LỜI KÊU GỌI
Hỡi những người con đất Việt! Hỡi những người bạn của Việt Nam! Cùng tất cả những ai yêu
chuộng hoà bình và lẽ phải!
Trước tình hình Trung Quốc ngày càng bành trướng trên biển Đông, đỉnh cao là việc đặt giàn
khoan HD981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, xâm phạm chủ quyền của tổ
quốc, chúng ta, những người con của đất Việt tại Italia, không thể khoanh tay đứng nhìn trước
những hành động hung hăng và ngang ngược đó.
Trong suốt chiều dài lịch sử 4000 năm của dân tộc ta, đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc
tiến hành xâm lược nước ta, tuy nhiên có thể nói đây là tấn công tinh vi nhất của Trung Quốc từ
trước đến nay với việc chuẩn bị giàn khoan di động và rất nhiều khí tài quân sự nhằm đạt được ý
đồ xấu xa của mình.
Là những người con của đất Việt, chúng ta sẽ luôn trong tư thế chuẩn bị, kiên quyết sẵn sang đối
điện với mọi tình thế. Mỗi người trong chúng ta, ngoài việc hoàn thành thật tốt nhiệm vụ học tập
của mình còn cần có trách nhiệm đóng góp vào việc bảo vệ tổ quốc, chủ quyền biển đảo của Việt
Nam thân yêu.
Hiện nay chúng tôi đang xúc tiến việc liên lạc với chính quyền ở Rome để được cấp phép biểu tình
ôn hòa theo đúng quy định và pháp luật của Italia. Việc chuẩn bị khẩu hiệu, băng rôn cũng đang
được tiến hành. Chúng tôi dự kiến sẽ tổ chức biểu tình:
Thời gian: Bắt đầu từ 11h trưa, ngày Chủ Nhật, 18 tháng 5 năm 2014, và kéo dài đến 14h cùng ngày.
Địa điểm: Largo Ecuador, Roma (Gần Via Bruxelles nơi có Đại sứ quán TQ)
Địa điểm tập trung và tuyến đường đi sẽ được thông báo chính thức sau khi chúng tôi có được sự
cho phép của chính quyền ở Roma.
Chúng tôi kính mời các bạn tham dự cùng hoạt động yêu nước này của Hội Sinh viên Việt Nam tại
Italia. Tôi hi vọng những người nhiệt huyết với vận mệnh đất nước như chúng ta có thể góp một
phần nhỏ bé công sức vào hành động phản đối Trung Quốc lần này.
Kính nhờ các bạn thông báo đến các bạn, các cô chú bác Việt Nam trong cùng thành phố để mọi
người biết và tham gia.
Mọi người vui lòng đăng ký tham gia theo phiếu trực tuyến này: http://goo.gl/WJW14F
Hãy cùng chung sức, đồng tâm,tin tưởng và ủng hộ tuyệt đối việc Việt Nam chúng ta bảo vệ lẽ
phải, tuyên truyền cho bạn bè năm châu hiểu rõ được tham vọng bá chủ của Trung Quốc cũng như
tinh thần yêu nước và đoàn kết nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc ta.
Chúng ta, những con dân Việt Nam tại Italia, sẽ thể hiện cho toàn thế giới biết được rằng:
•
•
•

Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.
Đập tan mưu đồ xâm lăng của Trung Quốc.
Ủng hộ và hối thúc quyết tâm đấu tranh bảo vệ chủ quyền của tổ quốc.

Hãy tiếp tục chứng minh lòng yêu nước và tình đoàn kết của người Việt trước hoạ xâm lăng, dù
sống ở nước ngoài nhưng vẫn luôn luôn hướng về Tổ quốc.
Xin chân thành cảm ơn và mong được gặp các bạn vào ngày biểu tình 18/05 tới đây.

