
 
 

Bản Lên Tiếng 
V/v kêu gọi tự do dân chủ nhân quyền cho Hồng Kông và Việt Nam 

 
 
Tự do dân chủ nhân quyền song hành cùng với mậu dịch đầu tư kinh tế của 

xứ sở để duy trì trật tự và ổn định xã hội, như ánh sáng và không khí, không thể 
thiếu đối với mọi người sống trong không gian rộng mở của thế giới đang phát 
triển mọi mặt.  

 
Hồng Kông là cựu thuộc địa của Anh được trao trả cho Trung quốc năm 

1997 mà người dân được bảo đảm các quyền tự do như:“một quốc gia, hai hệ 
thống” điều hành hầu duy trì và phát triển xứ sở. 

 
Nhưng trong thời gian gần đây chính phủ Hồng Kông do Bắc Kinh lèo lái 

đã bất chấp mọi cam kết, ra tay đàn áp các cuộc biểu tình đòi tự do dân chủ của 
quần chúng, nhất là những cuộc bạo loạn vào những ngày 11,12 và 13 tháng 11 
năm 2019 tại Hồng Kông có sự xô xát giữa cảnh sát và quần chúng đã dấy thành 
cao trào mà thế giới đang chú ý theo dõi, thật đáng quan ngại cho tình hình 
chung trong khu vực.  

 
Bạo loạn xảy ra, không những chỉ thiệt hại về kinh tế, tài chánh, giáo dục, 

trị an, nhân mạng...của Hồng Kông, khiến dân chúng phải khó khăn trong các 
sinh hoạt thường nhật mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến toàn thế giới rất quan tâm 
sự an nguy, cho cục diện Hồng Kông trong những ngày sắp tới.  

Đây là dấu hiệu báo động mọi guồng máy cai trị: “phải lấy an dân làm 
chuẩn mực”, để bảo toàn đất nước. 

 



Đồng thanh trước các vấn đề nghiêm trọng qua các cuộc đàn áp tự do dân 
chủ và nhân quyền của quần chúng và đất nước Hồng Kông, Văn phòng Điều 
Hợp Liên Châu thuộc các Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại 
tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa 
Kỳ, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu và Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Canada đồng thanh 

 
LÊN TIẾNG: 

 
1.- Kêu gọi chính quyền Bắc Kinh phải thực thi: quyền tự trị quốc gia Hồng 

Kông theo hệ thống điều hành cá biệt, hầu mở ngõ khích lệ dân chúng Hồng 
Kông hưởng không khí trong lành của nền Dân chủ Pháp Trị thế giới. 

 
2.- Kêu gọi chính phủ Hồng Kông vì sự sống còn của quốc gia HK, lắng 

nghe tiếng nói trung thực của nhân dân và đứng về phía quần chúng thấp bé mà 
bênh vực cho lẽ phải công bằng, không thể trái với đạo đức lương tâm. 

 
3.- Kêu gọi chính phủ HK nhìn nhận sự bất lực trước sức mạnh tự phát đột 

khởi của quần chúng, nên không tự kiềm chế được đã ra tay đàn áp bắt bớ, giam 
giữ, đả thương . . . những người biểu tình vừa qua, phải nhanh chóng trả tự do 
cho họ càng sớm càng tốt; và đền bù xứng đáng cho những nạn nhân bị bắt 
giam. 

 
4.- Kêu gọi chính quyền Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nên học 

bài học của Hồng Kông mà “ngưng việc đàn áp” các phong trào đòi tự do nhân 
quyền cho nhân dân Việt Nam 

 
5.- Thành tâm thỉnh nguyện toàn dân Việt Nam thể hiện đúng theo tinh 

thần: vì dân vì nước và tiền đồ của Tổ quốc mà can đảm nhận lãnh trách nhiệm 
bảo vệ dân tộc và chủ quyền đất nước. 



 
6.- Khuyến thỉnh nhân dân HK, đồng nhất tâm cần cầu Tăng Ni, cũng như 

Phật tử Việt Nam quốc nội và hải ngoại thể hiện tinh thần tranh đấu bất bạo 
động, nên mạnh dạn cất cao tiếng nói: Bi – Trí - Dũng của mình mà không sợ 
hãi trước bạo lực để cứu nguy dân tộc và nền tự chủ của Tổ quốc. 

 
 
Phật lịch 2563, ngày 26 tháng 11 năm 2019 
 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
Văn Phòng Điều Hợp Liên Châu 

        Chánh Văn Phòng 
 

 
 
 
 
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc 
Hội Chủ HĐ Điều Hành GHPGVNTN Hải Ngoại tại UĐL/TTL 
 
 
 
 

       Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa 
Chủ tịch HĐ Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ 
 
 
 
 

        Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt & Hòa Thượng Thích Như Điển 
         Đệ I và Đệ II Chủ Tịch HĐĐH GHPGVNTN Âu Châu 

 
 
 
 
 

         Hòa Thượng Thích Bổn Đạt 
         Chủ Tịch HĐ Điều Hành GHPGVNTNHN tại Canada 



 


