Mt quan chc M giu tên cho hay hôm nay (11/2), hai tàu khu trc tên la dn ng ca M ã li gn bãi Vành Khn thuc qun
o Trng Sa (thuc ch quyn ca Vit nam) Bin ông thách thc nhng tuyên b ch quyn phi lý t Trung Quc.
Theo Reuters, s xut hin ca hai tàu chin M gn bãi Vành Khn din ra trong bi cnh Bc Kinh và Washington vn ang vng vào
cuc chin thng mi. Theo ó, hai bên ang c gng t c mt tha thun trc thi hn chót là ngày 1/3. ây là thi im M s tng áp mc thu t
10% lên thành 25% i vi s hàng hóa tr giá 200 t USD nhp khu ca Trung Quc.

Cuc chin thng mi M - Trung khin hai quc gia này thit hi ti hàng ngàn t USD và nh hng không nh ti th trng tài chính toàn
cu.
Còn theo mt quan chc M giu tên, vào hôm nay, hai tàu khu trc M ã tin hành hot ng tun tra m bo t do i li Bin ông khi li
gn bãi Vành Khn thuc qun o Trng Sa.
ây là ln th hai M có hành ng thách thc vic Trung Quc có nhng n lc ngn chn hot ng i li t do vùng bin chin lc trong nm
nay. Hi u tháng Mt, tàu khu trc USS McCampbell ca hi quân M cng ã li gn qun o Hoàng Sa (thuc ch quyn ca Vit Nam).
V phn mình, Trung Quc n phng tuyên b ch quyn trên phn ln din tích Bin ông. Bc Kinh cng thng xuyên lên ting ch trích
và có hành ng ngn cn tàu chin M cùng các ng minh hot ng gn nhng hòn o mà Trung Quc n phng tuyên b ch quyn trái
phép.
Trong khi ó, M nhiu ln lên ting khng nh Trung Quc c tình quân s hóa Bin ông thông qua chng trình ci to và xây dng trái
phép o nhân to và sau ó a v khí cng nh binh s ra ây óng quân.
Trung Quc li cho rng, hot ng xây dng ca nc này Bin ông ch nhm mc ích phòng v. Thm chí, Bc Kinh cáo buc M c tình
làm gia tng thêm cng thng Bin ông khi iu ng tàu thuyn và máy bay quân s ti các hòn o mà Trung Quc n phng tuyên b
ch quyn.
V phía Vit Nam, Hà Ni luôn khng nh ch quyn không th tranh cãi i vi hai qun o Hoàng Sa và Trng Sa, ng thi tôn trng hot
ng t do hàng hi và hoan nghênh các hành ng óng góp cho hòa bình, an ninh khu vc ca các quc gia trên Bin ông.
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