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TQ Tập Trận ở Biển VN, Nói Để Ngừa Nhật Tấn Công Bất Ngờ

BIỂN ĐÔNG (VB) -- Báo South China Morning Post ấn bản hôm 4-1-2013 cho biết quân đội Trung
Quốc đã tập trận nhiều đợt ở Shenyang, Jinan và vùng đặc khu Tam Sa (Sansha) ở tỉnh Hải Nam
(Hainan).
Các chiến binh từ Hạm Đội Nam Hải đóng ở Chenhang, trong đảo Duncan Islands thuộc
nhóm Đảo Hoàng Sa, đã được đánh thức từ còi báo động có phi cơ tới tấn công lúc 4:30 giờ sáng,
họ mặc trang phục nhanh nhẹn và lên tàu chiến chỉ mất vài phút.
Hoàng Sa hiện do TQ kiểm
soat1, nguyên là của Việt Nam. Tam Sa hiện có khoảng 1,000 thường dân, nhưng có ít nhất 6,000
chiến binh TQ.
Ni Lexiong, giám đốc viện nghiên cứu quốc phòng ở Shanghai University of Political
Science and Law, nói rằng TQ cần tập trận thường xuyên vì “trong các đoôi thủ, Nhật Bản là nước
thách thức nhất vì nổi tiếng về các trận tấn công bất ngờ như ở Trân Châu Cảng năm 1941.”
Tuy
nhiên, khi tập trận ở Hoàng Sa, vùng biển có nhiều ngư dân Việt, hiển nhiên là TQ hù dọa VN rồi.
Bản tin VOA hôm Thứ Năm cũng ghi nhận rằng trước sự tranh chấp của năm nước khác bao gồm
Việt Nam tại quần đảo Trường Sa, Trung Quốc đưa tàu tác chiến hiện đại nhất của mình ra Biển
Đông như một hành động khẳng định chủ quyền tại đây.
Báo China Times của Đài Loan đưa tin
tàu chiến Liễu Châu loại 054A được đưa vào hạm đội Nam Hải của hải quân Trung Quốc, trở thành
chiếc tàu thứ sáu kiểu này hiện diện trong khu vực.
Dù tàu chiến loại 054A không phải là thiết kế
mới nhưng chiếc Liễu Châu vừa bổ sung cho hải quân Trung Quốc được trang bị những công nghệ
tiên tiến hàng đầu với một hệ thống phi đạn phòng không tầm trung có khả năng phá hủy các mục
tiêu trên không ở khoảng cách tới 50 cây số.
Vì tàu Liễu Châu nằm dưới sự chỉ huy của Hạm đội
Nam Hải đóng ở Trạm Giang thuộc tỉnh Quảng Đông, giới phân tích cho rằng nhiệm vụ chính của
con tàu đa năng được trang bị võ khí tinh vi này là nhằm bảo vệ các lợi ích của Trung Quốc trên
Biển Đông.
Trung Quốc đưa tàu Liễu Châu ra Biển Đông không lâu sau khi Hoa Kỳ cam kết tăng
cường sự hiện diện quân sự ở Philippines.
Hôm 27/12, Trung Quốc cũng đưa một tàu tuần tra đại
dương lớn có trang bị bãi đáp trực thăng ra Biển Đông. Bắc Kinh nói tàu Hải Tuần 21 dưới sự quản lý
của Cục An toàn Hàng hải tỉnh Hải Nam sẽ giám sát an toàn lưu thông hàng hải và thực hiện các
quy ước quốc tế.
Ngoài ra, Trung Quốc cũng tu sửa và chuyển giao 2 tàu khu trục và 9 tàu hải
quân cũ vào hạm đội hải giám để tăng thêm sức mạnh bảo vệ các lợi ích hàng hải quốc gia trong khi
bắt đầu thực thi quy định mới từ ngày 1/1 về lục soát, trục xuất tàu bè trên Biển Đông bị Bắc Kinh
cho là xâm nhập lãnh hải bất hợp pháp.
Một bản tin khác của VOA cũng nói rằng Chính phủ Đài
Loan không công nhận tuyên bố chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa
như mô tả trong Luật Biển Việt Nam có hiệu lực từ đầu năm nay.
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