CHIỀU MƯA BIÊN GIỚI ANH ĐI VỀ ĐÂU
Hoàng Nguyên Nhuận
Người Miền Nam thuộc thế hệ của Hoàng tôi mấy ai chẳng một lần lắc lư hụt hẫng
khi nghe Nguyễn Văn Đông hỏi Chiều mưa biên giới anh đi về đâu. Sao còn
đứng ngóng nơi giang đầu? Dù chẳng biết nhạc sĩ này hỏi ai và muốn nói đến
biên giới nào, biên giới Việt-Miên, Việt-Lào, Việt-Hoa hay lằn ranh Nam-Bắc?

Biên Giới Nào?
Thiệt tình, với Hoàng tôi, biên giới nào thì cũng thế thôi. Bởi lý cho đến bây giờ
Hoàng tôi chỉ thực sự thấy tận mắt hai cái-gọi-là-biên-giới. Thứ nhất, cầu Hiền
Lương trên sông Bến Hải do Hiệp định Genève 1954 chọn làm mốc tạm phân chia
Nam-Bắc. Thứ hai, lằn mức sóng nước bao la vô hình trên Vịnh Thái Lan khi người
tài công chiếc ghe vượt biên chặt cổ con gà thắp hương cúng trước mũi ghe rồi hân
hoan bảo: Yên chí! ghe đã vào hải phận quốc tế! Hoàng tôi đâu biết "hải phận quốc
tế" chính là lằn ranh của một thế giới mới trong đó Hoàng tôi rồi ra có thể chỉ là một
"con thú hoang lạc đàn" như Nam Lộc nghẹn ngào thở than trong bản nhạc Sài Gòn
Vĩnh Biệt.
Học trò Việt Nam ai mà chẳng "tụng": "Nam quốc sơn hà Nam đế cư" và "Đất nước
ta từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau". Chẳng đứa nào thèm băn khoăn biên giới phía
Bắc của Nam quốc đó lên tận đâu? Thời khuyết sử biên giới đó hình như lên đến tận
Triết Giang hay Hồ Nam có đúng không? Lý Thường Kiệt và Quang Trung dựa vào
bản đồ nào mà chuẩn bị đòi lại Quảng Đông Quảng Tây?
Hoàng tôi lơ mơ về chuyện biên giới vì nhiều lý do. Thứ nhất, vì lơ mơ về lịch sử và
công pháp quốc tế. Hiểu biết về biên giới chung quy đều do ký ức tập thể, lịch sử
truyền miệng, sách báo rất lưa thưa mơ màng... Thứ hai, trong thời đại Internet,
Star Wars, MAD (mutual assured destruction-bảo đảm chết chùm), WMD (weapons
of mass destrucion - chết cả đám), Jihad-Mujaheddeen và toàn cầu hóa kinh tế tài
chính này, biên giới trên bộ trên biển có thể đang trở thành lỗi thời lạc điệu. Thật
vậy, biên giới nào - ngay cả một hàng rào điện tử kiểu hàng rào McNamara ngày
trước, có thể ngăn chận được những bom vi khuẩn phá computer, những tay cướp
cạn toàn cầu trong đại công ty ENRON, hay những kẻ liều mạng gây ra vụ 11.9 ở
Mỹ? Thứ ba, vì sơn hà quê hương vốn là chuyện có thể nhạy cảm, cục bộ, chủ quan,
dễ đúng mà cũng dễ sai. Thảm kịch Miền Đất Hứa của Do Thái-Palestine hôm nay
cho thấy một quan niệm quá đáng về đất đai lãnh thổ có thể gây ra những hậu quả
kinh hoàng đến mức nào.
Khi phong trào tố khổ "Việt cộng dâng đất cho Trung cộng" xảy ra, Hoàng tôi mới
lục lọi sách báo xem có thêm được hiểu biết nào không ngoài chuyện nói lui nói tới
trên báo, trên đài, trên Internet vốn đã bị chính trị hóa méo mó đến độ không biết
đâu mà phân biệt thực hư. Tài liệu coi như xưa nhất Hoàng tôi có sẵn trong tay là
quyển État Actuel du Tunkin, de la Cochinchine et des Royaumes de Cambodge,
Laos et Lac Tho của M. de la Bissachère, in năm 1812, tức 44 năm trước khi Pháp-1-

Bồ Đào Nha tấn công Đà Nẵng và 72 năm sau khi Việt Nam phải khổ nhục ký văn
kiện đầu hàng gọi là Hòa ước Giáp Thân. Về biên giới Việt-Hoa, de la Bissachère
không cung cấp một bản đồ nào cả mà chỉ viết một câu: "... người ta có thể ước
đoán rằng Tonkin (hay Đông Kinh) trải dài từ vĩ độ 17 lên đến vĩ độ 23, từ kinh
tuyến 118 độ đến kinh tuyến 127 độ 30 phút" (1). So với thực tế biên giới Việt-Hoa
hôm nay, ước tính đó hình như chỉ có một điểm khả dĩ chấp nhận đó là vĩ độ 23.
Ngoài ra, quyển Vietnam - Places and History do Stewart, Tabori & Chang ấn hành ở
New York năm 1998, có in lại ba bản đồ Việt Nam cổ. Bản đồ thứ nhất của anh em
Van Langren phát họa năm 1595(hình 1). Bản đồ thứ hai của P. du Val năm 1686
(hình 2). Và bản đồ thứ ba là của Giám Mục Alexandre de Rhodes (hình 3) (2). Càng
xem ba bản đồ này Hoàng tôi càng mù mờ thêm nên đành chào thua. Mặt khác,
Nguyễn Xuân Thọ kể rằng ngày 15.12.1883, Thủ Tướng Pháp Jules Ferry từng đề
nghị với Đặc sứ nhà Thanh tại Paris hai bên nên thương thuyết về "một đường biên
giới chắc chắn" giữa Việt Nam và Trung Quốc để đi đến một vùng trái độn trung lập
(3). Không biết chuyện này đi đến đâu nhưng ít ra Hoàng tôi có thể nghĩ rằng cho
đến 1883 thì giữa Việt Nam và Trung Quốc chưa có một đường biên giới rạch ròi
nào cả.
Vì kinh nghiệm và hiểu biết về biên giới ăn đong như thế, Hoàng tôi không khỏi chới
với khi nghe nói đến Hiệp ước Thiên Tân 1885 về phân ranh lãnh thổ và Hiệp ước
Brévié 1887 về lãnh hải(4), hoặc khi nghe Thứ Trưởng Ngoại Giao Lê Công Phụng
nhắc đến là công ước 1887 và 1895 phân định toàn bộ biên giới Việt-Hoa từ Tây
sang Đông trên chiều dài trên dưới 1.300km và đã cắm trên 300 cột mốc, cũng như
nội dung hiệp định Việt-Hoa 30.12.1999 về biên giới và hiệp định 25.12.2000 về lãnh
hải(5).
Hoàng tôi cứ lao đao vì những câu hỏi như biên giới Việt-Hoa nào, ai phân định biên
giới đó, hồi nào? Ải Nam Quan của ai, nằm ở đâu? Thác Bản Giốc ở đâu, của ai?
Hang Pác Bó ở đâu? Tại sao chuyện hiệp định biên giới và lãnh hải bây giờ mới đặt
ra v.v... và v.v...?

