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Úc Châu đồng loạt biểu tình phản đối Đặc Khu. 

Nguyễn Quang Duy tường trình 

Hôm nay 16/6/2018, tại 4 tiểu bang ở Úc Cộng đồng Người Việt Tự Do 

đồng loạt biểu tình phản đối việc nhà cầm quyền Việt Nam cho thành lập 

3 Đặc Khu: Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. 

Mặc dù trời mưa, gió và rất lạnh lúc 2 giờ chiều nay cả ngàn người đã 

biểu tình trước Tòa Lãnh Sự Lãnh Trung Quốc tại Melbourne, bà chủ 

tịch Nguyễn Phượng Vỹ cho biết: 

“Ở Melbourne không có Tòa Lãnh Sự Việt Nam, mà cộng sản Việt Nam 

bán nước cho Trung cộng nên chúng ta tổ chức ở đây để phản đối cả 

hai. Trung cộng cũng đe dọa “xâm lăng” nước Úc nên việc biểu tình tại 

nơi đây cũng cho người Úc biết Trung cộng là hiểm họa của cả hai 

nước.”  

Đài truyền hình số 7 phát toàn nước có đến quay, phỏng vấn ban tổ 

chức và đưa tin. 

Đại diện 4 tôn giáo Công Giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài tham dự và 

phát biểu. Mục sư Phan Tấn Kiệt Đại Diện Hội Thánh Tin Lành Úc Châu 

Evangelist Missionary Church phát biểu: “…thảm họa Lê Chiêu Thống 

cõng rắn cắn gà nhà lại diễn ra, nay chính trên đất Việt, người Việt lại 

mất chủ quyền, trước nguy cơ mất nước người Việt không thể ngồi yên 

được nữa…”. 

Chánh trị sự Cao Đài Nguyễn Văn Kiếm cho biết: “Việt Nam đã bị ngàn 

năm đô hộ bởi giặc Tàu, giờ thêm 99 năm nữa, Đạo Cao Đài chúng tôi 

xuất phát từ Việt Nam, nên dù ở hải ngoại chúng tôi vẫn luôn hướng về 

Việt Nam làm bất cứ điều gì để hỗ trợ bà con đấu tranh chống hiểm họa 

mất nước.” 

 

Giữa những tiếng la vang “Đừng im tiếng mà phải lên tiếng” của bà con, 

một chị cho biết :”Đất nước mình từ thời Hai Bà Trưng đã phải đổ biết 

bao xương máu mới giữ được. Nay chúng nó bàn với nhau mang bán 

cho Tàu cộng là phải chống chống tới cùng. Không để chúng cho mướn 

dù chỉ 1 ngày hay 1 giờ”.  
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Ông Nguyễn văn Bon chủ tịch CĐ tại Úc châu cho biết: “Người Việt tại 

Úc luôn sẵn sàng đồng hành cùng đồng bào quốc nội nhất là trong việc 

phản đối nhà cầm quyền cộng sản dự định cho Trung cộng thuê ba đặc 

khu 99 năm. Hiện nay tại tất cả các tiểu bang và lãnh thổ của Úc Châu 

có rất nhiều cuộc biểu tình và nhiều sinh hoạt để phản đối việc này.” 

 

Ông Bon nói tiếp: “Ngày hôm nay họ muốn nhượng Phú Quốc, Vân Đồn, 

và Bắc Vân Phong cho Tàu như họ đã từng ký công hàm của Phạm Văn 

Đồng Ký năm 1958, nhượng thác Bản Guốc, Ải Nam Quan, nhượng 

hàng ngàn cây số vuông lãnh thổ. Bản chất của đảng Cộng sản là bán 

nước cho ngoại bang vì thế chúng ta là người Việt tại Úc Châu phải luôn 

sẵn sàng xuống đường đồng hành cùng đồng bào quốc nội, hỗ trợ tinh 

thần đồng bào quốc nội phản đối việc cộng sản Việt Nam đem quê cha 

đất tổ dâng cho ngoại bang.” 

 

Được biết sáng nay CĐNVTD tiểu bang NSW cũng đã tổ chức biểu tình 

trước Tòa Lãnh Sự Việt Nam tại Sydey qua điện thoại ông chủ tịch 

Nguyễn Paul Huy CĐ “Bà con mình mấy tuần nay liên tục gọi cho chúng 

tôi để biết thông tin về cuộc biểu tình. Nhất là từ chủ nhật vừa qua khi 

trong nước xuống đường biểu tình bị công an đàn áp. Hôm nay con số 

người tham dự ước tính lên tới 3 ngàn 500 người cho thấy sự quan tâm 

của đồng bào mình.” 

Một cựu quân nhân tham dự biểu tình tại Melbourne phản đối ý kiến 

Trưng Cầu Dân Ý về 3 đặc khu ông cho biết :”Đừng nghe những gì cộng 

sản nói, họ kêu mang 10 ngày lương thực đi học tập, thành hơn 7 năm 

tù. TCDY thì phải thực sự minh bạch còn để cho họ tổ chức thì kết quả 

biết trước rồi. Vả lại không ai có quyền cho ngoại bang mướn đất vì giờ 

mình quyết định đến đời con đời cháu mình lãnh đủ hậu quả…” 

Kết thúc cuộc biểu tình tại Melbourne, bạn trẻ Camy Lu xin phép lên kêu 

gọi bạn trẻ: “Chúng ta đã ngồi im quá lâu rồi chúng ta phải đứng lên, 

đứng lên đừng để mất nước.” 

Được biết tối nay Cộng Đồng Bắc Úc và Nam Úc cũng sẽ tổ chức biểu 

tình. Úc châu luôn sát cánh cùng đồng bào quốc nội bảo vệ vẹn toàn 

lãnh thổ, và tự do dân chủ cho Việt Nam.  
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