội, không mặc y phục vũ trang VNCH gây cớ bị đàn áp hơn. Luôn phải hết sức thận 
trọng ngăn chặn - đề phòng bẫy bạo lực, tạo cớ để đàn áp, giải tán Dân hoặc ngăn cản biểu tình lần sau. Tập Hợp 
Quốc Dân Việt luôn là 1 Tập Hợp Hòa Bình toàn diện, luôn dùng các khẩu hiệu - biểu ngữ ôn hòa, ngắn và rõ 
ý, như : Đất Việt của Người Việt @ Chống Tàu Cộng @ Chống giặc Tàu @ Đuổi Formosa @ Chống nô lệ 
Tàu @ Dân Việt cần Biển Sạch Cá Sạch @ Người Việt dùng hàng Việt @ Toàn Dân Thoát Trung - Tổ Quốc 
Trường Tồn @ Hoàng Sa-Trường Sa là Đất Tổ Việt @ Dân Việt cần Thực Phẩm Sạch Môi Trường Sạch 

7. Mỗi nhóm tự chụp hình, thông tin cho bất cứ ai vui lòng giúp Quốc Dân Việt đưa tin và hình ảnh lên 
mạng truyền thông toàn cầu. Nếu bị ngăn chặn, vẫn biểu tình Mini tại chỗ tại nơi phù hợp.  Càng bị đàn áp 
thô bạo, Quốc Dân Việt ôn hòa càng được Công luận Quốc Tế & Liên Hiệp Quốc yêu mến-ủng hộ, càng 
kiên định hơn & vững tâm sẽ chóng thành công hơn. 

8. Ghi tên & hình các nhân viên đàn áp Dân để công bố với Quốc Tế việc vi phạm Nhân quyền rất nghiêm 
trọng này. Mọi người đều hiểu quân đội Tàu Cộng đàn áp Biểu Tình Ôn Hòa tại Việt Nam là đoàn quân xâm 
lược, vi phạm Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cách quá nghiêm trọng, nhất là vì BCT ĐCSVN cúi đầu làm 
tay sai nô lệ. Không có Luật hợp đạo lý nào của Nước văn minh nào cấm Dân Biểu Tình Ôn Hòa cả. Hơn 
nữa, Luật 1 số Nước còn chế tài nặng các cán bộ nào vi phạm Nhân quyền của Dân Nước mình & Dân Nước khác. 
THQDV vận động Quốc Tế & phải lên tiếng bằng mọi cách thông tin Quốc Tế toàn cầu. 

Kính mời mọi Tổ chức và Quốc Dân Việt trong và ngoài Nước tích cực đồng hành tham gia. 
Kính xin luôn Hiệp Thông hi sinh cầu nguyện đêm ngày thật nhiều cho Tổ Quốc và cho nhau. 
Hẹn sớm đoàn tụ trọn đủ tại Quê Nhà Đất Việt. Trân trọng kính chào và cảm ơn tất cả. 

Tập Hợp Quốc Dân Việt kêu gọi tại Việt Nam, ngày 03 tháng 4 năm 2017 - thqdv2017tk21@gmail.com 
Kỷ niệm 4.897 năm Giỗ Tổ HùngVương và 43 & 29 năm Hoàng Sa-Trường Sa bị cướp  

Lm Nguyễn Văn Lý hiệp nhất nối kết & kêu gọi - Email : noiketquocdanviet2017@gmail.com 


