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Trung Quốc đưa tên lửa đến đảo Phú Lâm 

 

Hãng tin Mỹ Fox News dẫn hình ảnh vệ tinh mới nhất cho biết quân đội Trung 

Quốc đã triển khai một hệ thống tên lửa đất – đối – không tiên tiến ở đảo Phú 

Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam (bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm 

đóng và kiểm soát trái phép từ năm 1974). 

 

Hỉnh ảnh vệ tinh ghi nhận: Ngày 3/2/2016, bờ biển còn trống vắng, đến ngày 14/2/2016, tên lửa đã 

xuất hiện trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam 

Các ảnh vệ tinh trên do hãng ImageSat International (ISI) chụp, cho thấy 8 bệ phóng tên lửa đất 

- đối - không cùng với một hệ thống radar đã được Trung Quốc triển khai trái phép đến đảo Phú 

Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. 

Theo Fox News, một quan chức Mỹ đã xác nhận tính chính xác của các bức ảnh vệ tinh nói trên. 

Vị quan chức này cho hay, hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã triển khai hệ thống 

phòng không HQ-9 trên đảo Phú Lâm. Hệ thống phòng không này gần giống với hệ thống tên 

lửa S-300 của Nga và có phạm vi hoạt động khoảng 200 km, sẽ đặt ra mối đe dọa cho bất kỳ 

máy bay nào, kể cả dân sự và quân sự bay gần đó. 

Trong khi đó, phản ứng trước thông tin của Fox News đưa ra, người phát ngôn Lầu Năm Góc 

Bill Urban không khẳng định, cũng không phủ nhận thông tin này. 

“Tuy tôi không thể bình luận về những vấn đề liên quan đến tình báo, nhưng tôi khẳng định 

chúng tôi đang theo dõi tình hình rất chặt chẽ”, Reuters dẫn lời ông Urban nói. 

Thông tin Trung Quốc triển khai tên lửa đến đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt 

Nam được loan báo trong khi Tổng thống Mỹ Barack Obama và các nhà lãnh đạo ASEAN vừa 
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kết thúc ngày họp đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh mang tính lịch sử ở Sunnylands, California 

(Mỹ), với trọng tâm là vấn đề Biển Đông và hợp tác thương mại. 

Tại hội nghị, Tổng thống Obama đã nhấn mạnh rằng, Mỹ sẽ tìm cách xây dựng một phương 

pháp tiếp cận thống nhất để đảm bảo an ninh hàng hải. 

“Ở đây, tại hội nghị thượng đỉnh này, chúng ta có thể tiến tầm nhìn chung về một trật tự khu vực 

nơi mà luật pháp quốc tế và các chỉ tiêu, bao gồm tự do hàng hải, được tôn trọng và là nơi tranh 

chấp được giải quyết thông qua hòa bình” - ông Obama tuyên bố trong diễn văn khai mạc hội 

nghị thượng đỉnh đầu tiên với ASEAN do Mỹ đăng cai tổ chức. 

Phát biểu trong một cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh nói trên, Tổng thống Obama cho biết 

ông và các nhà lãnh đạo Đông Nam Á thảo luận về sự cần thiết phải giảm bớt căng thẳng ở Biển 

Đông và họ đồng ý rằng, bất kỳ tranh chấp lãnh thổ nào cũng cần được giải quyết một cách hòa 

bình và thông qua các biện pháp pháp lý. 

Việc Trung Quốc triển khai tên lửa ở đảo Phú Lâm là động thái mới nhất xâm phạm chủ quyền 

không thể tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, đồng thời tiếp tục là một trong 

những hành động phi pháp của Trung Quốc đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, 

thách thức luật pháp và dư luận quốc tế. 

Trước đó, vào ngày 7/2, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin một máy bay 

dân sự cất cánh từ đảo Hải Nam rồi đáp trái phép xuống đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng 

Sa của Việt Nam. Đây là chuyến bay dân dụng đầu tiên tới đảo Phú Lâm, sau khi Bắc Kinh nâng 

cấp sân bay trên đảo. Phú Lâm là trung tâm hành chính của cái gọi là “thành phố Tam Sa” do 

Trung Quốc thành lập trái phép, bất chấp sự phản đối của Việt Nam và dư luận quốc tế. 

Cuối tuần trước, tạp chí The Diplomat (Nhật) đã đưa tin Trung Quốc đang xây dựng một cơ sở 

máy bay trực thăng tại đảo Quang Hòa, cũng thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ khi đó đã trả lời yêu cầu bình luận của The Diplomat về thông 

tin trên rằng: Mỹ kêu gọi tất cả các bên yêu sách ở Biển Đôngngừng xây dựng và quân sự hóa 

khu vực. 
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