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Lời Khóc Gọi Xé Ruột Khẩn Cấp tuần 15 của Tập Hợp Quốc Dân Việt 
Vị nào, Tổ chức nào có cách cứu Nước nhanh hơn, xin mau xuất hiện ! 

Khóc xin Toàn Thể Quốc Dân Việt  
    CẦU NGUYỆN & TỔNG BIỂU TÌNH ÔN HÒA  

đồng loạt toàn quốc từ hôm nay 5-6 đến CN 11-6-2017 & mọi ngày suốt 
năm 2017. 

• Hỗ Trợ các Quốc Dân Việt bị đàn áp, bị đánh & nhà bị phá  
tại Văn Thai, Song Ngọc, Phú Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An,  

các Linh mục đang hướng dẫn Dân biểu tình chống Formosa tại Hà Tĩnh. 
•  Hỗ Trợ  Quốc Hội - Công An - Quân Đội - Công Viên Chức 

GIA TĂNG ÁP LỰC MẠNH HƠN - BUỘC BỘ CHÍNH TRỊ - 
CHI BỘ NHỎ TAY SAI NÔ LỆ CỦA ĐẢNG TÀU ÁC CỘNG - 

ĐẾN HỒI KẾT - HẾT THUỐC CHỮA - PHẢI GIẢI THỂ NGAY ! 
Khẩn Cấp Cứu Quốc Dân Việt thoát ách Tàu Cộng, kẻo không kịp nữa ! 

Lm Nguyễn Văn Lý hiệp nhất nối kết & xé ruột khóc gọi tại Việt Nam, ngày 05 tháng 6 năm 2017 
@@@ 

Kính thưa Quốc Dân Đồng Bào Việt Nam rất thân yêu trong và ngoài Nước ! 
Cảm ơn Toàn Quốc Dân Việt đã hưởng ứng Cầu Nguyện & Tổng Biểu Tình 14 tuần liên tiếp từ 

05-3 đến 05-6.Suốt tuần 14 Tổng Biểu Tình Quốc nội, dù không đông và không nhiều nơi như tuần 9, 
vẫn đã thực hiện được 205 nơi, tuy đa số mini, đặc biệt hàng trăm nơi đông người đã & đang Thắp nến 
Cầu nguyện. 14 tuần qua đã Tổng Biểu Tình tại 52 tỉnh thành cả Nước, đã giúp duy trì 3 thành quả cần 
thiết giai đoạn này : Một số Dân đã vượt qua sợ hãi - can đảm tham gia Tổng Biểu Tình, tuy chưa đông, 
nhưng vẫn tăng;  Công luận Quốc tế đã chú ý đến nỗi đau xót của Quốc Dân Việt; và 1 phần nội bộ Đảng 
CSVN đã dày vò dằn vặt lương tâm - thức tỉnh - lột xác - chuyển biến & đang tìm đường cứu Quốc Dân 
Việt thoát thòng lọng Tàu Ác Cộng !!! 
A. Nỗi đau MẤT NƯỚC quá khổ nhục của Quốc Dân Việt 2017 hiện nay : 

Thòng lọng Mao Cộng hiểm tung ! 
Giang Sơn Đất Tổ quì dâng Hán Tàu ! 

Vướng chặt lưới Ác Cộng Mao ! 
Mù cay mắt đã siết Vòng Kim Cô !!! 

1.Việt Nam đang là Khu Hán Thuộc thực sự của Tàu Cộng như Tây Tạng ! 
 Bộ Chính Trị Đảng Việt Ác Cộng đã lộ rõ chỉ là 1 Chi Bộ nhỏ rất yếu hèn & đầy ác xấu của Đảng 
Tàu Ác Cộng ! Dù đang rệu rã chắc chắn sụp đổ, vẫn ngày càng mê muội, muốn được tiếp tục làm 
tay sai nô lệ rất ô nhục của Tàu Ác Cộng ngày càng sâu chặt hơn; đã cắt dâng Đất-Biển-Đảo cho 
Tàu Cộng ngày càng thêm; đã cam chịu để Tàu Cộng gửi hàng triệu chiến binh & hàng chục ngàn 
điệp viên vào Đất Việt; đã phó mặc Tàu Cộng chiếm đóng & lập các hệ thống căn cứ chiến lược 
tử huyệt tại Đất-Biển-Đảo Việt; đã đồng lõa với Tàu Cộng dùng Formosa, bauxit Tây Nguyên… 
hủy hoại môi trường, nhiễm độc hải sản - đất biển đảo Quốc Dân Việt; đã nhờ cậy Côn An Tàu 
Cộng đàn áp Quốc Dân Việt biểu tình tại Việt Nam từ ngày 05-3-2017; đã quá cố chấp u mê 
không dừng bước và không mảy may thực tâm muốn thoát Tàu, thực sự hoàn toàn bất lực tuyệt 
vọng ! 

