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K�n桐 �桐�a �oàn �uố� ��n �i�� ��� �u� yêu ��ong � ngoài ��ớ� �
Hy Sin桐 Hi�p �guy�n C桐o �ổ �uố� � ��n �ộ� �i�� Hoàn �oàn

Đổi Mới ��ơi Sáng �
Xin �uố� ��n �i�� mặ� ÁO �RẮ�G �Ự �O �Â� CHỦ mỗi C� �

mỗi dịp 桐� ��ọng �
Đồng Loạ� �ổng Biểu �ìn桐 Áp Lự� �桐oá� K桐ỏi � Đuổi C桐�� Gian Á� Cộng,

Buộ� Ưu �iên Xóa Bỏ Bộ C桐�� ��ị Đảng �i�� �ô Cộng, �ay Sai Của C桐�� Á� Cộng �
Suố� �uần 06 - 12.5.2019 � Suố� �uần 13 - 19.5.2019 �

Áp Lự� Ban Lãn桐 Đạo Công �uyền Mới P桐ải �uyế� ��m �桐oá� C桐�� Cộng,
�桐ự� ��m Đổi Mới Hoàn �oàn, �ua Giai Đoạn R�� May Mắn Của ��n �ộ� �

�uyế� ��m Giúp Đ�� ��ớ� Độ� Lập �ự �o ��n C桐ủ Đạo Đứ� �ăn Min桐 �桐ự� Sự �
CHỐ�G CHỆ� CỘ�G �Ù�G ĐỒ�G �ÂM LÀM CĂ� CỨ �UÂ� SỰ UY HIẾP HÀ �ỘI �

P桐ản đối C桐�� Á� Cộng đ�a giàn dầu k桐� �ongfang 13-2 CEPB vào sá�
Bờ Biển �i�� � CHỐ�G LUẬ� ĐẶC KHU

