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Người dân Anh ủng hộ Brexit chờ thời khắc đếm ngược "final countdow" Brexit, đêm 

31/01/2020 ở Luân Đôn. Patricia Blettery/RFI 

Minh Anh 

Đúng 23 giờ ngày 31/01/2020 (giờ GMT), vương quốc Anh chính thức rời khỏi Liên Hiệp 

Châu Âu sau 47 năm chung sống. Người dân Anh, « kẻ cười, người khóc », hồi hộp chờ 

đón thời khắc quan trọng trong lịch sử nước Anh. 

Sau 47 năm chung mái nhà và ba năm rưỡi dùng dằng kể từ cuộc trưng cầu dân ý tháng 06/2016 

mà phần thắng nghiêng về những người chủ trương Brexit, vương Quốc Anh đã chính thức chia 

tay Liên Hiệp Châu Âu lúc nửa đêm tại Bruxelles (Bỉ). 

Tại Luân Đôn, khi đồng hồ điểm 23 giờ, hàng ngàn người ủng hộ Brexit tụ tập trước Nghị Viện 

Anh, đón tiếp thời khắc lịch sử trong tiếng hò reo « Chúng ta tự do ! », « Đây là một ngày tuyệt 

vời ! », những tràng pháo tay, tiếng pháo hoa và tiếng nổ chai rượu sâm banh và hát quốc ca 

Anh. 

Cách đó vài con phố một cuộc tập hợp khác, quy tụ chừng vài trăm người. Đó là những người 

phản đối Brexit. Tuy thất vọng, nhưng đối với họ, mọi chuyện chưa kết thúc, một cuộc đấu tranh 

cho thế hệ trẻ tương lai. 

Phóng sự của Frédérique Lebel tại Luân Đôn, bên cạnh những người chống Brexit : 

« Vẻ mặt thất vọng, mũ hóa trang theo kiểu Anh, đội tóc giả, mũ bêrê Liên Hiệp Châu Âu, Jane, 

tâm sự : ‘‘Lòng tôi tan nát, giận và buồn nữa, chúng tôi đến đây để ghi nhớ ngày khủng khiếp 

này trong lịch sử nước Anh’’. 

Trong vòng ba năm rưỡi qua, Peter French đã tổ chức các cuộc biểu tình cùng với phong trào 

của anh United for Europe nhưng anh chưa bao giờ chấp nhận thất bại. 

‘‘Đối với tôi, đây là kết thúc một chiến dịch để ở lại với Liên Hiệp Châu Âu. Sáng mai, đó là một 

sự khởi đầu một chiến dịch khác để trở lại với châu Âu. Bất kể thời gian có kéo dài bao lâu, tôi 

sẽ tiến hành chiến dịch này cho đến hơi thở cuối cùng và tôi tin chắc là chúng tôi sẽ đạt được 

điều đó. Đó là cuộc đấu tranh cho thế hệ tương lai, cho giới trẻ, sao cho chúng cũng có cùng 

những cơ hội mà chúng tôi đã hưởng trong suốt 40 năm qua’’. 

‘‘Hẹn gặp lại’’, ‘‘Hẹn sớm gặp lại’’ là những dòng chữ trên các biểu ngữ. Một cuộc tuần hành 

mang tính biểu tượng đi từ số 10 Downing Street đến văn phòng Ủy Ban Liên Hiệp Châu Âu tại 

Luân Đôn vào tối 31/01 này ». 