2. Quốc Dân Việt đang phải đối đầu rất căng thẳng với Bạo quyền Việt Ác Cộng hiện nay : 
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         2.1. Quốc Dân Việt Hà Tĩnh & Nghệ An biểu tình đòi kiện & đuổi Formosa đã bị Ác quyền CS            
dùng vũ khí âm thanh LRAD 1000Xi tấn công, gây thủng màng nhĩ tai vĩnh viễn & mất thăng bằng 
không thể đi đứng bình thường được ! Sáng 28-5-2017, lấy cớ là tập trận, Bạo quyền CS đã bắn đạn về 
hướng Giáo họ Văn Thai, Song Ngọc, Nghệ An. Sau đó đã đánh đập dã man, làm hơn 40 người Dân Văn 
Thai, Phú Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An phải bị thương, vì họ đến Trụ sở xã Sơn Hải đòi trả 1 cô giáo lý 
viên bị bắt quá vô lý, do nghi cô này muốn đưa tin về vụ bắn đạn về hướng Văn Thai. Trong suốt gần hai 
ngày đêm 30 & 31-5-2017, Côn an & Côn đồ vây Giáo họ & Nhà Thờ Văn Thai, ném đá vào Nhà Thờ 
Văn Thai,  đàn áp & đánh đập và đập phá nhiều nhà Giáo hữu... 
       2.2. Hai Linh mục Đặng Hữu Nam, Quản xứ Phú Yên và Nguyễn Đình Thục, Quản xứ Song Ngọc, 
đều ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, đang bị Ác quyền CS Nghệ An thuê tiền dân chúng, đe dọa - ép 
buộc học sinh biểu tình đấu tố và kêu án mỗi Linh mục 20 năm tù giam, vì 2 Linh mục này đã tổ chức 
dân chúng liên tục biểu tình kiện Formosa - Hà Tĩnh gần 14 tháng nay. Tà quyền CS Nghệ An đã ép 
buộc thiếu nhi phải nộp tiền phí biểu tình cho bạo quyền tổ chức biểu tình đấu tố 2 Linh mục Nam & 
Thục ! 
3. Quốc Dân Việt muốn Tổng Biểu Tình đang bị đàn áp khốc liệt & phải gánh chịu quá nhiều thử 
thách, không thể dễ dàng nối kết cùng nhau Tổng Biểu Tình đông mạnh & bình an được. Bị công khai 
cấm biểu tình, bị đàn áp-đánh đập, bị bắt, bị truy tố, bị đe dọa, bị canh gác suốt ngày đêm, bị cấm ra khỏi 
nhà, bị cấm cả đi Chùa - đi Lễ, bị ngăn chặn thăm gặp & giúp đỡ nhau, bị cấm làm - lưu hành Cờ Ngũ 
Sắc, bị lục tìm & tịch thu Cờ Ngũ Sắc và Biểu Ngữ, bị cướp điện thoại - laptop - máy ghi hình, bị cắt 
sóng Wifi - sóng 3G-4G, bị khóa điện thoại, điện thư & sổ tài khoản, bị tai nạn giao thông ngụy tạo, bị 
bẫy bạo lực, bị lừa gạt..., bản thân & thân nhân bị đánh vào bao tử, bị đuổi việc & đuổi học là thủ đoạn 
hèn hạ nhất ! Từ 3 tháng nay, tất cả các cá nhân QDV muốn khỏi bị chú ý quá, để có thể tiếp tục biểu 
tình, dù bị đàn áp rất tàn bạo, vẫn im lặng gánh chịu như vô danh. 
B. Khóc xin Toàn Dân Toàn Quân phải khẩn cấp làm 4 việc ngay, ko thể chậm trễ : 

