Đạo luật về Tây Tạng & TC sẽ bị sa lầy trên vấn đề
Tây Tạng
Đạo luật về Tây Tạng đã được hai viện Mỹ thông qua và Tổng thống Trump đã
nhanh chóng ký cho phép thực thi. Hiệu quả thực tế của đạo luật này là mở cửa cho
Tây Tạng giao lưu với thế giới. Tây Tạng sẽ không còn bị giam lỏng nữa và dĩ nhiên
thường thì sau khi được tháo cũi sổ lồng, những điều bất ngờ sẽ đến rất nhanh.

Tây Tạng vốn là một nước độc lập có lịch sử lâu dài, bị chính quyền Trung cộng xâm
chiếm cách nay gần 70 năm. Sau khi bị xâm chiếm, chính phủ Tây Tạng phải lưu
vong qua Ấn Độ còn người dân Tây Tạng thì bị đàn áp dã man và bị cắt đứt với
phần còn lại của thế giới văn minh.

Hiện nay việc đến thăm Tây Tạng là một việc khó khăn đòi hỏi phải có giấy phép
đặc biệt.
Tổ chức Vận động Quốc tế vì Tây Tạng đã mất nhiều năm để vận động cho dự luật
này và nay mới thành công. Thật ra, nếu không có chủ trương chống Trung cộng
toàn diện thì những dự luật liên quan Tân Cương, Tây Tạng… không bao giờ thành
hiện thực. Sự kiện này hé lộ cho thấy một phần trong kế hoạch tổng thể chống
Trung cộng là Mỹ sẽ thực hiện việc cắt Trung cộng ra khỏi những vùng lãnh thổ vốn
độc lập hoặc người dân muốn độc lập mà có đủ cơ sở pháp lý. Hay nói cách khác Mỹ
sẽ làm suy yếu Trung cộng bằng việc giúp cho các vùng như Tây Tạng, Tân Cương,
Đài Loan… xé lẻ khỏi Trung cộng như tôi từng dự đoán mấy tháng trước.
Trong một diễn biến khác tổng thống Trump đã ngay lập tức công bố người thay
ông Mattis nắm quyền Bộ quốc phòng Mỹ là đương kim Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ
Patrick Shanahan. Ông Shanahan, 56 tuổi, trở thành Thứ trưởng Quốc phòng vào
tháng 7/2017, vốn là doanh nhân, là cựu giám đốc điều hành tập đoàn Boeing.
Ở đây chúng ta thấy những nước cờ tính toán kỹ của ông Trump, khác với những lu
loa của các thế lực chống Trump rằng sau khi ông Mattis ra đi, ông Trump sẽ rất cô
đơn. Theo thông tin từ Tòa Bạch Ốc, giữa ông Trump và ông Shanahan đã có một
mối quan hệ khá lâu và ăn ý, ông Shanahan là khách thường xuyên của Bạch Cung,
là người ủng hộ mạnh mẽ ý tưởng thành lập Bộ tư lệnh vũ trụ của ông Trump, ý
tưởng mà Trung cộng mới nghe qua đã nhảy dựng lên phản đối.
Như vậy trong những ngày này ông Trump vừa thực hiện những hành động hết sức
mạnh mẽ và kiên quyết về mặt đối ngoại và đối nội, nhất là những biện pháp cứng

rắn với Trung cộng trong khi vẫn chuẩn bị phái đoàn gặp Trung cộng vào đầu tháng
1 tới. Ông đã thay thế Bộ trưởng quốc phòng quá nhanh chóng, sớm hơn 2 tháng
theo thông lệ, rồi ký ban hành ngay đạo luật Tây Tạng, chuẩn bị thành lập Bộ tư
lệnh vũ trụ… Những quyết định quan trọng của ông xảy ra cấp tập cho thấy quyết
tâm chống Trung cộng cao độ không có gì lay chuyển nổi của ông.
Âu đó cũng là hồng phúc của dân tộc Việt. Trong đêm Thiên Chúa Giáng Sinh này,
xin hãy cầu nguyện những điều tốt đẹp sớm đến với dân tộc Việt Nam. Đó là sự độc
lập khỏi ngoại bang, có một nền dân chủ văn minh tiến bộ tôn trọng các quyền tự
do của con người và sớm có đa đảng.

Trần Đình Thu
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Trung Quốc phản đối dự luật của Mỹ
về Tây Tạng

Một kiểu biểu tình vì nhân quyền ở Tây Tạng

Trung Quốc hôm 14/12 kịch liệt phản đối một dự luật có liên quan
đến Tây Tạng do Thượng viện Mỹ thông qua mới đây, đồng thời kêu
gọi chớ ban hành thành luật.

Tại một cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao
Trung Quốc Lục Khảng đưa ra tuyên bố này phản hồi việc Thượng
viện Mỹ trong tuần này thông qua Đạo luật Tiếp cận Tương hỗ Tây
Tạng 2018.
Dự luật giờ được chuyển đến Nhà Trắng cho Tổng thống Donald
Trump ký thành luật nhằm tăng cường khả năng tiếp cận Tây Tạng
cho các nhà báo, nhà ngoại giao và du khách Mỹ bằng cách từ chối
nhập cảnh Mỹ các quan chức Trung Quốc bị xem là chịu trách nhiệm
cấm đoán tiếp cận Tây Tạng.
“Dự luật này can thiệp chuyện nội bộ của Trung Quốc và liều lĩnh
không thèm đếm xỉa đến sự thực cũng như đi ngược lại những chuẩn
mực cơ bản của quan hệ quốc tế.”
Nhấn mạnh rằng các vấn đề liên quan đến Tây Tạng là chuyện nội bộ
của Trung Quốc không nước nào có thể can thiệp, ông Lục nói bất cứ
người nước ngoài nào muốn đến thăm Khu Tự trị Tây Tạng đều có
thể nộp đơn xin qua các kênh thông thường.
Ông Lục nói đông đảo du khách trong và ngoài nước đến thăm Tây
Tạng mỗi năm để du lịch hay đi làm ăn và rằng gần 40.000 công dân
Mỹ đã đến Tây Tạng kể từ năm 2015, trong đó có lãnh đạo phe thiểu
số ở Hạ viện, nhiều thượng nghị sỹ và các tổ chức khác.
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