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Biểu tình chống Chủ tịch TQ Tập Cận 
Bình ở TP.HCM 

2015-11-04 

 

 
Nhiều người tập trung biểu tình ở Sài Gòn hôm 4/11/2015 để phản đối chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch TQ 
Tập Cận Bình. 

courtesy of Tin Mừng Cho Người Nghèo 

Lúc 2 giờ chiều ngày hôm qua, hơn 100 người bao gồm cả những thành viên trong 

CLB Lê Hiếu Đằng và dân chúng đã tập trung tại chân tượng đài Trần Hưng Đạo ở 

bến Bạch Đằng, đường Tôn Đức Thắng, Q. 1, TP.HCM để biểu tình bày tỏ lập 

trường chống lại chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Tập Cận Bình vào ngày hôm 

nay. Giáo sư Tương Lai đã đại diện CLB phát biểu như sau: 

"Khi ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mời Tập Cận Bình trải thảm đỏ để 

mà phát biểu ở Quốc hội thì ông nghĩ gì tại cái hội trường còn gọi là Hội trường Diên 

Hồng, biều thị của khí phách dân tộc trở thành cái hội trường nhục nhã, đón tiếp kẻ 

thù. 

Xin thưa với các vị đại biều Quốc hội thành phố HCM, tôn trọng các vị là các đại 

biểu của dân, chúng tôi đề nghị các vị hãy xứng đáng với ông cha, học tập khí 

phách của Đức Thánh Trần để biều tỏ thái độ thật rành rọt. Không khuất phục vì một 

áp lực nào đó. Các vị hãy biểu tỏ rằng mình là con cháu của Trần Hưng Đạo. 

Xin đề nghị tất cả chúng ta cùng nhau hô to khẩu hiệu: Kiên quyết đòi Tập Cận Bình 

phải trả lại Hoàng Sa và Trường Sa cho Việt Nam…..Máu người không phải là nước 
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lã, chúng ta đứng trước anh linh của những liệt sĩ đã ngã xuống ở Gạc ma, ở Hoàng 

Sa, Trường Sa để hứa với các anh hùng liệt sĩ rằng chúng ta xứng đáng với họ và 

nói rằng tinh thần dũng cảm của họ bất diệt" 

Cuộc biểu tình đã giải tán vào chiều cùng ngày và không có bất cứ cuộc bạo động 

nào xảy ra. Người ta nhận thấy tuy Công an, an ninh và các nhân viên dân phòng có 

mặt nhưng chỉ im lặng quan sát cho tới khi cuộc biểu tình kết thúc. Chính công an 

đã giữ cho trật tự giao thông được suôn sẻ. 

Theo thông tin mà chúng tôi nhận được vào trước giờ phát thanh có một bạn trẻ bị 

công an mời về đồng Bến Thành nhưng chưa xác nhận được bạn đã về nhà hay 

chưa. 

Nguồn: http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/protest-against-china-

president-hcmcity-11042015112639.html 
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