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Hà Nội: Bất ngờ nổ ra biểu tình chống 
Tập Cận Bình 

 CTV Danlambao - Một cuộc biểu tình chống Tập Cận Bình vừa bất ngờ nổ ra tại 
Hà Nội vào lúc 9 giờ sáng nay, 3/11/2015. Nhiều người dân đã xuống đường, tuần 
hành qua các tuyến phố phản đối việc chế độ CSVN cúi đầu tiếp đón kẻ thù xâm 
lăng phương Bắc. 

  
Bắt đầu từ khu vực trước Nhà Hát Lớn, các nhà hoạt động cùng với bà con dân oan 
khiếu kiện vừa đi vừa hộ vang các khẩu hiệu: 
  
Đả đảo Trung Quốc xâm lược 
Đả đảo Tập Cận Bình 
Hoàng Sa - Việt Nam, Trường Sa - Việt Nam. 
  

 

Ảnh: Facebook Dũng Mai 
Dù chỉ với khoảng vài chục người, nhưng cuộc biểu tình chống Tập Cận Bình đã tạo 
nên một khí thế vang dội trong buổi sáng đầu tuần tại Hà Nội. 
  
Hình ảnh phổ biến trên các mạng xã hội cho thấy, những người biểu tình vừa đi vừa 
giơ cao các khẩu hiệu phản đối đảng CSVN đưa đất nước lệ thuộc vào tay Trung 
Cộng như: “Vì một Việt Nam không lệ thuộc Trung Quốc”, “Phản đối lệ thuộc Trung 
Cộng”, “Phản đối Tập Cận Bình sang Việt Nam”… 
  
Theo facebook Dũng Mai, khi đoàn người đang hướng về vườn hoa Lê Nin - nơi đại 
sứ quán Trung Cộng toạ lạc thì đã bị quyết liệt ngăn chặn bởi một lực lượng công 
an, an ninh với quân số đông gấp 5 lần người biểu tình. 
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                                               Ảnh: Facebook Dũng Mai 
 
21 tổ chức dân sự kêu gọi biểu tình chống Tập Cận Bình 
Có thể nói, cuộc xuống đường sáng nay chính là một thái độ đầy dứt khoát của 
người dân trước việc chế độ CSVN ngang nhiên rước giặc vào nhà.   
Theo dự kiến, chủ tịch Trung cộng Tập Cận Bình sẽ đến sân bay Nội Bài vào lúc 12 
giờ trưa ngày 5/11/2015 và sẽ lưu lại Việt Nam trong 2 ngày.  
Trước sự kiện này, 21 tổ chức dân sự độc lập tại Việt Nam đã cùng ký tên chung 
vào một lời kêu gọi biểu tình phản đối chuyến đi của Tập Cận Bình.  
Cuộc biểu tình dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ sáng ngày 5/11/2015, tại đại sứ quán 
Trung Cộng tại Hà Nội (46, Hoàng Diệu, quận Ba Đình) và lãnh sự quán Trung Cộng 
tại Sài Gòn (175, Hai Bà Trưng, quận 3). 
 “Chúng ta PHẢI lên tiếng, vì chúng ta là người Việt và quyết không nhân nhượng 
trước mọi mưu đồ và hành động xâm phạm chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc!”, 
bản tuyên bố của 21 tổ chức dân sự độc lập Việt Nam kêu gọi. 
  

         
Ảnh: Facebook Dũng Mai 

Nguồn: CTV Danlambao 

 

Chuyển đến: Người Việt Gốc Ớt 

Ngày 4/11/2015 

www.vietnamvanhien.net 

http://www.vietnamvanhien.net/

