Việt Nam cần điều chỉnh lại chiến lược biển Đông.
Những sôi động đã tạm lắng xuống sau nhiều tuần xôn xao trong dư luận Việt Nam, sau vụ
chiếc tàu Bình Minh II bị tàu hải giám của TQ cắt cáp dò địa chấn trong vùng biển thuộc hải
phận kinh tế độc quyền của Việt Nam vào cuối tháng 5 năm 2011. Người Việt Nam nào cũng
phẫn nộ và cảm thấy bị xúc phạm vì địa điểm của chiếc tàu Bình Minh lúc bị cắt cáp, hay việc
chiếc tàu Viking 2 bị cản trở hoạt động, đều nằm sâu trong vùng kinh tế độc quyền của VN
(ZEE), chỉ cách đường cơ bản của VN khoảng hơn 100 hải lý. Hành động của Trung Quốc
trước mắt mọi người Việt Nam là một hành động ngang ngược, gây hấn, vi phạm luật biển
1982, theo như tuyên bố của phát ngôn nhân bộ Ngoại Giao VN : TQ « vi phạm Công ước
Luật Biển năm 1982 của Liên Hiệp Quốc, trái với tinh thần và lời văn của Tuyên bố về cách
ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) ký giữa ASEAN và TQ năm 2002 cũng như nhận
thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước VN và TQ ».
Nhưng phía Trung Quốc, theo các phát ngôn nhân của nước này, đáp trả tố cáo của VN, ngoài
luận điệu cố hữu là « “Trung Quốc có chủ quyền không tranh cãi với quần đảo Trường Sa và
vùng biển chung quanh » thì còn có thêm các luận điểm : « Những gì mà các cơ quan liên
quan của Trung Quốc đã làm là các hoạt động giám sát và thực thi luật pháp hoàn toàn bình
thường ở khu vực biển thuộc thẩm quyền tài phán của Trung Quốc ». Họ làm như các vùng
biển thuộc vùng ZEE của VN là thuộc về Trung Quốc. Một tuyên bố khác hoàn toàn mới :
« Lập trường của Trung Quốc về Biển Đông là rõ ràng và nhất quán. Chúng tôi phản đối các
hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam, vì tổn hại đến lợi ích và quyền lợi pháp lý của
Trung Quốc tại Biển Đông, và vi phạm thỏa thuận chung mà hai nước đã đạt được trên vấn đề
này ». Mới là vì lần đầu tiên phía TQ cho biết VN và TQ đã có những « thỏa thuận » đã đạt
được trên vùng biển thuộc vùng kinh tế độc quyền của VN. Phía VN đính chánh rằng VN
không có « thỏa thuận » nào về vấn đề này với TQ cả.
Những ngày qua thái độ của Trung Quốc trên trường quốc tế càng thêm cứng rắn, với những
tuyên bố chính thức đe dọa sẽ dùng vũ lực nếu thấy cần thiết để « tự vệ » và cũng để « giải
phóng » các đảo đã bị nước ngoài chiếm đóng trái phép về với đất mẹ. Thời điểm sao thật
giống những ngày trước biến cố Hoàng Sa vào tháng giêng 1974 và biến cố Trường Sa năm
1988. Trong lúc dư luận quốc tế thì không một nước nào, ngoại trừ Phi, là nước có cùng cảnh
ngộ với VN, có lời tuyên bố hay chỉ trích về hành vi Trung Quốc. Phía Hoa Kỳ vẫn giữ thái
độ cũ, qua bản thông cáo chung Việt-Mỹ ngày 18-6 : « Tất cả các tranh chấp lãnh thổ ở Biển
Đông cần phải được giải quyết thông qua tiến trình hợp tác ngoại giao, không sử dụng vũ
lực… việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do lưu thông hàng hải tại Biển Đông là lợi
ích chung của cộng đồng quốc tế », không khác nội dung của Tuyên bố ứng xử DOC 2002, ở
điều 3 và 4, mà bản tuyên bố này, ai cũng biết, nó chỉ có giá trị một tờ giấy vụn vì không
nước nào tôn trọng.
Bóng của TQ đang đè lên VN một cách nặng nề. Những « bức xúc » tình cảm đã lắng xuống.
Thời gian hiện nay phải dành cho lý trí. Đây là lúc phía Việt Nam cần xét lại chiến lược về
biển Đông, nếu cần thiết phải điều chỉnh lại, để các biến cố HS tháng giêng năm 1974 hay TS
tháng 3-4 năm 1988 không lặp lại.
1/ Thử giải mã chiến luợc biển Đông của Việt Nam.
Ở đây sẽ không nói đến các vấn đề phát triển kinh tế liên quan đến biển Đông mà chỉ nói về
chính sách hay phương án giải quyết tranh chấp biển Đông của VN hôm nay.

Chính sách giải quyết biển Đông của VN có lẽ đã thành hình song song với việc phân định
vịnh Bắc Việt qua việc quyết định lựa chọn qui chế về hiệu lực các đảo trong vịnh.
Ở vịnh Bắc Việt, Việt Nam có chủ quyền ở hai đảo Bạch Long Vĩ và đảo Cồn Cỏ, có diện tích
khoảng trên dưới 2 km², có dân cư sinh sống và có một nền kinh tế tự túc. Chiếu theo điều
1211 của Luật quốc tế về Biển 1982 thì các đảo này phải có lãnh hải, vùng kinh tế độc quyền
và thềm lục địa tương tự như đối với đất liền. Nhưng việc phân định vịnh Bắc Việt năm 2000
đã không dành cho các đảo này hiệu lực đáng lẽ phải có theo như luật quốc tế. Các đảo này
chỉ có một hiệu lực không đáng kể.
Chấp nhận sự thiệt thòi ở hai đảo Bạch Long Vĩ và Cồn Cỏ là VN đã cố ý tạo một tiền lệ cho
việc xác định hiệu lực các đảo thuộc HS và TS trong biển Đông. Vì các đảo thuộc HS và TS
rất nhỏ, nhỏ hơn cả đảo Bạch Long Vĩ và Cồn Cỏ. Nếu hai đảo Bạch Long Vĩ và Cồn Cỏ
không được hưởng qui chế « đảo » theo điều 121 của Luật quốc tế về Biển thì các đảo HS và
TS cũng sẽ không có hiệu lực. Các đảo thuộc HS và TS sẽ được tính theo điều 121 khoản 3,
tức được xem như là các đảo đá không có người sinh sống và không có nền kinh tế tự túc.
Theo một bài báo của tác giả Việt Long (thuộc Đại Học Quốc gia Hà Nội)2, thì lập trường của
Việt Nam gồm 4 điểm, nguyên văn 3 điểm liên quan như sau: 1) Việt Nam được quyền có
thềm lục địa và đặc quyền kinh tế riêng từ đất liền Việt Nam không có tranh chấp, tách biệt
với các vùng biển hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, 2) Hai quần đảo thuộc chủ quyền
Việt Nam, 3) vùng biển của các đảo trong hai quần đảo được xác định theo Công ước luật
biển năm 1982, cụ thể theo điều 121.3. Các đảo thuộc hai quần đảo này nếu có thềm lục địa
và đặc quyền kinh tế thì cũng là những vùng biển hạn chế không thể có đầy đủ hiệu lực trong
phân định như từ lãnh thổ đất liền, phù hợp nguyên tắc "đất thống trị biển"
Như thế, phương hướng giải quyết của Việt Nam về biển Đông có nhiều phần trùng hợp với
hai lý thuyết : 1/ của tổ hợp luật sư Hoa Kỳ cố vấn cho VN đầu thập niên 90 qua vụ tranh
chấp với Trung Quốc tại vùng Tư Chính (là vùng mà hiện nay xảy ra biến cố tàu Viking2).
Theo đó bãi Tư Chính nằm trên thềm lục địa của VN, do đó không liên quan gì đến các đảo
TS. Đây cũng là chủ trương thứ 1 của VN theo bài báo dẫn trên. 2/ lý thuyết của các học giả
Mark J. Valencia, John M. Vandyke và Noel A. Ludwig trong cuốn Sharing the resouces of
the South China Sea, được dịch sang tiếng Việt là « Chia sẻ tài nguyên ở biển Nam Trung
Hoa » từ năm 1995. Sách này đề nghị một số phương pháp giải quyết, nhưng cách nào cũng
đem thiệt hại cho VN, chỉ ít hay nhiều. VN lựa chọn cách theo đó việc phân chia vùng biển
đặt trên căn bản không tính hiệu lực các đảo TS. Nhưng theo phương pháp này thì hiệu lực
các đảo HS thì sẽ ra sao ? Theo ý kiến các học giả này này, TQ được công nhận chủ quyền ở
HS và các đảo tại đây có đầy đủ hiệu lực.
Bản đồ phân bổ các vùng biển cho các nước, theo phương án này, có dạng như sau :
Lập trường của VN hôm nay vì thế đi ngược lại lập trường của mình lúc trước đây, theo các
tuyên bố năm 1987, mà điều này chưa chắc có lợi cho VN.
2/ Việt Nam định hướng sai chiến lược.
Quyết định của Việt Nam về qui chế các đảo là một quyết định sai về chiến lược. Nó có thể
đem lại nhiều thiệt hại cho VN tại biển Đông. Nó đã gây thiệt hại cho VN không nhỏ trong
Vịnh Bắc Việt.

