Mời mọi người đọc những tin tức thu lượm trên báo chí về những diễn biến ở
HONG KONG
“Chúng tôi không muốn chứng kiến một sự kiện Thiên An Môn khác”
Thứ Ba, 19-11-2019 | 16:14:50
Nhiều sinh viên và các nhà hoạt động đã bị bắt giữ. Các cuộc đụng độ đã diễn ra cả
đêm và ngày hôm 17/11. Vào lúc 2 giờ sáng ngày 18/11, Đức Cha Joseph Ha và một
số nghị sĩ dân chủ đã cố gắng thuyết phục cảnh sát và sinh viên đàm phán, nhưng
không thành công. Tòa án tối cao Hồng Kông phán quyết rằng luật chống đeo mặt nạ
là vi hiến.

Hồng Kông (AsiaNews) – Vào đầu giờ sáng hôm qua 18/11, vào khoảng 5h30, cảnh
sát Hồng Kông đã xông vào PolyU (Đại học Bách khoa) sau một ngày bao vây, bắt
giữ hàng chục sinh viên, cựu sinh viên và các nhà hoạt động của phong trào chống dự
luật dẫn độ.
Một vài giờ trước đó, một sinh viên đã phát biểu với truyền thông: “Chúng tôi không
muốn chứng kiến một sự kiện #8964 khác [ngày 4 tháng 6 năm 1989, ngày xảy ra vụ
thảm sát Thiên An Môn] ở Hồng Kông hoặc thậm chí tại PolyU, ngôi nhà thứ hai của
chúng tôi”.
Suốt cả ngày hôm 17/11, cảnh sát đã nỗ lực đột nhập vào trường đại học do khoảng
500 sinh viện hiện đang chiếm cứ, họ cũng đã phong tỏa sự giao thông của Đường
hầm Xuyên cảng gần đó, đường hầm dưới nước nối bán đảo Cửu Long với đảo Hồng
Kông, một trong những các động mạch quan trọng nhất trong khu vực.
Các cơ quan thực thi pháp luật đã sử dụng hơi cay, vòi rồng, đạn cao su và ở một số
nơi còn sử dụng cả đạn thiệt gây chết người. Những người biểu tình đã tự vệ bằng đá,
bom xăng và trong những ngày gần đây, họ thậm chí còn sử dụng cả cung tên và súng
cao su.

Khoảng 2 giờ sáng, Đức Cha Joseph Ha, Giám mục Phụ tá Địa phận Hồng Kông,
cùng với một số nghị sĩ thuộc nhóm Dân chủ và các thành viên của PolyU đã cố gắng
đối thoại với chỉ huy cảnh sát nhằm tìm giải pháp hòa bình cho cuộc bao vây. Thế
nhưng lực lượng cảnh sát, làm mờ mắt họ bằng đèn chiếu điểm, đã cảnh báo họ:
“Giải tán ngay lập tức. Đây là lời cảnh báo”. Nhóm được lãnh đạo bởi Đức Cha
Joseph Ha đã cố gắng tìm cách vào trường đại học từ các lối vào khác, nhưng luôn bị
cảnh sát kéo ra ngoài.

