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BẢN LÊN TIẾNG
VỀ DỰ LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÁNH – KINH TẾ ĐẶC BIỆT VÂN ĐỒN, BẮC VÂN PHONG
VÀ PHÚ QUỐC
Qua báo chí truyền thông trong và ngoài nước, Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan được biết Quốc
hội của Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị ký thông qua dự luật về “Đơn vị hành chính - kinh tế đặc
biệt”. Với dự luật này, Chính quyền Cộng sản Việt Nam cho phép thành lập ba đặc khu kinh tế
gồm khu Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) và Phú Quốc (tỉnh Kiên
Giang) với những đặc quyền đặc lợi như sau:
- Miễn thuế hay giảm thuế tối đa cho các cơ sở ngoại quốc hoạt động;
- Cho phép người ngoại quốc được đầu tư tại đất liền, rừng núi cũng như mặt biển, thềm lục địa
thuộc lãnh hải Việt Nam;
- Cho phép các nhà đầu tư kinh doanh thiết bị, quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí
quân dụng, phương tiện chuyên dùng quân sự, v.v...;
- Cho phép cá nhân, tổ chức nước ngoài thủ đắc quyền sử dụng đất và biển dài hạn đến 99 năm với
quyền chuyển nhượng dễ dàng cho cá nhân, tổ chức thuộc bất cứ quốc gia nào khác.

Nhận định:
1- Cộng Sản Trung quốc từ nhiều thập niên qua đã cố tình lấn chiếm lãnh hải, lãnh thổ nước ta,
muốn xóa tên nước ta trên bản đồ thế giới. Dự luật 3 đặc khu kinh tế chính là hành động lót đường
cho cuộc lấn chiếm Việt Nam không tiếng súng;
2- Ðặc khu kinh tế sẽ làm cho hàng trăm triệu người Trung Cộng di dân sang Việt Nam. Với số dân
đông, họ tạo yêu sách ly khai. Bài học Krim của nước Oekraïne còn ngay trước mặt;
3- Ðiều 7 của dự thảo viết: “Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh trao quyền tài
phán cho tòa án nước ngoài” đã chứng minh rõ ràng Việt Nam mất chủ quyền trên những vùng đặc
khu kinh tế;
4- Tổ tiên ta đã bỏ bao xương máu để giữ gìn mảnh giang san gấm vóc cho đến ngày hôm nay. Là
con dân Việt, chúng ta phải có bổn phận gìn giữ và bảo vệ đất nước trước kẻ thù xâm lược.

Lên Tiếng:
Trước sự tồn vong đất nước trong nguy cơ tiềm ẩn một cuộc xâm lăng bằng di dân và đồng hóa của
Cộng Sản Trung Quốc, Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan trân trọng lên tiếng:
1- Cực lực lên án hành vi bán nước của chính quyền Cộng sản Việt Nam;
2- Phản đối dự luật Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc;
3- Ðòi hỏi chính quyền Cộng Sản Việt Nam phải trả tự do cho các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
các tù nhân lương tâm, những nhà hoạt động xã hội và các nhà tranh đấu nhân quyền;
4- Thiết tha kêu gọi Phật tử Việt Nam tại Hòa Lan, với tư cánh là người con Phật đầy đủ Bi Trí Dũng,
sát cánh cùng Cộng Ðồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hòa Lan và đồng bào trong nước, mạnh
dạn cất lên tiếng nói của lương tri và công bằng trước những hiểm họa và nguy vong của đất nước;
5- Nguyện cầu cho đất nước Việt Nam thoát cơn nguy biến do chính quyền Cộng sản Việt Nam gây
ra, dân tộc Việt Nam được an cư lạc nghiệp trong tự do dân chủ và vẹn toàn lãnh thổ.
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