Hàng không mẫu hạm Varyag của Trung Quốc dự kiến năm 2012 sẽ được đưa vào huấn luyệ
Thứ tư, 31 Tháng 3 2010 00:00

Mạng Đông phương ngày 29/3 dẫn nguồn từ Mạng hoàn cầu đưa tin, Tư lệnh Thái
Bình Dương của Mỹ Robert Willard ngày 25/3 khi trả lời chất vấn Ủy ban
quân sự Hạ viện Mỹ cho biết, hàng không mẫu hạm Varyag của Trung
Quốc dự kiến năm 2012 sẽ được đưa vào huấn luyện sử dụng.

Hiện nay Trung Quốc đang đẩy nhanh việc hiện đại hóa quân sự trong toàn quân.
Giải phóng quân đang tiếp tục phát triển khả năng tác chiến tàu ngầm và tác chiến
tàu nổi bao gồm cả ở các vùng biển xa bờ biển đại lục
Trung Quốc . Các hạng
mục hiện đại hóa bao gồm cả hệ thống phòng không trên tàu và tên lửa hành trình
chống hạm tốc độ siêu âm. Giải phóng quân cũng đang bố trí ngày càng nhiều hệ
thống tên lửa đất đối không tầm xa đã được nâng cấp SA-20PMU2 ở đối diện Đài
Loan, phát triển và thử tên lửa đạn đạo chống hạm thông thường để đối phó với
hàng không mẫu hạm trên cơ sở tên lửa đạn đạo tầm trung DF-21/CSS-5. Giải
phóng quân cũng tăng cường tần xuất tuần tra trên khu vực biển Đông.
Trung Quốc
luôn duy trì lực lượng hạt nhân bao phủ nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có
Mỹ.
Trung Quốc
tiếp tục tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn khu vực biển Đông, trong đó bao gồm
cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, củng cố địa vị của họ ở khu vực. Hải quân
Trung Quốc
đã tăng cường tần xuất tuần tra ở khu vực này và ngày càng mạnh bạo hơn trong
việc đối đầu với các nước khác trong vùng biển quốc tế và vùng biển đang tranh
chấp. Ngoài ra,
Trung Quốc
còn tuyên bố chủ quyền đối với đảo Điếu Ngư và tranh chấp biên giới với Ấn Độ.
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