Phát Súng Lệnh của Trần Khuê
Chiến dịch tố khổ "Việt cộng cắt đất dâng cho Trung cộng" hình như khởi sự từ
trong nước với những danh tính "đối kháng" quen thuộc... Phát súng lệnh điển hình
khởi sự chiến dịch là lá thư ngõ gửi Tổng Bí Thư Giang Trạch Dân của Trần Khuê.
Trần Khuê viết thư ngày 20.2.2002 trong lúc nhà lãnh đạo Trung Quốc này dự tính
đến Việt Nam ngày 27.2.2002 (6). Đã hẳn, Trần Khuê là người đang ở trong nước
dễ thu lượm và kiểm chứng các nguồn tin tức tài liệu liên hệ, lại là một người làm
công tác nghiên cứu văn hóa, nghĩa là người mà thiên chức trí thức buộc phải
nghiêm túc nói có sách mách có chứng. Trần Khuê nghiêm túc đến mức nào?
Trần Khuê nhắc lại chuyện xưa rằng: "...Nếu chúng tôi nhớ không nhầm thì trong
dịp tiếp một đoàn đại biểu cao cấp của Việt Nam do Hồ Chủ Tịch dẫn đầu, Mao Chủ
Tịch đã thay mặt nhân dân Trung Quốc xin lỗi nhân dân Việt Nam về những lỗi lầm
và tai họa mà các triều đại phong kiến đã gây ra cho nhân dân Việt Nam trong quá
khứ. Người còn đề nghị và tự tay mình bút phê sửa lại tên cho cửa ải biên giới ViệtHoa, đổi ba chữ "Trấn Nam Quan" thành "Mục Nam Quan" (7). Trần Khuê không nói
hội nghị thượng đỉnh ấy xảy ra ở đâu, năm nào. Điều khiến Hoàng tôi phân vân là
tại sao Mao Trạch Đông vừa xin lỗi Hồ Chí Minh về những tội ác phong kiến rồi lại tái
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phạm ngay lỗi lầm phong kiến đó khi tự tiện cầm bút sửa chữ Trấn thành chữ Mục
trên ải Nam Quan mà không hề trao đổi hay lịch sự hỏi qua ý kiến Hồ Chí Minh, như
thể Trung Quốc là chủ nhân của Trấn Nam Quan vậy?

Ải Nam Quan Nào?
Băn khoăn đó chưa được giải tỏa thì Hoàng tôi lại nhận được tờ Pháp Âm số 72,
tháng 1.2002 phát hành từ Canada của Hòa Thượng Tâm Châu. Bìa sau của tờ báo
đăng một bức hình với chú thích: "Cửa Ải Nam Quan. Biên giới Việt Nam & Trung
Quốc từ nhiều đời. Nay tập đoàn Cộng sản Việt Nam nhượng cho Trung Cộng và còn
nhượng thêm vào nội địa Việt Nam chừng 5 cây số" (hình 4).
Hòa Thượng Tâm Châu cao tăng đức trọng, lời Hòa Thượng hẳn phải là "chân như"
chứ không thể có chuyện "sắc tức thị không, không tức thị sắc", râu ông nọ cắm
cằm bà kia, Hòa Thượng bảo cửa ải Nam Quan tức thị là cửa ải Nam Quan, mất
thêm 5 km tức thị là mất thêm 5km. Biên giới Việt-Hoa dài ngót 1.300km, Hòa
Thượng dạy mất 5km bề rộng tức là mất 1.300km x 5km = 6.500km2, nghĩa là mất
một diện tích rộng hơn gấp ba lần diện tích Hà Nội. Thực hư thế nào?
Hoàng tôi ước mong có cơ duyên hầu Hòa Thượng để Hòa Thượng khai tâm cho
chuyện đó. Cũng như để xin Hòa Thượng giải tỏa băn khoăn về hai chữ Nam Quan
hay cửa Nam. Nếu người Việt tự ý xây một cửa ải địa đầu giữa mình và Trung Quốc
thì ải đó phải là cửa Bắc, ải Bắc hay Bắc Quan chứ sao lại Nam Quan? Nói thế khác,
nếu Việt Nam thực sự có một cửa ải gọi là Ải Nam Quan thì cửa ải đó phải ở Cà Mau,
ở U Minh Hạ, hay ít ra thì cũng đâu đó ở khu Mõ Vẹt Tịnh Biên chẳng hạn chứ sao
Nam Quan lại nằm về phía Bắc và nhìn về phương Nam?

Ải Nam Quan của Ai?
Trong khoảng 1.300km biên giới Việt-Hoa thì Cao Bằng có 314km và Lạng Sơn có
253km biên giới chung với tỉnh Quảng Tây(9). Lạng Sơn - cách Hà Nội 154km - là
tỉnh địa đầu của Việt Nam theo nghĩa trong tất cả các tỉnh biên giới, Lạng Sơn là tỉnh
gần nhất với thủ đô Hà Nội. Lạng Sơn nổi danh với hai cửa khẩu hay hai quan ải là
Chi Lăng và Nam Quan.
Ải Chi Lăng, không phải cổng hay cửa mà là "một trận đồ hiểm ác... một thung lũng
hẹp, hình bầu dục, chiều dài Bắc-Nam khoảng 4km. Có hai cửa, cửa phía Bắc gọi là
Qủy Môn Quan, cửa phía Nam gọi là Ngõ Thề. Ải Chi Lăng cách Hà Nội chừng 110km
và cách biên giới 60km" (10).
Trong tỉnh Lạng Sơn, thị trấn biên giới cực Bắc là Đồng Đăng. Từ Đồng Đăng người
ta có thể đi lên Ải Nam Quan. Khoảng cách Lạng Sơn-Đồng Đăng theo Madrolle là
15km, theo Nguyễn Khắc Viện là 14km. Điều đó chẳng gây ra thắc mắc nào cả. Rắc
rối là khoảng cánh Đồng Đăng-Ải Nam Quan. Khoảng cách đó, theo Madrolle là 4km
(11), theo Nguyễn Khắc Viện là 3km (12), theo D. Robinson - R. Storey là 600m,
theo Lê Công Phụng 200m. Sách Indochina của Madrolle viết năm 1930, nghĩa là
trong lúc các hiệp ước giữa Pháp và nhà Thanh của Trung Quốc còn hiệu lực. Sách
Đất Nước Việt Nam của Nguyễn Khắc Viện & al. viết năm 1989, quyển hướng dẫn du
lịch Vietnam của D. Robinson - R. Storey viết năm 1993(13), Lê Công Phụng lên
tiếng mới đây và được phổ biến lại trên tờ Việt Luận ngày 8.2.2002(14).
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Như vậy, khoảng cách từ cột mốc 0km trên đường biên giới Việt-Hoa ngang Đồng
Đăng đến Ải Nam Quan hoặc là 4km, hoặc là 3km, hoặc là 600m hay ít nữa cũng là
200m chứ không trùng với cột mốc 0km cũng không ở trước cột mốc 0km về phía
Nam nghĩa là nằm lọ trong lãnh thổ Việt Nam. Nói thế khác, Ải Nam Quan, Trấn
Nam Quan, Mục Nam Quan, Hữu Nghị Quan là một và xây trên phần đất của Trung
Quốc chứ không phải trên phần đất Việt Nam. Hình ảnh của Ải Nam Quan đó chính
là hình ảnh xuất hiện trên trang bìa sau tờ Pháp Âm của Hòa Thượng Tâm Châu như
đã nói. Madrolle cũng còn kể một chi tiết khác đáng chú ý về Ải Nam Quan đó là
"Vào ngày 24.2.1885, một ngày sau khi xảy ra trận chiến ở Đồng Đăng, Tướng de
Négrier cho phá sập ải Nam Quan vào lúc 2 giờ 30 chiều và cho dựng lên gần đó
một tấm biển ghi bằng chữ Hán: "Không phải vách đá bảo vệ được biên giới, mà là
sự tôn trọng các hiệp định" (15). Như vậy là chính Pháp đã phá sập Ải Nam Quan,
và phải chăng Ải Nam Quan hay Hữu Nghị Quan đang có hôm nay đã được Trung
Quốc xây lại vào một lúc nào đó sau ngày 24.2.1885?
Học trò Việt Nam ngày trước đứa nào mà chẳng "tụng": "Đất nước ta từ ải Nam
Quan đến mũi Cà Mau". Chúng tôi ngu ngơ, dại khờ, cuồng tín, lười biếng đến độ
chẳng đứa nào thèm thắc mắc một, ải Nam Quan không phải do Việt Nam xây dựng
vì nếu của Việt Nam thì phải gọi là ải Bắc Quan. Hai, ải Nam Quan do Trung