Thậm chí ngay cả các thành viên của hiệp hội nhân viên xã hội đã nỗ lực tìm cách
đàm phán với cảnh sát, nhưng điều đó cũng hoàn toàn vô ích.
Cảnh sát chỉ ra rằng đó không phải là một “cuộc đột kích” vào trường đại học, mà là
một “hoạt động phân tán và bắt giữ” chống lại “một nhóm bạo loạn quy mô lớn”,
những người đã ném bom xăng vào lực lượng cảnh sát và đốt cháy nhiều vật dụng.
Trong khi đó, trong những giờ này, Tòa án Tối cao Hồng Kông đã đưa ra phán quyết
rằng luật khẩn cấp cấm người dân đeo mặt nạ che mặt ở nơi công cộng “là vi hiến”:
nó trao quyền cho Giám đốc điều hành đặc khu vốn không được cung cấp bởi Luật
Cơ bản, bản hiến pháp thu nhỏ của Hồng Kông.
Luật được đưa ra vào ngày 5 tháng 10 năm ngoái bởi Giám đốc điều hành đặc khu
Hồng Kông, bà Carrie Lam, lợi dụng một quy định của thời thuộc địa vốn trao quyền
cho thống đốc trong những khoảnh khắc “nguy hiểm công cộng”. Mục đích đó chính
là nhằm ngăn chặn sự tham gia vào các cuộc biểu tình, mà trong đó những người
biểu tình, vì sợ bị cảnh sát nhận ra, đã phải đeo mặt nạ che mặt. Với luật này, cảnh
sát có quyền bắt giữ những người đeo mặt nạ và trừng phạt họ. Biện pháp này đã trở
nên vô ích: nhiều người biểu tình đã thách thức lệnh cấm, diễu hành trên các đường
phố và đeo những chiếc mặt nạ với nhiều hình thù khác nhau.
Ở Trung Quốc, việc tuyên truyền ủng hộ quốc quyền chủ nghĩa và chống Hồng Kông
vẫn tiếp tục. Hôm 17/11, tờ “Nhật báo Nhân dân” đã đưa tin về một bài báo cho biết
rằng những sự việc đang diễn ra trong lãnh thổ giờ đây là một cuộc chiến sinh tử
“giữa các phong trào lật đổ và chống lật đổ” và không còn được phép đứng bên cạnh
và chứng kiến sự việc diễn ra khi “Hồng Kông đang bị nhận chìm”.
Hôm 18/11, tờ “Nhật báo Nhân dân”, cơ quan chính thức của Đảng Cộng sản Trung
Quốc, cũng cho biết rằng không còn chỗ cho “sự thỏa hiệp” trong cuộc chiến chống
lại các cuộc biểu tình, mà nó tuyên bố là nhằm mục đích phá hủy nguyên tắc “Một
quốc gia, hai hệ thống”.
Minh Tuệ(theo Asia News)
Cả Hong Kong căng thẳng hướng về PolyU cầu nguyện và tìm cách giải cứu
Giang Thanh 19/Nov/2019
HONGKONG - Khoảng trên 600 học sinh, sinh viên bị bao vây ở trong trường Đại
học công nghệ bách khoa PolyU từ tối ngày 17/11. Mỗi thời khắc trong 30 giờ trôi
qua đều căng thẳng đến nghẹt thở. Khi các đồ thiết yếu, lương thực trong trường và
sức lực sắp cạn kiệt, nhiều lời kêu cứu khẩn cấp được truyền tải ra bên ngoài. Cả HK
sục sôi hướng về PolyU cầu nguyện và tìm cách giải cứu. Các phụ huynh chỉ được
phép đứng sau hàng rào cảnh sát, liên tục phát tín hiệu ủng hộ bằng những khẩu ngữ
“Hãy bình an về nhà. Cha mẹ luôn tự hào vì các con”. Buổi chiều ngày 18, một nhóm
Hồng thập tự được phê chuẩn vào cứu chữa người bị thương. Nhiều đứa trẻ đã kiệt
sức vì đau đớn, có đứa bị sốt rét, hoặc bị lả đi vì đói. Thế sự tại PolyU căng thẳng
hơn bất cứ bao giờ.
Buổi tối, chiến dịch đào tẩu ngoạn mục của nhóm trẻ đã diễn ra ở 1 góc không bị
cảnh sát canh gác, từ trên cầu chúng đu dây thoăn thoắt xuống đường và được đoàn
xe mô tô túc trực bên ngoài hỗ trợ cứu đi, thoát được gần 100 em, nhưng rồi nhanh
chóng bị cảnh sát phát hiện nên kế hoạch phải ngừng lại.
Vào 11h đêm qua, cựu chủ tịch Hội đồng lập pháp cùng Giáo sư Luật của trường

HKU và 1 số hiệu trưởng trung học đã vào PolyU thành công đàm phán, đưa được
các trẻ vị thành niên, từng nhóm 20 người một bình yên ra khỏi trường mà không bị
bất cứ hình phạt hoặc truy tố nào.
Cho đến sáng nay, khoảng 200 em dưới 18 tuổi đã về nhà an toàn, 400 đứa trên 18
tuổi thì bị bắt hết về đồn. Nhiều đứa sức khỏe đã suy sụp vì bị đói và rét, rời trường
trong nước mắt: “Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã không còn trụ được nữa”. Tuy nhiên,
còn một nhóm vẫn ở lại, kiên định: “Chúng tôi không muốn làm phí những máu lệ đã
đổ ra thời gian qua, trong cuộc chiến này chúng tôi hoàn toàn vô tội”. Bọn trẻ sáng
nay cũng tìm cách vượt ra ngoài qua đường cống, nhưng vì không chịu nổi mùi hôi
thối nồng nặc nên phải quay lên.
Nén những đau thương thường thấy nhiều ngày qua, trong buổi sáng hôm nay chúng
ta cần cảm tạ ơn trên vì đã không xảy ra 1 kết cục đẫm máu tại PolyU. Ước đoán hơn
100 em vẫn còn đang cố thủ lại trường, xin tiếp tục cầu nguyện cho họ bình an về nhà
như lòng phụ mẫu đang khắc khoải đợi mong.
Phải dẹp yên Hồng Kông trước ngày 24/11?
ng uách ăn uٔ tiết lộ kế ho ch mới nh t c