Quyết định này đã làm mất hoàn toàn các vùng biển ZEE của các đảo HS và TS theo qui định
của điều 121 của Luật biển 1982 mà theo lẽ VN được hưởng. VN có chủ quyền không thể
tranh cãi tại hai quần đảo này. Việt Nam chủ trương các đảo thuộc HS và TS là các đảo đá,
không phù hợp cho người sinh sống và có một nền kinh tế tự túc. Thực tế hiện nay cho thấy
chủ trương của VN là không đúng, vì ở các đảo có người sinh sống khá đông, nhiều đảo có
phi trường, có nhà máy phát điện sử dụng năng lượng nhật quang, có tiềm năng khai thác du
lịch, các mỏ dầu khí… do đó hiển nhiên có một nền kinh tế tự túc.
Lập trường của VN về qui chế các đảo ở biển Đông thay đổi 180° là thỏa mãn yêu sách của
các nước ASEAN như Nam Dương và Mã Lai. Nam Dương dĩ nhiên không muốn các đảo TS
có hiệu lực, vì nếu không sẽ tạo vùng chồng lấn với vùng biển của nước này. Mã Lai cũng có
chung hoàn cảnh với Nam Dương. Một số đảo TS thì nằm trên thềm lục địa của nước này.
Việc các đảo ở TS và HS có hiệu lực hay không là do cách diễn giải điều 121 của bộ Luật
biển. Nước nào không có chủ quyền thì chủ trương các đảo này là đảo đá. Các nước có chủ
quyền thì chủ trương các đảo này là « đảo », đúng theo qui định của Luật biển 1982, tức các
đảo này có lãnh hải, vùng ZEE và thềm lục địa y như qui chế ở đất liền. Tuyên bố năm 1977
của VN về các lô dầu khí là chủ trương các đảo HS và TS theo qui chế « đảo » theo điều 121.
Nhưng khi việc diễn giải một điều ước trong bộ Luật biển giữa hai nước có mâu thuẫn, chiếu
theo điều 286 của luật biển 1982, nếu tranh chấp không thể giải quyết bằng thuơng thuyết, các
bên liên quan có thể đưa ra một trọng tài để xét xử. Các trọng tài có thẩm quyền giải thích các
điều ước thường là tòa Án Quốc Tế (CIJ) hay là Tòa Án Quốc Tế về biển. Do đó, các giải
thích về ý nghĩa của các học giả về điều 121 chỉ thuần túy là một « ý kiến ». Trên thực tế, theo
tập quán quốc tế hay theo quan điểm các nước Pháp hay Nhật, thì các đảo nhỏ (thậm chí nhỏ
hơn các đảo TS và HS) vẫn có đầy đủ qui chế về lãnh hải, vùng kinh tế độc quyền và thềm lục
địa 200 hải lý như đất liền. Một số học giả Hoa Kỳ, như ông M. Valencia, qua các bài tham
luận gần đây, cũng có ý kiến này về hiệu lực các đảo ở TS. Quan điểm của Hoa Kỳ về việc
này thì không rõ ràng, từ năm 1995 đến nay lập trường này không thay đổi. Họ không có ý
kiến về hiệu lực các đảo. Hoa Kỳ chỉ quan tâm khi nào các yêu sách về biển đảo của các nước
ảnh hưởng đến hoạt động trên đại dương của họ hoặc trái luật pháp quốc tế.
Phía Phi Luật Tân, theo bộ Luật SB 2699 về qui chế các đảo TS, theo đó các đảo ở đây được
hưởng qui chế « islands », tức các « đảo » theo đúng tiêu chuẩn của « đảo », theo hình đính
kèm, không phải là « đá, rock », theo khoản 3 của điều 121, như VN lựa chọn.
Lập trường của VN đã làm hài lòng tất cả các nước tranh chấp, kể cả Trung Quốc. Nhưng các
nước này có chia sẻ lập trường của VN hay không thì là việc khác. Trước mắt Phi đã tuyên bố
khác với VN rằng các đảo này có hiệu lực theo qui chế « đảo ». Riêng Trung Quốc, họ luôn
tuyên bố rằng các đảo này có hiệu lực (chủ quyền không thể tranh cãi của TQ tại HS và TS và
các vùng biển chung quanh). Việt Nam có thể tự chọn qui chế cho các đảo thuộc chủ quyền
của mình nhưng không thể áp đặt chủ trương này cho các nước khác. Qua vụ Bình Minh 2 và
Viking 2 đã cho thấy TQ đòi hỏi chủ quyền của họ ngay trên thềm lục địa thuộc vùng ZEE
của VN. Đòi hỏi này có thể dựa trên nhiều lý do, trong đó vấn đề chồng lấn thềm lục địa và
vùng biển ZEE do hiệu lực các đảo HS và TS là điều phải nghĩ đến.
Vì thế, cốt lõi của vấn đề không phải là việc lựa chọn hiệu lực các đảo mà là việc giải quyết
tranh chấp về chủ quyền các đảo. VN có thể có lựa chọn khoản 3 điều 121về qui chế các đảo
đá nhưng việc này không hề đem lại lợi lộc gì cho VN, ngoài việc đánh mất quyền lợi chính
đáng của mình. Trong khi vẫn bị TQ đe dọa, ngày càng tăng thêm cường độ bạo lực.

Sự hy sinh quyền lợi của VN qua việc lựa chọn hiệu lực các đảo đã không tạo được sự ủng hộ
trong khối ASEAN. Các nước ASEAN vẫn không ủng hộ lập trường VN, kể cả các nước đã
được VN thỏa mãn như Nam Dương, Mã Lai. Hiện nay các nước trong khối này đã bị TQ chi
phối về kinh tế. Trong 6 tháng đầu năm 2010, TQ nhập khẩu từ ASEAN 71,9 tỉ US$ và xuất
khẩu vào đây 64,6 tỉ US$, thâm thủng mậu dịch 7,3 tỉ. Trong khi đối với VN, cũng là một
nước thuộc ASEAN, nhưng VN thâm thủng kinh niên, luôn nhập siêu từ phía TQ. Các nước
trong ASEAN đều hưởng lợi từ TQ, nhất là Mã Lai, ngoại trừ VN. Nếu có đụng độ với TQ tại
các đảo TS thì VN sẽ phải đối phó một mình.
Tệ hơn, như trên đã viết, vấn đề hiệu lực các đảo theo điều 121 có thể phân xử bằng một trọng
tài quốc tế. Bởi vì, nếu các bên tranh chấp có những cách diễn giải đối nghịch nhau về một
điều ước trong bộ Luật biển 1982, thì cơ quan có thẩm quyền giải thích các điều ước của bộ
luật này là một trọng tài quốc tế (theo điều 286). Mặt khác, việc giải thích ý nghĩa của các
điều luật sẽ đưa đến việc phân định biển, vì đây là hệ quả trực tiếp của việc giải thích ý nghĩa
(hay hiệu lực) của các điều ước. Mà việc phân định biển chỉ có thể xảy ra nếu chủ quyền các
đảo được xác định3. Theo vụ án CIJ ngày 8 tháng 10 năm 2007 về vụ tranh chấp vùng biển
giữa hai nước Nicaragua và Honduras, tòa án Quốc Tế có thẩm quyền, không chỉ phân xử
tranh chấp về phân định vùng biển, mà còn có thẩm quyền phân xử về chủ quyền các đảo có
tranh chấp.
Việt Nam có thể đưa ra Tòa án quốc tế về Biển để khiếu nại do việc hai bên Việt-Trung có ý
kiến đối nghịch nhau về cách diễn giải ở điều 121qui chế các đảo. VN cũng có thể đưa ra CIJ
để giải thích về hiệu lực các điều ước theo bộ Luận biển 1982 đồng thời giải quyết tranh chấp
vùng biển đến từ sự chồng lấn vùng biển và thềm lục địa do hiệu lực các đảo và bờ biển trên
đất liền. Để phân xử, CIJ bắt buộc phải giải quyết trước tiên là vấn đề tranh chấp chủ quyền
(tương tự vụ Nicaragua-Honduras tại CIJ ngày 8 tháng 10 năm 2007). Mặt khác, theo thông lệ
quốc tế, một tòa án đặc biệt có thể được thành lập, nếu tình hình an ninh khu vực bị đe dọa,
theo như ý kiến của ông Lý Quang Diệu gần đây, nhằm phân xử các vấn đề tranh chấp trong
biển Đông. Tất cả các giải pháp này đều có lợi cho VN.
Sự lựa chọn của VN về hiệu lực các đảo như thế là một thất bại về chiến lược (cho đất nước
và dân tộc VN), nhưng có thể là một lối thoát cho đảng CSVN để tránh việc đối diện với các
hứa hẹn (nếu có) của các lãnh đạo của đảng này đối với TQ. Nhưng thực tế cho thấy, không
thể « thất hứa » với TQ một cách đơn giản như vậy được.
3/ Nguyên nhân của sự lựa chọn sai lầm chiến lược.
Sự lựa chọn của VN về hiệu lực các đảo ắt phải có lý do. Nói một cách nôm na, không ai tự
chặt tay, chặt chân của mình như thế ! Lý do đó là gì ?
Người ta có thể cho rằng là do các thỏa thuận đã được ký kết giữa các cấp lãnh đạo hai đảng
cộng sản VN và TQ.
Công hàm của ông Phạm Văn Đồng chắc chắn là một lý do quan trọng. Hiệu lực của công
hàm này có thể làm cho VN mất trọn HS và TS cũng như 80% biển Đông, nếu việc này đưa ra
một trọng tài quốc tế (sẽ nói ở dưới).
Sự lựa chọn của VN như thế nhằm hóa giải hiệu lực của công hàm này. Thực tế cho thấy việc
này đã thất bại. Phía TQ (hoạc Phi Luật Tân) có quyền có ý kiến khác VN về hiệu lực các

đảo. Các động thái của TQ từ những năm gần đây như cấm biển, bắt bớ ngư dân VN, cho tàu
hải giám đi tuần hành khắp hầu như vùng biển Đông, cho hải quân tập trận v.v… cho thấy sự
lựa chọn của họ về hiệu lực các đảo HS và TS. Sự lựa chọn của VN không hề có ảnh hưởng
đến quyết định của TQ.
Lý do thứ hai, trong các tuyên bố của TQ gần đây, đáng chú ý là nội dung câu : « Chúng tôi
phản đối các hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam, vì tổn hại đến lợi ích và quyền lợi
pháp lý của Trung Quốc tại Biển Đông, và vi phạm thỏa thuận chung mà hai nước đã đạt được
trên vấn đề này. »
Điều mới ở đây, nếu tuyên bố của TQ là đúng, lãnh đạo hai nước VN và TQ đã có những thỏa
thuận về biển Đông trong quá khứ.
Thỏa thuận ở đây là thỏa thuận nào ? nội dung ra sao ?
Dĩ nhiên phía VN phản đối, cho rằng không có cam kết hay thỏa thuận nào. Việc này có thể
trấn an được một số người ở VN, nhưng không thuyết phục được dư luận quốc tế. Bởi vì ai
cũng biết, trong một đất nước độc tài, toàn trị như VN và TQ hiện nay, chưa bao giờ các nhà
nước này nói « sự thật ». Các thỏa thuận, nếu có, là thỏa thuận được ký kết giữa chóp bu của
hai đảng cộng sản, là các « mật ước », do đó không công bố. Nhưng không vì vậy mà nó
không có hiệu lực. Tuyên bố chung giữa hai đảng CS VN và TQ, luôn nhấn mạnh ở việc phải
« cam kết tuân thủ những thỏa thuận đạt được trước đó của lãnh đạo ». Vấn đề là có hay
không các cam kết về việc phân chia biển Đông giữa chóp bu hai đảng CS ?
Người ta chỉ biết phong phanh đến việc này chỉ khi nào có « chuyện ». Sự việc hé mở của
phía TQ qua các lời tuyên bố vừa qua, hay qua các việc đấm đá nhau trong nội bộ đảng CS do
tranh dành quyền lực trong quá khứ, đôi khi cho thấy vài góc cạnh của sự việc.
Nhớ lại thời kỳ « đấm đá » tranh dành quyền lưc trong nội bộ đảng CSVN giữa bộ ba Đỗ
Mười, Lê Đức Anh và Võ Văn Kiệt với Lê Khả Phiêu. « Nó lật tôi thì tôi lật nó », nói theo
kiểu Đỗ Mười trong việc lật đổ Lê Khả Phiêu, là cách đối xử giữa họ với nhau trong việc
tranh dành quyền lực. Một bài viết được tung ra từ thời đó, nhằm bênh vực Lê Khả Phiêu, với
các chi tiết có thể làm mọi người lạnh mình. Theo nội dung bài viết, ông Lê Đức Anh có tố
cáo ông Lê Khả Phiêu về tội « bán đất nhượng biển » cho TQ.
Khi cạn tàu ráo mán thì họ tố nhau, bất kể chuyện bí mật quốc gia, bất kể quyền lợi của đất
nước. Nhưng nhờ vậy người dân mới biết những chuyện động trời là đảng Cộng Sản Việt
Nam đã nhượng đất và biển cho Trung Quốc.
Bài viết vào ngày 21-7-20024 , được « Câu Lạc Bộ Dân Chủ » công bố ngày 25 tháng 11 năm
2003 dưới tựa đề « Tài Liệu Mật Của Ðảng CSVN ». Nguyễn Chí Trung nguyên là thư ký
riêng của Lê Khả Phiêu (ông này nguyên là Tổng Bí Thư đảng CSVN từ tháng 12 năm 1997
đến đầu năm 2001). Bài bút ký mang tựa đề «Thực chất từ đại hội đảng IX trở về trước »,
nhưng mục đích có lẽ nhằm biện hộ những việc làm của Lê Khả Phiêu trong thời gian ông này
tại chức, tức trước đại hội IX. Nguyễn Chí Trung cho rằng ông Phiêu là nạn nhân của các âm
mưu đánh phá do 3 vị cố vấn là các ông Đỗ Mười, Lê Đức Anh và Võ Văn Kiệt dàn dựng lên.
Theo bút ký, « nhân dịp đại hội đảng toàn quân, từ ngày 3-1 đến 11-1-2001 », ông Lê Ðức
Anh tố ông Lê Khả Phiêu 10 tội, trong đó có tội : Bán đất, bán biển cho Trung Quốc.