Quốc xây trên đất Trung Quốc. Ba, ải Nam Quan không nằm trên biên giới
Việt Hoa trùng với cột mốc 0km hoặc trong địa phận Việt Nam. Bốn, ải Nam
Quan nằm trong dịa phận Trung Quốc, cách cột mốc 0km từ 4km đến 200m
về phía Bắc như đã nói trên. Nếu hồi đó lủ chúng tôi thắc mắc được như thế thì
đâu đến nổi bây giờ cứ ngẩn tò te ra trước màn đấu tố "tội dâng đất" như xem ảo
thuật hay làm xiếc thế này?!

Ai Lấn Đất của Ai?
Trở lại vấn đề khoảng cách giữa cột mốc 0km nằm trên ranh giới Việt-Hoa ở Đồng
Đăng với Ải Nam Quan hay Hữu Nghị Quan nằm gọn trên đất Trung Quốc. Như đã
nói, Madrolle, Nguyễn Khắc Viện, D. Robinson - R. Storey và Lê Công Phụng đều
đưa ra những con số khác nhau về khoảng cách đó, chứng tỏ khoảng cách đó đã co
dãn. Nhưng khoảng cách co dãn như vậy là vì Ải Nam Quan di chuyển về hướng Việt
Nam, hay vì lằn ranh giới Việt-Hoa di chuyển về hướng Trung Quốc ? Nếu lằn ranh
giới Việt-Hoa thực sự đã bò về hướng Hữu Nghị Quan trên đất Trung Quốc khiến
cho khoảng cách từ cột mốc 0km đến Hữu Nghị Quan đã từ 4km năm 1930 đến
200m năm 2002 như vậy thì phải chăng Việt Nam đã lấn đất bằng cách nhích cột
mốc 0km về phía Hữu Nghị Quan chứ không phải đã nhượng đất hay đã cắt đất
dâng cho Trung Quốc? Và như vậy, nếu có tố cáo thì phải tố "Việt cộng lấn đất của
Trung cộng" chứ sao lại tố ngược "Việt cộng dâng đất cho Trung cộng"?
Trần Khuê xác nhận là đã đi "khảo sát thực địa ở Lạng Sơn" (16) hồi tháng 8.2001,
nghĩa là gần 20 tháng sau khi hiệp định về biên giới và lãnh hải được ký kết. Đã lặn
lội lên Lạng Sơn như thế nhưng Trần Khuê lại không chịu khó chút nữa đến tận
Đồng Đăng để xem Ải Nam Quan nằm ở chỗ nào? Trần Khuê chỉ ở lì tại tỉnh lỵ vểnh
tai nghe nguyên văn "người thì nói (Ải Nam Quan) đã nằm sâu trong lãnh thổ Trung
Quốc 500m, người thì nói 2000m. Diện tích đất nhượng người thì bảo mất 500km2,
người thì bảo mất hơn 700km2, có người lại nói mất hẳn 900km2. Riêng đồng chí Lê
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Thế Nghĩa nguyên trưởng ban biên giới của chính phủ thì cho chúng tôi biết Mục
Nam Quan hiện nằm cách vạch biên giới là 800m và tổng số diện tích địa giới mà
Việt Nam phải cắt nhượng cho Trung Quốc chỉ mất 232km2" (17).
Nhưng người mà Trần Khuê gọi là "đ/c Lê Thế Nghĩa nguyên trưởng ban biên giới
của chính phủ" thực sự là Đại Tá Lê Minh Nghĩa, kẻ đã xác nhận hai bên Việt-Hoa
đang tranh chấp về 227km2 dọc biên giới chứ không hề có chuyện "dâng" cho
Trung Quốc 232km2 như Trần Khuê nghe nói (18). Lại nữa, về 227km2 hai bên
tranh chấp Lê Công Phụng cho biết đó là tổng số diện tích của 164 điểm tranh chấp
trải dài trên khoảng 400km biên giới. Tranh chấp này cuối cùng được giải quyết
ngày 30.12.1999 theo thỏa thuận VN: 113km2 và TQ: 114km2 (19). Nghĩa là, nếu
có mất thì Việt Nam đã chỉ mất 114km2 chứ không phải 232, 500, 700 hay 900km2
như Trần Khuê nghe nói?
Chuyện trên bộ của Trần Khuê là thế, chuyện trên biển thì sao? Trần Khuê quả
quyết rằng "vùng hải giới theo một cán bộ trong ban biên giới thì tỷ lệ chia lại vùng
Vịnh Bắc Bộ là: VN 53,23%, TQ 46,77%. Theo hiệp ước ký năm 1895 giữa triều
Thanh Trung Quốc và chính quyền thực dân Pháp ở Việt Nam thì tỷ lệ là VN 64%,
TQ 36%, như thế có người tính cụ thể Việt Nam mất (khoảng 10% hay) 112.000
km2 lãnh hải" (20). Trần Khuê không cho biết dựa vào đâu mà kết luận 10% =
112.000km2 vì thực tế toàn bộ diện tích Vịnh Bắc Bộ là khoảng 123.700km2 thì
10% số đó phải là 12.370km2 chứ làm sao lên đến 112.000km2 được (21)?
Dựa vào những kết quả nghe ngóng và tính toán như vậy, Trần Khuê thẳng tay tố
cáo Bộ Chính Trị Lê Khả Phiêu và Nhà Nước Việt Nam "đã tùy tiện ký nhượng đất đai
sông biển của tổ quốc, đã phản bội dân tộc và càng làm lộ rõ thêm bộ mặt bù nhìn
của mình, đã gây ra những tội ác trời không dung đất không tha vì đã ký hai hiệp
định bán nước Việt-Hoa(22)". Đây chính là nội dung bản đại cáo mà những nhân vật
đối kháng chuyên nghiệp trong ngoài nước đồng loạt lặp lại. Còn chuyện tại sao lại
Bộ Chính Trị Lê Khả Phiêu mà không phải là Bộ Chính Trị Nông Đức Mạnh thì chỉ có
Trần Khuê và đồng bạn biết.

