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Thông điệp của Joshua Wong vừa mới đăng cách đây
30 phút trên trang cá nhân để gửi đến các nhà lãnh
đạo thế giới và các công ty nước ngoài tại Hồng Kông :
“Luật an ninh quốc gia sẽ gây ra những biến động
hàng loạt cho người nước ngoài và các nhà đầu tư làm
việc và sinh sống tại Hồng Kông. Luật này sẽ làm thay
đổi hoàn toàn các tiêu chuẩn về nhân quyền và môi
trường kinh doanh của trung tâm tài chính toàn cầu
này, gây ảnh hưởng đến lợi ích kinh doanh của châu
Âu trong thành phố và dẫn đến các phản ứng đấu
tranh dân chủ trong khu vực.
Trong quá khứ, Hồng Kông đã xây tường lửa để chống

lại các ảnh hưởng chính trị từ Trung Cộng, như cam kết bảo vệ nhân quyền, tư pháp độc
lập và giải quyết các quy định kinh doanh lỏng lẻo. Đây là những lý do khiến nhiều
doanh nghiệp đã chọn Hồng Kông làm điểm đến đầu tư.
Tuy nhiên, dự luật này sẽ làm xói mòn đi sâu sắc các tường lửa bảo vệ thành phố, đặc
biệt là khi một cở sở cảnh sát mật vụ do Bắc Kinh lãnh đạo sẽ được thành lập sau khi
Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông. Trước đây, Trung Cộng coi thị
trường chứng khoán và dòng vốn là một phần của an ninh quốc gia. Luật được đề xuất
sẽ là bước đệm cho sự can thiệp của Trung cộng trong tương lai.
Để bảo vệ lợi ích kinh doanh tại thành phố, đặc biệt là những người chọn Hồng Kông
làm trụ sở trong khu vực, điều quan trọng đối với các công ty là hãy lên tiếng và phản
đối việc thông qua dự luật này. Duy trì tình trạng tự chủ, độc lập của Hồng Kông là cách
duy nhất để duy trì lợi ích kinh doanh.
Do đó, tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới cùng thể hiện sự phản đối chống lại dự luật
mới. Vì luật an ninh đang gây tranh cãi gay gắt, nên phải có sự xem xét kỹ lưỡng về mặt
lập pháp và tham vấn cộng đồng. Tôi cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, Châu Âu và
Châu Á nên xem xét lại liệu vị thế thương mại đặc biệt của Hồng Kông vẫn có thể được
duy trì sau khi luật được thực thi, hay Hồng Kông sẽ bị đồng hóa thành chế độ độc đoán
của Trung Cộng, bao gồm cả luật pháp và bảo vệ nhân quyền.”
_____
Joshua Wong đã đăng tải đính kèm thông điệp của ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo
mới post cách đây 43 phút :
“Hôm nay, tôi đã báo cáo với Quốc hội rằng, dựa vào những gì đang diễn ra trên thực địa,
Hồng Kông không còn tự chủ với Trung cộng nữa. Hoa Kỳ sát cánh với người dân Hồng
Kông !”
_______
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