Về biển, theo nội dung bài viết, hai bên thoả thuận xác định 3 vùng biển, (có thể) là : 1/ vùng
biển trong Vịnh Bắc Việt, 2/ vùng biển thuộc Hoàng Sa và 3/ vùng biển thuộc Trường Sa.
Về khu vực Tư Chính, tài liệu viết : « LĐ Anh lại quay sang phê bình Phiêu tại sao tranh chấp
với TQ vùng biển đông lại không đưa ASEAN vào? Phiêu giải thích: "Khu Tư Chính tây
Trường Sa là thuộc chủ quyền của ta, chỉ tranh chấp với TQ không dính gì đến ASEAN. Nếu
thực hiện đa phương đưa ASEAN vào thì ta không còn chủ quyền 2 khu vực ấy. Nên vấn đề
này chỉ có song phương, không đa phương, mà trong nguyên tắc đa phương có song
phương… »
Điều trước hết ta thấy VN đã chấp nhận với TQ là có 3 vùng biển tranh chấp. Ba vùng biển
này phải là vùng biển trong Vịnh Bắc Việt, vùng biển thuộc Hoàng Sa và vùng biển thuộc
Trường Sa. Vùng biển trong vịnh Bắc Việt đã giải quyết, chỉ còn hai vùng thuộc HS và TS.
Việc này cho thấy phía VN đã công nhận sự hợp pháp của TQ ở vùng biển Trường Sa mà
đáng lẽ nước này không có mặt. Một học giả VN, cũng đã xác định sự hợp pháp của TQ tại
vùng biển TS qua một bài viết bằng tiếng Anh gần đây. Dựa vào chi tiết này mọi người có thể
hiểu vì sao chiếc tàu Viking 2 bị quấy rối. Vì vùng biển mà chiếc tàu này thăm dò, theo các tài
liệu đã công bố, thì thuộc vùng Tư Chính, mà từ thời ông Lê Đức Anh cho đến Lê Khả Phiêu,
cho đến các học giả VN hiện nay, đều công nhận tính hợp pháp của TQ tại khu vực. Nếu công
nhận thì phải thuơng thuyết phân chia. Vấn đề là phải chia cho TQ thế nào ? và vì sao phải
chia ?
Lời tố cáo của TQ về việc lãnh đạo hai nước VN và TQ đã có những thỏa thuận về biển Đông
trong quá khứ, trong chừng mực, là có thật.
Như thế, sự lựa chọn về hiệu lực các đảo của VN là một sai lầm trầm trọng.
Bởi vì, nếu ra CIJ (hay tòa án theo Luật Biển 1982) để giải thích điều 121 về hiệu lực các đảo,
giả sử các đảo HS và TS không được xem là đảo mà là đá, như khoản 3 của điều 121, thì lúc
đó TQ sẽ không còn đòi « Nam Sa và Tây Sa và vùng nước chung quanh ». Họ sẽ hành động
như hiện nay qua biến cố Bình Minh 2 hay Viking 2, là đòi chia vùng biển của VN, đúng theo
thỏa thuận của lãnh đạo hai nước.
Cách nào thì lãnh đạo CSVN cũng đóng vai trò Trọng Thủy, nhượng đất, nhượng biển cho
TQ.
Việt Nam vì thế đối diện với hai vấn đề phải giải quyết : 1/ giải quyết tranh chấp chủ quyền
các đảo chứ không phải là việc lựa chọn phương cách làm giảm hiệu lực các đảo. 2/ vô hiệu
hóa các mật ước liên quan tranh chấp 2 vùng biển đã ký kết giữa chóp bu hai nước.
Vấn đề là làm cách nào ?
VN không thể tiếp tục theo đuổi chính sách sai lầm hiện nay. Đó là con đường sa lầy. Người
viết bài này từ lâu đã cảnh báo những nguy hiểm có thể đưa đến từ việc « tầm gởi » trên các ý
kiến của người khác. Một chính sách quốc gia không thể dựa trên sản phẩm trí tuệ của một
người nước ngoài, ở đây là của quí ông Mark J. Valencia, John M. Vandyke và Noel A.
Ludwig trong cuốn Sharing the resouces of the South China Sea. Người nước ngoài họ chỉ
làm việc vì các động lực riêng tư, chưa chắc phù hợp với quyền lợi của VN.

VN tưởng rằng, khi tuyên bố thu hẹp các đòi hỏi của mình về biển, đảo ở TS, các nước
ASEAN và Hoa Kỳ sẽ có quyền lợi tương đồng với VN. Do đó, nếu có xung đột với TQ thì
các nước này sẽ bảo vệ VN.
Quyền lợi của HK ở đây là quyền tự do lưu thông trên biển Đông và sự ổn định trong khu
vực. Quyền lợi của các nước ASEAN (Nam Dương, Mã Lai) là không bị yêu sách về biển đảo
thuộc TS chồng lấn (lên vùng ZEE của họ). Nếu quyền lợi của HK và ASEAN được TQ thỏa
mãn, HK và các nước ASEAN có bênh vực VN hay không, nếu TQ dùng vũ lực « giải
phóng » các đảo TS hiện do VN chiếm đóng ? Không có gì chắc chắn. Thứ nhất quan hệ giữa
HK và VN không có gì ràng buộc. Thứ hai, các nước trong khối ASEAN không hề gắn bó về
một quyền lợi chung về biển Đông trong khi phía TQ là một đối tác kinh tế quan trọng. Đây là
một quan điểm sai lầm, đến từ một sự suy diễn chủ quan do thiếu thông tin.
HK có ký hiệp ước TAC (hiệp ước hữu nghị) với ASEAN, do đó phải tuân thủ các điều qui
định của TAC, trong đó phải tôn trọng công việc nội bộ của các nước thành viên. Việc HK
không lên tiếng chỉ trích Miến Điện hay VN, thậm chí Bắc Hàn (vì nước này cũng ký hiệp
ước TAC với ASEAN), về các vấn đề vi phạm nhân quyền hay các việc bắt bớ, đàn áp các
nhà tranh đấu bất đồng chánh kiến, bởi vì HK đã bị điều ước này ràng buộc. Việc này gây
hiểu lầm nơi chính giới cũng như trong dư luận VN. Những người này suy diễn rằng bang
giao giữa VN và HK đã « thắm thiết » đến mức HK không còn chỉ trích VN ở bất kỳ một vấn
đề gì. Từ suy diễn này đi đến kết luận HK sẽ bảo vệ VN là một sai lầm cực kỳ lớn.
HK trở lại Đông Nam Á, qua việc ký hiệp ước TAC với ASEAN, vì họ lo ngại khu vực này sẽ
ngả về phía TQ. Trao đổi kinh tế giữa TQ với các nước Đông Á và ASEAN đã qua mặt HK từ
lâu.
TQ hiện nay, với tiềm năng quốc phòng và kinh tế mạnh mẽ, có thế chiếm các đảo TS của VN
mà không gây rắc rối cho HK hay các nước khác. Thử tưởng tưởng một kịch bản : TQ dàn
quân trên biên giới (kể cả biên giới Lào và Miên), đổ quân chiếm Đà Nẵng, cắt VN ra làm 2
đồng thời phong tỏa vịnh Bắc Việt. Chỉ trong 1 tuần lễ VN sẽ bó tay đầu hàng vô điều kiện.
VN sẽ mất toàn bộ các đảo TS. Vùng biển của VN sẽ phân định theo bản đồ chữ U. Trong khi
đó việc này có thể không đe dọa an ninh của HK cũng như các nước trong vùng. Nếu HK can
thiệp, cái giá sẽ phải trả rất lớn trong khi không được lợi ích gì.
Đây chỉ là một « kịch bản », đặt ra để VN phải giải quyết như thế nào ? Nhiều người nói VN
có « chính nghĩa », như cuộc chiến 54-75, « bạn bè » sẽ bênh vực. Thực tế chứng minh ngược
lại. VN hiện nay « bạn bè » với ai ? Nước nào lên tiếng bênh vực VN trước hành vi của TQ ?
Không có nước nào cả. Và chính nghĩa đó là gì ? Chủ quyền của VN tại HS và TS đã bị công
hàm của ông Phạm Văn Đồng phế bỏ. Các vùng biển của VN cũng bị « lãnh đạo » hứa hẹn
chia sẻ với TQ. Theo dư luận quốc tế hiện nay không chừng « chính nghĩa » đang ở bên
Trung Quốc !
Mặt khác, nếu VN và HK chưa ký kết các hiệp ước hỗ tương về an ninh quốc phòng thì việc
trông chờ HK « bênh vực » sẽ là một ảo tưởng.
Vấn đề đặt ra như thế, mọi người VN phải bình tĩnh tìm phương hướng đối phó. Đây phải là
lúc dành cho các học giả « làm khó nhà nước5 » lên tiếng.
Tóm lại, có ba việc phải làm. Hai việc đã viết ở trên là : 1/ giải quyết tranh chấp chủ quyền
các đảo chứ không phải là việc lựa chọn phương cách làm giảm hiệu lực các đảo. 2/ vô hiệu

