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Kính gởi : Quốc Hội Nhà Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
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Kính thưa bà Chủ Tịch Quốc Hội và quý Đại Biểu Quốc Hội,
- Theo như chúng tôi được biết thì, lẽ ra Dự luật về “Đơn Vị Hành Chính
- Kinh Tế Đặc Biệt” sẽ được thông qua vào ngày 15 tháng 6 năm 2018 vừa
qua, và luật sẽ “có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2018” theo Điều
85, Chương VI, Điều khoản thi hành – Dự thảo Luật trình cho ý kiến tại kỳ
họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.
- Nhưng cũng nhờ tuần lễ vừa qua, toàn Dân trong cũng như ngoài nước,
đã đoàn kết đứng lên trong ý chí phản đối mãnh liệt về cái gọi là DỰ LUẬT
ĐƠN VỊ HÀNH CHÁNH - KINH TẾ ĐẶC BIỆT VÂN ĐỒN, BẮC VÂN
PHONG VÀ PHÚ QUỐC. Cho nên quý vị đã tạm thời nhượng bộ và đã dời
đến ngày 01 tháng 01 năm 2019, luật này có hiệu lực thi hành. (Điều 85,
Chương VI, Điều khoản thi hành. Luật này được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ
5 thông qua ngày... tháng..... năm 2018) do bà Chủ Tịch Quốc Hội - Nguyễn
Thị Kim Ngân ấn ký.
- Căn cứ vào “Chương III : CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC BIỆT VỀ
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TẠI ĐẶC KHU - Mục 2. ĐẤT ĐAI, XÂY
DỰNG, ĐẤU THẦU VÀ MÔI TRƯỜNG - Điều 32. Quản Lý Và Sử Dụng
Đất Tại Đặc Khu” thì trước đây quý vị dự trù cho người nước ngoài mướn 99
năm. Và bây giờ không biết vì sự tôn trọng Trưng Cầu Dân Ý hay do sức ép
của Dân, mà quý vị lại rút ngắn thời gian còn 70 năm. (theo Điều 32. Quản lý
và sử dụng đất tại đặc khu - 1. Căn cứ vào quy mô, tính chất của dự án đầu tư
và đề xuất của nhà đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu quyết định thời
hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh tại đặc khu không quá 70 năm; trường
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hợp đặc biệt, thời hạn sử dụng đất có thể dài hơn nhưng không quá 99 năm do
Thủ tướng Chính phủ quyết định.)
- Ngày 11 tháng 6 vừa qua, quý vị đã quyết định hoãn biểu quyết về dự
luật đặc khu sau khi nhiều chuyên gia và người dân không những hoài nghi về
hiệu quả của dự luật mà còn lo ngại về nguy cơ Trung Quốc lợi dụng để di dân,
chiếm biển đảo của Việt Nam.
- Quyết định hoãn biểu quyết của quốc hội được 423 trong tổng số 432 vị
đại biểu, chiếm tỉ lệ gần 86%, bỏ phiếu tán thành. Như vậy, dự án Luật Đơn vị
hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc sẽ được
quốc hội bàn thảo và biểu quyết trong kỳ họp thứ 6 vào tháng 10 năm 2018.
Căn cứ vào những điều dẫn trên, Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật
Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, chúng tôi xét thấy như sau :
1- Sự dời đổi kéo dài thời gian ra, chỉ là kế sách hoãn binh, để quý vị
tiếp tục thăm dò dư luận từ nhiều mặt, đồng thời còn mang tính hăm dọa
nhân dân hay những tổ chức thật sự yêu nước đòi hỏi loại bỏ Dự Luật chỉ
đem đến tai họa cho đất nước nhiều hơn là lợi ích;
2- Thời gian cho mướn 70 năm với 99 năm, thì có gì khác nhau. Chúng
tôi thiết nghĩ thời gian dù chỉ một ngày, thì toàn dân Việt Nam cũng không
muốn. Hà huống 70 năm, tính ra gần 3 thế hệ con cháu kế tiếp. Chắc chắn
lúc đó chúng tôi và quý vị sẽ không còn có mặt trên cuộc đời này. Nhưng con
cháu chúng ta lúc bấy giờ sẽ ra sao ? Liệu con cháu chúng ta còn biết gì về
Dân Tộc Tính, về Đất Nước Việt Nam hay là con cháu chúng ta đã bị đồng
hóa thành người Trung Quốc hết rồi ?