� CHỐ�G CHỆ� GIA� �HAM ÁC CỘ�G
LÀM ĐƯỜ�G CAO �ỐC BẮC �AM XUYÊ� ĐẤ� �IỆ� � CƯỚP BIỂ� �IỆ� �

P桐ản đối Côn An �ô Cộng bị� mi�ng-đàn áp-bỏ �ù-đán桐 �桐ế� ��n �i�� Yêu ��ớ� �

1. PHẢI KHẨ� CẤP CỨU �ƯỚC, �ẬP HỢP �UỐC �Â� �IỆ� �HIẾ�
�HA KÊU GỌI :
1.1. �oàn �uố� ��n �i�� mặ� ÁO �RẮ�G �Ự �O �Â� CHỦ mỗi C� � mỗi
dịp 桐� ��ọng, Lễ Hội - đi C桐ùa - �桐à �桐ờ - �桐án桐 �桐��, đi biểu �ìn桐, 桐ọ� �ập,
dạo �桐ơi, �a đ�ờng, sin桐 桐oạ� gặp n桐au…
1.2. Để �桐oá� �àu, đuổi C桐�� Á� Cộng, �oàn �uố� ��n �i�� �ổng Biểu �ìn桐 Ưu
�iên Xóa Bỏ Bộ C桐�� ��ị đảng �i�� �ô Cộng � áp lự� Ban Lãn桐 Đạo Công �uyền Mới �桐ự�
��m Đổi Mới Hoàn �oàn �
1.3. ��� �ả �á� C桐ứ� Sắ� �ôn Giáo, �桐�n sĩ, ��� �桐ứ�, �oàn �uố� ��n �i��
��ong � ngoài ��ớ� Kiên �ững Hy Sin桐 Hi�p �guy�n, �ổng Biểu �ìn桐 Ôn
Hòa k桐ắp nơi mỗi C桐úa n桐ậ�, mỗi ngày � mỗi dịp 桐� ��ọng, n桐�� là ��ong
giai đoạn ��� sôi động 桐i�n nay, �ổ vũ �á� đảng viên �i�� Cộng �ừ Bỏ Đảng �
桐ỗ ��ợ 4 lự� l�ợng �uố� 桐ội - �u�n đội - Công an - Cán bộ Cơ �uan Cầm
�uyền P桐ế Bỏ ��� Cả �ay Sai Đầu Sỏ C桐�� Á� Cộng, �uyển mộ� �HÓM �Ự �UYÊ�
BỐ GÁ�H �ÁC �UỐC �Ụ �ẠM ĐIỀU HÀ�H ĐẤ� �ƯỚC, �iến 桐àn桐 �ổ �桐ứ�
bầu �ử �uố� Hội ��n Là C桐ủ, �uố� ��n �i�� ��ong � ngoài ��ớ� �ùng
�桐am gia. C桐ậm 1 ngày, C桐�� Cộng dày �桐êm 1 lớp, Cứu ��ớ� �àng k桐ó 桐ơn 1 ��p �
1.4. ��� �ả �á� đảng viên �i�� �ô Cộng 桐ãy dứ� k桐oá� �ừ Bỏ Đảng ngay : �ăm
1956 Milovan �jilas đã viế� �uốn Giai C�p Mới, góp sứ� đạp đổ 桐� �桐ống
CS Liên Xô - Đông Âu �桐ời 1980-1990, �桐ứng min桐 ��� �桐�n桐 xá� : Sau k桐i
giai ��p vô sản lậ� đổ xong giai ��p �� sản, luôn �ạo �a 1 giai ��p 3 桐ơn :
�uyền lự� 桐ơn, giàu �ó 桐ơn � gian á� 桐ơn. �ừ 1945, �i�� �ô Cộng đã �ạo
�a 1 giai ��p 10 桐ơn : 3 桐ơn ��ên + 5 桐ơn �桐ung với C桐�� Á� Cộng : bạo
lự� 桐ơn, bịp lừa 桐ơn, b�� l�p 桐ơn, xảo độ� 桐ơn, �an桐 ma 桐ơn + 2 桐ơn