hóa các mật ước liên quan tranh chấp 2 vùng biển đã ký kết giữa chóp bu hai nước. Và điểm
3/ Phải cấp bách ký kết hiệp ước hỗ tương về quốc phòng với Hoa Kỳ cũng như các nước lớn
như Ấn Độ, Nga v.v…
4/ Điều chỉnh lại chiến lược.
Điều chỉnh lại chiến lược là định lại hướng đi cho đúng, hay lập kế hoạch hành động thế nào
cho có lợi. Trong tình hình hiện nay việc dành lại thế « chính nghĩa » cho VN là cấp bách hơn
cả. Danh có chính thì ngôn mới thuận. Chính ở đây là chính nghĩa.
Nhà nước VN luôn tuyên truyền rằng họ sẽ giải quyết tranh chấp biển Đông bằng bộ luật biển
1982. Nhưng thấy gì ? Người ta thấy là chưa bao giờ đảng CSVN nói một điều gì mà đúng
với sự thật. Ngay trên trang web của đảng CSVN, việc diễn giải bộ luật biển 1982 đã hoàn
toàn chủ quan và thiếu sót. Nội dung bộ luật này cũng có đăng trên một cơ quan truyền thông
quốc tế lớn tại HK. Không hẹn mà gặp, cả hai bài viết đều không nhắc một lời đến điều 121,
là điều nói về hiệu lực của các đảo. Việc thiếu sót này có tác động mạnh trong dư luận quần
chúng. Nhưng việc này nguy hiểm vì tác động này có thể trở ngược, làm mất uy tín của chính
những người tuyên truyền.
Tại sao VN không nhắc đến điều 121 của Luật biển 1982 ?
Vì sợ quần chúng phẫn nộ vì làm mất quyền lợi của đất nước hay vì muốn hóa giải hiệu lực
các cam kết về chủ quyền các đảo HS và TS mà VN đã cam kết với TQ ?
Dầu thế nào thì chính sách của VN hiện nay đã sai lầm. Vấn đề hôm nay sửa chữa lại những
sai lầm đó. Trưóc hết là hóa giải những yếu tố làm hại đến chủ quyền của VN tại các quần đảo
HS và TS. Có hai điều cần hóa giải : công hàm năm 1958 của ông Phạm Văn Đồng và « các
thỏa thuận của lãnh đạo » giữa hai bên về hai vùng biển thuộc HS và TS.
Làm thế nào để hóa giải hai điều này ?
Từ lâu, người viết bài này đã đưa các phương pháp hóa giải. Hôm nay nhắc lại, dĩ nhiên với
một hoàn cảnh mới.
4.1 Về hiệu lực của Công hàm 10 tháng 9 năm 1958 của ông Phạm Văn Đồng.
Công bố của TQ về lãnh hải ngày 4 tháng 9 năm 1958 gồm 4 điều, nội dung phần quan trọng
tóm lược như sau :
Điều 1 : Lãnh hải của TQ rộng 12 hải lý. Điều này áp dụng trên toàn bộ lãnh thổ TQ, các hải
đảo Đài Loan và các đảo phụ thuộc, đảo Bành Hồ và các đảo phụ thuộc, quần đảo Đông Sa,
quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa), quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa (Trường Sa)…
Điều 3 : Tất cả phi cơ, thuyền bè không được phép của TQ thì không được xâm phạm vào
không và hải phận của nước TQ.
Điều 4 : Nguyên tắc qui định ở điều 3 (và 2) được áp dụng cho cả HS và TS.
Ngày 10 tháng 9 năm 1958 Thủ Tướng Phạm Văn Đồng gởi công hàm ủng hộ tuyên bố của
TQ nguyên văn như sau :

« Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4
tháng 9 năm 1958 của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải
phận của Trung Quốc.
Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ
quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc, trong
mọi quan hệ với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên mặt bể. »
Về ý nghĩa của công hàm này, theo quan điểm của các học giả (có nghiên cứu về biển Đông
và tranh chấp các đảo tại đây) trên thế giới, hầu hết đều ghi nhận trong các tác phẩm của họ về
giá trị pháp lý của công hàm này6. Theo họ, công hàm này làm cho hồ sơ pháp lý của VN bị
« yếu » đi. Cũng như trên hầu hết các bản đồ thế giới do các nhà xuất bản từ các nước phương
Tây phổ biến, phần lớn đều công nhận chủ quyền của TQ tại hai quần đảo này qua việc ghi
chú chữ China ở phía dưới hai quần đảo HS và TS.
Nhưng các học giả VN, có lẽ do ít tiếp cận với tài liệu nước ngoài, mỗi khi nói đến công hàm
của ông Đồng thì phần lớn cho rằng ý nghĩa công hàm này đã bị TQ lợi dụng và « xuyên tạc
nội dung ». Theo họ, công hàm của ông Phạm Văn Đồng chỉ có ý nghĩa ở việc công nhận hải
phận 12 hải lý chứ không liên quan đến vấn đề chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa và
Trường Sa. Họ viện dẫn lý do xung đột giữa TQ và Đài Loan tại các đảo Kim Môn và Mã Tổ
để bào chữa rằng công hàm công bố chỉ nhằm ủng hộ lập trường của TQ về lãnh hải chứ
không hề công nhận chủ quyền của TQ tại hai quần đảo HS và TS7. Đây là một lập trường cần
phải xét lại. Vì nếu lên án TQ « xuyên tạc nội dung » của công hàm này thì cũng phải lên án
các học giả trên thế giới đã ghi nhận hiệu lực của công hàm đó.
Tuy nhiên, ý nghĩa thật sự của công hàm này đã được chính tác giả của nó là ông Phạm Văn
Đồng, cũng như sau đó là bộ Ngoại Giao Việt Nam, giải thích rõ rệt.
Năm 1977, cựu Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nhân tiếp xúc báo chí, có giải thích về ý nghĩa
công hàm, đại ý như sau : « Vì là thời chiến nên phải nói như vậy thôi ».
« Nói như vậy » ở đây có nghĩa là Nhà nước Việt Nam « ghi nhận và tán thành bản tuyên bố
ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định về
hải phận của Trung Quốc ». (Trong đó hàm ý ghi nhận và tán thành hải phận của TQ ở Nam
Sa và Tây Sa, tức hai quần đảo HS và TS của VN).
Sau đó ông Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên Bộ Trưởng bộ Ngoại Giao, trong một cuộc họp báo
tại Hà Nội ngày 2 tháng 12 năm 1992 nói như sau :
« Các nhà lãnh đạo của ta lúc trước xác nhận về Hoàng Sa và Trường Sa như vậy là do theo
hiệp định Genève năm 1954 về vấn đề Đông Dương thì tất cả lãnh thổ từ vĩ tuyến thứ 17 trở
vào Nam là thuộc chính quyền miền Nam, kể cả hai quần đảo này.
Thêm vào đó, vào lúc ấy Việt Nam phải tập trung hết mọi lực lượng vào cuộc chiến chống
Mỹ nên cần bạn bè khắp nơi. Tình hữu nghị Việt-Trung đang thắm thiết và hai nước hoàn
toàn tin cậy lẫn nhau. Việt Nam xem Trung Quốc là một nguồn hỗ trợ to lớn và giá trị.
Trong tinh thần đấy thì do tình thế cấp bách, quan điểm của lãnh đạo ta (tức ủng hộ Trung
Quốc công bố chủ quyền của họ trên các quần đảo Hòang Sa và Trường Sa) là cần thiết vì nó
phục vụ cho cuộc chiến bảo vệ tổ quốc.
Đặc biệt, việc này còn nhắm vào nhu cầu cấp thiết lúc đó là ngăn ngừa đế quốc Mỹ không sử
dụng các quần đảo đó để tấn công chúng ta. Việc lãnh đạo ta tạm công nhận như thế với

Trung Quốc không có can hệ gì đến chủ quyền lịch sử và pháp lý của Việt Nam trên các quần
đảo Trường Sa và Hoàng Sa cả ».
Thông tấn xã Việt Nam đăng nội dung họp báo này vào ngày 3 tháng 12 năm 1992.
Ông Cầm cho rằng :
vì HS và TS lúc đó thuộc quyền quản lý của Việt Nam Cộng Hòa (VNCH),
Vì cần tập trung lực lượng chống Mỹ,
Vì TQ là một nguồn hỗ trợ to lớn và giá trị,
Vì tình thế cấp bách
và vì nó phục vụ cho cuộc chiến bảo vệ tổ quốc
Cho nên quan điểm của lãnh đạo ta là cần thiết.
Việc lãnh đạo ta tạm công nhận như thế với Trung Quốc không có can hệ gì đến chủ quyền
lịch sử và pháp lý của Việt Nam trên các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.
Theo người đứng tên ký công hàm hay, hay theo bộ Ngoại giao VN, vấn đề không phải chỉ
đơn giản công nhận tuyên bố về lãnh hải 12 hải lý của TQ, mà còn « tạm » công nhận chủ
quyền của TQ tại HS và TS.
Vấn đề đặt ra gồm hai việc : 1/ người ta có thể « ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4
tháng 9 năm 1958 của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận
của Trung Quốc » nhưng không ghi nhận và không tán thành hải phận của TQ ở Nam Sa và
Tây Sa, tức hai quần đảo HS và TS của VN hay không ? 2/ người ta có thể « tạm công nhận »
chủ quyền của TQ tại HS và TS trong một thời kỳ và sau đó « không công nhận » vào thời kỳ
khác hay không ?
Nguyên tắc về sự kế thừa và tính liên tục quốc gia không cho phép việc diễn giải một văn bản
ở tầm mức quốc gia theo tình cảm như thế.
Thật vậy, sự kế thừa một quốc gia là việc thay thế quốc gia đó trong trách nhiệm những quan
hệ quốc tế về lãnh thổ.
Sự kế thừa của quốc gia bao gồm những trường hợp : a) giải thể (dissolution), b) chuyển
nhượng (cession), tức chuyển giao vùng lãnh thổ của quốc gia này cho một quốc gia khác
(trường hợp này có sự liên tục của hai quốc gia, quốc gia chuyển nhượng và quốc gia kế
thừa), c) ly khai, tức một lãnh thổ tách rời tự thành lập một quốc gia khác (trường hợp này
tính liên tục quốc gia tiền nhiệm với sự thành lập một quốc gia mới), d) những trường hợp
thống nhất của hai hay nhiều quốc gia (tính liên tục của một quốc gia với sự kết hợp của quốc
gia này vào một quốc gia kia hay tính gián đoạn của hai hay nhiều quốc gia với sự thành lập
một quốc gia mới).
Trường hợp nước Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hôm nay là trường hợp (d) :
thống nhất hai miền (hai quốc gia) Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Nhà nước lãnh đạo Việt Nam hôm nay cũng là nhà nước lãnh đạo VNDCCH trước kia, vì đều
do đảng CSVN lãnh đạo. Tính liên tục của quốc gia vì vậy được xác định. Nhà nước
CHXHCNVN kế thừa nhà nước VNDCCH. Như thế nhà nước CHXHCNVN kế thừa tất cả
những gì mà quốc gia VNDCCH ký kết hay tuyên bố trên bình diện quan hệ quốc tế. Điều
này hàm ý rằng, nước VNDCCH chấp nhận nội dung công hàm đó như thế nào thì nước
CHXHCNVN phải chấp nhận công hàm này với nội dung không thay đổi.

