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MỤC ĐÍCH: PHẢN ĐỐI ÂM MƯU BÁN ĐẤT CHO TRUNG QUỐC - PHẢN 

ĐỐI ÁP DỤNG LUẬT AN NINH MẠNG CỦA TRUNG QUỐC 

(Trích Tuyên Ngôn của Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ 

Tăng Thống GHPGVNTN, với Tân Đại Sứ Hoa Kỳ) 

“Như quý vị đã biết, Quốc hội đang thảo bàn để thông qua Luật Đặc khu Kinh tế – 

Hành chính cho phép nước ngoài thuê đất trong vòng 99 năm, khởi sự với 3 Đặc khu 

Vân Đồn (gần Quảng Ninh cạnh biên giới Việt-Trung), Bắc Vân phong (gần tỉnh Khánh 

Hoà), và đảo Phú Quốc. Người Việt Nam chúng tôi biết quá rõ tham vọng của người 

láng giềng phương Bắc, vì Việt Nam đã từng bị Trung quốc đô hộ một nghìn năm. 

Những cuộc biểu tình nổ ra cuối tuần qua là phản ứng tự phát chống lại sự nhường đất 

và tài sản quốc gia. 

“Các phản kháng chống đối này không chỉ là những tia lửa biểu hiện tình cảm dân tộc. 

Nhiều cuộc biểu tình còn chống đối Luật An Ninh Mạng vừa được Quốc hội thông qua. 

Luật này vi phạm nghiêm trọng tự do biểu đạt trực tuyến, cho phép nhà cầm quyền Hà 

Nội sử dụng những dụng cụ mới kiểm soát Internet, bỏ tù những ai phê phán, bóp họng 

giới bất đồng chính kiến. 

“Mặc dù bị giam nhốt trong Thiền viện này, tôi vẫn cảm thấy liên hiệp với những ai 

xuống đường, hy sinh cá nhân mình để bảo vệ lý tưởng. Sự phản kháng của họ là lời 

cảnh cáo chính quyền – cảnh cáo rằng phải bảo vệ chủ quyền, tổ quốc, nhưng cũng là 

lời cảnh cáo phải chuyển bước sang thể chế đa nguyên, dân chủ và tôn trọng nhân 

quyền." 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rfa.org%2Fvietnamese%2Fnews%2Fvietnamnews%2Fus-ambassador-daniel-kritenbrink-visits-detained-buddhist-patriarch-thich-quang-do-in-vn-06152018110547.html&h=AT1TfHDvTMkS1j4iWkfQ3tUlYytID3eVCMXuUQnsfSyEvoTCAW85pCNCVJ_GwpoHmgLnn8eCOd3s11QxmEAqfXeP9cbS_zqXfocUagNA4Fnq91WGQoS1KLj4MUkJWl2TgOf4SE18kRWw-eQ3DleFSEnVT-k

