
Biển Đông sẽ Dậy Sóng  
(Người Việt) 

 
 Khu trục hạm USS Ralph Johnson tuần tra “tự do hải hành” ở 
Trường Sa hôm Thứ Ba, 14 Tháng Bảy, 2020. (Hình: US 
Navy)  

 
WASHINGTON, Hoa Kỳ (NV) – Hiện đang có nhiều dự 
đoán là tình hình Biển Đông sẽ căng thẳng hơn trong 
những ngày tới đây sau khi Mỹ bác tuyên bố chủ quyền 
“lưỡi bò” của Trung Quốc. 
Một ngày sau khi Mỹ bác bỏ tuyên bố chủ quyền hình 
“lưỡi bò” mà Trung Quốc ngang ngược tự tuyên bố trên 
Biển Đông, hôm Thứ Ba, 14 Tháng Bảy, khu trục hạm 
trang bị hỏa tiễn dẫn đường USS Ralph Johnson của 
Mỹ đã đi qua vùng biển tranh chấp ở khu vực quần đảo 
Trường Sa. 

 
Không thấy nói USS Johnson có đi vào bên trong phạm vi 12 hải lý của một đảo nhân tạo nào không, nhưng 
bản thông cáo báo chí của Hạm Đội 7 Hải Quân Mỹ nói rằng: “Chuyến tự do hải hành này khẳng đinh các 
quyền, các sự tự do và sự sử dụng hợp pháp vùng biển được luật lệ quốc tế công nhận. Chuyến đi cũng thách 
đố những cấm đoán đi lại tự do mà Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan áp đặt.” 
“Tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp và bao trùm rộng lớn trên Biển Đông đe dọa nghiêm trọng đến quyền tự do 
trên biển, gồm cả quyền tự do hải hành và phi hành, tự do thương mại và các cơ hội tự do kinh tế của các 
nước có bờ biển tại Biển Đông.” 
 
Theo tin của Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ (USNI) nước Mỹ từ nay sẽ không còn đứng bên lề khi Trung 
Quốc dùng “chiến thuật côn đồ” để lấn tới trong các cuộc tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. 
 

Trung Quốc tập trận trên Biển Đông, không dọa được Mỹ 
nhưng ra oai được với các nước nhỏ phía Nam. (Hình: 
ChinaMil)  

 
USNI thuật lời ông David Stillwell, phụ tá ngoại trưởng 
Mỹ về Đông Á và Thái Bình Dương, nói trong một cuộc 
thảo luận trên mạng do Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến 
Lược và Quốc Tế (CSIS) tổ chức là nếu Bắc Kinh tiếp 
tục ngăn chặn ngư dân Philippines đến đánh cá tại bãi 
Scarborough hoặc quân sự hóa nơi đó, Mỹ sẽ coi đó là 
“những hành động nguy hiểm.” 
Ông Stillwell, một cựu thiếu tướng Không Quân, nói 
thêm rằng: “Bây giờ chúng tôi không còn cho rằng 
chúng tôi trung lập nữa.” 

 
Trước đó, trong bản tuyên bố phổ biến trên trang mạng của Bộ Ngoại Giao Mỹ, Bộ Trưởng Mike Pompeo nói 
“Trung Quốc đã không đưa ra lời tuyên bố chủ quyền rõ ràng và hợp pháp về Biển Đông” và Hoa Kỳ chỉ công 
nhận chủ quyền 12 hải lý tính từ bờ biển hoặc các đảo hợp pháp đúng với công ước quốc tế. 
 
Bản tuyên bố của Ngoại Trưởng Pompeo viết rằng: “Thế giới sẽ không cho phép Bắc Kinh coi toàn vùng Biển 
Đông là của họ. Nước Mỹ đứng cùng với các đồng minh vùng Đông Nam Á và các đối tác khác trong việc bảo 
vệ chủ quyền của họ đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên ngoài biển, theo đúng với công pháp quốc tế. 
Chúng tôi đứng cùng với cộng đồng thế giới để bảo vệ quyền tự do hải hành và tôn trọng chủ quyền, và bác 
bỏ mọi nỗ lực nhằm ‘dùng quyền của kẻ mạnh’ ở Biển Đông hay các nơi khác trong khu vực.” 



 
Hai nhóm tác chiến đặc nhiệm do hai mẫu hạm nguyên tử USS 
Nimitz và USS Ronald Reagan dẫn đầu cuộc tập trận trên Biển 
Đông ngày 6 Tháng Bảy, 2020 vừa qua cùng với các khu trục 
cơ hữu. (Hình: US Navy)  
 

Theo ông Collin Koh Swee Lean, một chuyên gia về các 
vấn đề khu vực và Biển Đông của Singapore: “Trung 
Quốc có thể gia tăng sự thách đố với các hành động gia 
tăng của Mỹ trên Biển Đông, như vậy sẽ gia tăng nguy 
cơ xung đột.” 
 
Bình luận về tuyên bố của Mỹ, Zhao Lijian (Triệu Lập 
Kiên), phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc kêu 
rằng Hoa Thịnh Đốn “làm bất cứ gì để khuấy động Biển 

Đông và xúi bẩy các nước trong khu vực chống Trung Quốc.” Zhuang Guotu (Trương Quốc Tổ) giám đốc 
Trung Tâm Nghiên Cứu Đông Nam Á của Đại Học Gia Môn (Trung Quốc) bình luận trên tờ Hoàn Cầu Thời 
Báo rằng: “Mỹ đang chú trọng vào vấn đề Biển Đông vì họ tin rằng Biển Đông là lá bài tốt nhất để kềm chế 
Trung Quốc trong khi vấn đề thương mại không làm cho Trung Quốc chịu nhịn áp lực trong ngắn hạn.” 
Trương Quốc Tổ còn khoe rằng Biển Đông hoàn toàn nằm trong tầm tay của quân đội Trung Quốc với các loại 
võ khí chiến lược như hỏa tiễn tầm xa liên lục địa. 
 
Ông Carl Thayer, giáo sư danh dự Học Viện Quốc Phòng Hoàng Gia Úc viết trên trang Tham Vấn Chính Sách 
mới đây rằng, rất có thể CSVN sẽ tiến tới nâng tầm quan hệ với Mỹ từ “đối tác toàn diện” lên thành “đối tác 
chiến lược” vào năm tới sau khi đã có tổng bí thư đảng mới. Nếu đúng như ông Thayer dự đoán, khi đó, tình 
hình khu vực sẽ nhiều biến động ảnh hướng tới Việt Nam hơn nữa.  
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