Vì thế không thể có việc « tạm công nhận lúc này » và « không công nhận lúc khác » như
nhận thức của ông Nguyễn Mạnh Cầm hoặc suy diễn theo lối công nhận từng phần như ông
Đồng được.
Có học giả8 cho rằng công hàm của ông Đồng chỉ là một « tuyên bố về ý định », không phải là
một kết ước, vì thế VN có thể không tôn trọng.
« Tuyên bố về ý định » ở đây là ý định gì ? Tuyên bố của TQ về lãnh hải của quốc gia, cũng
như những tuyên bố về lãnh hải khác của các quốc gia khác cùng thời kỳ (từ 1956 đến 1958),
là một tuyên bố có tính pháp lý, phù hợp với công pháp quốc tế (chiếu theo điều 10 của Công
ước về lãnh hải và vùng tiếp giáp năm 19589).
« Tuyên bố ý định » của Việt Nam ở đây là thừa, vì có hay không có công hàm, VN, cũng như
các nước trên thế giới, đều phải tôn trọng lãnh hải 12 hải lý của Trung Quốc. Đơn giản vì nó
phù hợp với luật quốc tế10.
Trong khi đó, điều 3 và điều 4 của Protocole đính kèm các công ước nói về « cách giải quyết
các tranh chấp » (xem link đã dẫn), nếu tuyên bố của các nước về lãnh hải có thể tạo những
tranh chấp về hải phận tạo ra bởi các đảo hay do đất liền. Tuyên bố về lãnh hải của Trung
Quốc hiển nhiên vi phạm chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Chiếu theo hai điều 3 và 4 của Protocole. Việt Nam có thể giải quyết tranh chấp này thông
qua thương lượng hay Tòa án quốc tế (CIJ). Tại sao nước VNDCCH, qua công hàm ông
Đồng, nhìn nhận tuyên bố của Trung Quốc và không làm các việc (đáng lẽ phải làm) theo qui
định của Protocole đính kèm các công ước 1958 ?
VN gởi công hàm đó nhằm mục đích gì ?
Lý ra, nếu có ý thức HS và TS thuộc chủ quyền của VN, các lãnh đạo của VN lúc đó phải ra
công hàm phản đối, hay phải bảo lưu ý kiến về HS và TS. Các lãnh đạo CSVN không hề làm
các điều đó. Tệ hơn :
Năm 1956, ông Ung Văn Khiêm, nhân tiếp phái đoàn ngoại giao TQ, Thứ Trưởng bộ Ngoại
Giao có tuyên bố với Li Zhimin, tham tán sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, nói rằng : chiếu
theo tài liệu VN thì HS và TS thuộc về TQ. Ông Lê Lộc, Chủ Tịch Châu Á Sự Vụ, nhân có
mặt cũng nói vào : Theo sử liệu VN thì HS và TS thuộc TQ từ thời nhà Tống. Sự việc này tạp
chí Beijing Review ngày 18 tháng Hai năm 1980 đã có đăng lại trong bài « Chủ quyền không
thể tranh cãi của Trung Quốc trên các đảo Tây Sa và Nam Sa ».
Các bằng chứng ghi trên chỉ khẳng định ý kiến của lãnh đạo CSVN về chủ quyền của TQ tại
HS và TS.
Có người hiện nay có ý kiến là cần phải đưa công hàm này ra quốc hội để phủ nhận giá trị của
nó.
Nhưng phủ nhận cái gì ? Nội dung công hàm của ông Đồng chỉ nói về việc VN ghi nhận và
tán thành tuyên bố 12 hải lý của TQ về lãnh hải. Không lẽ phủ nhận tuyên bố về lãnh hải của
TQ ?

Công hàm của ông Phạm Văn Đồng là văn bản có tầm quan trọng ở mức quốc gia. Quốc gia
có tên gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa công nhận quyết định về hải phận của nước Cộng
Hòa Nhân Dân Trung Hoa tại bờ biển cũng như tại các đảo của nước này, đồng thời gián tiếp
công nhận chủ quyền các quần đảo Tây Sa và Nam Sa, tức Hoàng Sa và Trường Sa, thuộc về
Trung Quốc. Tuyên bố của Trung Quốc đã được cộng đồng quốc tế đã ghi nhận. Ý kiến của
Việt Nam về tuyên bố này cũng đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận.
Nhà nước Việt Nam hôm nay không có tư cách nào để phủ nhận ý kiến về lãnh hải của TQ tại
HS và TS theo tuyên bố 4 tháng 9 năm 1958. Mà không phủ nhận được ý kiến này thì mặc
nhiên công nhận chủ quyền của TQ tại HS và TS.
Bà Monique Chemillier-Gendreau, tác giả cuốn « La Souveraineté sur les Archipels Paracels
et Spratleys » có cho rằng công hàm của ông Đồng không có giá trị pháp lý vì lý do « người ta
không thể cho cái mà người ta không có ». Ý kiến này dựa trên tinh thần hiệp định Genève,
ông Nguyễn Mạnh Cầm có nhắc lại. Hai quần đảo HS và TS trong giai đoạn 1954-1975 thuộc
quyền quản lý của VNCH. VNDCCN không có thẩm quyền gì ở HS và TS nên tuyên bố của
ông Đồng không có giá trị (về chủ quyền HS và TS).
Nhưng chủ quyền của VNDCCH có được xác lập tại nơi đây hay chưa ? Không có gì chắc
chắn hết. Bởi vì nội dung công hàm của ông Đồng có hai ý nghĩa : 1/ công nhận chủ quyền
của TQ tại HS và TS và 2/ phủ nhận chủ quyền của VN tại HS và TS.
Trong khi nhà nước CHXHCNVN chưa hề có một thủ tục nào để « kế thừa » nhà nước
VNCH. Chỉ khi nào nước CHXHCNVN hội đủ các thủ tục pháp lý về kế thừa thì mới có thể
tuyên bố chủ quyền tại HS và TS.
Quốc gia có tên gọi Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia bị giải thể và « gián đoạn », không
có người thừa kế. Cuộc chiến Nam-Bắc được phía chiến thắng gọi là « cuộc chiến thần thánh,
đánh cho Mỹ cút ngụy nhào ».
Sau 1975, chính phủ lâm thời CHMNVN chưa bao giờ tuyên bố HS và TS thuộc về TQ.
Như thế, sau khi hiệp thuơng thống nhất đất nước 1976, CHXHCNVN có thể lựa chọn lập
trường của VNCH và CPLTCHMNVN để khẳng định chủ quyền của VN tại HS và TS.
Nhưng hiện nay người ta đều biết MTGPMN chỉ là con bài do đảng CSVN lập ra. Và cách
hành sử của đảng CSVN cho thấy chế độ VNDCCH phủ nhận chế độ VNVH, xem thực thể
chính trị này là « ngụy », tức là cái giả, cái không có.
Sau ngày 30-4-1975 không hề có một buổi lễ bàn giao chính quyền giữa VNCH và VNDCCH
hay với MTGPMN. Thực thể chính trị VNCH bị mất đi và di sản của nó bị tước đoạt, nếu
không nói là bị đánh cướp (dùng chữ của CSVN : cướp chính quyền). Quân nhân, công
chức… phục vụ cho chính quyền này bị gọi là « giặc », « giặc ngụy » ; dân chúng cũng bị
nghi ngờ, xếp vào thành phần « phản động », « ngụy dân ».
Không có bàn giao quyền lực thì làm sao có kế thừa ?
Gọi VNCH là « ngụy », tức là giả, không phải là một thực thể chính trị, thì không thể có việc
kế thừa. Người ta không thể kế thừa ở một cái gì đó không có thật (ngụy).
Vả lại, nếu có tư cách « thừa kế », thì theo bộ luật về « kế thừa11 » của VN hiện nay, nhà nước
CHXHCNVN có thể bị truất quyền « kế thừa » theo điều 643, khoản a và b.

Như thế lý thuyết « kế thừa » của bà Monique Chemillier-Gendreau đề nghị thì không thể áp
dụng cho VN trong tình huống như thế.
Bà M. Chemillier-Gendreau dựa lên thuyết « liên tục quốc gia » cho rằng VNDCCH có thể kế
thừa VNCH để có quyền chủ quyền tại HS và TS. Nhưng như đã viết, VNCH là một quốc gia
giải thể, không có kế thừa. Vì thế không có sự liên tục quốc gia.
Một điểm quan trọng khác, nước VNDCCH sau khi thành lập, không kế thừa di sản của thực
dân Pháp vì các chứng cứ như sau :
Tuyên ngôn độc lập 2-9-1945 của ông Hồ Chí Minh : « Chúng tôi, Chính phủ Lâm thời nước
Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ thực dân với
Pháp, xoá bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam, xoá bỏ tất cả mọi đặc
quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam… ».
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
III của ông Lê Duẩn : « Cách mạng tháng Tám nǎm 1945 là một cuộc cách mạng dân tộc dân
chủ nhân dân oanh liệt của mấy chục triệu nhân dân nước ta. Nó đã xoá bỏ chính quyền Nhà
nước của thực dân và phong kiến, lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà là Nhà nước độc
lập, dân chủ thật sự của nhân dân, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử phát triển của nước
ta. »
Ta thấy nhà nước VNDCCH đã « xóa bỏ » xoá bỏ chính quyền Nhà nước của thực dân và
phong kiến. Như thế nhà nước VNDCCH « đoạn tuyệt » với nhà nước phong kiến thực dân.
Trong khi đó thì Việt Nam Cộng Hòa, tiếp nối nhà nước thực dân Pháp, vốn là đại diện triều
đình nhà Nguyễn, quản lý liên tục và khai thác HS và TS. Như thế chủ quyền của VN tại HS
và TS liên tục từ nhiều thế kỷ, từ chúa Nguyễn, Tây Sơn, nhà Nguyễn, thực dân Pháp cho đến
thời VNCH.
4.2 Phương cách hóa giải công hàm của ông Phạm Văn Đồng 10 tháng 9 năm 1958.
« Chánh nghĩa » của VN hôm nay tại HS và TS là làm thế nào kế thừa di sản của VNCH tại
HS và TS. Chỉ khi có chánh nghĩa thì VN mới có thể có được sự bênh vực và ủng hộ của quốc
tế. Có chánh nghĩa thì VN mới có thể thắng được TQ nếu vấn đề tranh chấp được đưa ra một
trọng tài quốc tế. Vấn đề là do thái độ của nhà cầm quyền CSVN. Họ có dám đối mặt với sự
thật lịch sử hay không. Nhưng thái độ này phụ thuộc rất nhiều ở các học giả trong nước.
Nếu chấp nhận sự thật lịch sử, cho dầu sau 36 năm, việc kế thừa vẫn chưa muộn.
Thủ tục kế thừa : thông qua chính sách hòa giải dân tộc.
Nhà nước CSVN bỏ tên nước, đặt lại tên nước, thí dụ : Cộng Hòa Việt Nam, thay đổi quốc
kỳ, quốc ca, hiến pháp… thay đổi tất cả những gì dính líu đến VNDCCH và CHXHCNVN để
lập một nền cộng hòa mới, tổ chức bầu cử tự do, lập chính quyền thực sự của dân, do dân và
vì dân ; đoạn tuyệt với quá khứ sai lầm của VNDCCH.
Nhà nước mới, trên nền tảng dân chủ, thảo luận về một bộ luật « hòa giải dân tộc », trong đó
qui định phương cách phục hồi danh dự cũng như việc đền bồi xứng đáng cho các thành phần

