Sự thật ai là kẻ xâm lược lớn nhất ở Biển Đông
Chủ nhật, 21 Tháng 6 2015 14:08

Các bức ảnh của AMTI về mức độ cải tạo đất trong Biển Đông của Trung Quốc và
Việt Nam đã nảy sinh các cuộc tranh luận về ai là kẻ xâm lược lớn nhất và thế nào
là nguyên trạng ở Biển Đông. [1]

Khái niệm “xâm lược” được đề cập trong Nghị quyết 3314 ngày 14/12/1974 của Đại
Hội Đồng Liên Hợp Quốc [2] . Theo đó, một quốc gia sử dụng lực lượng quân sự
chống lại chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của một quốc gia
khác, hoặc bất kỳ hình thức nào không phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Quốc gia bị xâm lược
có quyền tự vệ chính đáng.
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Các công trình cải tạo đất hiện nay trên Biển Đông gắn một cách hữu cơ với các yêu
sách chủ quyền. Các bằng chứng lịch sử cho thấy Việt Nam là quốc gia đầu tiên
thực hiện quản lý các quần đảo ít nhất từ thế kỷ XVII. Năm 1909 Trung Quốc mới
quan tâm đến Hoàng Sa, năm 1932 Trung Quốc còn yêu sách Hoàng Sa là điểm tận
cùng lãnh thổ phía Nam. Trung Quốc cũng là quốc gia đóng quân trên Trường Sa
muộn nhất vào năm 1988 sau khi dùng vũ lực bắn cháy 3 tàu vận tải Việt Nam,
thảm sát dã man 64 lính công binh Việt Nam không vũ khí. Philippines quan tâm
đến Trường Sa những năm cuối thập niên 1950 và Malaysia có mặt ở phần phía
Nam vào những năm 1980. Một nước có chủ quyền từ lâu bị tấn công bằng vũ lực
thì biện pháp đầu tiên là phải mở rộng đóng quân để ngăn cản sự xâm hại chủ
quyền của mình. Trong năm 1988, Việt Nam đã tăng cường đóng quân và thông
báo rõ với thế giới về 21 đảo, đá đồn trú của mình. Philippines đóng 8 đảo, Trung
Quốc 9 đảo, Đài Loan 1 đảo, Malaysia từ 3 đảo năm 1980 tăng lên 5 vào năm 1999.

