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Vu cáo Việt Tân để bóp nghẹt lòng yêu nước

Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam (CSVN) đang tìm mọi lý cớ để trấn áp các hình thức biểu lộ lòng yêu
nước của người Việt Nam, đặc biệt là hình thức biểu tình. Họ cũng đang cố sức tìm mọi cách tạo chia rẽ giữa
những người yêu nước. 

Để tiến hành mục tiêu đó, nhà cầm quyền CSVN đã liên tục nâng cấp các vu cáo đối với Đảng Việt Tân liên
quan đến những vụ bạo động tại một số khu công nghiệp sau khi Trung Cộng kéo giàn khoan HD981 vào
thềm lục địa Việt Nam.

Gần đây nhất là bài "Thêm những bằng chứng về sự chống phá Việt Nam của Việt Tân" trên báo Nhân Dân
ngày 6/6/2014.

Trước những phản ứng bất bình tràn ngập của công luận đối với các cáo buộc phi lý của bộ máy công an
trong các ngày qua, Đảng Việt Tân tin chắc rằng:

 Dân tộc Việt Nam có thừa khôn ngoan để thấy tất cả các thủ thuật trên chỉ để che đậy cho sự bất lực
của giới lãnh đạo CSVN trong trách nhiệm bảo vệ chủ quyền đất nước. Họ đang rút lại các dự tính
đối chất với Trung Cộng tại các tòa án quốc tế; đang toan tính chuyển sang chính sách chấp nhận
"chuyện đã rồi", và nay đang chuẩn bị trấn áp sự phẫn nộ của toàn dân vì không chấp nhận chính
sách đó.

 Lòng yêu nước trong đại khối người Việt khắp nơi sẽ tiếp tục sục sôi vì đó là truyền thống ngàn đời
của dân tộc Việt Nam, mà không cần một ai kích động. Các cuộc biểu tình trong những tuần qua và
trong tương lai chính là biểu thị lòng yêu nước đó của TOÀN DÂN, chứ không riêng một đoàn thể
hay đảng phái nào.

 Công luận Việt Nam và quốc tế đang thấy rõ hiện tượng công an CSVN cố tình làm ngơ những kẻ
cầm đầu các nhóm bạo động mà mặt mũi của họ đã bị người dân chụp hình rất rõ ràng; nhưng  lại
đóng kịch bắt hơn 700 công nhân để gọi là điều tra. Đặc biệt, qua báo Nhân Dân, công an đã cố tình
qui chụp cho 3 người đang bị họ bắt giữ -- các anh chị Lê Thị Phương Anh, Phạm Minh Vũ và Đỗ
Nam Trung -- là có liên quan đến Việt Tân.

Đảng Việt Tân khẳng định 3 người mà báo Nhân Dân cáo buộc không có liên hệ gì với đảng Việt Tân mà chỉ
là 3 nạn nhân trong ý đồ lấp liếm trách nhiệm của chế độ CSVN đối với các vụ bạo động đã xảy ra.

Đảng Việt Tân kiên quyết tiếp tục con đường Đấu Tranh Bất Bạo Động vì đây là phương thức hữu hiệu nhất
để tháo bỏ loại chế độ độc tài dựa hoàn toàn vào bạo lực như chế độ CSVN hiện nay. Đồng thời, đảng Việt
Tân sẽ tiếp tục sát cánh cùng mọi nỗ lực bảo vệ chủ quyền quốc gia và tranh đấu cho các nạn nhân đang bị
công an vu cáo và đàn áp.
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