Vietnamese Canadian Federation
Fédération vietnamienne du
Canada

Liên Hội Người Việt Canada

Suite 1 - 885 Somerset St. West, Ottawa, ON K1R 6R6 CANADA
Tel.: (613) 230-8282, Fax: (613) 230-8281, Email: VCFOttawa@gmail.com
Websites: www.vietboatpeoplemuseum.ca, www.vietfederation.ca

LỜI TUYÊN BỐ
LÊN ÁN TRUNG QUỐC XÂM LĂNG BIỂN VIỆT NAM
Liên Hội Người Việt Canada bầy tỏ mối quan tâm nghiêm trọng đến việc Trung Quốc mới
đây kéo dàn khoan dầu tới gần quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển Việt Nam 120 hải lý.
Chúng tôi kêu gọi chính phủ Trung Quốc chấm dứt việc dựng dàn khoan trong vùng. Dàn
khoan này do Công ty Dầu Khí ngoài khơi của nhà nước Trung Quốc sở hữu.
Chúng tôi đặc biệt đòi hỏi chính phủ Trung Quốc ngưng ngay những cuộc tấn công có dự
tính nhắm vào những tầu thuyền Việt Nam khiến nhiều thủy thủ Việt Nam bị thương tích.
Chúng tôi cực lực tố cáo sự hiện diện của rất nhiều tầu thuyền hộ tống của Trung Quốc
trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hành động gây hấn này là một sự vi phạm
chủ quyền Việt Nam và không thể chấp nhận theo luật lệ quốc tế.
Chúng tôi đòi hỏi chính phủ Trung Quốc phải có những nỗ lực nghiêm túc nhằm giải
quyết những tranh chấp địa phương bằng thể thức hòa bình qua Liên Hiệp Quốc hay các
tổ chức quốc tế.
Chúng tôi cực lực lên án nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam về thái độ hèn nhát đối với
Trung Quốc và sự thiếu quyết tâm bảo vệ đất nước của họ. Đó là những lý do đã gây ra
tình trạng hiện tại trên Biển Đông. Do đó chúng tôi đòi hỏi họ phải thi hành những biện
pháp cần thiết để bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải quốc gia, trong đó sự đoàn kết của toàn dân
là điều quan trọng nhất. Một trong những bước đầu tiên là phải thả ngay những tù nhân
chính trị, bị bắt giam chỉ vì lòng yêu nước và tranh đấu cho tự do và công lý.
Liên Hội Người Việt Canada kêu gọi người Việt Nam trên toàn thế giới lên án việc xâm
lăng, bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ của đất nước, theo gương anh dũng của Hải Quân Việt
Nam Cộng Hòa đã bảo vệ quần đảo Hoàng Sa năm 1974.
Chúng tôi cũng kêu gọi Canada và tất cả các quốc gia của thế giới văn minh yểm trợ nhân
dân Việt Nam trong cuộc tranh đấu bảo vệ lãnh thổ của họ và cho việc tôn trọng luật lệ
quốc tế.
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