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Đảng Việt Tân hoan nghênh chính phủ Hoa Kỳ và Úc 
phủ nhận chủ quyền Trung Quốc tại Biển Đông

Trong nhiều năm qua, người dân Việt Nam đã phản đối hành động bá quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. 
Những người yêu nước như ông Lê Đình Lượng, Nguyễn Năng Tĩnh, Nguyễn Văn Hoá, Trần Hoàng Phúc và
nhiều người khác đã phải chịu những bản án nặng nề vì đấu tranh cho chủ quyền của đất nước. Nay các quốc 
gia Tây Phương cũng nhìn nhận Trung Quốc là mối đe dọa cho an ninh thế giới và không chấp nhận hành 
động xâm lược của Bắc Kinh. 

Đảng Việt Tân hoan nghênh tuyên bố của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung 
Quốc tại Biển Đông. Chúng tôi tán thành công hàm của phái bộ thường trực Úc gửi Liên Hiệp Quốc xác 
nhận “đường 9 đoạn” do Bắc Kinh tự vẽ không có cơ sở pháp lý. Chúng tôi kêu gọi các chính phủ Nhật Bản, 
Ấn Độ, Canada, Anh Quốc, và Liên Minh Châu Âu cùng bác bỏ đường lưỡi bò của Trung Quốc.

Tuy tình hình quốc tế đang có chiều hướng thuận lợi, nhưng trên hết việc bảo vệ chủ quyền vẫn là nhiệm vụ 
của người Việt Nam. Duy trì hòa bình, bảo vệ quyền lợi kinh tế và bảo vệ cuộc sống của ngư dân trên Biển 
Đông là trách nhiệm chung của mọi con dân Việt Nam. Trong tinh thần đó, Đảng Việt Tân khẳng định:

Thứ nhất, Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Trung Quốc đã và đang vi phạm luật quốc tế khi chiếm 
đóng các quần đảo này.

Thứ hai, nhà nước CSVN phải dứt khoát hủy bỏ những ký kết không bình đẳng như công hàm 1958 của Thủ 
tướng Phạm Văn Đồng. Đồng thời, một chính quyền thực sự vì đất nước phải dùng các định chế quốc tế để 
giải quyết tranh chấp chủ quyền, tương tự như Phi Luật Tân đã thành công kiện Trung Quốc tại Tòa Án 
Trọng Tài Thường Trực. 

Thứ ba, một chính quyền thực sự của dân, do dân, vì dân phải tạo điều kiện cho mọi người Việt Nam tham 
gia vào nỗ lực bảo vệ biển đảo: từ nghiên cứu, ra kiến nghị, cho đến việc tham gia những diễn đàn quốc tế, tổ
chức các cuộc biểu tình. Trên căn bản đó, nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do cho tất cả những người đã bị 
kết án tù vì họ hoạt động chống lại sự xâm lăng của Trung Quốc đối với đất nước Việt Nam.

Đảng Việt Tân sẽ tiếp tục nỗ lực hợp tác cùng đồng bào ở trong và ngoài nước để bảo vệ chủ quyền và quyền
lợi của dân tộc.
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