
Tàu chiến Mỹ áp sát đảo TQ bồi đắp ở Trường Sa 

BBC, 10-26-2015 

 
Hoa Kỳ đã hoàn tất chuyến tuần tiễu ngắn áp sát các đảo nhân tạo Trung Quốc xây tại Biển Đông 

trong khi Bắc Kinh nói Washington nên nghĩ lại. 

Tàu khu trục USS Lassen vào hôm 27/10 đã vào trong khu vực biển 12 hải lý mà Trung Quốc tuyên 

bố chủ quyền tại bãi Vành Khăn và Subi ở Trường Sa. 

Điều này đánh dấu sự khởi đầu cho một loạt động thái thách thức trước việc Bắc Kinh tuyên bố chủ 

quyền tại một trong các tuyến đường biển đông tàu bè đi lại nhất trên thế giới. 

Hiện chưa rõ giới chức Trung Quốc có được thông báo về các kế hoạch của Hoa Kỳ hay không. 

Trung Quốc nói họ đang kiểm chứng liệu hoạt động này đã diễn ra hay chưa. 

Nếu đúng là đã xảy ra, chúng tôi khuyên Hoa Kỳ nghĩ lại và trước khi hành động, đừng hành động 

một cách mù quáng hoặc gây rắc rối một cách vô íchVương Nghị,Ngoại trưởng Trung Quốc  

Một người phát ngôn Đại Sứ quán Trung Quốc tại Washington trước đó nói tự do đi lại trên biển 

"không nên được dùng để phô trương sức mạnh và gây phương hại tới chủ quyền và an ninh của các 

nước khác". 

Trung Quốc gần đây nói "không bao giờ cho phép bất cứ nước nào" xâm phạm vùng biển và không 

phận của họ sau khi Hoa Kỳ tuyên bố sẽ điều tàu và phi cơ "tới bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho 

phép" và vào thời điểm mà Hoa Kỳ lựa chọn. 

Trước đó tin cho hay Hải quân Mỹ có khả năng điều phi cơ do thám P-8A và P-3 hộ tống khu trục 

hạm USS Lassen. 



Các chuyến tuần tiễu bổ sung sẽ được tiến hành trong những tuần tới và cũng có thể được tiến hành 

xung quanh các cơ sở mà Việt Nam và Philippines xây tại Trường Sa, một quan chức quốc phòng 

Mỹ ẩn danh nói với Reuters. 

Theo Công ước LHQ về Luật Biển, giới hạn 12 hải lý không được áp dụng xung quanh các đảo 

nhân tạo được xây trên các bãi đá ngầm. 

Bốn trong số bảy bãi đá Trung Quốc xây cất trong vòng hai năm qua bị hoàn toàn ngập nước lúc 

thủy triều lên trước khi thi công xây dựng, giới học giả luật được nhà báo Greg Torode của Reuters 

dẫn lời. 

'Tuần tiễu thường xuyên' 

Bonnie Glaser, một chuyên gia an ninh tại viện nghiên cứu CSIS ở Hoa Kỳ nói việc tuần tiễu của 

Hoa Kỳ nhiều khả năng sẽ diễn ra thường xuyên vì hải quân Mỹ muốn đảm bảo rằng họ không bị 

cấm cửa tại khu vực này. 

"Tôi biết là Hoa Kỳ không muốn thấy như vậy. Không ai muốn cho Trung Quốc có khu vực cấm đi 

lại mới cả.” 

Tin Hoa Kỳ điều tàu chiến vào khu vực có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông được một loại các 

báo trong khu vực và quốc tế đưa tin trong đó có CNN của Hoa Kỳ, Kyodo News của Nhật, The 

Guardian của Anh. 

Truyền thông tại Việt Nam trong đó có Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Thủ đô và 

vnxpress cũng đã chạy tin này. 

Ngoại trưởng Hoa Kỳ gần đây nói sẽ không chấp nhận các giới hạn tự do hàng hải và hàng không 

tại khu vực Biển Đông. 

Thông điệp được đưa ra trong khuôn khổ họp cấp ngoại trưởng Hoa Kỳ và khối Asean tại New 

York. 

Không đề cập tới tên của bất kỳ nước nào đang tạo ra thách thức, ông Kerry nói: 

“Tôi nói rõ thế này. Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận việc giới hạn tự do hàng hải và hàng không và 

những việc sử dụng biển vào các mục đích hợp pháp khác. 

“Bất kể đó là tàu chiến lớn hay là một chiếc thuyền đánh cá nhỏ, nguyên tắc là rất rõ ràng: quyền 

của tất cả các nước phải được tôn trọng". 

Tàu khu trục USS Lassen được điều tới Biển Đông từ căn cứ Yokosuka, Nhật Bản. Tàu này từng do 

Hạm trưởng Lê Bá Hùng chỉ huy (04/2009- 12/2010) và đã ghé thăm Đà Nẵng vào tháng 11/2009. 

"Người dân VN mong muốn Mỹ tiến vào biển đông của VN để ngăn chặn sự bành trướng của TQ", 

Thành Nguyễn bình luận trên Facebook của BBC tiếng Việt. Trong khi đó Nguyễn Hòa nhận xét: 

"Ngư dân VN có thể an tâm đánh bắt trên vùng biển của mình rồi." 

 

http://www.reuters.com/article/2015/10/24/us-southchinasea-usa-patrols-china-idUSKCN0SI04Y20151024
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'Dễ mất ổn định' 

Tại Quốc hội, ngày 22/10, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã phát biểu về tình hình quốc phòng, an 

ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia trong đó có đề cập tới điều ông gọi là "các nước lớn" mặc dù 

không nêu tên đó là nước nào. 

“Ở khu vực Đông Nam Á, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đang tăng lên, diễn ra việc tập 

hợp lực lượng, lôi kéo các nước nhỏ, nếu xử lý không khéo có thể dẫn đến mất ổn định. 

“Trong hội nhập quốc tế và đối ngoại quân sự, chúng ta luôn luôn giữ vững đường lối đối ngoại độc 

lập tự chủ. 

“Độc lập tự chủ là nguyên tắc vô cùng quan trọng, vì nếu nhận thức lệch lạc, đứng về phía nước lớn 

này mà quay lưng vào nước lớn khác sẽ dẫn đến những hệ quả phức tạp cho đất nước,” ông Phùng 

Quang Thanh phát biểu. 

Trong cuộc phỏng vấn với Hồng Nga, BBC Việt Ngữ, bên lề Đối thoại Shangri-La ở Singapore diễn 

ra hai ngày 30-31/5, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng nói "Tình hình càng 

căng thẳng thì càng phải giữ độc lập, tự chủ. Đó là nguyên tắc nhất quán của Việt Nam." 

Ông Vịnh cũng bác bỏ khả năng Việt Nam tham gia liên minh quân sự với bất cứ quốc gia nào. 
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