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THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Vinh danh 14 Thanh Niên Yêu Nước
tại tòa án Nghệ An
Đảng Việt Tân cực lực lên án việc bắt giữ tùy tiện và kết án nặng nề đối với 14 thanh niên yêu nước
trong phiên tòa ngày 8 và 9 tháng 1 vừa qua tại Thành Phố Vinh.
Toàn thể đảng viên Việt Tân nhiệt liệt ca ngợi tinh thần dấn thân và dũng cảm của các Anh/Chị: Hồ
Đức Hòa, Nguyễn Xuân Anh, Nông Hùng Anh, Nguyễn Đình Cương, Đặng Xuân Diệu, Thái Văn
Dung, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Đặng Ngọc Minh, Trần Minh Nhật, Nguyễn
Văn Oai, Hồ Văn Oanh, Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc, và Lê Văn Sơn.
Đây là những thanh niên nhiệt tình trong các nỗ lực phục vụ xã hội và chống lại tình trạng biển đảo
đang bị Trung Quốc xâm lược với sự đồng lõa của lãnh đạo CSVN. Qua vụ xét xử nói trên, Cộng
Sản Việt Nam một lần nữa tự phơi bày bản chất độc tài gian manh đang bị thế giới lên án và thể
hiện sự lo sợ trước lòng yêu nước của dân tộc.
Phiên toà đã diễn ra trong không khí đầy bạo lực, khủng bố, dù được tuyên truyền là “công khai”.
Nhà nước đã huy động lực lượng công an đông đảo và các phần tử côn đồ để ngăn chận thân nhân
của những người bị xét xử và công chúng đến tham dự. Một số đông - trong đó có cả những phụ nữ
lớn tuổi và các linh mục - đã bị đàn áp, đánh đập nặng nề, và bắt giữ.
Đảng Việt Tân cực lực bác bỏ những luận điệu xuyên tạc của chế độ CSVN, và những cáo buộc phi
lý trong vụ án này. Đảng Việt Tân chủ trương xây dựng dân chủ và phục vụ đất nước Việt Nam
bằng những hành động thiết thực và ôn hòa. Việc quảng bá phương thức đấu tranh bất bạo động,
phát triển kiến thức và kỹ năng là những sinh hoạt hoàn toàn bình thường trong các xã hội dân chủ
thực sự. Đồng thời, quyền tự do tiếp nhận thông tin, tự do lập hội, kể cả việc tham gia vào những
sinh hoạt chính trị hay xã hội là các quyền căn bản của con người đã được cả thế giới công nhận.
Đảng Việt Tân rất hãnh diện được chung vai cùng 14 thanh niên yêu nước này trong các nỗ lực
phục vụ dân tộc.
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