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Кинеска војна возила гомилају се у Шенжену, граду који се налази само 25 километара
од Хонг Конга, што је јасан знак упозорења из Пекинга демонстрантима у Хонг Конгу.

Неколико снимака објављених на друштвеним медијима приказује дугу поворку војних
камиона и оклопних возила који су у понедељак ујутро ушли у Шенжен. Кинески државни
таблоид "Глобал Тимес" објавио је компилацију различитих снимака на којима се види
како се војни камиони припремају у Шенжену "пре војних вежби великих размера".

На пропагандном снимку приказани су бројни оклопни транспортери, камиони и друга
возила која припадају Кинеским народним оруђаним полицијским снагама, паравојној
полицијској снази одговорној за контролу немира и борбу против тероризма, како
парадирају улицама Шенжена.

Лист је у свом извештају такође напоменуо да се 12.000 полицајаца, тенкова,
хеликоптера и возила амфибија окупило у Шенжену 6. августа за учешће у нечему што
изгледа као вежбе одговора на масовне нереде.

На друштвеним медијима су објављени и снимци на којима се виде војна возила која
улазе у Спортски центар у заливу Шенжен, велики стадион који се налази само пет
километара од улаза на мост који повезује град са Хонг Конгом.

Адам Ни, истраживач кинеске спољне и безбедносне политике на Аустралијском
националном универзитету, рекао је на Твитеру да је војни приказ јасно упозорење Хонг
Конгу о борбеној спремности Кине.

"Кина појачава сигнализацију, а порука да жели да угуши протесте прилично је јасна: ако
протести даље ескалирају, кинеске оружане снаге ће интервенисати ..." навео је Ни
поред снимака које је објавио.

1/2

Кинеске власти распоређује оклопна возила у близини Хонг Конга
уторак, 13 август 2019 13:56

Демонстрације у Хонг Конгу почеле су 9. јуна због спорног нацрта закона који би
омогућавао да осумњичени људи буду испоручени пред судове у копненом делу Кине.
Спорни нацрт је суспендован, али демонстранти желе да гувернерка Кери Лем.

Хонг Конг је 1997. године враћен под контролу Кине, али до 2047. године има одвојен
правни систем на основу договора "једна земља, два система".

(Блиц)
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