quân nhân công chức VNCH nạn nhân của chính sách học tập cải tạo. Lập ra điều luật cấm sử
dụng tiếng « ngụy » đối với những người thuộc chế độ cũ. Đền bồi cho các nạn nhân do cải
tạo công thuơng nghiệp, đánh tư sản mại bản, kinh tế mới ; làm luật phục hồi danh dự (cho
người quá vãng) và đền bồi tương xứng cho nạn nhân của cộng sản như vụ Cải Cách Ruộng
Đất, Nhân Văn Giai Phẩm, vụ án « xét lại chống đảng » v.v… Nếu những người này đã mất
thì đề bồi cho con cháu của họ. Cho tu bổ các nghĩa trang liệt sĩ, không phân biệt nam bắc,
dân tộc kinh, thuợng, không phân biệt cuộc chiến 1975, 1979 hay cuộc chiến với Kampuchia
v.v…
Đứng trên quan điểm đó, một nước VN mới, dân chủ, hoàn toàn đủ tư cách và tính chính
thống, long trọng tuyên bố trước cộng đồng thế giới kế thừa di sản VNCH. Trên căn bản như
thế VN đương nhiên có chủ quyền tại HS và TS, như VNCH, từ đó làm căn bản giải quyết các
tranh chấp chủ quyền HS và TS bằng một trọng tài quốc tế, sau đó phân định hải phận biển
Đông với các nước khác.
Trên tinh thần đó, với sự hưởng ứng của toàn khối dân tộc, VN sẽ đứng ở thế mạnh, hay ở thế
không ai có thể bắt nạt, toàn dân một lòng chắc chắn đủ khả năng để tự bảo vệ lãnh thổ và
lãnh hải của tổ tiên để lại.
4.3. Về các « thỏa thuận » giữa lãnh đạo đảng CS hai nước đã đạt được :
Câu hỏi trước tiên là các « thỏa thuận », hay « mật ước » ký kết giữa lãnh đạo hai đảng cộng
sản có nội dung như thế nào ? Chỉ khi biết rõ thì mới có thể định lượng được mức độ, sau đó
mới có thể nghiên cứu cách hóa giải.
Về sự hiện hữu của nó, qua các lời tuyên bố của phát ngôn viên TQ mới đây hay là các « bật
mí » từ bài viết của Nguyên Chí Trung đã dẫn ở trên, đều không có chứng cớ thuyết phục.
Tuy nhiên, gân đây, một cựu công thần của chế độ là ông Dương Danh Di, nhân trả lời phỏng
vấn của RFA, cho thấy các thỏa thuận này là có thật. Nguyên văn đoạn quan hệ như sau :
Mặc Lâm (ký giả RFA): Dư luận cho rằng trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, Trung Quốc
đã viện trợ cho Miền Bắc rất nhiều và có lẽ sự trợ giúp quân sự này đã khiến cho Hà Nội tỏ
ra quá mềm yếu trong khi đàm phán về biên giới giữa hai nước, phải không ạ?
Ông Dương Danh Di: Bây giờ cũng không thể kết tội ai được bởi vì nó là chuyện lịch sử rồi.
Chúng ta có một số điều hứa. Tôi biết rất rõ những điều hứa này của ta. Ta có những điều
hứa trong vấn đề Biển Đông. Cái hứa của chúng ta lúc đó thì có những nguyên nhân là do
chúng ta bênh Trung Quốc, có những nguyên nhân do chúng ta dốt, chúng ta không hiểu gì
cả.
Mặc Lâm là ký giả của RFA. Đường dẫn bài phỏng vấn ở đây :
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Vietnam-China-a-long-standing-grievanceshistorical-MLam-07022009133546.html
Ông Dương Danh Di khẳng định là lãnh đạo CSVN có « một số điều hứa » với TQ và ông ta
« biết rất rõ » các điều hứa này. Ông Dương Danh Di cho rằng nguyên nhân các « hứa hẹn »
này là do « bênh » TQ hay là do « dốt ».

Bênh TQ thì rõ như ban ngày, đó là công hàm của ông Phạm Văn Đồng. Việc TQ tuyên bố về
lãnh hải của nước họ vào thời điểm đó (1956-1958), cũng như hầu hết các nước có bờ biển
trên thế giới, đều là tuyên bố phù hợp với điều 10 của Công ước về lãnh hải và vùng tiếp giáp
năm 1958. Nếu không có nước nào lên tiếng phản đối thì tuyên bố đó hiệu lực, các nước khác
phải tôn trọng. Tuyên bố « công nhận tuyên bố » của ông Đồng vì thế hoàn toàn thừa. Do đó
mục tiêu của công hàm ông Đồng không phải chỉ là bợ đỡ TQ, mà còn công khai cho TQ (và
thế giới ) biết rằng VN công nhận chủ quyền của TQ ở HS và TS.
Nhưng « dốt » thì chưa chắc. Vì nếu « dốt » thì đảng này đã bị tiêu diệt từ lâu. Vấn đề là các
hứa hẹn do « dốt » này là các hứa hẹn nào ? Phải chăng là việc công nhận tuyên bố của TQ về
vùng biển, vùng trời của TQ tại HS và TS năm 1965 ? Hay là việc chia biển Đông thành 3 khu
vực tranh chấp ?
Thực ra, việc lãnh đạo đảng CSVN công nhận có tranh chấp với TQ ở hai vùng biển HS và
TS, là do hệ quả của việc công nhận chủ quyền của TQ ở hai quần đảo này (kể cả việc công
nhận tuyên bố vùng trời, vùng biển năm 1965). Như đã viết nhiều lần12, TQ là bậc thầy trong
nghệ thuật sử dụng « chiến lược ». Một trong những bậc thầy về chiến lược của thế giới là
Tôn Tử, người TQ. Họ có thể biến từ cái không thành cái có, từ có một biến thành có 10. Đây
là phương pháp mà họ sử dụng để lấn chiếm biển Đông. Các lãnh đạo của CSVN qua các thời
kỳ đã có công rất lớn trong việc giúp cho TQ thực hiện ý đồ của họ. (Mà không hẵn chỉ có
cấp lãnh đạo, lớp « học giả » VN cũng góp phần không nhỏ để TQ củng cố tư thế của họ tại
vùng biển TS. Đến bây giờ người viết bài này vẫn không biết vì sao VN phải chia chác với
TQ tại vùng biển TS ? các « học giả » VN có thể giải thích lý do được hay không ?)
Nhưng dầu thế nào, dầu « bênh » TQ hay do « dốt », các « hứa hẹn » này đều có giá trị như
nhau, không dễ dàng mà « thất hứa ».
Nhớ lại việc nhà nước CSVN cho TQ khai thác Bô xít ở Tây nguyên, biết bao nhiêu người lên
tiếng phản đối, kể cả những công thần của chế độ như tướng Võ Nguyên Giáp. Nhiều bản báo
cáo khoa học đã công bố cho thấy việc khai thác này không hề mang lợi cho VN. Một người
người chủ trương dự án cũng công nhận : VN năm ăn năm thua. Trong khi chỉ số đe dọa ô
nhiễm môi trường thì rất cao vì kỹ thuật khai thác của TQ không đúng tiêu chuẩn. Không một
nhà lãnh đạo quốc gia nào có thể đem đất nước của mình đi đặt cược như một canh bạc như
thế. Nhưng việc khai thác vẫn được tiếp tục. Bởi vì việc khai thác bô xít đã được thỏa thuận
giữa Nông Đức Mạnh, TBT đảng CSVN với chóp bu đảng CS TQ, theo một bản thông cáo
chung của hai đảng đã công bố trước đây. Tức việc ký kết hợp đồng khai thác là do thỏa thuận
của hai đảng CS chứ không hề đi theo các thủ tục thông thường về đâu tư, khai thác khoáng
sản theo luật lệ quốc gia.
Một thí dụ khác, là việc phân định biên giới Việt-Trung. Như tài liệu trên đã dẫn, lãnh đạo
đảng CSVN đã tố cáo lẫn nhau : bán đất nhưọng biển cho TQ. Đến hôm nay, mặc đầu bộ bản
đồ đính kèm hiệp ước Phân định Biên giới Việt-Trung 1999 vẫn chưa được công bố, nhưng
người ta đã thấy một phần đất đai của VN đã bị nhượng cho TQ, thí dụ : vùng Nam Quan, bãi
Tục Lãm, các đỉnh cao chiến lược, thác Bản Giốc v.v… Ông Lê Đức Anh tố ông Lê Khả
Phiêu bán đất nhượng biển cho TQ nhưng thực tế là ông LD Anh đem trăm dâu đổ đầu con
tằm LK Phiêu. Bởi vì các vùng đất bị mất đã bị lãnh đạo đảng CSVN nhượng cho TQ trước
thời ông Phiêu lên làm TBT, từ thời ông Hồ Chí Minh còn sống (như các vùng Nam Quan,
Bản Giốc…). Các vùng biển tranh chấp cũng đã quyết định từ đầu thập niên 90, là « quà »,
nếu không nói là vật « triều cống », cho TQ để được bang giao lại với TQ. Ông Lê Đức Anh
(và Đỗ Mười) vì thế có trách nhiệm rất lớn. Đổ hết lên đầu ông LH Phiêu là không công bằng.

