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Sáng nay, hàng nghìn người biểu tình đòi dân chủ đã xuống đường
ở Hồng Kông trong cuộc tập hợp lớn đầu tiên kể từ phong trào
phản đối năm ngoái.

Lần này số người biểu tình thấp hơn nhiều so với trước đây – mà theo những người tổ chức biểu
tình là 13.000 người xuống đường, nhưng cảnh sát cho rằng chỉ khoảng một nửa con số đó.
Yêu cầu chính của họ vẫn như vậy: Một cuộc bầu cử dân chủ hoàn toàn để chọn lãnh đạo Hồng
Kông.

Một lực lượng lớn cảnh sát đã được huy động để ngăn chặn người biểu tình chiếm giữ các khu
vực chính ở Hồng Koong. Tuy nhiên, hôm qua họ đã không gây ra các cuộc chiếm đóng như đã
từng gây tê liệt hoạt động của thành phố năm ngoái. Một tấm biểu ngữ lớn của họ mang dòng
chữ: “Phản đối dân chủ giả hiệu, chúng tôi muốn quyền bỏ phiếu thực sự”. Daisy Chan, một
trong những người tổ chức hoạt động tuần hành lần này, phát biểu với tờ South China Morning
Post, rằng dù số người đi biểu tình thấp hơn nhiều so với mong đợi, song nó vẫn cho thấy “người
Hồng Kông không còn hài lòng với cách thức phản đối thông thường”, và mọi người sẽ tìm ra
những cách khác để gây sức ép với chính quyền. Tuy nhiên, phát biểu trên đài phát thanh sáng
1.2, ông Lam Woon-kwong thuộc Hội đồng lập pháp Hồng Kông cảnh báo người biểu tình:
“Các bạn không thể đe dọa chính quyền trung ương”.
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Theo Báo Lao Động.
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