3- Mầm mống xâm lấn cai trị Việt Nam từ ngàn xưa đã có trong máu
của Trung Quốc, cho nên không bao giờ họ chịu buông tha và đã tìm nhiều
phương sách chiến lược, mưu mô xảo quyệt trên nhiều phương diện từ chính
trị quân sự kinh tế lẫn văn hoá. Đặc biệt nhất thời nay là, thời kim tiền dẫn
đầu, thì chúng sẽ dùng kim tiền để dụ dỗ những lòng tham không đáy, dùng
kim tiền để chèn ép và đè bẹp giai cấp Dân Nghèo. Do đó, Trung Quốc sẵn
sàng dùng Đồng Tiền và Quyền Lực để ngự trị Đất Nước Việt Nam, qua
những chiêu trò lừa bịp trắng trợn, dưới Phương châm 16 chữ vàng do hai
ông Tổng Bí Thư của hai Đảng Cộng Sản là Giang Trạch Dân và Lê Khả
Phiêu đã đồng ý ưng thuận, đó là "Ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng
giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện" được tuyên bố chung, từ tháng 2 năm
1999;
4- Theo phân tích và cảnh báo từ nhiều chuyên gia về kinh tế, an ninh
quốc phòng, xét thấy rằng Dự Luật này không đem lợi ích gì về kinh tế, mà
còn gây quan ngại về an ninh quốc phòng.
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Qua những nhận xét trên, chúng tôi thay mặt cho Tăng Ni Phật Tử Cư Sĩ
Đồng Hương Đồng Bào Việt Nam tại Âu Châu xin được gởi đến bà Chủ
Tịch Quốc Hội và Quý Vị Đại Biểu Quốc Hội Nước CHXHCNVN những
Kháng Nghị như sau :
1/ Kêu gọi quý vị đại biểu Quốc Hội dứt khoát không biểu quyết thông
qua Dự luật Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong,
Phú Quốc;
2/ Yêu cầu Quốc Hội và Chính phủ nước CHXHCNVN cho thu hồi Luật
An Ninh Mạng thông qua ngày 12/6/2018, vì siết chặt và kiểm soát mạng và
các tài khoản cá nhân trên mạng chính là vi phạm Hiến Pháp 2013, Điều 21,
điểm 1 : “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật
cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Thông
tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo
đảm an toàn.”
3/ Yêu cầu Quốc Hội và Chính phủ nước CHXHCNVN triệt để tôn trọng
quyền biểu tình đã được hiến định trong Hiến Pháp 2013 nước CHXHCNVN
qua Điều 25: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận
thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình;” không ngăn cản, bắt bớ, bỏ tù những
người biểu tình để đạo đạt ý dân, nêu cao nguyện vọng bảo vệ chủ quyền đất
nước.
4/ Kêu gọi Nhà Nước CHXHCHVN triệt để tôn trọng tự do nhân quyền,
lập tức trả tự do cho những nhà hoạt động xã hội, những người bất đồng
chính kiến, và những người tù lương tâm; vì chính những tiếng nói đối lập
mới có thể phản ảnh trung thực tình trạng xã hội và nguyện vọng chung của
toàn dân;
5/ Yêu cầu Quý Vị không nên có thái độ và những chính sách hăm dọa
đến với Đồng Bào, cũng như các Tổ Chức, các Hội Đoàn, Đoàn Thể, Tôn
Giáo có lòng yêu và bảo vệ quê hương (theo như chúng tôi được biết quý vị đã
lệnh cho các tu Sĩ Phật Giáo tại Việt Nam không được đứng ra kêu gọi đồng
bào Phật tử xuống đường biểu tình).
6/ Chúng Tôi không phải làm Chính Trị, nhưng chúng tôi làm tròn bổn
phận con dân nước Việt, phải có Thái Độ Chính Trị và Lập Trường Bảo Vệ
Non Sông Đất Nước Việt Nam. Do đó, Giáo Hội chúng tôi sẽ cùng với các
Tôn Giáo Bạn, các Tổ Chức, các Hội Đoàn, Đoàn Thể và toàn thể quý đồng
hương đồng bào Việt Nam tại Âu Châu sẽ luôn luôn sát cánh đồng hành và
ủng hộ Đồng Bào trong nước. Tại Hải Ngoại chúng tôi sẽ tổ chức nhiều cuộc
biểu tình trong tinh thần Bất Bạo Động và Ôn Hòa cho đến khi nào Quốc
Hội Nhà Nước CHXHCNVN loại bỏ hẳn Dự Luật ĐƠN VỊ HÀNH CHÁNH
– KINH TẾ ĐẶC BIỆT VÂN ĐỒN, BẮC VÂN PHONG VÀ PHÚ QUỐC.
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Mong rằng các nhà lãnh đạo Nhà Nước CHXHCNVN có đủ Dũng Khí
Cang Cường của Cha Ông Tiền Nhân Nước Việt để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh
thổ lãnh hải thuộc chủ quyền Việt Nam. Bằng ngược lại, vì lợi ích cá nhân
và Đảng phái mà đang tâm bán đứng đất nước cho ngoại bang, quý vị sẽ
phải để lại vết nhơ muôn đời trong trang sử dựng nước giữ nước kiêu hùng
của dòng giống Lạc Hồng.