Vì thế, các « thỏa thuận » hay các « hứa hẹn » này, cho dầu ký từ lúc nào, cho dầu thiệt hại
đến mức nào, VN cũng phải chấp nhận.
Như thế, việc hóa giải các thỏa thuận này khó còn hơn lên trời ! Bởi vì nó chỉ có một phương
cách : đảng CSVN từ bỏ quyền lãnh đạo, nhưng có hai đường lối thực hiện.
Các hứa hẹn hay thỏa thuận này là các mật ước ký kết giữa hai đảng CS, không quan hệ gì
đến quốc gia VN. Các mật ước này chỉ mất hiệu lực ràng buộc khi một trong hai đảng bị mất
quyền lãnh đạo.
Việc đảng CSVN từ bỏ quyền lãnh đạo có thể thực hiện theo hai phương pháp :1/ tự thoái
quyền, theo như gương của thủ tướng Thái Lan Plaek Phibulsongkhram13, vì quyền lợi của đất
nước, từ chức để Thái Lan tránh bị đồng minh trừng phạt như Nhật sau Thế chiến thứ II. 2/
chế độ CSVN sụp đổ qua một cuộc cách mạng dân chủ.
Trường hơp thứ nhất khó có thể xảy ra vì đảng CSVN luôn tâm niệm câu: thà mất nước còn
hơn mất đảng. Trường hợp thứ hai sẽ không bao giờ xảy ra tại VN, một phần vì Công An tâm
nguyện “còn đảng còn mình”, tức là khi còn công an thì đừng hòng người nào dám đụng đến
đảng. Phần khác là do sự thờ ơ của dân chúng. Các cuộc biểu tình vừa qua cho thấy “khí thế”
của người dân VN. Những người có ý thức và yêu nước thì quá ít so với đại đa số quần chúng.
Trong khi dường như lớp trí thức VN vẫn chưa trưởng thành. Hiện tượng nhà nước bóp miệng
một cơ quan ngôn luận của trí thức là trang web Chúng Ta14, (hay trước đó bóp miệng báo Du
Lịch15), trong nhiều tháng qua mà trong và ngoài nước không có một người lên tiếng phản
đối. Hình như mọi người xem rằng vấn đề tự do ngôn luận là chuyện riêng tư. Nếu nhà nước
không bóp miệng mình thì mắc gì mình lên tiếng? Mỗi người làm chủ một trang web, thi thố
tài năng và hừng hực biểu dương lòng yêu nước của mình trên đó. Mọi người hài lòng. Tinh
thần “thi đua” thời XHCN nở rộ một rừng hoa (cứt lợn). Nhưng điều này báo hiệu sự phá sản
toàn diện của lớp trí thức VN. Khi mà quyền tự do cơ bản nhất của giới trí thức, quyền tự do
ngôn luận, bị xúc phạm mà giới này vẫn vô cảm, nói rằng bị phá sản toàn diện vẫn chưa đủ để
diễn đạt. Và khi tầng lớp trí thức tật nguyền như thế thì việc hướng dẫn dư luận cũng chống
gậy khập khễnh. Hy vọng ở lớp trẻ thì chỉ thấy hiện tượng “sexy, sexy và sexy16” ngoài ra thì
“mưa sa trên màu cờ đỏ”. Mà đỏ là màu của máu, màu này chỉ báo hiệu toàn những việc bất
tường.
4.4 Vệt Nam cần phải hợp tác chiến lược với các nước lớn :
Các “nước lớn” thì Hoa Kỳ là nước “lớn nhất”. Vấn đề cần tìm hiểu là trong bang giao quốc
tế, Hoa Kỳ đặt VN vào đối tượng nào ?
Chính sách đối ngoại của HK đã có thay đổi lớn sau 10 năm quay mặt với khối Đông Nam Á,
kể từ khi HK đối đầu với nạn khủng bố quốc tế 2001. Khu vực này đã có một khoảng trống
chiến lược từ sau khi Liên Xô sụp đổ, vì HK không thấy lợi ích chiến lược tại khu vực này
trong trung hạn. TQ nắm cơ hội để phát triển, việc này thành công, tạo cho nước này một tư
thế áp đảo về kinh tế trên thế giới cũng như một trọng lượng đáng kể về quân sự trong khu
vực. Sự trổi dậy của TQ làm cho HK lo ngại viễn tượng không lâu ảnh hưởng TQ sẽ thay thế
HK tại các nước Châu Á. Trao đổi mậu dịch giữa HK và các nước Đông và Đông Nam Á
khoảng 1.000 tỉ đô la, nhưng con số này đã trở thành không đáng kể so với mậu dịch của TQ
cũng với các nước đó. Với ASEAN, Hoa Kỳ chỉ đạt 84 tỉ USD trong 6 tháng đầu năm 2010 so
với con số 136 tỉ giữa TQ và các nước này trong cùng thời kỳ.

Từ năm 2010 HK đã thay đổi chiến lược tại khu vực, qua các việc thúc đẩy kết hợp chiến lược
bằng các cuộc tập trận với các đồng minh như Nhật, Đại Hàn, Úc, Tân Tây Lan, Ấn Độ…
cũng như tham gia « Hiệp định quan hệ đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương »
TPP đồng thời mời các đối tác trong khu vực cùng gia nhập. Theo H. Clinton, hiệp ước TPP
không những bao gồm hợp tác kinh tế, mà còn bao gồm hợp tác an ninh chiến lược
Tại khu vực Đông Nam Á, HK khẳng định sự trở lại từ tháng 5 năm 2010, qua một loạt ký kết
các hiệp ước hữu nghị và các tuyên bố chung. Theo tuyên bố chung Hoa Kỳ - ASEAN tại
Nữu Ước ngày 25-9-2010, Mỹ tham gia Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác tại Đông Nam Á
(TAC), tham gia Hội nghị sau Bộ trưởng hàng năm (PMC), tham gia Diễn đàn an ninh khu
vực ASEAN (ARF) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN + (ADMM +), cam kết
thông qua Thỏa thuận khung Thương mại và Đầu tư Mỹ - ASEAN (TIFA), Mỹ và thiết lập
một Phái đoàn thường trực tại ASEAN. Mặc dầu trước đó, dưới thời G.W Bush, bà Rice đã
nhiều lần không tới tham dự các hội nghị do ASEAN tổ chức, kể cả Diễn đàn an ninh khu vực
ARF.
Tuy vậy, đối với biển Đông, quan điểm của HK không thay đổi từ năm 1995. Bản tuyên bố
của Bộ Ngoại Giao HK về biển Đông năm 1995 nguyên văn như sau :
« Tuyên bố của phát ngôn viên, ngày 10 tháng 5 năm 1995 :
Mỹ lo ngại rằng các hành động đơn phương và phản ứng trên Biển Đông đã làm gia tăng
căng thẳng trong khu vực. Mỹ phản đối kịch liệt việc sử dụng hay đe dọa vũ lực để giải quyết
các tranh chấp và thúc giục các bên có yêu sách kiềm chế và tránh các hành động gây mất ổn
định.
Mỹ có lợi ích không đổi trong việc duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông. Mỹ kêu gọi
các bên có yêu sách tăng cường các nỗ lực ngoại giao trong việc giải quyết các vấn đề liên
quan đến yêu sách, có tính đến lợi ích của các bên, góp phần vào hòa bình và thịnh vượng
trong khu vực. Mỹ sẵn sàng trợ giúp bằng mọi cách khi cần thiết. Mỹ tái khẳng định Tuyên bố
ASEAN năm 1992 về Biển Đông.
Duy trì tự do hàng hải là lợi ích cơ bản của Mỹ. Việc không ngăn cản sự tự do di chuyển của
mọi loại thuyền bè và máy bay trên Biển Đông là rất cần thiết cho hòa bình và thịnh vượng
của toàn khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, trong đó bao gồm cả Mỹ.
Mỹ không đưa ra bất cứ quan điểm nào về giá trị pháp lý trong các tranh chấp chủ quyền lãnh
thổ tại các quần đảo, đá ngầm, rặng san hô và các cồn trên Biển Đông. Tuy nhiên, Mỹ thể
hiện sự quan tâm nghiêm túc tới bất kỳ yêu sách hàng hải nào cũng như việc hạn chế hoạt
động trên biển ở Biển Đông trái với luật pháp quốc tế bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về
Luật Biển năm 1982.17 »
Các ý kiến này được khẳng định lại, theo khoản 18 của Tuyên Bố chung giữa Hoa Kỳ và các
đại diện ASEAN 25-9-2010 :
« 18. Chúng tôi tái khẳng định tầm quan trọng của ổn định và hòa bình khu vực, an ninh hàng
hải, không cản trở thương mại và tự do hàng hải theo những quy định liên quan được nhất trí
của luật pháp quốc tế, gồm Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) và những điều luật hàng
hải quốc tế khác, đồng thời giải quyết hoà bình các tranh chấp. »