�iêng �ủa �i�� �ô Cộng : BÁ� LÒ�G BÁ� �ƯỚC 桐ơn � �Ị�H BỢ �Ô LỆ
C桐�� Á� Cộng 桐ơn.
1.5. �oàn �uố� ��n �i�� �ùng Biểu �ìn桐 Đoàn Kế� với ��n Oan Đồng
��m, 桐uy�n Mỹ Đứ�, Hà �ội sau 2 năm �ừ 15.4.2017, dù bị lừa gạ� độ� xảo
� đàn áp dã man đủ kiểu, vẫn kiên ��ờng bám giữ đ��, k桐ông để �ô Cộng
ẩn núp �á� l� do �an桐 ma, �桐ự� �a ��ớp đ�� để d�ng �桐o C桐�� Á� Cộng
làm �ăn �ứ �u�n sự áp sá� uy 桐iếp Hà �ội, 1 bài n桐� Fo�mosa �ũng
Áng - Bauxi� ��y �guyên �
1.6. �oàn �uố� ��n �i�� Biểu �ìn桐 桐ỗ ��ợ Đan vi�n �桐iên An Huế đêm
19.4.2019, 桐ơn 10 桐e��a �ừng �桐ông, sá� đ�ờng lên Đan vi�n đã bị �桐áy
�ụi, mà lự� l�ợng �ứu 桐ỏa k桐ông đến �ứu �桐áy. �ừ 04.3.2018 đến nay,
đ�y là vụ �桐áy �á� đồi �桐ông �桐iên An lần �桐ứ 4 �ô �uyền bỏ �ơi k桐ông
�ứu � Đ�� �ủa Đan vi�n �桐iên An bị �i�� �ô Cộng ��ớp 桐ôm nay, �桐ắ�
�桐ắn �ồi sẽ bị d�ng �桐o C桐�� Á� Cộng �
1.7. �oàn �uố� ��n �i�� �ùng Biểu �ìn桐 với ��n Oan Lộ� H�ng đang Biểu
�ìn桐 � Giáo xứ Lộ� H�ng, P桐�ờng 6, �uận ��n Bìn桐, Sài Gòn �桐àn桐 lập �ừ
�桐ời 1954, 桐i�n nay �ó # 5.000 ��n 桐ữu �ủa # 650 gia đìn桐. Hơn 150 gia đìn桐 �an桐 �á�
48.000 m2 đ��. 3 ngày 04, 08 � 12.01.2019, �i�� �ô Cộng đã đ�a xe ủi - �ôn an vô đạo p桐á
sập �á� Bàn �桐ờ Công Giáo, p桐á ná� - san bằng # 200 ngôi n桐à �ủa 桐ơn 150 gia đìn桐, 18
�桐�ơng P桐ế Bin桐 ��CH bại li�� � # 600 ��n Oan �g桐èo Lộ� H�ng m�� n桐à sá� �ế� Kỷ Hợi
2019, p桐ải �桐ịu đủ �oàn bộ �á� Á� X�u �ủa �i�� �ô Cộng, là Đại �i�n điển 桐ìn桐 �ao điểm �ộ�
đỉn桐 �
1.8. �ại An C�, Bà Rịa, Cồn �ầu, ��ơng �ội - �ăn Giang, Đồng C桐iêm, Đồng �ai, Đồng ��m,
Hi�p Hòa - Bắ� Giang, Lộ� H�ng, �uảng �gãi, ��y �guyên, �桐iên An, Long An, �桐ủ �桐iêm,
��n Đồn, �ũng Áng… k桐ắp ��, �i�� �ô Cộng luôn l�y điều 4 luậ� đ�� năm 2013 “Đ�� đai �oàn
d�n sở 桐ữu, n桐à n�ớ� �uản l�”, để ma xảo độ� �uyền ��ớp đ��, n�ớ� mắ� � máu �ủa ��n,
�ồi biến �桐àn桐 luậ� : “Đ�� đai �àu Á� Cộng sở 桐ữu, �i�� �ô Cộng �uản l�, �oàn �uyền ��ao
�桐o �àu Á� Cộng”, là �ổng 桐ợp ��� �ả Á� ��m, Á� X�u, Bán Lòng Bán ��ớ�, B�� Công,
Bạo Lự�, Bịp Lừa, B�� L�p, Bó� Lộ�, �ã Man, Độ� �ài, Giàu Gian, �ịn桐 Bợ �ô L� C桐��
Á� Cộng, Ran桐 Ma, �桐am Gạ�, Xảo Độ�, �ô Đạo, �ô �桐ần do C桐ế Độ Cộng Ảo Bịp �
C桐ủ �g桐ĩa �àu Á� Cộng đã đào �ạo đảng �i�� �ô Cộng siêu ng桐ề Bán ��ớ�, Xảo �ô �àu Á�
Cộng… �ồi gom �iền mua sẵn n桐à ở Âu Mỹ, để mau �桐ạy �桐oá� k桐ỏi Á� Cộng �

2. P桐ản đối C桐�� �桐am Á� Cộng đ�a giàn dầu k桐� ��� lớn �ongfang
13-2 CEPB từ 10-4-2019, dò �ìm dầu k桐� sá� bờ biển �uảng Bìn桐, �uảng
��ị, �桐ừa �桐iên - Huế.

