
                            
         

 Ede ngày 1 tháng 9 năm 2019. 

 

Thư kêu gọi tham dự: 

biểu tình trước sứ quán Trung Cộng tại Den-Haag 

 

Kính gởi:  

- quí đại diện tinh thần các tôn giáo tại Hòa lan 

- Quí tổ chức đoàn thể, Cộng đồng địa phương, quí đảng phái. 

- Quí thân hào nhân sĩ cùng quí đồng hương, 

 
Vào tháng 7 và 8 năm 2019, Trung Cộng đã ngang nhiên 2 lần rầm rộ đưa tàu thăm dò Hải 
Dương 8 (Haiyang Dizhi 8) với sự hộ tống của nhiều tàu hải cảnh và dân quân biển xâm phạm 
Bãi Tư Chính (Vanguard Bank), khu vực hoàn toàn nằm trong đặc quyền kinh tế của Việt Nam 
căn cứ theo Công Ước Luật Biển của Liên Hiệp Quốc năm 1982. 
Để đồng hành cùng quốc nội lên tiếng phản đối hành động xâm lấn lãnh hải trái phép của 
Trung Cộng, góp công sức bảo vệ quê hương lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam! 
 
Chúng tôi Ban Chấp Hành Cộng Đồng VNTNCS/HL phối hợp với Hội Gia đình QCC/VNCH/HL 
và Đảng bộ Việt Tân tại Hòa lan khẩn thiết kêu gọi toàn thể quý đồng hương đến tham dự 
buổi biểu tình trước sứ quán Trung Cộng: 

Ngày Chủ nhật 20 / 10 / 2019 
Thời gian từ 13 giờ đến 15 giờ 

Willem Lodewijklaan 10, 2517 JT Den Haag 
 

– Thể hiện quyết tâm chống Trung Cộng xâm lược, và đòi hỏi chúng phải rút ra khỏi vùng Bãi 
Tư Chính, 
– Xác định Hoàng Sa, Trường Sa, Bãi Tư Chính là của Việt Nam, 
 – Lên án nhà cầm quyền VC „hèn với giặc, ác với dân“ và đòi hỏi phải kiện Trung Cộng ra 
tòa án Quốc Tế 
 
Tiếng nói của chúng ta hôm nay vừa để Trung Quốc biết họ không thể tự tung, tự tác được, 
đồng thời cũng để đồng bào trong nước biết rằng chúng ta luôn luôn ở bên họ, chung vai sát 
cánh với họ trong công cuộc bảo vệ quê hương 
 
Trân trọng kính chào 
T/m BCH/CĐVNTNCS/HL 
 

 
 
Nguyễn Quang Kế 
Chủ tịch      