Lời Thề của Trần Đại Sĩ
Người thứ hai theo chân - hoặc dẫn đường - Trần Khuê trong việc khảo sát thực địa
vấn đề biên giới và tội ác mại quốc cầu vinh là Bác Sĩ Trần Đại Sỹ ở Paris (23).
Khác với Trần Khuê là trước khi phát hiện cái gọi là - nguyên văn của Trần Đại Sỹ những "bí ẩn" về việc "Đảng CSVN lãnh đạo Nhà Nước CHXHCNVN nhượng lãnh thổ,
lãnh hải cho THNDCHQ", Trần Đại Sỹ đã long trọng tuyên bố: "Tuy tôi đã tuyên thệ
tại đây hồi tháng Ba vừa qua. Nhưng hôm nay tôi xin tuyên thệ một lần nữa: "Tôi
xin tuyên thệ với tất cả danh dự của tôi rằng: Tôi không thù, không ghét những
người tại Việt Nam họ đã nộp lãnh thổ, lãnh hải cho Trung Quốc. Tôi cũng không vì
lòng yêu nước mà oán ghét họ. Tôi không hận những người Việt chủ trương khủng
bố tôi khi họ mời tôi về Việt Nam giúp đỡ họ. Những lời tôi trình bày hôm nay hoàn
toàn vô tư." Thề xong, Trần Đại Sỹ bật mí những điều được Trần Đại Sỹ coi là bí ẩn
như sau...
Thứ nhất, số đất Việt Nam nhường cho Trung Quốc dọc theo biên giới hai tỉnh Lạng
Sơn và Cao Bằng là 789km2 chứ không phải 720km2.
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Thứ hai, cột cây số Zero (cột mốc 0km) bây giờ ở phía Nam chính là cột 5 cây số
(cột mốc 5km) ngày trước.
Thứ ba, vùng Cao Bằng bị Trung Quốc lấn sát tới Hang Pak-bó vì hang này trước kia
nằm rất xa biên giới (khoảng 50km) nay nằm sát biên giới.
Thư tư, hiệp định về lãnh hải ngày 25.12.2000 làm cho Việt Nam mất thêm 9%,
nghĩa là theo hiệp ước Pháp-Hoa 1887 về Vịnh Bắc Bộ thì tỷ lệ là VN 62%, TQ 38%,
bây giờ là VN 53% và TQ 47%.
Thứ năm, tất cả những "bí ẩn" đó là do hai ký giả Trung Quốc bạn của Trần Đại Sỹ
cho biết ngày 9.1.2000."
Trần Đại Sỹ thề với người đọc nhưng hai ký giả bạn Trần Đại Sỹ có thề - hoặc Trần
Đại Sỹ có đòi họ phải thề - khi họ tiết lộ bí ẩn cho Trần Đại Sỹ không? Mặt khác,
Trần Đại Sỹ bảo lấy danh dự cá nhân để thề, nhưng lại không cho biết lấy gì để bảo
chứng danh dự cá nhân đó? Thế nên, Trần Đại Sỹ đã không thể giải tỏa hết những
thắc mắc về những điều được bật mí...
Thứ nhất. Trần Đại Sỹ quả quyết Việt Nam mất 789km2 chứ không phải chỉ 720km2
thôi, nhưng Trần Đại Sỹ lại không viện dẫn tài liệu nào nói Việt Nam mất 720km2?
Mặt khác, chiều dài biên giới Việt-Hoa thuộc tỉnh Lạng Sơn là 253km, thuộc Cao
Bằng là 314km, tổng cộng là 567km. Trần Đại Sỹ tính chiều rộng của những chỗ bị
mất như thế nào mà đưa ra đáp số 789km2 từ 567km chiều dài đó?
Thứ hai, Trần Đại Sỹ quả quyết cột mốc 0km hiện tại chính là cột mốc 5km ngày
trước. Ở trên đã lược qua một số ý kiến khác nhau về đoạn đường từ Đồng Đăng cụ thể là từ cột mốc 0km - lên đến Ải Nam Quan, theo Madrolle là 4km, Nguyễn
Khắc Viện là 3km, D. Robinson và R. Storey là 600m và Lê Công Phụng là 200m. Dù
xa gần có khác nhau như thế, nhưng không một người nào trong số đó dám bảo là
cột mốc 0km trên đường biên giới Việt-Hoa băng quang vùng Đồng Đăng bây giờ
chính là cột mốc 5km trong lãnh thổ Việt Nam ngày trước - nghĩa là cột mốc 0km đã
bị đẩy lùi về phía Nam sâu vào nội địa Việt Nam 5km - như Trần Đại Sỹ thề quyết.
Không ai dám nói, vì nếu sự thật quả như lời thề của Trần Đại Sỹ thì thị trấn Đồng
Đăng - cụ thể là ga xe lửa Đồng Đăng - bây giờ đã là của Trung Quốc, đã lọt thỏm
vào trong lãnh thổ Trung Quốc rồi. Điều này chỉ mới có trong mơ của Trần Đại Sỹ.
Thứ ba, về tỷ lệ bách phân trong việc phân chia lãnh hải giữa Việt Nam và Trung
Quốc. Con số Trần Đại Sỹ đưa ra đại để cũng giống như con số của Trần Khuê. Chỉ
khác hai điều. Một, Trần Đại Sỹ không dám quả quyết 9%-10% là bằng 112.000km2
như Trần Khuê. Hai, số liệu của Trần Đại Sỹ là do hai ký giả Trung Quốc tiết lộ trong
khi số liệu của Trần Khuê là do "một cán bộ trong Ban Biên Giới" cho biết. Tất cả
đều vô danh, đều khẩu thuyết vô bằng nhưng đều đáng tin vì một đàng do tài "nghe
nói" của Trần Khuê, một đàng do "tất cả danh dự" của Trần Đại Sỹ.
Thứ tư, hang Pác Bó (Trần Đại Sỹ viết là Pak-bó) và thác Bản Giốc. Đây cũng
là những địa điểm Trần Khuê-Trần Đại Sỹ và đồng bạn nâng cấp thành vùng đất
thiêng để thêm bằng chứng cho cáo trạng "dâng đất". Trần Đại Sỹ bật mí là Việt
Nam đã "nhượng vùng Cao Bằng sát tới Hang Pak-bó. Trước kia nằm rất xa biên giới
(khoảng 50km) nay nằm sát biên giới". Nhưng Nguyễn Khắc Viện cho biết thực tế
Pác Bó là "một xóm nhỏ nằm sát biên giới Việt-Hoa cách Cao Bằng 60km... nơi đây
có một giòng suối, một ngọn núi và một cái hang gọi là hang Cóc Bó nơi đã che chở
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Hồ Chí Minh khi Hồ Chí Minh từ Trung Quốc trở về năm 1941. Khu vực hang Pác Bó
đó nằm ngay trên biên giới Việt-Hoa, cột biên giới 108 (24)". Nguyễn Khắc Viện viết
ra chi tiết đó năm 1989, mười năm sau cuộc chiến biên giới Việt-Hoa. Như vậy thì
cái hang mà Trần Đại Sỹ gọi là "Trước kia nằm rất xa biên giới khoảng 50km đó
nhưng nay lại nằm sát biên giới" - nghĩa là đường ranh giới đã bị dời xuống phía
Nam, là cái hang tên gì, ở đâu? Phải chăng đây là cái hang mà Trần Đại Sỹ thề bán
sống bán chết là đã tận mắt nhìn thấy từ... Paris?
Thác Bản Giốc. Theo Nguyễn Khắc Viện thì "Từ huyện Trùng Khánh đi chừng 20km
về tới xã Đàm Thủy, từ xa có thể nghe thấy tiếng ầm ầm vang lại và một làn sương
mờ tỏa ngang sườn núi vòng lấy một đoạn sông Quy Sơn nằm ngang biên giới ViệtHoa, ở đây mặt nước sông Quy Sơn đột ngột hạ thấp hẳn xuống chừng 30m, làm cả
khối nước khổng lồ ấy đổ xuống, tạo thành thác Bản Giốc... Dưới chân thác Bản Giốc
là mặt sông rộng, phẳng như gương" (25).
Nguyễn Khắc Viện xác nhận thác Bản Giốc nằm ngang biên giới Việt-Hoa. Cũng như
hang Pác Bó, xác nhận đó được đưa ra năm 1989. Trần Khuê và đồng bạn có thể lắc
đầu phủ nhận nại cớ là đường biên giới đó đã bị Trung Quốc ép buộc Việt Nam vẽ
lại để hợp thức hóa việc chiếm đất của Trung Quốc. Hình như Thượng Tọa Như Điển
ở Đức cũng đã nghĩ như thế. Tờ Viên Giác số 127 tháng 2.2002 của Thượng Tọa
viết: "Đảng CSVN đã giao nộp 12 cây số chiều sâu vào đất liền thuộc biên giới 6 tỉnh
miền Bắc, từ biên giới Lào Quốc đến Vịnh Bắc Việt". Do đó "Thác Bản Giốc Cao Bằng
nay thuộc về lãnh thổ của Trung Quốc." Như vậy, tố cáo của Thượng Tọa Như Điển
trầm trọng hơn cáo trạng của Hòa Thượng Tâm Châu. Vì theo Thượng Tọa Như Điển
thì Việt Nam mất 1.300km x 12km = 15.600km2 đất liền chứ không phải chỉ
6.500km2 như Hòa Thượng Tâm Châu dạy. Còn thác Bản Giốc thì mất đứt. Người
Việt nào mà không ấm ức tiếc hận. Đó cũng là nhờ quý Hòa Thượng, Thượng Tọa
khai tâm cho. Nhưng thực hư ra sao?
Không phải đến năm 1989 Nguyễn Khắc Viện mới xác nhận tình trạng thác Bản Giốc
nằm ngang biên giới Việt-Hoa như thế mà 59 năm trước, Madrolle cũng từng nói
nguyên văn: "Từ Cao Bằng đến Bản Giốc, 81km Đông-Bắc-Đông. Cuối dòng là thác
Tu-Tong, cao 25m. Lòng sông tạo thành ranh giới giữa Tonkin và Trung Quốc