Sau cùng, chúng tôi cầu nguyện cho Quý Vị Lãnh Đạo Nhà Nước
CHXHCNVN được khai tâm mở trí và hùng tâm tráng chí vì giang sơn xã
tắc hơn là vì Đảng Cộng Sản; thương yêu Đồng Bào Việt Nam hơn là yêu
thương người láng giềng Trung quốc; đặt quyền lợi Dân Tộc lên trên chủ
nghĩa và ý thức hệ Cộng Sản lỗi thời.
TM. Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu
Đệ nhất Chủ Tịch

Đệ Nhị Chủ Tịch

Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt

Hòa Thượng Thích Như Điển
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PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Biểu tình lần 3 chống luật đặc khu và an ninh mạng tại Nam
California
https://www.youtube.com/watch?v=2av4WeDSktg
PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Người Việt tại Anh, Pháp & Phần Lan biểu tình chống luật đặc
khu
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=U9chcUTCkAM
Ngay Bieu tinh tai toa Dai Su Viet cong 15.06.2018
https://mega.nz/#F!03BWTAxZ!mJEezyxl6rdqZbTVTb0UnA
Ngay Vinh Danh 70 nam Co Vung
https://mega.nz/#F!16BSlawB!XtCXxNKjXDv4jn52IhJ6Rg
Biểu Tình Trước Tòa Đại Sứ CSVN tại Paris 15-6-2018
https://www.youtube.com/watch?v=HeUPqMHREEs&feature=youtu.be
Biểu tình 10/6: Cảm ơn Sài Gòn
https://chantroimoimedia.com/2018/06/11/sai-gon-bieu-tinh-10-6/
Dân Paris xuống đường cùng đồng bào trong nước
https://www.youtube.com/watch?v=H1aWMYdJzEI&feature=youtu.be
Dân Paris xuống đường cùng đồng bào trong nước
https://www.youtube.com/watch?v=H1aWMYdJzEI
VTV ▶ Toàn bộ hệ thống giao thông huyết mạch tắc nghẽn, biểu tình kiểu mới sẽ lan rộng
#VoteTv
https://www.youtube.com/watch?v=_jsrtLsluJI
4

Biểu tình ở Bình Thuận, chính quyền vỡ trận (VOA)
https://www.youtube.com/watch?v=cF7L4KBoT1c
Bình Thuận: Người dân nổi lửa chặn quốc lộ, ném bom xăng chống trả CA đàn áp
https://www.youtube.com/watch?v=Q4Cao1tFaR4
Bạo loạn tiếp diễn ở Bình Thuận, biểu tình, đình công tại Sài Gòn
https://www.youtube.com/watch?v=66W_4l-1uxw
TRỰC TIẾP: TỔNG BIỂU TÌNH SÀI GÒN VỀ luật đặc khu cho cho đất 99 năm I B.I.Ể.U
T.Ì.N.H
https://www.youtube.com/watch?v=367lMwew3TE
Người biểu tình bị đánh đổ máu ở Sài Gòn tường thuật vụ việc
https://www.youtube.com/watch?v=ufftyXwqPM4
TRỰC TIẾP 15/6: NỔ SÚNG TẠI BIỂU TÌNH KÍN NGƯỜI PHẢN ĐỐI THUÊ ĐẤT ĐẶC
KHU 99 NĂM
https://www.youtube.com/watch?v=u_bAD7U6D8s
Trực tiếp: Biểu tình 16-06 Tất cả công nhân nghĩ để đòi lại 3 người hôm qua đã bị bắt Đà Lạt
!!
https://www.youtube.com/watch?v=HHvOhn4Fvx0&t=122s
Trực tiếp: Biểu tình 16-06 Tất cả công nhân nghĩ để đòi lại 3 người hôm qua đã bị bắt Đà Lạt
!!
https://www.youtube.com/watch?v=HHvOhn4Fvx0
Cộng đồng người Việt tại VQ Bỉ biểu tình phản đối bán nước 99 năm cho giặcTau
16/06/2018 phần 1
https://www.youtube.com/watch?v=wV7XbXmHnqI
Ngay Bây giờ tại Chợ Gạo_Mỹ Tho,người dân vây kín QK9, Hàng ngàn CSCĐ được điều
động|TỐI 18/6
https://www.youtube.com/watch?v=HzWtvI01IMA
Cập Nhật Biểu Tình Mới Nhất Chiều Tối Nay 18/6: Các tuyến đường Tắc Nghẽn vì người
quá đông
https://www.youtube.com/watch?v=Qu55UdypeGk
(TIN TỨC MỚI NHẤT) Ngày 19/06/2018 | Và Tổng Hợp Những Cuộc Tổng Biểu Tình Từ
Bắc Vào Nam
https://www.youtube.com/watch?v=2WSs9KYdgzk
Hà Tĩnh Biểu Tình Về Luật 3 Đặc Khu Kinh Tế 99 Năm | C.A Xiết Chặt An Ninh Sài Gòn
https://www.youtube.com/watch?v=I-kp315X46Y
PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Biểu tình trước lãnh sự quán CSVN ở Úc Châu
https://www.youtube.com/watch?v=tBmjmFgyow8
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