Greg Austin lấy con số từ 2009 đến nay Trung Quốc đóng 9 thực thể (features) còn
Việt Nam đã tăng gấp đôi lên 48 thực thể. Trước hết, ông này đã dẫn không chính
xác phát biểu của Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ David Shear vào ngày
13/5/2015: “Việt Nam có 48 điểm đóng” [Nguyên văn: “Viet Nam has 48 outposts”].
Báo cáo Mỹ gọi đó là các outpost (điểm đóng) chứ không phải là features (thực thể).
Năm 1995 nhằm giảm thiểu căng thẳng, tạo điều kiện giải quyết hòa bình các tranh
chấp Việt Nam là bên đầu tiên đã kêu gọi các nước tôn trọng nguyên trạng [3] . Việt
Nam đã không mở rộng chiếm đóng mới trên bất kỳ một thực thể nào mà chỉ tăng
cường các điểm quan sát trên cùng một thực thể để bảo đảm quản lý và chống sự
xâm nhập của nước ngoài lên đảo. Ví dụ trên cùng một bãi Thuyền Chài (Barque
Canada Reef hay Lizzie Weber Reef)
dài khoảng 17 hải lý, rộng khoảng 3 hải lý,
Việt Nam đồn trú ở trung tâm bãi và có thêm hai chòi quan sát đầu bãi và cuối bãi.
Phát biểu của Đại tướng Phùng Quang Thanh ngày 1/6/2015 cho biết Việt Nam vẫn
duy trì trên 9 đảo nổi và 12 bãi cạn lúc nổi lúc chìm.
[4]
Nhiều điểm đóng trên một thực thể tồn tại tự nhiên chưa chắc đã bằng việc mở
rộng thực thể gấp nhiều lần kích thước thật để xây dựng cả một tổ hợp căn cứ quân
sự trên đó như Trung Quốc đang làm. Bản đồ của Greg Austin còn ghi nhận các
công trình của Việt Nam trên bãi cạn Tư Chính thuộc thềm lục địa mở rộng của đất
liền Việt Nam mà không phải là một bộ phận của quần đảo Trường Sa. Từ năm
1989, Việt Nam đã có
Cụm Kinh tế - Khoa học - Dịch vụ
trên đó.
[5]
Cách tính trên không biết vô tình hay hữu ý bỏ qua các đảo, đá ở Hoàng Sa bị
Trung Quốc dùng vũ lực xâm chiếm phi pháp năm 1974. Vì vậy việc sử dụng các
con số một cách lẫn lộn, không nhìn vào bản chất là trò chơi không công bằng.
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Các công trình cải tạo của Việt Nam, Philippines và Malaysia đều bắt đầu trước khi
có Tuyên bố Ứng xử Trung Quốc - ASEAN (DOC) năm 2002 và đều có những điểm
chung: được tiến hành trên đảo, đá nổi trên mặt nước, nhằm mục tiêu chống xói
mòn và cải thiện đời sống sinh hoạt; nguyên vật liệu được chở từ đất liền, các đảo
dần được dân sự hóa và bắt đầu có các kế hoạch du lịch; không có vũ khí hạng
nặng, không là căn cứ quân sự lớn, đe dọa các nước khác, chỉ có tính phòng thủ,
không làm thay đổi bản chất tự nhiên của thực thể. Công tác cải tạo đất của Trung
Quốc trên các bãi cách đất liền Trung Quốc gần 1.000 km bắt đầu từ 1988, tăng
nhanh với tốc độ và quy mô chóng mặt. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc
đã tăng diện tích cải tạo đất từ 20 đến 810 ha. [6] Tại Subi, tốc độ lấn biển từ
tháng 5 đến tháng 6/2015 là 8 ha/ngày biển bãi ngầm này thành một căn cứ nổi có
diện tích đến nay là 3,87 km2 đủ để thiết lập một đường băng hơn 3 km.
[7]
Nên nhớ, toàn bộ diện tích các đảo nổi ở Trường Sa không quá 10 km2 trên diện
tích biển 160-180.000 km2. Trung Quốc sử dụng các tàu hút nạo vét lớn nhất thế
giới, phá hủy các rặng san hô để lấy nguyên liệu, vi phạm các công ước quốc tế về
bảo vệ môi trường,
đã làm tổn hại 300 ha rặng san hô biển, gây tổn thất ban đầu hơn 100 triệu USD
mỗi năm
[8]
cho các nước xung quanh Biển Đông
và những tổn thất không thể bù đắp cho môi trường. Trung Quốc bồi lấp các bãi lúc
nổi lúc chìm, biến chúng thành các đảo nhân tạo, rồi đòi hỏi thế giới phải công nhận
các đảo này có quy chế pháp lý như các đảo nổi, nghĩa là từ chỗ các đảo nhân tạo
chỉ có vùng an toàn 500m chúng sẽ có lãnh hải 12 hải lý thậm chí vùng đặc quyền
kinh tế 200 hải lý. Điều này không hề có trong Công ước Luật Biển UNCLOS mà
Trung Quốc từng cam kết. Quy mô lấn biển của Việt Nam chỉ là 0,2% so với diện
tích lấn biển của Trung Quốc vào tháng 3/2015.
[9]
Các công trình xây dựng trên các bãi này được Trung Quốc cho là phục vụ bảo vệ
môi trường biển, nghiên cứu khoa học, tìm kiếm cứu nạn nhưng trước hết đó là các
căn cứ quân sự, trang bị vũ khí hạng nặng và sân bay, bến cảng. Quy mô và tốc độ
lấn biển của Trung Quốc làm cả thế giới lo lắng vì nó đe dọa trực tiếp đến quyền tự
do hàng hải của các quốc gia, ít nhất là trong vòng 12 hải lý từ các công trình mà
Trung Quốc đang xây dựng. Các căn cứ này là nơi xuất phát của các lực lượng chấp
pháp biển Trung Quốc, xua đuổi, bắn, cướp các tàu cá ngư dân Việt Nam,
Philippines, Malaysia, từng bước thiết lập lệnh cấm đánh bắt cá và yêu sách đường
chin đoạn trên toàn Biển Đông. Các căn cứ này rõ ràng mang tính tấn công, đe dọa
hoàn bình, ổn định khu vực nên buộc Mỹ, G7 và nhiều nước khác phải lên tiếng.
[10]
Công trình cải tạo đất của Trung Quốc đã kích thích cuộc chạy đua vũ trang trong
khu vực khi buộc các nước nhỏ vì an ninh chủ quyền của mình phải đầu tư những
khoản tiền lớn cho vũ khí.
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Trung Quốc rõ ràng đang tự mình đặt các quy tắc mới cho luật biển quốc tế.

PGS.TS. Nguyễn Hồng Thao

(Học viện Ngoại giao Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội)
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