(26)." Madrolle viết câu ấy năm 1930 nên không thể nghi ngờ Madrolle bị áp
lực Trung Quốc mà quấy quá. Vì trong tình thế năm 1930, Pháp không chiếm đất
của Trung Quốc thì thôi chứ không thể có chuyện ngược ngạo Trung Quốc ép Pháp
dâng đất. Mặt khác, Madrolle nói đến thác "Tu-tong", phải chăng đây là tiếng người
Trung Quốc dùng để gọi phần thác Bản Giốc của họ? Lê Công Phụng cũng nhắc lại ý
niệm "Lòng sông tạo thành ranh giới giữa Tonkin và Trung Quốc" của Madrolle bằng
cách nói rõ: "Cột mốc đang tồn tại được cắm từ thời Thanh, xác định chỉ có chưa
được một nửa thác Bản Giốc là ở bên phía ta. Theo quy định quốc tế, khi phân giới
cắm mốc thì thác được coi như một dòng sông, một dòng suối. Đã là sông suối thì
đường biên giới đi qua luồng chính tức là chỗ tàu thuyền đi lại được. Còn đối với
sông suối nơi tàu thuyền không đi lại được, thì đường biên giới phải đi theo rãnh sâu
nhất... Lẽ ra theo thực tiễn thì chúng ta chỉ được 1/3. Nhưng sau đàm phán, chúng
ta và bạn đã thỏa thuận thác Bản Giốc được chia đôi, mỗi bên được 50%. Hiện nay
cả hai bên đang tiến hành khai thác du lịch phía bên mình(27)". Như vậy, nếu nói
rằng thác Bản Giốc vốn là hoàn toàn của Việt Nam và bây giờ đã lọt 2/3 hay 1/2 vào
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tay Trung Quốc thì hóa ra kẻ đáng bị tố khổ chính là thực dân Pháp trước đây chứ
không phải Việt Nam hôm nay?
Đấy là những điều Trần Đại Sĩ thề danh dự khi nói ra, và những người tham dự
chiến dịch tố khổ "Việt cộng dâng đất cho Trung cộng" thề mà lặp lại. Thề là một
quyết tâm chân thật và thề cũng là một hứa hẹn gian dối. Bởi lý, nếu biết chắc mình
không nói dối thì cần gì phải thề nói thật. Phải chăng vì không muốn cho hai ông
bạn ký giả của mình ở vào tình trạng khó xử đó nên Trần Đại Sỹ không bắt họ thề
trước khi tiết lộ bí ẩn để Trần Đại Sỹ tiết lộ lại cho đồng bào mình nghe chăng?

Ông Tây Dăng Giây Thép Họa Địa Đồ Nước Nam
Hành động của Tướng de Négrier đánh sập Ải Nam Quan năm 1885 để dằn mặt
Trung Quốc như Madrolle kể, gợi lại một thời đen tối tũi nhục mà cũng hào hùng
của lịch sử Việt Nam. Pháp chiếm trọn Miền Bắc, quay vào tiến đánh kinh thành
Huế, và hoàn thành nền đô hộ Việt Nam. Phong trào Văn Thân-Cần Vương nổi lên
khắp nơi kéo dài trong ngót 20 năm khởi từ quyết định của vua Hàm Nghi rời bỏ đế
đô lên rừng kháng chiến cho đến khi Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám hy sinh.
Lồng trong phong trào này là phong trào Bình Tây Sát Tả vì sĩ phu toàn quốc và
"phần đông người đương thời cho rằng "Tây là đạo", "đạo là Tây" (28)."
Hồi nhỏ Hoàng tôi thường nghe Bà Nội hát ru: Kể từ ngày thất thủ kinh đô, ông Tây
qua dăng dây thép họa địa đồ nước Nam. Như vậy, không có "ông Tây" thì cũng
không có bản đồ nước Nam - ít nữa cũng như bản đồ mà Hoàng tôi thấy trong sách
của Madrolle hay Gourdon (29)? Kinh đô thất thủ năm 1885. Năm 1885 có thể coi là
cột mốc thời gian từ đó cái gọi là bản đồ Việt Nam và lãnh thổ-lãnh hải Việt-Hoa
được chính thức thành hình. Công chiếm đất của Trung Quốc cho Việt Nam hay tội
nhường đất Việt Nam cho Trung Quốc đều một tay do Pháp. Phải chăng cũng vì vậy
mà khi nói đến chuyện ranh giới Việt-Hoa trên đất liền hay trên mặt biển thì luôn
luôn phải bắt đầu bằng những thỏa hiệp giữa Pháp với nhà Thanh?
Trong giai đoạn Pháp thiết lập nền đô hộ trên đất Việt Nam, cụ thể là giai đoạn xâm
chiếm và bình định Miền Bắc, cả Pháp và Trung Quốc đều lo ngại về vấn đề biên
giới. Bởi vì "Bắc Kinh thì đinh ninh rằng Pháp sẽ mở cuộc tấn công trực tiếp vào lãnh
thổ của mình, có thể là vào Thiên Tân... Vì vậy nỗi lo lắng giờ đây của chính phủ
Trung quốc không còn là vấn đề Bắc Kỳ nữa, mà là vấn đề quốc phòng của chính
mình(30)." Trong khi người Pháp lại không muốn để cho Trung Quốc lợi dụng vấn
đề biên giới để can thiệp vào Việt Nam. Cũng vì những lo sợ ngấm ngầm đó nên cả
hai đều nghiêm túc đàm phán về biên giới trên căn bản Pháp không xâm phạm chủ
quyền lãnh thổ và lãnh hải của Trung Quốc và Trung Quốc thì từ bỏ quyền bảo hộ
Việt Nam và công nhận một vùng trung lập trái độn.
Trong khi thương lượng với Trung Quốc, nếu Pháp không chịu thiệt một tất đất của
Việt Nam hoặc lấn thêm đất thêm biển của Trung Quốc, thì cũng chỉ vì Pháp nghĩ
rằng Việt Nam đã là một thứ Pháp quốc hải ngoại của chính quốc rồi (31). Mặt khác,
vùng trung lập trái độn Pháp âm mưu thiết lập không chỉ dọc biên giới Việt-Hoa mà
chính là một vùng rộng lớn xuống tận Campuchia bao gồm các tỉnh biên giới từ
Mong Cáy-Quảng Ninh phía Đông sang Lai Châu phía Tây, và từ Sơn La xuống đến
tận Đắc Lắc-Đà Lạt. Vùng trái độn nầy sẽ là nước Việt Nam thứ tư - sau Bắc Kỳ quốc
Tonkin, Trung Kỳ quốc Annam và Nam Kỳ quốc Cochinchine - mà Pháp dự định
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thành lập dưới cái tên Hoàng Triều Cương Thổ, với dân số chủ lực là người TàyNùng và người Thượng. Phong trào FULRO được thai nghén từ đó. Đến bây giờ,
mưu định đó vẫn chưa hẳn đã chết trong đầu óc ngoại bang.