Lập trường này cũng lập lại ngày 17-62011 qua Tuyên bố chung sau Cuộc Đối thoại Chính
trị, An ninh, Quốc phòng Mỹ-Việt 2011 :
« Hai bên nhất trí rằng việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông
là phù hợp với lợi ích chung của cộng đồng quốc tế; mọi tranh chấp về lãnh thổ ở Biển Đông
phải được giải quyết thông qua con đường ngoại giao và hợp tác, không gây sức ép hay sử
dụng vũ lực. Hai bên cho rằng các tuyên bố lãnh thổ và lãnh hải cần phải phù hợp với những
nguyên tắc được thừa nhận của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước về Luật biển của Liên
hợp quốc năm 1982. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của Tuyên bố 2002 về ứng xử của
các bên ở Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc và khuyến khích các bên đạt được thỏa
thuận về bộ quy tắc ứng xử đầy đủ. Phía Hoa Kỳ tái khẳng định những sự kiện bất ổn trong
những tháng gần đây không thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực, gây quan ngại về an
ninh hàng hải, đặc biệt về tự do hàng hải, phát triển kinh tế, thương mại hợp pháp và tôn trọng
luật pháp quốc tế.18 »
Từ khẳng định “các tuyên bố lãnh thổ và lãnh hải cần phải phù hợp với những nguyên tắc
được thừa nhận của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước về Luật biển của Liên hợp quốc
năm 1982 » ta thấy sự lựa chọn một cách hấp tấp của VN để xác định rõ rệt về hiệu lực các
đảo như đã viết ở trên là thất sách. Nếu HK quyết định ủng hộ VN thì cũng sẽ ủng hộ VN ở
mọi điều không làm trái nội dung luật pháp quốc tế. Các đảo TS có hiệu lực là ý kiến của hầu
hết các học giả quốc tế (kể cả HK).
Vấn đề là vị trí của VN là thế nào đối với chính sách của HK ở Châu Á Thái Bình Dương?
Quan niệm về thế giới của HK được biết qua diễn văn nhậm chức của TT Obama là bốn vấn
đề an ninh, thịnh vượng, các giá trị nền tảng và trật tự quốc tế. VN chia sẻ gì với Hoa Kỳ trên
những quan niệm này ?
Cũng không quá lâu, qua một tài liệu “mật” của đảng CSVN được tung ra, theo đó ta thấy các
viên chức CSVN vẫn xem HK là “kẻ thù chiến lược”. Quan niệm này hiện chưa biết thế nào
trong nhân sự của đảng CSVN, nhưng về ngoại giao, quan hệ VN –HK chỉ “ấm” lên sau tuyên
bố chung của hai nước năm 2006. Có hai điểm quan trọng trong tuyên bố là HK xét lại lời
thỉnh cầu của Việt Nam xin được chọn lựa như một thừa kế nhân của chương trình Hệ thống
Ưu đãi thuế quan phổ cập (Generalized System of Preferences program) đồng thời HK ủng hộ
Việt Nam về chủ quyền quốc gia, an ninh, và toàn vẹn lãnh thổ.
Về đối tác chiến lược, HK phân loại gồm “đồng minh chính thức”, “đối tác chiến lược” và
“đối tác chiến lược có thể mong đợi” cho các nước thuộc ASEAN. Việt Nam hiện nay dường
như chỉ ở trong tầm “đối tác chiến lược có thể mong đợi”. Bởi vì giữa VN và HK vẫn có
nhiều khác biệt, nếu không nói là xung đột, về các « giá trị nền tảng ». Trong khi về an ninh
thì VN và HK có một mối ưu tư chung về sự trỗi dậy của Trung Quốc. Về thịnh vượng thì
kinh tế VN chỉ đại diện cho một phần cực nhỏ trong nền kinh tế của HK, mặt khác, tại VN,
nạn tham nhũng, nạn cửa quyền móc ngoặc chi phối nền kinh tế tại đây, do đó đi ngược lại
mọi nguyên tắc cơ bản về thị trường, do đó không quyến rũ được tài phiệt HK. Vì thế, tư cách
hiện tại của VN sẽ khó trở thành « đồng minh » với HK. Người dân HK sẽ khó chấp nhận nếu
chính quyền Obama ký kết với VN các hiệp ước an ninh hỗ tương, hiệp ước chỉ dành cho các
đồng minh thân cận hay các đối tác chiến lược mà ở đó hiện hữu quyền lợi lớn lao của HK. Vì
khi ký kết, HK sẽ phải ràng buộc với VN trong những xung đột quốc phòng. Sẽ là một phỉ
báng cho người dân HK nếu thanh niên nước này đổ máu hay tiền của để giúp cho một nước
VN mà chế độ cai trị tại đây vẫn còn là một chế độ độc tài tồi tệ nhất trên thế giới.

Điểm đáng ghi nhận khác, sự « mù mờ » của HK về chính sách ở biển Đông một mặt không
cho phép các nước có một lập trường nhất quán, mặt khác lại tạo những ảo tưởng tai hại cho
những nước cần HK, như VN. Những tính toán sai lầm vì thế có thể xảy ra.
4.5 Quốc tế hóa biển Đông ?
Hiện nay VN cố gắng hóa giải các áp lực của TQ qua các thủ thuật “quốc tế hóa biển Đông”,
các đàm phán đa phương và song phương v.v… nhưng cũng sẽ không đi đến đâu, vì không có
một sách lược đứng đắn.
Trước hết thế nào là “quốc tế hóa” ?
Danh từ « Quốc tế » thường dùng để chỉ một vấn đề (thuộc kinh tế, chính trị, văn hóa…) mà
ảnh hưởng của nó vượt ra khỏi ranh giới của « quốc gia ». Một thí dụ, đồng đô la Mỹ là một
loại tiền tệ do Ngân hàng liên bang Hoa Kỳ phát hành nhưng có giá trị « quốc tế », bất kỳ ở
đâu trên thế giới đồng tiền này đều được chấp nhận như một giá trị đại chúng về đơn vị tiền
tệ.
« Quốc tế hóa – internationalisation » là nỗ lực từ phạm vi quốc gia nhằm đưa ảnh hưởng của
chủ thể hay vấn đề gì đó vượt khỏi ranh giới quốc gia để ảnh hưởng đến một số nước khác.
« Quốc tế hóa » trong chừng mực là « đa phương hóa ». Quốc tế hóa do đó khác với toàn cầu
hóa (mondialisation).
Lấy thí dụ về tiền tệ, Từ năm 2008 Trung Quốc đã tìm cách « quốc tế hóa » đồng tiền Nhân
Dân tệ của họ. Việc này thấy được qua các thỏa thuật song phương giữa TQ và các nước (hay
vùng kinh tế) như Mã Lai, Hồng Kông, Argentine, Biélorussie, Islande, Indonésie, Singapour
và Nam Hàn… từ đây các nước này có thể dùng đồng Yuan để thanh toán trong việc trao đổi
thuơng mại với Trung Quốc.
Nhưng người ta chỉ nghe đến việc « quốc tế hóa » một tranh chấp thuộc phạm vi quốc gia, hay
địa phương. Ý nghĩa của việc này là việc lôi kéo nhiều quốc gia khác dính líu vào việc tranh
chấp này. Các tranh chấp ở Kampuchia, Nam Tư cũ, tranh chấp Irak-Kuwei… là các tranh
chấp địa phương, nhưng vì ảnh hưởng của tranh chấp đe dọa an ninh hay trật tự thế giới, do
đó các tranh chấp này được « quốc tế hóa ».
Hệ quả của việc « quốc tế hóa » là giới hạn chủ quyền lãnh thổ của quốc gia do lợi ích của
một số nước hay các tổ chức quốc tế (như LHQ). Việc giới hạn đem lại do việc ban hành các
quy tắc, các cam kết pháp lý nhà nước, lãnh thổ, trước cộng đồng quốc tế để thực thi việc
chuyển giao chủ quyền cho các cơ quan quốc tế.
Vấn đề tranh chấp biển Đông mắc mớ gì VN lại phải giới hạn chủ quyền như thế ?
Thực ra « quốc tế hóa » vấn đề biển Đông, nhiều lắm là vận động thành lập một Tòa án về
biển Đông để phân xử những tranh chấp. Điều này hữu lý vì vấn đề tranh chấp có nguy cơ
bùng nổ mà việc này có thể đe dọa an ninh và quyền lợi của khu vực và thế giới. Vì đây là
một tranh chấp ở phạm vi địa phương nhưng sẽ có ảnh hưởng lớn đến quốc tế.
Trong khi đó, các « học giả » VN tuyên truyền về đa phương với song phương, quốc tế hóa
với phi quốc tế hóa, nhưng thực chất là không hiểu ý nghĩa thế nào là « quốc tế hóa », mục

đích là thực thi chính sách của đảng CSVN là phân chia hai vùng biển HS và TS (kể cả vùng
ZEE của VN) cho Trung Quốc.
Thực chất của vấn đề là : 1/ giải quyết tranh chấp chủ quyền các đảo chứ không phải là việc
lựa chọn phương cách làm giảm hiệu lực các đảo. 2/ vô hiệu hóa các mật ước liên quan tranh
chấp 2 vùng biển đã ký kết giữa chóp bu hai nước. 3/ Phải cấp bách ký kết hiệp ước hỗ tương
về quốc phòng với Hoa Kỳ cũng như các nước lớn như Ấn Độ, Nga v.v…
Làm được các việc này là bảo vệ quyền lợi của VN.
5/ Kết luận:
Thái độ nhịn nhục “profil bas” của nhà cầm quyền CSVN hiện nay đối với TQ trong vấn đề
biển Đông có thể thông cảm.
Nhiều người phê bình nhà nước VN không có thái độ thích đáng trả đũa TQ qua các hành vi
ngang ngược của nước này tại biển Đông so với các nước Phi, Nam Dương hay Mã Lai.
Thật ra đối với Phi, nước này có thể “xù lông” phản đối TQ mạnh mẽ và TQ có thể nhượng
bộ (như đã thấy) vì Phi có ký kết hiệp ước An ninh hỗ tương với Hoa Kỳ. Nếu TQ đụng vào
Phi, trong chừng mực là “đụng” vào HK. Các tuyên bố mới đây của HK cho thấy nước này
quan ngại các hành động của TQ đối với Phi và cho biết HK sẽ hỗ trợ cho Phi nếu có xung
đột. Điều này làm cho TQ e dè, trong chừng mực TQ phải nhượng bộ.
Đối với Mã Lai, nước này có quan hệ phức tạp với TQ. Nhưng dầu thế nào thì HK cũng e dè
Mã Lai vì nước này kiểm soát một bên bờ eo biển Malacca, mà hải lộ này là yếu điểm trong
chiến lược “chuổi ngọc trai” của TQ. Nam Dương cũng vậy, cũng kiểm soát một bên bờ eo
biển này. Mặt khác, Nam Dương là một nước đông dân, có tiềm năng quốc phòng mạnh. Hai
nước Mã Lai và Nam Dương đều cách xa TQ, nếu có đụng độ thì hải quân TQ, với thực lực
hôm nay, sẽ thua quân lực của Nam Dương. Do đó, TQ nhượng bộ hai nước này cũng là điều
dễ hiểu. Việc này sẽ kéo dài cho đên khi mà TQ khai thông được con đường bộ từ Miến Điện
về Hoa Nam và đào xong con kinh cắt ngang Thái Lan (để tránh qua eo biển Malacca), nhưng
việc này còn rất lâu.
Nhưng thái độ nhịn nhục của VN đã kéo dài quá lâu, người ta trong nhất thời có thể thông
cảm nhưng việc này không thể kéo dài thêm nữa, vì quá sức chịu đựng của người dân. Trong
khi nhà cầm quyền CSVN sẽ không có thái độ nào khác hơn, vì đã sai lầm chiến lược, do
đánh giá sai đối tác chiến lược với kẻ thù chiến lược. Đến khi biết được, việc điều chỉnh phải
cần thời gian, nhưng điều kiện ắt có phải là phải dân chủ hóa chế độ.
Đảng CSVN chỉ “câu giờ” mà không chấp nhận “đa nguyên” chính trị. Do đó mỗi ngày qua là
VN đi sâu vào vũng lầy không lối thoát. Trong khi đó giới học giả thì phần lớn vẫn giữ
nguyên lập trường “đà điểu”, không dám nhìn thẳng vào sự thật của vấn đề để tìm phương
hướng giải quyết. Các bài “nghiên cứu” của họ chỉ có hiệu quả của một liều thuốc an thần.
Một số khác thì viết bài tung hứng lẫn nhau, kể lể công trạng. Nguy cơ mất trắng biển Đông là
có thật và hiển hiện hơn bao giờ hết. Đến lúc đó sẽ không ai có công trạng mà chỉ có những
người đồng lõa bán nước.
Pháp quốc ngày 24-6-2011.
Trương Nhân Tuấn
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