Thiết tha khóc xin Toàn Dân Toàn Quân trong và ngoài Nước, khẩn cấp đồng loạt gia tăng 
áp lực mạnh hơn nữa, cấp bách Vượt Thoát Tàu Cộng bằng tăng cường 4 việc khẩn cấp sau đây : 
1. Đã 14 tuần qua, đa số Chức sắc Tôn giáo, Nhân sĩ, Trí thức, các Tổ chức Dân sự còn phó mặc, 
viện cớ, buông xuôi, tảng lờ, phủi tay, chưa dấn thân cùng Tổng Biểu Tình với Toàn Dân. 
1.1. Thiết tha khóc xin tất cả các Chức sắc Tôn giáo, Nhân sĩ, Trí thức, các Tổ chức Dân sự, Quốc Hội, 
Công an, Quân đội, Nhân viên các cấp các ngành, trong hoàn cảnh quá nguy cấp của Tổ Quốc hiện nay, 
cùng đồng lòng nhận thức : Nếu Tập Hợp Quốc Dân Việt thành công, giới Nhân sĩ ngồi đợi giới Bình 
dân đấu tranh chống ngoại xâm và thiết lập đời tự do cho Quí Vị hưởng, Quí Vị sẽ tự khổ tâm, không thể 
chung tự hào với Quốc Dân được. Trái lại, nếu Tập Hợp Quốc Dân Việt thất bại, mà ko Tổ chức nào 
xông ra chỉ đường nào khác hiệu quả hơn, đành để Việt Nam trở thành Tây Tạng, Quí Vị lại càng khổ 
nhục gấp 10 lần giới bình dân, bị dày vò hối hận ngàn năm sau vẫn không nguôi. Cả 2 đường đều quá xót 
khổ, mong sao Quí Vị mau thức tỉnh, sớm tự giác gánh vác trọng nhiệm với Quốc Dân. Chỉ như thế Quí 
Vị mới an vui đáng mặt Nhân sĩ Trí thức Hào kiệt Quân tử. 
1.2. Thiết tha khóc xin mọi người, kkông sót ai, nếu còn là người Việt, máu đỏ da vàng, sao vẫn thản 
nhiên, vui chơi du lịch,văn nghệ, thể thao, ca hát như không có gì xảy ra, trong khi Tàu Cộng xâm chiếm 
Đất Nước từng ngày từng giờ ! Xin mau thức tỉnh, đừng giả vờ như thể không biết, không thấy,không 
hiểu. Xin đừng ai nhắm mắt, bịt tai, xuôi tay, lạnh lùng, thờ ơ nữa ! Phải gấp gấp cùng đoàn kết đứng lên  
cùng xuống đường, áp lực thật mạnh buộc Bộ Chính Trị  PHẢI GIẢI THỂ NGAY ! Kẻo Nhà đã cháy, 
Nước đã mất thật sự, quá trễ rồi !!! 
1.3. Tha thiết khóc xin tất cả các Chức sắc Tôn giáo, Nhân sĩ, Trí thức, các Tổ chức Xã hội Dân sự, cùng 
đồng loạt CẦU NGUYỆN & TỔNG BIỂU TÌNH với Toàn Dân. Tha thiết kính xin Toàn thể Quốc Dân 
Đồng Bào, không sót ai, cần nhận thức dứt khoát rằng : Khi chưa có Vị nào, Tổ chức nào vạch lối nào 
khác hiệu lực tốt hơn và nhanh hơn, thì trước mắt TỔNG BIỂU TÌNH ÔN HÒA LÀ TỔNG NỖ LỰC 
CUỐI CÙNG, cố sức giúp Quốc Dân Việt thoát khỏi đại thảm họa như Tây Tạng. Toàn Dân phải đồng 
loạt đứng lên tự trưng cầu ý Dân, áp lực thật mạnh buộc Bộ Chính Trị Đảng Việt Ác Cộng là Chi Bộ nhỏ 
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rất yếu hèn của Đảng Tàu Ác Cộng, đã mù dại & ác xấu tột cùng, đến hồi kết, hết thuốc chữa, PHẢI 
GIẢI THỂ NGAY, ngừng trao Đất-Đảo-Biển của Quốc Dân Việt & quyền đô hộ Quốc Dân Việt cho Tàu 
Cộng !!! 
1.4. Tha thiết khóc mời tất cả Nhân sĩ Trí thức, Công an, Quân đội, Nhân viên các cấp các ngành, mọi 
người có lương tri, đừng quá lo cho an thân và các quyền lợi, địa vị, chức vụ của mình nữa. Vì sự trường 
tồn của Dân Tộc Việt, đã đến lúc phải công khai chung sức gánh vác trách nhiệm, mau hiệp tâm áp lực 
buộc Bộ Chính Trị = Chi Bộ nhỏ của Đảng Tàu Cộng PHẢI GIẢI THỂ NGAY, giúp Quốc Dân Việt 
thoát ách nô lệ Tàu Cộng, kẻo quá trễ rồi !!! 
1.5. Yêu cầu các Nhân viên bị sai đi đàn áp Biểu Tình, phải ngừng ngay tội ác phản quốc này, khôn 