3. P桐ản đối �i�� �ô Cộng bịp lừa �ạo �ớ �桐o C桐�� Cộng ��ớp �桐iếm Đ�� Biển �i��.
3.1. Đ�ờng xuyên �i�� Bắ� �am ��� 桐� ��ọng về �桐iến l�ợ� �uố� p桐òng an
nin桐, p桐òng �桐ủ 3.260 km bờ biển; 桐uyế� mạ�桐 về môi ���ờng, văn 桐óa,
kin桐 �ế… k桐ông đ�ợ� bịp lừa để C桐�� Gian Á� Cộng ��úng �桐ầu, đ�ờng
bộ �ao �ố� 桐ay đ�ờng sắ�. ��� �ả �á� �ông ��ìn桐 do C桐�� Cộng x�y dựng
�ại �� đều �桐�� l�ợng kém, kỹ �桐uậ� �ũ, đội vốn �ao, 桐ối lộ nuôi �桐am
n桐ũng �i��, đ�a n桐�n �ông C桐�� �ua, gạ� bỏ n桐�n �ông �i��, xen ��ộn l�n桐
đội lố� �ông n桐�n, ��ớp �桐iếm �uộng v�ờn �ủa �uố� ��n �i�� �桐o C桐��



Á� Cộng, n桐�� là biến �ông ��ìn桐 kin桐 �ế �桐àn桐 �ăn �ứ �u�n sự �ủa C桐��
Cộng n桐� Fo�mosa…
3.2. �ù đã biế� ��� �õ �oàn ��n p桐ản đối Luậ� Đặ� K桐u �ua �á� �uộ� Biểu
�ìn桐 liên �ụ� �ừ 10.6.2018, n桐�ng �i�� �ô Cộng vẫn muốn xảo lừa ép Cuố�
Hụi ��ơ lì bù n桐ìn đóng kị�桐 �桐ông �ua Luậ� Đặ� K桐u mãi k桐ông biế�
n桐ụ�, để ��ao �桐êm bán đảo Bắ� ��n P桐ong � P桐ú �uố� �桐o C桐�� Á�
Cộng, sau k桐i đã ��ao đảo ��n Đồn, �uảng �in桐 �桐o C桐�� Á� Cộng ngang
n桐iên k桐ai �桐á� �桐ự� sự �ừ 2007 �

4. C桐�� Á� Cộng đã � đang biến �i�� �am �桐àn桐 1 �ỉn桐 �ô �ị�桐 �ủa C桐�� Á� Cộng :
4.1. C桐�� Á� Cộng �uyế� dùng kin桐 �ế để đồng 桐óa ��, biến �� �桐àn桐 �桐ị ���ờng nội địa �ủa
C桐��.
4.2. ��n C桐�� Hán đã-đang ồ ạ� mua đ��-n桐à ��n �i�� ở �á� nơi lợi �桐ế n桐�� về �桐iến l�ợ�
� kin桐 �ế.
4.3. C桐�� Á� Cộng lập �á� Đặ� K桐u �ự ��ị để d�n C桐�� Hán địn桐 �� �á� nơi 桐� ��ọng ��ên Đ��
Biển Đảo �i��, n桐� ��ên đ�� C桐��, �� n桐�� đã 桐ơn 20 ��i�u, # 1,5 ��i�u �u�n, đội lố� �ông n桐�n /
du k桐á�桐. ��ẻ �on C桐�� Hán đã sin桐 �a ��ên Đ�� �i�� ngày �àng đông �
4.4. C桐�� Cộng đang �iêu di�� ��n �i�� bằng �á�桐 p桐ế bỏ �uố� �gữ, biến �桐�� �ôn Giáo,
đán桐 p桐á - xuyên �ạ� �ăn Hóa � Lị�桐 Sử �i��, đầu độ� sông biển, môi ���ờng, nông sản,
�桐ự� p桐ẩm…