Tình Nghĩa Việt-Hoa
Năm 1876, Rheinart Đặc sứ Pháp bên cạnh triều đình Tự Đức gởi cho Thống Đốc
Nam Kỳ Thomson một phúc trình trong đó có đoạn: "Triều đình Huế chắc cũng hối
hận bị nội thuộc nước Tàu, nhưng tôi chắc rằng họ muốn trở thành một tỉnh của
nước Tàu còn hơn là nhận ta bảo hộ... Người Tàu là chú hoặc anh, chúng ta là mọi
rợ. Chế độ Tàu sẽ thay đổi rất ít đến tập tục của các quan, còn phụ thuộc là một
điều nhục nhã còn khó chịu hơn là tự tử (32)." Nhận định của Rheinart có lẽ chỉ
đúng một phần, đó là mất tự chủ tự quyết là "điều nhục nhã còn khó chịu hơn là tự
tử". Và đối với những người Việt có ý thức và ý chí tự chủ tự quyết thì Pháp hay
Trung Quốc, Nga hay Mỹ, hay bất cứ nước nào khác đều như nhau thôi.
Vào giai đoạn chót của Đệ Nhị Thế Chiến, Nhật chính thức mở mặt trận Thái Bình
Dương và lấn chiếm Đông Dương. Vì Pháp không tự vệ được mà cũng không bảo vệ
được cho Việt Nam nên chế độ bảo hộ mặc nhiên kết thúc. Pháp không chấp nhận
thực tế lịch sử đó nên khi Nhật đầu hàng, chiến tranh kết thúc thì Pháp lại mon men
trở lại Việt Nam. Năm 1949, trong lúc Pháp đang lủng ca lủng củng tái lập chế độ
thực dân và Việt Minh đang vất vả cầm cự bằng du kích chiến thì ở Hoa lục, cuộc
vạn lý trường chinh của Mao Trạch Đông hoàn thành. Quả thực, Trung Quốc có thể
lợi dụng tình thế để rửa cái nhục biên giới cũ bằng cách tràn qua biên giới, buộc
Pháp phải xóa bỏ tất cả những điều ước bất công ngày trước. Trung Quốc đã không
làm hay chỉ làm nửa chừng đó là "dùng người Việt để chống Pháp" bằng cách thừa
nhận ngoại giao Việt Minh và giúp cho Việt Minh đủ sức chống Pháp.

Cái Giá của Viện Trợ
Tưởng Giới Thạch chạy ra Đài Loan. Số vũ khí mà bại quân của Tưởng vứt lại giúp
trang bị đầy đủ cho Việt Minh. Sư Đoàn 308 hay đại đoàn chủ lực đầu tiên được
thành lập và Việt Minh bước từ giai đoạn cầm cự chiến lược sang giai đoạn chuẩn bị
tổng phản công. Cuối tháng 12.1950, Việt Minh mở đầu Chiến Dịch Trần Hưng Đạo,
tràn xuống trung du hay đồng bằng Bắc Bộ khởi sự tổng phản công (33) và kết thúc
cuộc chiến ở Điện Biên Phủ năm 1954.
Điều bi hài lịch sử là kể từ khi Pháp đô hộ Việt Nam, triều đình Trung Quốc ba lần
đổi chủ với nhà Thanh, Trung Quốc Dân Quốc và Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa,
nhưng chủ trương của Trung Quốc dùng Việt Nam như một trái độn thì vẫn không
thay đổi - trước là với Pháp và sau với Mỹ. Vì chủ trương chiến lược đó nên khi cần,
Trung Quốc chỉ giúp Việt Nam đủ sức cầm cự chiến đấu chứ không đủ sức chiến
thắng. Trung Quốc cũng thừa biết vì thế kẹt "sanh dựa thần, thần dựa cây đa",
Việt Nam phải cam phận làm đòn kê trái độn. Cái giá của viện trợ này đã được chính
Bộ Ngoại Giao Việt Nam CHXHCNVN xác nhận trong bạch thư nhan đề Sự Thật Về
Quan Hệ Việt Nam - Trung Quốc Trong 30 Năm Qua, phổ biến hồi tháng 10.1979
(34).
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Bằng chứng về chủ trương dùng viện trợ để làm áp lực đó đã lộ rõ trong hội nghị
Genève 1954. Trong hội nghị này, "lập trường của Việt Nam là đi tới một giải

