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Biến chuyển ly kỳ: Trung Cộng đã chịu "lùi bước" 
tại Hồng Kông 

 

 

 

Trần Nguyên / Người Xứ Bưởi 

(Đặc San Lâm Viên) 

I/ Cực Kỳ Nhanh Chóng 

Đúng như trong bài biên khảo 2 ngày trước đây - được viết ngay sau khi Thông Tấn Xã 

Reuters tung tin qua bản ghi âm về chuyện Đặc khu trưởng Hồng Kông, bà Carrie Lam 

(Lâm Trịnh Nguyệt Nga) nói rằng bà sẽ từ chức nếu bà có một sự lựa chọn - chúng tôi đã 

phân tích và tiên đoán: "rất có thể tình hình biến chuyển cực kỳ nhanh chóng" (xem 

Nguồn 1 phía dưới). Chỉ sau đó khoảng một ngày, Hồng Kông đứng trước một tình thế 

hoàn toàn mới mà trước đó 3 tháng ít người có thể ngờ nổi. 
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II/ Biến Chuyển Ly Kỳ 

Đúng vậy, Hồng Kông đứng trước một tình thế hoàn toàn mới. Khởi đầu từ trưa hôm qua 

tại Hồng Kông đã có biến chuyển có thể nói là rất quan trọng cho tiến trình biểu tình phản 

kháng chống Trung Cộng (đã kéo dài 3 tháng rồi!). Đó là có tin từ tờ báo thân Trung Cộng 

- South China Morning Post - cho biết nhà cầm quyền Hồng Kông sẽ chính thức thu hồi 

dự luật dẫn độ. 

 

Chính vì tin tức rò rỉ này đã khiến chỉ số chứng khoán Hang Sen / Hồng Kông từ thua lỗ 

đột nhiên lên vọt tới 3,9 % (995 điểm). Quả thực đến 6 giờ chiều, Đặc Khu Trưởng Hồng 

Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga tuyên bố chính phủ chính thức thu hồi dự luật dẫn độ như 

phong trào biểu tình phản kháng từ ban đầu đã yêu cầu. 

 

Đây có lẽ là một thắng lợi vô cùng quan trọng vì từ xưa đến nay nhà cầm quyền Trung 

Cộng chưa hề chịu nhượng bộ "lùi bước" cho bất cứ thế lực chống đối nào - kể cả cho 

chánh phủ TT Trump! 

 

 

 

III/ Một "Khúc Quanh Lịch Sử" Quan Trọng Cho Hồng Kông? 

Quả thực vậy, bởi vì từ trước đến giờ đã ghi nhận cho thấy mọi cuộc đấu tranh phản kháng 

nhà cầm quyền Trung Cộng chưa bao giờ Bắc Kinh chịu nhượng bộ "lùi bước" cả. 

 

Theo đà thắng lợi này có thể làm gia tăng sức mạnh cho lực lượng biểu tình tranh đấu vì 

họ thấy chánh quyền Trung Cộng không phải không hề "bất bại" ghê gớm như từng được 

tuyên truyền. 

 

Nếu so sánh thì sẽ thấy kinh nghiệm quý báu tương tự đã từng xảy ra cho lực lượng biểu 

tình phản kháng tại Đông Đức vào mùa thu 1989, khi họ đạt được nhượng bộ "lùi 

bước" của chánh quyền cộng sản cho phép dân chúng được tự do đi qua Tây Bá Linh và 

Tây Đức. Chính nhượng bộ đó khiến Bức Tường Berlin bị sụp đổ vào ngày 9/11/1989 kéo 

theo đà thắng lợi đòi hỏi thêm thực thi dân chủ pháp trị và cuối cùng tiến tới đòi hỏi phải 

cho nước Đức thống nhứt vào ngày 3/10/1990 (chưa đầy 1 năm sau!). Hậu quả kinh khủng 

là dẫn tới sụp đỗ dây chuyền toàn bộ các quốc gia cộng sản tại Đông Âu và Liên Sô chưa 

đầy 2 năm sau đó. 
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IV/ Tiếp Tục Tranh Đấu Phản Kháng Tại Hồng Kông? 

