Chúng tôi không muốn Thiên An Môn
xảy ra ở Hồng Kông.
Nguyễn Quang Duy
Tối thứ sáu 16/8/2019, tại hai thành phố Melbourne và Sydney, Úc,
những người ủng hộ Bắc Kinh đã tấn công người ủng hộ tự do cho
Hồng Kông.
Những hình ảnh bạo động được nhanh chóng thông tin giúp dư luận
Úc nhận rõ bản chất của cộng sản Bắc Kinh tạo quan tâm đến tình
hình đấu tranh tại Hồng Kông.
Cảnh sát Melbourne cho biết hai người ủng hộ Bắc Kinh đã bị lập biên
bản vì bạo hành người biểu tình, cả hai sẽ bị truy tố vì vi phạm luật
Úc.
Sáng hôm sau thứ bảy 17/8/2019, tại Melbourne hằng trăm người
người Hoa, Tân Cương, Tây Tạng, Đài Loan, Hồng Kông, Việt Nam và
Úc tập họp trước Thư viện tiểu bang và sau đó đồng hành quanh
thành phố Melbourne vừa lên án hành vi bạo hành của phía ủng hộ
Bắc Kinh vừa lên tiếng ủng hộ người biểu tình Hồng Kông (We love
Hong Kong).
Trong vòng 2 tiếng cuộc biểu tình đồng hành diễn ra khá ôn hòa.
Nhiều người đứng xem, chụp hình, quay phim, biểu lộ ủng hộ đoàn
biểu tình. Các đài truyền hình, báo chí, nhiều Facebook và Twitter đưa
tin, hình ảnh về cuộc biểu tình.
Đáng tiếc cảnh sát phải bắt một thanh niên gốc Hoa đứng trước đoàn
biểu tình chửi bới và tịch thu một lá cờ đỏ 5 sao vàng Trung cộng.
Hăm dọa từ giới chức Trung cộng
Theo tin ABC, Đại sứ Trung cộng tại Úc, ông Cheng Jingye, chính thức
ra tuyên bố đe dọa người ngoại quốc (như chúng ta) không được hỗ
trợ Hồng Kông và can thiệp vào chuyện nội bộ của Bắc Kinh.
Ông quên rằng ông đang ở trên đất Úc, một xứ sở của tự do, mọi
người đều có quyền tự do bày tỏ quan điểm chính trị và đa số người
biểu tình hôm thứ Bảy đều là công dân Úc.
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Đài ABC trước đây đã tường trình về việc việc tòa đại sứ Trung cộng
thông qua Hiệp hội Học sinh Học giả Trung cộng (Chinese Students’
and Scholars’ Association – CSSA) tổ chức chuyên chở hàng ngàn sinh
viên từ các thành phố khác lên Quốc Hội Canberra chào mừng Thủ
tướng Trung cộng Lý Khắc Cường thăm Úc vào tháng 3/2017.
Theo ABC Đại sứ Trung cộng đã tài trợ cờ, thức ăn, phương tiện di
chuyển, luật sư hỗ trợ và cả giấp “chứng nhận tham gia” để khi các
sinh viên này khi tốt nghiệp về nước có thể sử dụng xin việc làm.
Lời đe dọa của ông Cheng gợi nhớ chuyện cũ đâu chừng cũng có bàn
tay Đại sứ Trung cộng trong cuộc biểu tình đầy bạo động vào tối thứ
Sáu.
Bởi thế chúng ta không thể làm ngơ để Bắc Kinh công khai lợi dụng tự
do tại Úc tài trợ tổ chức các cuộc biểu tình phản đối người đấu tranh
Hồng Kông và bạo động vi phạm luật Úc ngay trên nước Úc.
Không thể có Thiên An Môn thứ hai…
Được đài ABC phỏng vấn ông Nguyễn Thế Phong, phó chủ tịch Cộng
Đồng Victoria cho biết rất “kinh hoàng” thấy cảnh phe thân Trung
cộng tấn công các nhà hoạt động dân chủ ủng hộ Hồng Kông vào tối
thứ Sáu vừa qua.
Hành vi bạo động của phe thân Trung cộng làm ông lo sợ cũng như
những lời đe dọa từ phía nhà cầm quyền cộng sản Bắc Kinh, dàn quân
sát biên giới Hồng Kông, tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực, cho cảnh
sát đàn áp người biểu tình, ông Phong cho ABC biết:

"Chúng tôi rất quan tâm đến những gì Trung cộng đe dọa gần đây.
Chúng tôi vẫn còn một ký ức rất sâu đậm về Thiên An Môn. Chúng
tôi không muốn Thiên An Môn xảy ra ở Hồng Kông."
Chúng tôi là nạn nhân…
Ông Nguyễn văn Bon chủ tịch Cộng Đồng Úc cho Đài ABC biết nhiều
người tham gia cuộc biểu tình là "nạn nhân của chế độ cộng sản":
"Chúng tôi sát cánh bên nhau thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của chúng

tôi (cho người đấu tranh tại Hồng Kông), để bảo vệ các giá trị dân
chủ và đó là trách nhiệm của chúng tôi”.
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Đại diện các cộng đồng Tây Tạng, Tân Cương, Trung Hoa và Việt
Nam lên tiếng tố cáo sự tàn ác của nhà cầm quyền cộng sản đối với
người dân và nhất là đối với những người đấu tranh cho tự do tại các
quốc gia này.
Một người biểu tình gốc Hoa nói với tôi: “Anh biết về cuộc chiến ở Việt

Nam, cũng như ở nước anh (Trung Hoa), hằng triệu người miền Nam
đã bị cộng sản giết”.
Tôi nói với anh ấy: “Không chỉ ở miền Nam, ngay ở miền Bắc, trong

cuộc cải cách ruộng đất lên đến nửa triệu người là nạn nhân của cuộc
cải cách cách ruộng đất và ngày nay cộng sản vẫn đàn áp bất kể
người miền Nam hay miền Bắc”.
Anh ta đồng ý và cho biết: “nơi nào có cộng sản, nơi đó có máu đổ và

vì thế chúng ta phải hỗ trợ cho Hồng Kông đừng để xảy ra một Thiên
An Môn thứ hai”.
Bởi thế sau 30/4/1975, hằng triệu người đã bỏ nước ra đi, hằng trăm
ngàn thuyền nhân đã đến được Hồng Kông và từ đó được định cư ở
các quốc gia tự do.

Và cũng bởi thế thật khó làm ngơ nếu người Việt yêu chuộng tự do và
từng nhờ ơn Hồng Kông, không sát cánh cùng người dân Hồng Kông
để họ bị cộng sản Bắc Kinh xuống tay đàn áp, như từng làm tại Thiên
An Môn.
Vinh danh cờ vàng
Ngoài việc phỏng vấn Đài ABC còn đưa hình ông Nguyễn văn Bon
đằng sau là những lá cờ vàng.
Các đài truyền hình, trang mạng báo chí, nhiều Facebook và Twitter,
hôm thứ bảy 17/8/2019, đưa tin về cuộc biểu tình, hình ảnh cờ vàng
loan tỏa khắp nơi, một dịp để chúng tôi vinh danh cờ vàng một biểu
tượng cho tự do.
Ông Nguyễn Thế Phong đại diện cho cộng đồng Việt Nam cũng lên án
hành động xâm lược trắng trợn Bãi Tư Chính và Biển Đông của Trung
cộng và kêu gọi mọi người hành động để bảo vệ lãnh thổ lãnh hải Việt
Nam.

3

Hồng Kông loạn cộng sản tan?
Một người bạn của tôi chia sẻ suy nghĩ lo âu về việc Bắc Kinh thảm
sát Hồng Kông. Nhưng đồng thời anh lại suy nghĩ nếu chuyện xảy ra
thì cả thế giới sẽ tảy chay Bắc Kinh, trong hoàn cảnh chiến tranh
thương mãi và khủng hoảng Biển Đông, Trung cộng sẽ tan tành và
như thế cộng sản Việt Nam cũng sẽ tan theo.
“Hồng Kông loạn cộng sản tan” có thể gây tranh cãi. Nhưng chắc
chắn một điều khi cộng sản Bắc Kinh hay Hà Nội thảm sát người đấu
tranh thì người Việt hải ngoại sẽ đồng loạt xuống đường sát cánh đấu
tranh cho một Trung Hoa tự do, một Việt Nam tự do.
Đồng thời việc chúng ta cần làm là không có thảm sát nhưng “Hồng
Kông tự do cộng sản tan”. We love Hong Kong.

Nguyễn Quang Duy
20/8/2019
Melbourne, Úc Đại Lợi
Mời quý vị vào google drive của chị Nguyễn Anna và của anh Lê Trung để xem hình:
Cộng Đồng Người Việt Tự Do Yểm Trợ Cuộc Biểu Tình của Người Hồng-kông - Thứ Bảy
17-08-2019
https://photos.google.com/share/AF1QipNOG0U9fW2bO0xeeTxAvck3eXXJET8WKq_oYGk7TEnI6M
Ft1yvGkEQVTMTl9Tak7Q?key=bjNLUW5BbFdrWFh4dF9JUy1IMkIyOTVJUzVvc213

https://photos.app.goo.gl/Nj3wu2sW1BCUU3xe7

Kính mời đọc thêm những bài khác của tác giả tại:
http://www.vietnamvanhien.org/nguyenquangduy.html [<=bấm vào]

www.vietnamvanhien.org
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