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Đô đốc Scott Swift, Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương trong lần ghé thăm Việt Nam hồi cuối năm 2012   

@U.S. Navy 

Vào lúc tình hình Biển Đông đang căng thẳng do Trung Quốc tiến hành bồi đắp, xây đảo nhân 

tạo, tân Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ trấn an các đồng minh rằng Washington 

chuẩn bị sẵn sàng hành động chống lại mối đe dọa của Trung Quốc. 

Theo AP, phát biểu với báo giới, hôm thứ Sáu, 17/07/2015, tại Manila, Philippines, Đô đốc Scott 

Swift, Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ khẳng định, mặc dù Hoa Kỳ cách xa 

vùng Biển Đông 8000 hải lý, nhưng Hải quân Mỹ hiện có bốn chiến hạm tuần duyên hoạt động 

tại các vùng có tranh chấp. Trong thời gian gần đây, Mỹ đã gia tăng các cuộc tập trận với các 

đồng minh ở Thái Bình Dương, bao gồm Nhật Bản, Úc và Philipines. 

Vẫn theo Đô đốc Scott Swift, Hải quân Mỹ rất quan tâm đến việc hiện diện trong khu vực và đẩy 

mạnh các cuộc tập trận chung tại đây, chủ yếu nhằm đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc. Ông 

nói : « Lý do mà mọi người tiếp tục đặt câu hỏi về cam kết và các ý định của Hạm đội Thái Bình 

Dương thực sự phản ánh tình trạng bấp bênh » trong khu vực hiện nay, và « nếu như toàn bộ 

Hải quân Mỹ có hiện diện tại đây, thì mọi người vẫn tiếp tục hỏi : Liệu các vị có điều thêm 

phương tiện nữa hay không ? ». 

Cho dù Hoa Kỳ không tập trung lực lượng quân sự trong khu vực, nhưng Đô đốc Scott Swift tỏ 

ra tin tưởng là Hoa Kỳ vẫn sẵn sàng đối phó với mọi cuộc xung đột có thể xẩy ra. Ông khẳng 



định : « Chúng tôi sẵn sàng và chuẩn bị đối phó với mọi tình huống khẩn cấp mà Tổng thống cho 

rằng cần phải hành động ». 

Việc Bắc Kinh xây dựng các đảo nhân tạo trong vùng quần đảo Trường Sa dã làm cho Hoa Kỳ 

và các đồng minh lo ngại, mặc dù Trung Quốc nhiều lần tuyên bố là các cơ sở này phục vụ các 

hoạt động nhân đạo và các căn cứ quân sự trên đó chỉ mang tính chất phòng thủ. 

Đầu tháng Bẩy, Hải quân Mỹ đã tập trận chung với Singapore ở Biển Đông. Mặc dù nhấn mạnh 

đến sức mạnh quân sự Mỹ, Đô đốc Scott Swift nhắc lại rằng Hoa Kỳ đã nói rõ là không ủng hộ 

việc sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp. 


