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Thứ Trưởng Mỹ: Nhật-TQ Đã Ngồi Trên Thùng Thuốc Súng; Tàu hàng Đài Loan đụng 2 tàu
cá Nhật Bản lật, 1 người chết
TOKYO -- Báo Úc The Australian hôm 26-2-2013 ghi lời Thứ Trưởng Ngoại Giao Mỹ đặc trách Đông Á
Kurt Campbell rằng tranh chấp đảo giữa Nhật Bản và Trung Quốc là “một thùng thuốc súng.”
Campbell nói rằng trong 4 năm giữ nhiệm vụ Thứ Trưởng Ngoại Giao, ông gặp nhiều trường hợp khó
khăn, nhưng chưa bao giờ đối diện với khó khăn ngoại giao như bây giờ về tranh chấp biển đảo
Nhật-TQ.
Trong khi đó, bản tin BBC hôm Thứ Hai cho biết:
“Hai tàu cá Nhật Bản bị lật úp sau
khi đụng độ với tàu chở hàng Đài Loan, khiến một người chết, nguồn tin hãng thông tấn AFP đưa
ngày 25/2.
AFP dẫn lời đại diện lực lượng tuần duyên Nhật Bản nói hai tàu cá nước này, với tổng
cộng 4 thủy thủ đã va chạm với tàu vận tải 13.000 tấn mang tên Wan Hai 162 của Đài Loan khi
cách sân bay Kansai ở Vịnh Osaka 5 km về phía Tây.
"Cả bốn người trên hai tàu cá bị rơi xuống
biển sau vụ va chạm," người này nói.
"Hai người đã được cứu thoát, tuy nhiên một người được xác
nhận là đã chết."
Phía tuần duyên Nhật Bản cũng nói lực lượng này hiện đang tiến hành tìm kiếm
người thứ tư.
Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan, ông Steve Hsia cho biết 21 thủy
thủ trên tàu Wan Hai không bị thương tích nào và đại diện của Đài Loan tại Osaka đang tiếp tục
theo dõi diễn tiến vụ việc.
Trong khi đó, đại diện của công ty sở hữu tàu Wan Hai, ông Davis Kao
cho biết nguyên nhân vụ va chạm vẫn chưa được làm rõ.
"Tàu Wan Hai 162 là một tàu chở hàng
nhỏ, có trọng tải hơn 1.000 container 20 ft" ông Kao nói.
"Vụ việc xảy ra trong lãnh hải của Nhật,
vì vậy sẽ nằm dưới trách nhiệm điều tra của giới chức trách Nhật."...”
Bản tin VOA hôm Thứ Hai
ghi nhận trường hợp Trung Quốc đang có kế hoạch thúc đẩy hỗ trợ tài chính để phát triển kinh tế
hàng hải của tỉnh Hải Nam, bao gồm thành phố Tam Sa.
Bản tin VOA nói:
“Theo hướng dẫn do
Cục Hải dương Quốc gia phổ biến được Tân Hoa xã ngày 23/2 trích dẫn, tỉnh Hải Nam sẽ thành lập
quỹ tài trợ ngư nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghệ hàng hải, và bảo vệ môi trường sinh
thái...
Tam Sa là thành phố mới được Bắc Kinh thành lập hồi năm ngoái trên đảo Phú Lâm thuộc
huyện đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc gọi là đảo Vĩnh Hưng.
Bắc Kinh nói Tam Sa có
nhiệm vụ quản lý hành chính hơn 200 đảo nhỏ, bãi cát, và bãi đá trải dài 13 cây số vuông diện tích
đảo và hơn 2 triệu cây số vuông diện tích mặt biển tại Biển Đông kể cả hai quần đảo Hoàng
Sa-Trường Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền.”
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