pháp hoàn chỉnh: đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi
với một giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia..." thì
Trung Quốc lại chỉ muốn "một giải pháp theo kiểu Triều Tiên, nghĩa là đình chỉ chiến
sự mà không có giải pháp chính trị." Nói thế khác, Trung Quốc chủ trương chia cắt
Việt Nam, duy trì chế độ bảo hộ của Pháp ở Miền Nam với thâm ý dùng Pháp ngăn
Mỹ nhảy vào Việt Nam, và giữ Miền Nam như một trái độn chặn Mỹ xâm nhập và
hăm dọa Trung Quốc từ phía Nam (35).
Đối với cả Việt Minh và Trung Quốc, nếu Điện Biên Phủ là một toàn thắng quân sự
thì Hội nghị Genève chỉ là một chiến thắng chính trị nửa vời. Việt Minh chỉ chiếm
được nửa Việt Nam và trở thành Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Pháp đã bị Mỹ hất
cẳng chứ không bám trụ ở Miền Nam như Trung Quốc mong ước. Sau này, khi bị
Trung Quốc thúc ép phải nhượng bộ Mỹ, Miền Bắc nói thẳng là sẽ không nghe Trung
Quốc nữa vì Trung Quốc đã sai lầm trong hội nghị Genève năm 1954 (36).
Khi Miền Nam biến thành nước Việt Nam Cộng Hòa như Miền Bắc và Mỹ thực sự thế
chân Pháp, lo ngại vì Miền Bắc mà mình có thể trực tiếp đụng đầu với Mỹ nên Trung
Quốc cố thuyết phục Miền Bắc đừng quấy động ở Miền Nam và duy trì nguyên trạng
hai chế độ. Bằng chứng là năm 1964, vụ Vịnh Miền Bắc xảy ra thì Trung Quốc một
mặt cho Mỹ biết "anh không đánh tôi thì tôi không đánh anh" và mặt khác chỉ viện
trợ cho Việt Nam vũ khí nhẹ, đạn dược và trang bị hậu cần đủ để bảo trì một cái bẫy
cho Mỹ sa vào (37). Cũng vì tránh đụng độ trực tiếp với Mỹ như thế nên Trung Quốc
đã làm lơ một hiệp định quân sự bí mật giữa Việt-Hoa theo đó đến tháng 6.1965,
Trung Quốc sẽ gửi phi công sang giúp (38).
Trung Quốc không muốn cho Miền Bắc thắng mà cũng không muốn chiến tranh sớm
kết thúc. Sau Tết Mậu Thân 1968, Mỹ và Hà Nội đồng ý thương thuyết thì Trung
Quốc lại chống lấy lý do nhận thương thuyết là "nhân nhượng một cách vội vã". Đây
là điều mà Tướng Taylor gọi là âm mưu của Trung Quốc đánh Mỹ đến người Việt
cuối cùng. Đến khi không ngăn cản được Miền Bắc ngồi vào bàn hội nghị với Mỹ thì
Trung Quốc làm áp lực bằng cách cắt viện trợ, cụ thể là giảm kim ngạch viện trợ
năm 1970 hơn 50% so với năm 1968 (39).
Trung Quốc cũng lợi dụng tình hình Việt Nam để cãi thiện bang giao với Mỹ trên căn
bản trao đổi: Trung Quốc giúp Mỹ giải quyết vấn đề Việt Nam thì Mỹ sẽ giải quyết
vấn đề Đài Loan cho Trung Quốc. Để gia tăng áp lực với Miền Bắc, Trung Quốc lại
dùng viện trợ. Năm 1971, 1972 Trung Quốc đã dành cho Miền Bắc viện trợ cao nhất
so với những năm trước (40) để cố thuyết phục Miền Bắc chấp nhận đề nghị 4 điểm
của Mỹ: - rút quân và thả tù binh trong vòng 12 tháng, - ngưng bắn kiểu Genève
1954, - nhận cho Mỹ để lại một số cố vấn kỹ thuật và - duy trì Nguyễn Văn
Thiệu(41). Miền Bắc không chịu. Nixon đến Bắc Kinh tháng 3.1972 và cụ thể hóa
những cam kết Hoa-Mỹ bằng Thông cáo Thượng Hải. Hai chỗ dựa chính của Miền
Bắc là Trung Quốc và Nga Sô. "Đả thông" với Trung Quốc rồi thì Mỹ chỉ còn "thông
cảm" với Moscow là tha hồ "nghiền nát Việt Nam" (42). Nixon và Kissinger lại lục tục
đi Nga vào tháng 5. Liên minh Hoa-Mỹ thất bại trong việc ngăn Miền Bắc tiến công
Miền Nam thông nhất đất nước năm 1975, nhưng quả thật đã phần nào giúp Mỹ
rảnh tay thúc ép Nga đến chỗ phải giải thể chế độ Sô Viết và giải tỏa gọng kềm
khống chế Đông Âu năm 1989 vậy.
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Được sự mặc nhiên đồng thuận với Trung Quốc rồi, Nixon phát động chiến dịch "già
đòn non nhẽ" thả mìn phong tỏa các hải cảng Miền Bắc, ồ ạt tấn công hai miền Nam
Bắc (43) hầu như suốt cả năm 1972 mà vẫn không ép được Miền Bắc phải nhượng
bộ thêm điều gì thiết thực trong khi Nixon đang bị Quốc Hội còng tay vì vụ
Watergate. Nixon phải gánh trên vai hai thất bại Watergate và Đông Dương. Ngày
27.1.1973 Hiệp định Paris được hai phe bốn phía ký kết với những điều cam kết: Mỹ
rút quân, trao trả tù binh, Miền Nam có hai vùng, hai chính quyền, hai quân đội và
ba lực lượng chính trị, các lực lượng này sẽ thành lập một chính phủ liên hiệp ba
thành phần.
Tháng 6.1973, tức nửa năm sau Hiệp định Paris, trong khi một mặt Mao Trạch Đông
khuyên các nhà lãnh đạo Miền Bắc nên ngưng nghỉ một thời gian "nửa năm, một
năm, một năm rưỡi, hai năm" càng tốt ở Miền Nam và Chu An Lai lại nhấn mạnh
thêm là thời gian nghỉ ngơi đó chưa thể dứt khoát là 5 hay 10 năm để thực hiện
"hòa bình, trung lập" (44) thì mặt khác Trung Quốc cũng khuyên Mỹ là "đừng thua ở
Việt Nam và đừng rút lui khỏi Đông Nam Á như lời tiết lộ của A. Haig với tờ Christian
Science Monitor ngày 20.6.1979 (45). Để tăng mức độ thuyết phục Miền Bắc, Trung
Quốc hứa duy trì mức viện trợ của năm 1973 cho 5 năm tới, nhưng "sự thật là họ đã
ngừng hoàn toàn viện trợ về quân sự, còn về viện trợ kinh tế họ nhận chủ yếu phục
hồi các cơ sở do Trung Quốc giúp trước đây và đã bị Mỹ đánh phá, nhưng họ kéo
dài việc thực hiện, có nơi không thực hiện (46). Đây cũng chính là thời gian Trung
Quốc bất thần ra tay chiếm Hoàng Sa.