c Kinh

Cảnh sát Hong Kong nâng cấp bạo lực đối với người biểu tình (ảnh: SCMP).
Phong trào người d n Hồng Kông phản đối “ u t d n độ” tính đến n y đ bước
s ng tháng thứ sáu cảnh sát Hồng Kông l m dng b o lực và b t bớ t y tiện đ ở
vào tình tr ng m t ki m soát Ngày 1 /11 ông uách ăn uٔ tiết lộ r ng C T
đ đư r uyết đ nh mới nh t về Hồng Kông đ là dẹp yên bi u tình hoàn toàn
dự tính b t giữ 쳌 쳌쳌쳌 người bi u tình Hồng Kông trước thời đi m diễn r T ng
tuy n c Hồng Kông được t chức vào ngày 24/11 tới Ng y cả khi đánh chết người
c ng không thành v n đề
Những lời ông Quách, một tỷ phú Trung Quốc sống lưu vong ở Mỹ nói, thường chỉ tin
được một nửa vì có những nghi ngờ ông ta làm việc cho Bắc Kinh. Ông thường có
những phát ngôn “đao to búa lớn” chống ĐCSTQ. Nhưng những phát biểu của Bắc
Kinh đầy răn đe, dọa dẫm và cảnh báo, qua lời của ông, dường như đã được nói ra
để hù dọa mọi người.
Dù sao chúng tôi cũng xin trích ra đây những lời ông Quách đã phát biểu để bạn đọc
tham khảo.

Vào ngày 18/11 giờ Hoa K , ông Quách Văn Qu đã phát hành một đoạn video nói
rằng thái độ của ĐCSTQ đối với việc xử l tình hình ở Hồng Kông gần đây đã cứng
rắn hơn, do ông Hàn Chính – Thường ủy Bộ Chính trị ĐCSTQ kiêm Chủ quản Văn
phòng sự vụ Hồng Kông – Macao, Văn phòng Liên lạc Trung ương đứng ra phụ
trách.
Ông nói rằng theo nguồn tin nội bộ mà ông nắm được, ĐCSTQ lên kế hoạch dập tắt
phong trào biểu tình tại Hồng Kông trước ngày 24/11, và dự định s bắt giữ 30.000
người Hồng Kông. Các báo cáo nội bộ ĐCSTQ cho biết trong quá trình bắt giữ nếu
có xảy ra sự cố chết người cũng không thành vấn đề.
Về việc cảnh sát Hồng Kông tiếp tục bao vây và tấn công trường đại học Bách khoa
Hồng Kông, ông Quách Văn Qu cho hay có sinh viên hiện trường thỉnh thoảng cho
ông biết về tình hình diễn ra trong trường, thật là thê thảm cùng cực. Tuy nhiên, ông
cũng nhấn mạnh rằng sự kiên trì và bền bỉ của người Hồng Kông đã giành được sự
kính trọng của cả thế giới. “Có thể nói 100⺁ người phương Tây luôn đứng về phía
Hồng Kông”.
Ông nói rằng người dân Hồng Kông đã trải qua 5 tháng rèn giũa không ngừng nghỉ
dẫu có phải đổ mồ hôi, đổ nước mắt, đổ máu .. họ cũng phải giành lại tự do, giành
lại nền pháp trị của họ, qua đó giành được sự tôn trọng của cả thế giới

Cảnh sát Hồng Kông bắn hơi cay vào người biểu tình tại Đại học Bách khoa ngày
18/11/2019 (ảnh: AFP).
Ông Tập trong chuyến thăm BraDil, ngày 14/11, đã tỏ r thái độ cứng rắn về tình hình
Hồng Kông, sau khi ông nhấn mạnh rằng “dập tắt bạo loạn, lập lại trật tự” là nhiệm
vụ quan trọng nhất hiện nay tại Hồng Kông, đã khiến cho Hồng Kông tình hình vốn
đã xấu tệ thành ra gần như đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
Ông Quách Văn Qu nói trong video, cuộc hội đàm Tập Cận Bình đã khẳng định
hành động tiếp theo của ĐCSTQ đối với Hồng Kông. Và với những ai hiểu được ngôn
ngữ chính trị của ĐCSTQ s hiểu được phần nào hàm ẩn sau trong lời này của ông
Tập. Nội dung nói chuyện lần này của ông Tập nguyên đã được chuẩn bị xong xuôi từ
sớm, vốn dĩ nó được chuẩn bị s n trong lúc gặp mặt Tổng thống Trump tại Hội nghị
Thượng đỉnh AP C được cử hành ở Chile.
Ông Quách nhấn mạnh rằng thái độ biểu đạt của ông Tập Cận Bình chính là yêu cầu
những người trong đảng rằng, “vấn đề Hồng Kông các người phải để cho tôi giải
quyết”, “kẻ nào nhúng tay vào Hồng Kông thì người đó phải chịu trách nhiệm”. Điều

