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Đoàn biểu tình trước tòa lãnh sự Việt Nam tại San Francisco ngày 08/6/18.

Hàng trăm người Việt từ khắp nơi trên tiểu bang California trưa
ngày 8/6 tập trung trước Lãnh sự quán Việt Nam tại San
Francisco biểu tình chống ‘Dự luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc
biệt.

Đây là cuộc biểu tình đầu tiên trong làn sóng biểu tình dự kiến
diễn ra vào cuối tuần này ở các thành phố lớn của Việt Nam và
những nơi có đông đảo người Việt cư trú trên thế giới nhằm phản
đối Dự luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt, vốn đặt nền tảng
cho việc hình thành các đặc khu kinh tế ở Vân Đồn, Bắc Vân
Phong và Phú Quốc, dự kiến sẽ được Quốc hội Việt Nam biểu
quyết vào ngày 15/6 tới.
Những người phản đối nói dự luật này, vốn có điều khoản cho
doanh nghiệp nước ngoài thuê đất nhiều chục năm, sẽ làm mất
chủ quyền lãnh thổ Việt Nam vào tay nước ngoài mà họ cho rằng
nhiều khả năng là Trung Quốc mặc dù trên dự luật không hề nhắc
đến Trung Quốc.
Người Việt từ các thành phố Sacramento, Stockton, Oakland, San
Jose, San Diego, Los Angeles đã được những chiếc xe khách lớn
chở về trước Tòa Lãnh sự quán Việt Nam ở San Francisco – cơ
quan đại diện ngoại giao duy nhất của Việt Nam ở Bờ Tây nước
Mỹ.
Người biểu tình đem theo rất nhiều cờ vàng ba sọc đỏ, quốc kỳ của
Việt Nam Cộng hòa, biểu tình trước tòa lãnh sự trong gần một
tiếng đồng hồ cùng các khẩu hiệu như: ‘Đả đảo Việt Cộng bán
nước’, ‘Dự luật đặc khu là bán nước’, ‘Người Việt hãy đứng lên,
đừng làm người vô cảm’, ‘Không cho thuê đất dù chỉ một
ngày’, ’99 năm cho thuê bằng 1000 năm nô lệ’…
Trao đổi với VOA, cô Ngọc Nam Phương ở Nam California, một
người thuộc Nhóm Thanh niên Cờ Vàng – đơn vị đứng ra tổ chức
cuộc biểu tình này, nói ‘đây là cuộc biểu tình đông người nhất’ mà
hội của cô đã chứng kiến trước Tòa lãnh sự Việt Nam tại San
Francisco trong 10 năm qua.

Cô cho biết mặc dù là đang trong ngày làm việc, nhưng vì cuộc
biểu tình có liên quan đến lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam nên tất cả
mọi người, cho dù trước đây không quan tâm đến chính trị, ‘đã bỏ
qua hết các công việc để tham gia’. Cô cho hay trong thành phần
đoàn biểu tình, ngoài những thành viên của hội của cô còn có
những người lớn tuổi, có người đi xe lăn, và cả những thiếu niên
13, 14 tuổi.
“Chúng tôi hy vọng rằng Chính phủ Cộng sản Việt Nam phải lắng
nghe tiếng nói của người dân trong nước cũng như ở hải ngoại,” cô
nói. “Chúng tôi không thể nào lấy lại được đất nước nếu như rơi
vào tay của Trung Quốc và họ sinh con cái đẻ cái ở đó.”
Cô Nam Phương cho biết dù chưa về Việt Nam chứng kiến tận mắt
những gì xảy ra trong nước nhưng cô ‘có những người bạn ở trong
nước cung cấp thông tin cho cô rằng ở những nơi dự kiến trở
thành đặc khu kinh tế như Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc
“đã tràn ngập người Trung Quốc ở đó và họ đã có những hoạt
động khai thác xây dựng rồi”.
Người biểu tình nói cho dù các đặc khu kinh tế dự kiến này mở
cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài khác chứ không phải Trung
Quốc, họ vẫn phản đối vì các chính sách kinh tế của Việt Nam,
theo họ, “không làm giàu cho người dân mà cho các quan chức
của Đảng Cộng sản”.
Những người biểu tình yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phải
dừng ngay dự luật này hoặc phải đưa ra trưng cầu dân ý thay vì để
cho Quốc hội quyết định và họ hy vọng những cuộc biểu tình như
thế này của người Việt hải ngoại ‘sẽ khơi dậy tinh thần của người
Việt trong nước mạnh dạn đứng lên phản đối dự luật này’.

Ban tổ chức cuộc biểu tình khuyến cáo nếu dự luật vừa kể vẫn
được Quốc hội Việt Nam thông qua vào ngày 15/6 tới thì họ sẽ
‘tiếp tục phản đối mãnh liệt hơn nữa’.
“Nếu như tiếng nói của người dân trong nước và người Việt hải
ngoại mà Chính phủ Cộng sản Việt Nam không nghe thì sẽ là bức
xúc rất lớn cho người Việt Nam trên khắp thế giới,” cô Nam
Phương nói. “Họ sẽ lãnh nhận hậu quả.”
Cô cho biết Lãnh sự quán Việt Nam “không hề có phản ứng gì trước cuộc biểu tình này
cũng như các cuộc biểu tình khác trước đây” và nói rằng sau khi cuộc biểu tình kết thúc,
đoàn biểu tình sẽ tiến về phía Lãnh sự quán Trung Quốc.

