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Hoàng Sa là lãnh thổ Trung Cộng? 
Nguyễn Ðạt Thịnh 
 

Tham dự cuộc hội thảo về Biển Ðông tại Hà Nội, học giả thế giới đã phì 
cười vì lập luận của Trung Cộng nói Hoàng Sa là đất Tầu. Giáo sư 
Lokshin G. Mikhailovich, người Nga, kể lại “Khi còn trẻ, là một thông 
dịch viên, tôi có dịp dịch cho một phái đoàn Việt Nam tới thăm Liên Xô 
và, trong một buổi thảo luận có đề cập tới vấn đề Hoàng Sa. Chính sách 
của Trung Quốc lúc đó rất cứng rắn. Họ lấy lý do là qua nghiên cứu 
khảo cổ, họ đã phát hiện xương người Trung Quốc ở các đảo thuộc 
quần đảo này, và do đó, Trung Quốc tuyên bố họ có chủ quyền lịch sử 
tại Hoàng Sa. Trả lời Trung Quốc, nhân viên trong phái đoàn Việt Nam 
khi đó đã bảo họ hãy tới khảo cổ ở gò Đống Đa và các khu vực xung 
quanh Hà Nội, họ sẽ tìm thấy nhiều xương của người Tầu hơn nữa.” 
  
Lokshin G. Mikhailovich 

 
Tiếc là giáo sư Mikhailovich không nói rõ chuyện xẩy ra năm nào, và nguời cầm đầu phái đoàn Việt Cộng lúc đó là 
ai. Tuy nhiên câu chuyện vui của ông cũng giúp những nhà trí thức tham dự hội thảo, kể cả 6 người Tầu, hiểu rõ 
giá trị vu vơ của điều mà người Tầu gọi là “chứng cứ lịch sử.”Cũng đáng khen ông quan Việt Cộng nào lẹ trí trả lời 
Trung Cộng là Gò Ðống Ða cũng có rất nhiều bộ xương lính Tầu, sao Trung Cộng không nhận cả kinh đô Thăng 
Long là của Tầu? 
  

 
Giáo sư Mark J. Valencia (Mỹ), nói trên diễn đàn hội thảo Biển Ðông là 
“Tuyên bố của Trung Quốc về chủ quyền của họ trên Biển Đông rất mập 
mờ. Họ không làm rõ thực ra đường chữ U họ vẽ trên Biển Ðông là gì. 
Khi được đề nghị giải thích về ý nghĩa của đường ranh giới này, là biên 
giới của họ, hay là một giá trị nào khác, họ rất mập mờ bảo ‘có thể thế, 
có thể không’. Nó cũng giống như cách Mỹ trả lời việc có hay không 
chuyện Mỹ giúp Đài Loan trong trường hợp bị Trung Quốc đại lục tấn 
công. Họ cứ để mập mờ, với cách giải thích lửng lơ như vậy, để cố 
gắng thủ lợi tối đa. 
  
Giáo Sư Mark J. Valencia  
 

  
 
 
Giáo sư Ian Townsend-Gault (Canada), cho là các nước không cần phải lo ngại về 
đường lưỡi bò mà Trung Quốc đưa ra gần như bao trọn Biển Đông, vì khi Trung 
Quốc phê chuẩn Công ước Luật Biển của LHQ (UNCLOS), đường lưỡi bò đó trở 
nên không có giá trị vì theo Công ước, chủ quyền quốc gia được tính từ đường cơ 
sở ven biển vươn ra bao nhiêu hải lý đã được qui định rõ. 
  
 
Giáo Sư Ian Townsend-Gault 
 
Hơn nữa đường lưỡi bò mà Trung Quốc vẽ, không được giới luật gia công nhận. 
UNCLOS là một văn bản luật quốc tế hiện đại. Một khi phê chuẩn có nghĩa là Trung 
Quốc phải từ bỏ việc đòi chủ quyền trong đường lưỡi bò. 
  

 
 
Giáo sư Ramses Amer (Thụy Điển), nói, “trong khi Việt Nam có tuyên bố rõ ràng về từng khu vực chủ quyền và 
quyền chủ quyền, cơ sở cho từng tuyên bố đó, có định nghĩa pháp lý rõ ràng cho từng khái niệm trong tuyên bố 
của mình thì tuyên bố của Trung Quốc lại không rõ ràng: từ khu vực tuyên bố chủ quyền tới cơ sở cho tuyên bố 
của họ. 
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Giáo Sư Ramses Amer 
 
Có ý kiến nói rằng về mặt hồ sơ, tư liệu, Trung Quốc có sự chuẩn bị kỹ hơn. Thực 
ra, chỉ có tuyên bố chủ quyền mang tính lịch sử mới có thể chuẩn bị tài liệu giấy tờ. 
Thềm lục địa thì không thể chỉ căn cứ trên văn bản, mà là thực địa. Dù tuyên bố bao 
nhiêu vùng biển thuộc chủ quyền của mình thì đó cũng chỉ là tuyên bố mà thôi. 
Trên thực tế, cũng giống như vấn đề biên giới trên bộ, các bên phải có cách tiếp cận 
chung. Cuối cùng, đó là vấn đề của đàm phán, thảo luận. 
Sẽ là bất khả thi để đi đến đàm phán nếu như Trung Quốc vẫn không làm rõ tuyên 
bố của mình. 
 
 
 

 
 
Daniel Schaeffer  
 
Sau đó, vào những năm 1950, đường ranh giới này lại được chia tách thành 11 đoạn 
và thành đường ranh giới 9 đoạn từ thời Thủ tướng Chu Ân Lai nắm quyền, sau khi 
xóa bỏ 2 đoạn ở khu vực Vịnh Bắc Bộ. 
Điều quan trọng là, thậm chí ngay cả khi đường 9 đoạn này tiếp tục được in trong 
các bản đồ của Trung Quốc, và khi Trung Quốc luôn bảo vệ những gì mà nước này 
đã yêu sách chủ quyền với Biển Đông trong khu vực bao quanh bởi 9 đoạn này, cho 
đến nay, Chính phủ Trung Quốc chưa bao giờ đưa ra bất kì một văn bản pháp lý 
chính thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở khu vực được khoanh bởi 9 đoạn 
này. Chưa bao giờ được giải thích bởi bất kì một cơ quan, tổ chức nào một cách rõ 
ràng, chắc chắn, vì thế, bản đồ này hoàn toàn không hợp lệ. 
 

Trong cuộc hội thảo quốc tế, 6 nhà trí thức Trung Cộng không bênh vực được quan điểm của chính phủ họ; họ 
cũng từ chối không trả lời phỏng vấn của truyền thông, mà lại đem biểu diễn 2 chiến hạm trá hình thành tầu kiểm 
soát ngư nghiệp trên Biển Ðông.   
            
Chính phủ Trung Cộng không chấp nhận thảo luận đa phương, mà chỉ muốn nói chuyện tay đôi với Việt Cộng, 
những kẻ mà họ biết là họ có thể lấn ép. Hy vọng là quan điểm chung của giới trí thức thế giới phủ nhận cái lưỡi 
bò tham ăn của Trung Cộng sẽ gây ảnh hưởng tốt khi vấn đề được thảo luận tại Liên Hiệp Quốc. 
 
Nguyễn Ðạt Thịnh 
 


