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Mỹ tuyên bố sẽ tham chiến nếu Trung 

Quốc gây chiến ở biển Đông 

 
 

Tờ Philstar dẫn lời Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ (NI) tuyên bố: “Mỹ 

sẵn sàng tham chiến để bảo vệ đồng minh nếu Trung Quốc gây chiến tranh ở 

Biển Đông”. 
Ông James Clapper cho rằng việc Trung Quốc đang tỏ ra hung hãn trong việc 

tranh giành lãnh hải ở khu vực Đông Á đang gây ra mối quan ngại rất lớn đối 

với các nước trong khu vực. 

“Việc Trung Quốc đang tăng cường sức mạnh quân sự trong khu vực, rõ ràng 

đã nhắm đến việc họ đang muốn xem khả năng quân sự thực sự của Mỹ như 

thế nào” – Giám đốc NI nhận định trong phiên trả lời chất vấn của báo chí 

xung quanh những hành động gần đây của Trung Quốc tại Biển Đông. 

Cuộc chất vấn xoay quanh các vấn đề Washington đang lo ngại trước các hành 

vi hiện đại hóa quân đội nhằm thách thức vai trò của Mỹ tồn tại trong nhiều 

thập kỷ qua tại châu Á – Thái Bình Dương. Mỹ có khả năng sẽ bị kéo vào cuộc 

chiến một khi xung đột xảy ra giữa Trung Quốc và các đồng minh trong hiệp 

ước của Mỹ. 

Clapper cũng nhận định rằng Trung Quốc rất lo ngại trước sự bám trụ của Mỹ 

tại châu Á – chính quyền của ông Obama đang nỗ lực đẩy mạnh sự hiện diện 

quân sự, ngoại giao và kinh tế tại đây – và xem đó như là một nỗ lực trong 

chính sách ngăn chặn. 

“Họ gây sự vì cho rằng lãnh thổ đó hiển nhiên là của họ” – Clapper nói, và thêm 

rằng những hòn đảo tranh chấp là nguồn năng lượng giàu có ở Biển |Đông và 

đây chắc chắn là mấu chốt của cuộc xung đột. 
Nhân vật hàng đầu của đảng Dân chủ tại NI – nghị sĩ "Dutch" Ruppersberger, 

mô tả việc Trung Quốc đơn phương đưa ra Vùng nhận diện phòng thủ trên 
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không ở Biển Đông, bao trùm cả các quần đảo đang chịu sự kiểm soát của 

Nhật, là “hành vi gây rối bằng bạo lực”, “cướp đất” và sỉ nhục luật pháp quốc 

tế. 

Trong khi đó, quan chức ngoại giao Mỹ đứng đầu khu vực Đông Á đã khuyến 

cáo Trung Quốc không được đưa ra tuyên bố vùng nhận diện tương tự trên 

vùng biển của các nước Đông Nam Á. Trợ lý ngoại trưởng Mỹ - Daniel Russel 

cũng nhấn mạnh các yêu sách về lãnh thổ của Trung Quốc cần phải tuân theo 

luật pháp quốc tế thay vì tự đưa ra quyền tài phán của mình. 
“Không ai có quyền tài phán mà tất cả phải tuân thủ luật pháp quốc tế. Các 

nước trong khu vực và cả thế giới muốn thấy Trung Quốc phải tham gia và 

đóng góp cho hệ thống quốc tế bằng việc tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng 

quyền của các quốc gia khác, phải chấp nhận luật lệ trong trạng thái không bị ép 

buộc” – Russel nói. 
 

Ông Clapper bình luận rằng các nỗ lực hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc 

đang vươn rộng đến tất cả các binh chủng, kể cả trong không gian lẫn chiến 

tranh mạng. Ông dự đoán rằng Trung Quốc đang nuôi tham vọng làm bá chủ 

toàn cầu. 

Hôm thứ ba, báo chí Trung Quốc đưa tin 3 tàu chiến nước này đang tiến hành 

tập trận ở vùng biển Ấn Độ Dương nhằm chứng tỏ cho thế giới biết khả năng 

tác chiến xa bờ của lực lượng này. 
 

Nguồn: Đáp Lời Sông Núi 

 

Chuyển đến; NgườiViệtGốcỚt 

Ngày 9/1/4893 – Giáp Ngọ  (8/2/2014) 
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Lời Bàn 

 
         Không biết ông James Clapper tuyên bố như vậy để vuốt ve ai? . 

Thật tình thì ai cũng biết con bồ câu Obama nay đã thành con gà 
Obama (Obama is a chicken), nói theo tiếng Việt thì Obama là con 
thỏ.!  Bọn Hán tặc bắt mạch đúng Obama nên hung hăng và hách 
dịch ở Á châu. 

        Bọn Hán tặc chỉ hù dọa bằng cách phô trương sức mạnh quân sự 
thôi, chứ chẳng thèm đánh ai hết và chẳng ai dám đánh Hán tặc ?!. 

http://www.vietnamvanhien.net/
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Chỉ đè đầu, đè cổ tập đòn Hán nô tại Hà Nội  là đạt yêu cầu!.  
 
       Rồi đây mọi chuyện sẽ được coi là đã rồi và ai muốn gì thì đàm 

phán song phương ! Đây là chiến thuật tất thắng của Hán tặc. 
 
      Tư bản Mỹ chỉ biết yêu đô la mà chẳng có yêu nước và tình nghiã 

hay trung thành với đồng minh gì hết!. Đại công ty Apple không 
thèm tạo công ăn việc làm cho dân Mỹ mà tạo việc làm cho hơn 40 
ngàn dân Hán thì đã rõ quá phải không? Năm 1972 Richard Nixon 
đi Bắc Kinh và bán đứng VNCH cũng chỉ vì quyền lợi cuả tư bản 
Mỹ!. 

 
       James Clapper ơi ! Chớ có bày trò đánh võ mồm và bịp chẳng ai lạ 

gì !  Barack Obama is a chicken and you too James Clapper ! 
        
      Nam Phong   
 
      Kính mời quý độc giả bình luận về đề tài nầy và mang lên đây để 

chia sẻ cùng độc giả,  Xin vui lòng email:  
namphongvnvh@gmail.com 

 

 