này có nghĩa là cuộc đấu đá chính trị trong nội bộ ĐCSTQ từ “đá qua đá lại dưới
gầm bàn” đã chuyển thành “móc súng đặt ngay trên mặt bàn”. Đấu đá nội bộ của
ĐCSTQ đã có một làn sóng nâng cấp mới, ĐCSTQ với Hồng Kông đã “chính thức rút
đao đối đầu”.
Ông tiết lộ rằng ĐCSTQ đã gửi một loạt đội quân thu thập thông tin, đội quân điều
tra đặc biệt nhằm đập tan từng nhóm nhỏ lẻ người biểu tình Hồng Kông, kế hoạch bắt
giữ 30.000 người. Ông Quách kêu gọi các sinh viên Hồng Kông tạm thời hãy án binh
bất động. “Khiến kẻ địch mắc phải sai lầm là cách dùng binh cao nhất”, đừng đối
đầu trực tiếp với ĐCSTQ mà thay vào đó hãy áp dụng chiến thuật vòng tránh, chiến
thuật thời gian và chiến thuật du kích. Hãy để ĐCSTQ tự nó mặc sức biểu diễn, một
khi phạm phải sai lầm, cả thế giới càng s thấy r được bản chất tà ác của nó.
Ông Quách đồng thời cũng nhắc nhở Đài Loan rằng nếu ĐCSTQ triển khai hành
động với Đài Loan, mức độ tà ác chắc chắn s vượt xa Hồng Kông, thậm chí mang
tính hủy diệt. Ông kêu gọi Đài Loan cần phải thận trọng đối phó với hành động quân
sự tiếp theo của ĐCSTQ.
Tuy nhiên, ông Quách cũng nhấn mạnh rằng các nước phương Tây s không để
ĐCSTQ được đắc , cả thế giới đang ủng hộ Hồng Kông. Hoa K và các nước châu
u s hành động mạnh m đối phó với chính quyền Trung Quốc.
Ông Thạch Tàng Sơn, chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc hiện đang sinh sống ở
ashington DC nói rằng, mánh khóe của ĐCSTQ đang dùng hiện giờ vẫn là chiêu cũ
luôn được dùng ở Đại lục. Ví như y ban Chính trị và Pháp luật của ĐCSTQ đối đãi
với các học viên Pháp Luân Công chính là “đánh chết thì được tính là tự sát”, Giang
Trạch Dân còn hạ lệnh “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể”
các học viên Pháp Luân Công. ĐCSTQ từng mạnh miệng tuyên bố rằng s loại bỏ
Pháp Luân Công trong vòng ba tháng.
Ông Thạch Tàng Sơn nói rằng tính đến bây giờ đã 20 năm trôi qua, Pháp Luân Công
ngày càng phát triển, ngược lại thì chính quyền ĐCSTQ lại đang lung lay sắp đổ.
Trong lúc người dân Hồng Kông diễn hành phản đối “Luật dẫn độ”, rất nhiều người
dân đã giơ cao khẩu hiệu “Trời diệt Trung Cộng”. Cho dù ĐCSTQ dùng đủ trăm
phương nghìn kế đàn áp người biểu tình Hồng Kông thế nào, kết quả cuối cùng của
nó vẫn là giải thể diệt vong.
Việc giết hại người dân Hồng Kông của ĐCSTQ đã bị các nước phương Tây lên án
mạnh m . Sau khi Hạ viện Hoa K nhất trí thông qua “Dự luật Nhân quyền và Dân
chủ Hồng Kông” vào ngày 15/10, Thượng viện Mỹ hôm 19/11 đã nhất trí thông qua
“Đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hồng Kông”, một động thái khẳng định sự ủng hộ
đối với người biểu tình tại Hồng Kông.
“Dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông” đã mang lại cho Hồng Kông vị thế
khác bằng việc “đánh thuế độc lập” với hàng hóa Trung Quốc, đó là ủng hộ nhân
quyền, dân chủ và tự trị của Hồng Kông, bảo vệ lối sống của Hồng Kông và các
doanh nghiệp có nguồn vốn từ Hoa K . Hồng Kông có thể mua các sản phẩm công
nghệ cao từ Mỹ.
Theo dự luật này, Hoa K có thể liệt các quan chức Hồng Kông, gồm cả các quan
chức Trung Quốc hiện đang cai trị Hồng Kông vào danh sách đen vi phạm nhân
quyền và dân chủ, đóng băng tài sản của họ ở Hoa K và cấm họ và con cái họ sang
Hoa K .