ngoan tự hào quay lại ủng hộ - bảo vệ Quốc Dân & cùng Toàn Dân biểu tình ngày càng đông. 
1.6. Nếu Bạn Trẻ nào hôm nay ko quyết tâm thắng Giặc Tàu Cộng, tha thiết đề nghị Bạn ấy đừng lập gia 
đình, kẻo phải sinh ra những đứa con chắc chắn nô lệ Tàu Cộng. Các Em sẽ khổ nhục gấp 10 lần chúng 
ta hôm nay. Án tử hình - chung thân - tù đày & cuộc sống nô dịch đang đợi các Em. Các Em càng quật 
cường chống lại, càng bị Tàu Cộng đàn áp thô bạo khổ nặng gấp 10 lần chúng ta hôm nay, không thể 
thoát. Nhìn nỗi đau nhục quá thê thảm của Nội Mông - Tân Cương - Tây Tạng là quá rõ ! 
1.7. Nếu mai kia các Bạn Nối Kết Tập Hợp Quốc Dân Việt không thể tiếp tục duy trì cuộc Tổng Biểu 
Tình Kháng Tàu & Dân Chủ Hóa VN được, kính xin toàn thể các Chức sắc Tôn giáo, Nhân sĩ, Trí thức, 
các Tổ chức Xã hội Dân sự & Toàn thể Quốc Dân Đồng Bào phải chung sức gánh vác công việc dang dở 
này trước Lương Tâm-Lịch sử & Tổ Quốc ! 
2. Khóc xin Toàn Quốc Dân Việt luôn Yêu thương & Hiệp Thông Cầu nguyện, tăng hi sinh chay 
tịnh, nhịn ăn 1-2-3-4… bữa hằng tuần. Đến lúc cần, sẽ xin cùng đồng loạt tuyệt thực toàn phần  3-
7-10-15-20-30… ngày. 
3. Khóc gọi Toàn Quốc Dân Việt TỔNG BIỂU TÌNH ngày càng đông mạnh hơn, để :  
* Hiệp thông Cầu nguyện & ủng hộ 2 Linh mục Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục, các Linh mục & 
hàng ngàn người Dân ở Văn Thai, Phú Yên, Song Ngọc, huyện Diễn Châu & Quỳnh Lưu, Nghệ An & 
Hà Tĩnh đang bị đàn áp dã man, bị thương đang nằm bệnh viện, nhà cửa đã bị đập phá… 
* Hỗ trợ 4 lực lượng Quốc Hội - Công An - Quân Đội  & Cán bộ Viên chức các cấp các ngành tăng áp 
lực thật mạnh buộc Bộ Chính Trị Đảng Việt Ác Cộng là Chi Bộ nhỏ của Đảng Tàu Ác Cộng, PHẢI GIẢI 
THỂ NGAY, ngừng trao Đất-Đảo-Biển của Quốc Dân Việt & quyền đô hộ Quốc Dân Việt cho Tàu Ác 
Cộng. 
4. Dù Côn an Tàu Cộng giả dạng côn đồ sẽ xả súng bừa bãi vào Quốc Dân Việt Biểu Tình rồi bỏ 
trốn, với sự làm ngơ bao che của Côn an Việt Cộng, không bên nào trách nhiệm, bỏ mặc cho Dân 
lành thương vong đau xót thua thiệt, thì : 
* Quốc Dân Việt vẫn kiên vững Biểu Tình Ôn Hòa toàn diện toàn quốc đến ngày toàn thắng, tự hào chấp 
nhận giá đấu tranh chính nghĩa quá đắt cho Quốc Dân Việt trường tồn. Càng bị đàn áp dã man thô bạo, 
Quốc Dân Việt ôn hòa càng được Công luận, Quốc Tế & Liên Hiệp Quốc yêu mến-ủng hộ, Quốc Dân 
Việt càng kiên định vững tâm & chắc chắn thành công nhanh hơn. 
* Công luận quốc tế và Quốc Dân Đồng Bào sẽ nhận ra uy tín của bạo quyền Việt Ác Cộng đã hoàn toàn 
phá sản sụp đổ. Một bạo quyền đã đến bước đường tự diệt bế tắc cùng tận đều luôn có các hành động mù 
dại cực kỳ tuyệt vọng loại đó. 
* Đây luôn là chứng cứ dấu chấm hết của tất cả mọi chế độ độc tài toàn trị vô đạo điển hình. 
Khóc mời mọi Tổ chức và Quốc Dân Việt trong và ngoài Nước tích cực cùng 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 kính cảm ơn tất cả. 

Tập Hợp Quốc Dân Việt đau xót khóc gọi tại Việt Nam, ngày 05 tháng 6 năm 2017 – 
Kỷ niệm 43 & 29 năm Hoàng Sa-Trường Sa bị Tàu cướp đoạt   -   thqdv2017tk21@gmail.com 
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Lm Nguyễn Văn Lý hiệp nhất nối kết & xé ruột thiết tha khóc gọi - 
noiketquocdanviet2017@gmail.com 
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