Dĩ nhiên theo đúng lô gích tranh đấu và làm cách mạng thì phải tiếp tục như kinh nghiệm 

Bức Tường Berlin bị sụp đổ đã cho thấy. Cho nên không hề ngạc nhiên khi theo nguồn tin 

từ lực lượng biểu tình tranh đấu cho biết họ luôn luôn đòi hỏi 5 điều cho tới cùng: 

 

 

1. thu hồi luật dẫn độ 

2. điều tra độc lập hành động đàn áp người biểu tình của cảnh sát 

3. trả tự do cho những người biểu tình bị bắt 

4. ngừng gọi các biểu tình là nổi loạn 

5. quyền được bầu cử tự do toàn diện cho người dân Hồng Kông  
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Cho nên họ chỉ chịu ngừng tranh đấu khi 4 điều còn lại phải được đáp ứng. Như vậy còn 

nhiều biến chuyển bất ngờ và ly kỳ tại Hồng Kông. 

 

Chuyện gần nhứt là họ đòi hỏi phải trả tự do cho khoảng 1000 thành viên nòng cốt đang bị 

cảnh sát giam giữ. Nếu lực lượng ưu tú này được thả ra thì phong trào phản kháng càng 

vững mạnh hơn nữa. 

 

V/ Kết Luận 

Có thể nói phong trào biểu tình phản kháng bước vào thế thượng phong, bởi vì: 

 

 

1. Cuộn băng ghi âm "lén" đã cho thế giới thấy chính nghĩa thuộc về phong 

trào và bà Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga qua giọng nói lộ ra 

vẻ khiếp sợ trước tình hình càng ngày càng khó kiểm soát khiến bà này không dám 

bước ra khỏi nhà. 

2. Có lẽ chính vì vậy Trung Cộng đành phải chịu nhượng bộ "lùi bước" chấp 

thuận đề nghị trước đây của bà này để chính thức thu hồi dự luật dẫn độ như phong 

trào biểu tình phản kháng từ ban đầu đã yêu cầu. Như vậy việc làm tranh đấu của 

phong trào từ nay trở thành hợp pháp và lực lượng cảnh sát khó lòng dám đàn áp, 

nhứt là sợ bị mang ra "hy sinh" trong cuộc điều tra sắp tới. 

3. Giải pháp mang xe tăng vào Hồng Kông để đàn áp và tàn sát phong trào 

phản khán như kiểu Thiên An Môn 1989 hầu như bị bác bỏ. Vã lại cũng khó thực 

hiện được vì Hồng Kông toàn là các chung cư cao chọc trời, thành ra xe tăng trở 

thành vô dụng và quân đội khó thắng nỗi trận chiến du kích trong thành phố mà đa 

số dân chúng thuộc về phe chống đối. 

4. Nội bộ cấp lãnh đạo Trung Cộng chia rẽ trầm trọng trong cảnh "trống đánh 

xuôi kèn thổi ngược" giữa Tập Cận Bình và Vương Hộ Ninh (xem Nguồn 2 phía 

dưới). 

5. Nhứt là khi chánh phủ Mỹ dưới quyền TT Trump và chánh phủ Đài Loan 

dưới quyền TT Thái Anh Văn đã, đang và sẽ khai thác triệt để vấn đề Hồng Kông 

để đánh vào tử huyệt của Trung Cộng. 
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Quả là một viễn tượng đầy hy vọng cho sự sinh tồn của dân tộc Việt Nam chúng ta, nếu 

Trung Cộng bị suy yếu và sụp đổ như Liên Sô trước đây!!! 

 

Trần Nguyên / Người Xứ Bưởi 

(Đặc San Lâm Viên) 

 05 Tháng 09, 2019 
 

 http://www.dslamvien.com/2019/09/bien-chuyen-ly-ky-trung-cong-chiu-lui.html Nguồn:

 

www.vietnamvanhien.org 

 

 

 

http://www.dslamvien.com/
http://www.dslamvien.com/2019/09/bien-chuyen-ly-ky-trung-cong-chiu-lui.html
http://www.vietnamvanhien.org/
https://1.bp.blogspot.com/-Q94wwFfrmak/XXGG5dwpxdI/AAAAAAAA6Wg/AvKPvSr6YFQxXA8F2EbN9-8jvZdN4PIwwCLcBGAs/s1600/NQ68-4-Dan%2BChu.jpg
http://www.vietnamvanhien.net
http://www.vietnamvanhien.info