5. K桐ông sai lầm k桐ờ dại ��ao Đ�� ��ớ� �i�� �桐o �á� �桐ế lự� �uố� �ế địn桐 đoạ� �
5.1. K桐ông để Âu Mỹ ��� sai lầm đ�a �� vào �桐iến l�ợ� �桐ống C桐�� Cộng, nếu
�桐�a nắm �桐ắ� đ�ợ� ��� �ả n桐�n sự Ban Lãn桐 Đạo Mới �ủa �� đều là �uố� ��n
�i�� �uyế� ��m �桐ống C桐�� Cộng �桐ự� �
5.2. Sai lầm p桐á� sin桐 �� ��ởng đầu 桐àng là �ứ để C桐�� Cộng ��àn đặ� Đ��
�i��, �ồi sẽ �á�桐 k桐ỏi C桐�� Cộng n桐� Đài Loan, Singapo�e. �ếu k桐ông
ngăn �桐ặn kịp, �� �桐ắ� �桐ắn sẽ n桐� ��y �ạng, vì C桐�� �ại �� 桐ôm nay là
C桐�� Gian Á� Cộng �ủa Mao �ập, k桐ông �桐ể n桐� Đài Loan - Singapo�e
đ�ợ� �
5.3. �g�y ngô nông �ạn đợi Mỹ đán桐 sập kin桐 �ế �àu Á� Cộng �桐ì �i�� �ô Cộng sẽ sập �桐eo.
Điều này bao giờ mới xảy �a ? �桐an ôi � Lú� đó C桐�� Á� Cộng đã ��ớp �桐iếm 100 % Đ�� �i��
xong �ồi �

6. Xin �oàn �uố� ��n �i�� ��ong � ngoài ��ớ� liên lỉ Hi�p �guy�n, Hy Sin桐, C桐ay �ịn桐,
�uy�� �桐ự�, Kiên ��m Biểu �ìn桐 Ôn Hòa mỗi �桐ứ 7-C� � mỗi ngày. Kế� 桐ợp �á� �á�桐
Biểu �ìn桐 đã �uen n桐� �ầm biểu ngữ, 1 mìn桐 ���ớ� n桐à, gó� p桐ố, 2-3 Bạn,
đi Lễ 桐ội - C桐ùa - �桐à �桐ờ - �桐án桐 �桐��, bằng xe đạp, xe gắn máy, g�y kẹ�
xe giờ �ao điểm �ại ngã 4-6, �桐ả bong bóng �ộ� 20-30 k桐ẩu 桐i�u với 1 �ue
n桐ang ngắn, n桐ang đố� đứ� gi�y buộ�, �桐ả bung �á� k桐ẩu 桐i�u bay k桐ắp
p桐ố p桐�ờng… � �á� l� do Biểu �ìn桐 : C桐ống Giặ� C桐��-C�ớp Đ��-Đàn
Áp-Bắ� Oan-Ô �桐iễm Môi ���ờng-��ớ� Mắm Hóa C桐��-�桐ị� Lợn �桐iễm Sán
Lãi, Bảo �� �桐�n �uyền, Đìn桐 Công Đòi Công L�, C桐ống giàn dầu k桐�
�ongfang 13-2 CEPB �ủa C桐�� Á� Cộng C�ớp Biển-Làm Đ�ờng Cao
�ố�-P桐� B�n桐 �i�n Cao-Họ� P桐� Cao-P桐� Giao �桐ông Cao… Cảm ơn � Hoan



桐ô �uố� ��n �i�� đã Lên �iếng � Biểu �ìn桐 �ừ 5-3-2017 � 10-6-2018, đang MẶC ÁO �RẮ�G
�Ự �O �Â� CHỦ Biểu �ìn桐 �á� ngày này n桐iều nơi �uố� nội… � �oàn �ầu, ở �an�ouve�
Canada �ừ �桐áng 9-2018 đã 26 lần, Aus��alia, �桐ụy Sĩ, Hoa Kỳ đã Biểu �ìn桐 ��� n桐iều lần, ở
Pa�is đã Biểu �ìn桐 113 �uần � ở San Jose đã Biểu �ìn桐 157 �uần.

K�n桐 �桐ào �oàn �uố� ��n �i�� ��� �u� yêu ��ong � ngoài ��ớ� �
�ập Hợp �uố� ��n �i�� �ùng �oàn �uố� ��n �i��, �uyế� Hy Sin桐 Xả �桐�n CỨU �ƯỚC �

Lm �guyễn �ăn L� �ối Kế� �桐a �桐iế� Kêu Gọi Cao Điểm số 124, ngày 06.5.2019.
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