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Chân rết của Bắc Kinh tại Hồng Kông cũng bao gồm các thành phần thân Bắc Kinh,  

từng xuống đường ngày 4/10/2014 để phá phong trào biểu tình vì dân chủ. 
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Về thời sự quốc tế hôm nay, bài đáng chú ý có lẽ ở trên trang Sự kiện báo Le Monde về Hồng 

Kông, với hàng tít đậm : « Mạng lưới chân rết của TQ để buộc Hồng Kông im tiếng ». Tờ báo 

giải thích trong hàng ghi chú bên dưới là từ giới tài phiệt, quyền thế cho đến mafia, đảng Cộng 

sản TQ dựa trên một mạng lưới phức tạp bao gồm đồng minh và những người bị khuất phục. 

Bài báo nhắc lại sự kiện trung tuần tháng 9, một đoàn đại diện cho các thành phần ưu tú Hồng 

Kông đã được Chủ tịch TQ Tập Cận Bình đón tiếp. Bắc Kinh muốn nắm chắc sự trung thành của 

giới quyền thế tại Hồng Kông và yêu cầu họ siết chặt hàng ngũ sau lưng lãnh đạo Lương Chấn 

Anh. 

Bài báo ghi nhận là khi lấy lại Hồng Kông từ tay Anh Quốc vào năm 1997, khó khăn của Bắc 

Kinh là củng cố quyền lực trong một môi trường mà đảng Cộng Sản không thể nắm chặt được : 

Một đất nước 2 chế độ. Hồng Kông có tự do báo chí, Tư pháp được độc lập, trong lúc một số 

đảng phái khác nhau xuất hiện. 

TQ đã triển khai nhiều chiến lược chinh phục, công khai như việc giới ưu tú Hồng Kông được 

mời tham gia Quốc hội TQ hay chấp nhận cho đảng thân Bắc Kinh DAB 

(Democratic Alliance for the Betterment and Progress of HongKong), đảng lớn nhất ở Hồng 

Kông, hoạt động trợ giúp xã hội ; hay một cách kín đáo hơn như việc lợi dụng Văn phòng Liên 

lạc, hoặc là thông qua hoạt động bí mật của cơ quan mật vụ và thành phần ‘lậu’ của đảng Cộng 

Sản TQ, hoặc các băng đảng, mafia ở Hồng Kông. 

Le Monde trích lời ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai), doanh nhân quan trọng ở Hồng Kông đã công 

khai ủng hộ phong trào đấu tranh dân chủ, cho biết là trong số người chống lại phong trào đòi 

dân chủ rất hung hăng được thấy trên truyền hình, phần đông là thành phần băng đảng ở Hồng 

Kông, họ hành động vì tiền...  



Theo tác giả bài báo, tại Hồng Kông, Bắc Kinh dựa vào một loạt tổ chúc bình phong, mà mục 

tiêu là ngăn chận biều tình đòi dân chủ, hay qua trợ giúp bằng hiện vật của đảng DAB, cánh tay 

mặt của đàng Cộng Sản TQ ở Hồng Kông, cho các cử tri nghèo của họ. 

Bài báo trích một nhà nghiên cứu trẻ Samson Yuen, giải thích là DAB giúp người già làm các 

thủ tục họ cần, tặng bánh Trung thu, phát gạo… Đó là cách hợp pháp để mua phiếu bầu. Các 

đảng dân chủ thì không có phương tiện như vậy. 

Theo Le Monde phần nổi của tài chính đảng DAB, ai cũng thấy : vào tháng Tư, đảng đã tổ chức 

tiệc Gala gọi là quyên góp, và thu về 68 triệu đô la Hồng Kông – 7 triệu euro - trong đó 13 triệu 

là do một bức tranh chữ viết bán cho một nhà thầu địa ốc, và tác giả bức chữ viết này không ai 

khác là ông Trương Hiểu Minh (Zhang Xiaoming), giám đốc Văn phòng Liên lạc TQ tại Hồng 

Kông. 

 


