Deadline tuntutan Tiongkok — 25 Juli 2018
Durmin
(22-07-2018)

Deadline tuntutan Tiongkok terhadap perusahaan2 penerbangan sipil internasional utk
mengubah Taiwan menjadi Taiwan (Tiongkok) hanya tinggal 3 hari lagi, 25 Juli 2018.
Sebagian terbesar dari perusahaan2 penerbangan internasional dari berbagai negri sdh
memenuhi tuntutan itu. Perusahaan2 penerbangan India, Australia dan Korsel yg semula
juga ngeyel, tapi kini sudah memenuhi pemintaan pemerintah Tiongkok walaupun dgn
ketidakrelaan. Jepang yg semula main "小聪明 -xiao cong ming" (disini artinya = licik) yg
hanya mengubahnya pada administrasi computer yg berversi "jian hua zi" (bhs. Tionghoa
dgn huruf2 Han yg disederhanakan) saja, setelah ketahuan belangnya dan mendapat
peringatan, akhirnya toh tunduk juga dan "konsekwen" mengubahnya.
Sampai hari ini 22 juli '18, masih ada 4 perusahaan penerbangan sipil internasional yg
belum memenuhi tuntutan Tiongkok Ke empat2nya adalah perusahaan2 dari AS seperti:
Delta airlines, United airlines, America airlines dan Hawai airlines. Mula2 mereka
mengajukan "masalah2 teknis" sebagai alasan belum bisa mengubahnya, walaupun sudah
tentu "masalah2 tehnis" ini hanya sbg. dalih saja yg menutupi sbb penolakan yg
sebenarnya. Akhirnya keempat perusahaan penerbangan AS ini sama2 mengatakan sbg.
alasannya bahwa "tuntutan pengubahan Taiwan -> Taiwan (Tiongkok)" adalah persoalan
diplomatik antara dua negara Tiongkok dan AS". Kami sdh mengajukan masalah ini kpd.
pemerintah kami".
Dari sumber yg bisa dipercaya dikatakan bhw sebenarnya pemerintah AS sdh
memerintahkan kepada perusahaan2 penerbangan tsb. untuk "tidak tunduk kepada
permintaan Tiongkok" dan "tidak mengubah" penamaan Taiwan -> Taiwan (Tiongkok).
Seiring dengan makin mendekatnya deadline 25 juli yad, pemerintah AS minta berunding
dg pemerintah Tiongkok, tetapi Tiongkok menolaknya dgn alasan bahwa tuntutan kami
(Tiongkok) sudah demikian jelasnya dan gampang dimengerti. Dgn kata2 orang biasa
"kalau selama ini perusahaan2nya diuntungkan oleh kerjasama dgn Tiongkok, paling tidak
mereka perlu menghargai undang2 dan souverinitas Tiongkok".
Tindakan kongkrit apa yang akan dikenakan Tiongkok terhadap mereka yang tidak tunduk
pada tuntutan Tiongkok?, ... sangat nieuwsgierig, ..... "骑驴看书，走着瞧吧"- qi lü kan shu,
zou zhe qiao ba! (letterlijk: membaca buku sambil naik keledai, lihat saja nanti sampai
kemana)
Artinya: wait and see!
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