Hoàng Sa và Bài Học của Đặng Tiểu Bình
Năm 1958, ban chấp hành trung ương của hai Đảng đồng ý tôn trọng ranh giới do
Pháp và nhà Thanh đã thỏa thuận trong thế kỷ trước (47). Ngày 26.12.1973 Hà Nội
đề nghị Bắc Kinh nói chuyện về hải phận trong Vịnh Bắc Bộ. Gần một tháng sau,
ngày 18.1.1974 Bắc Kinh mới thông báo chấp nhận đề nghị đó. Nhưng ngay ngày
hôm sau - ngày 19.1.1974 - Trung Quốc bất thần tung hải và không quân đánh
chiếm Hoàng Sa với sự đồng thuận của Mỹ. Bằng chứng là Mỹ không những làm ngơ
lời cầu viện của Sài Gòn mà còn ra lệnh cho Hạm Đội 7 tránh xa vùng Hoàng Sa
Trường Sa cho Trung Quốc rộng đường hành động. Từ tháng 8 đến tháng 11.1974,
Hà Nội lại cố tái tục các cuộc thương thuyết về biên giới trên bộ và dưới biển nhưng
chẳng đi đến đâu. Sau khi chiến tranh chấm dứt, đến tháng 10.1977, Việt Nam lại
cố gắng nữa (48). Nhưng vấn đề trở thành trầm trọng hết thuốc chữa vì lần này
Trung Quốc không những không muốn thương thuyết mà còn muốn lấy chuyện biên
giới làm cái cớ để "dạy" cho Việt Nam một vài bài học về cái tội... cứng đầu.
Lịch sử có những điều lặp lại trớ trêu. Sau 1945, nhân loại bắt đầu hưởng hòa bình
thì Việt Nam phải bắt đầu cuộc kháng chiến chống Pháp. Sau 1975, chiến tranh ViệtMỹ kết thúc thì xung đột Việt-Hoa bắt đầu. Có thể nói, việc Việt Nam ký hiệp ước an
ninh Việt-Nga và gia nhập khối Comecon, cũng như chiến dịch cãi tạo công thương
nghiệp hay đánh tư sản mại bản và chương trình Xuất Ngoại Bán Chính Thức ở Miền
Nam và phong trào hồi hương Hoa Kiều ở Miền Bắc là những giọt nước làm cho ly
nước xung khắc Hoa-Việt đầy tràn. Điều đáng nói là điểm nóng của cuộc xung đột
này không phải chỉ biên giới Việt-Hoa, mà cả biên giới Việt-Miên.
Vì đã nghéo tay với Trung Quốc để thực hiện chiến dịch dương Tây kích Bắc nên Pol
Pot không những chối từ đề nghị hai bên Miên-Việt ký một hiệp ước bất tương xâm
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và lập khu phi quân sự giữa hai nước, mà còn tập trung 19 sư đoàn bộ binh cơ hữu
dọc biên giới Việt-Miên chuẩn bị gây hấn (49). Ngày 22.12.1978, Pol Pot phát động
chiến dịch cáp- duồng mới đánh vào Bến Sỏi với ý định chiếm Tây Ninh mở đường
tiến về Sài Gòn. Việt Nam chỉ còn một đường phải giải quyết gấp vấn đề Campuchia
để còn ứng phó với tình hình nóng bỏng ở biên giới Việt-Hoa. Ngày 10.1.1979, Việt
Nam tiến quân vào Nam Vang và chế độ Pol Pot cáo chung.
Để chuẩn bị dạy cho Việt Nam một bài học về tội cứng đầu, ngày 17.2.1979 Đặng
Tiểu Bình đã "huy động 60 vạn quân, gồm nhiều quân đoàn và nhiều sư đoàn độc
lập, nhiều đơn vị binh chủng kỹ thuật với gần 800 xe tăng và xe bọc thép, hàng
ngàn khẩu pháo, hàng trăm máy bay các loại" (50) để phát động tấn công trên một
mặt trận dài 1.000km (51). Bài học Đặng Tiểu Bình nhắm bốn mục tiêu rõ rệt: triệt
hạ một phần quân lực, phá hoại tiềm lực kinh tế và quốc phòng của Việt Nam, lấn
chiếm đất đai và kích động bạo loạn (52). Cuộc chiến biên giới chấm dứt sau hơn
nửa tháng. Ngày 5.3.1979, Trung Quốc tuyên bố đơn phương ngưng bắn, rút quân
và chấp nhận đàm phán.

Hiểm Họa Biên Giới
Trong một liên hệ cơm không lành canh không ngọt giữa hai nước, biên giới là mối
họa chính. Nước lớn bao giờ cũng khai thác điểm này để gây hấn với luận điệu đối
phương quấy phá chiếm đất nên gia chủ phải ra tay tự vệ dành lại. Nhưng biên giới
của Trung Quốc với Việt Nam xuống tận đâu?
Quyển Sơ Lược Lịch Sử Trung Quốc Hiện Đại, xuất bản ở Bắc Kinh năm 1954
cho rằng vùng Đông Nam Á - cụ thể là Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan là
những vùng đất của Trung Quốc bị nước ngoài chiếm mất. Thực tình, với quan niệm
biên giới đó, Trung Quốc muốn phát động chiến tranh đòi lại đất đai bất cứ lúc nào,
bất cứ nơi nào ở Đông Nam Á mà chẳng được. Thế nên, trước khi bùng nổ cuộc
chiến Việt-Hoa ngày 17.2.1979, Trung Quốc đã "đưa thêm quân ra vùng biên giới
Việt-Hoa, tăng cường những vụ khiêu khích vũ trang chiếm lãnh thổ Việt Nam... tạo
nên tình hình thường xuyên căng thẳng..." (cho nên) nếu vụ khiêu khích lấn chiếm
lãnh thổ Việt Nam của Trung Quốc năm 1975 là 234 vụ, gấp rưỡi năm 1974, thì năm
1978 tăng vọt lên 2.175 vụ, gấp mười lần (53). Nhưng mối nguy không phải chỉ ở đó
thôi. Vì cũng theo lời than thở của Bộ Ngoại Giao Việt Nam thì cuộc chiến biên giới
chính thức chấm dứt ngày 5.3.1979, nhưng mãi cho đến tháng 10.1979 - nghĩa là
bảy tháng sau ngày ngưng chiến rút quân, Trung Quốc vẫn "tiếp tục chiếm đóng
hơn mười điểm trên lãnh thổ Việt Nam, xây dựng thêm công sự ở các nơi đó, vi
phạm trắng trợn đường biên giới do lịch sử để lại mà cả hai bên đã thỏa thuận tôn
trọng. Suốt dọc biên giới Việt-Hoa, họ tiếp tục bố trí nhiều quân đoàn có pháo binh
và thiết giáp yểm trợ, tăng cường các phương tiện chiến tranh, ra sức xây dựng các
công trình quân sự, thường xuyên diễn tập quân sự, tung các đội thám báo, biệt
kích xâm nhập nhiều khu vực của Việt Nam. Không ngày nào họ không gây những
vụ khiêu khích vũ trang, nổ súng, gài mìn, bắn giết nhân dân địa phương. Có nơi họ
cho bắn súng cối hạng nặng suốt ngày, có nơi họ cho một tiểu đoàn quân chính quy
tiến sâu vào lãnh thổ Việt Nam hơn 4km, bắn giết dân thường, đốt phá nhà cửa và
phá hoại hoa màu. Có nơi từng tốp máy bay Trung Quốc bay sâu vào vùng trời Việt
Nam từ 8 đến 10km... nhiều lần đe dọa "cho Việt Nam một bài học thứ hai", thậm
chí "nhiều bài học nữa" (54).
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Dọc ranh giới đất liền đã thế, còn lãnh hải thì sao? Tài liệu chính thức là quyển Bản
Đồ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa do Bắc Kinh ấn hành năm 1973, xác định lãnh
hải của Trung Quốc ở phía Nam chạy dọc bờ biển Việt Nam, vùng Bắc Calimantan
của Mã Lai, và Phi Luật Tân (55). Việt Nam không thể không biết rằng vì quan điểm
lãnh hải đó mà "Trung Quốc thường nhắc đến "chủ quyền" của họ đối với các quần
đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đầu năm 1974, với sự đồng tình của Mỹ, họ đánh
chiếm quần đảo Hoàng Sa, bộ phận lãnh thổ của Việt Nam, để từng bước kiểm soát
biển Đông, khống chế Việt Nam và toàn bộ Đông Nam Á, đồng thời khai thác tài
nguyên phong phú ở vùng biển Đông (56)."
Những điều vừa kể chứng tỏ cho đến bây giờ giữa Việt Nam và Trung Quốc chỉ có
những đường biên giới do lịch sử để lại mà cả hai bên đã thỏa thuận tôn trọng,
nghĩa là những quy định về ranh giới giữa nhà Thanh và Pháp như Bộ Ngoại giao
Việt Nam nói (57). Những đường biên giới đó cả Trung Quốc và Việt Nam hôm nay
đều có thể phớt lờ nếu thấy có lợi cho mình. Cho nên, Việt Nam thực sự cần có một
ranh giới Việt-Hoa rạch ròi trên đất liền cũng như trên biển cả để chính thức thay
thế "đường biên giới do lịch sử để lại" đó. Đạt đến những hiệp định về một đường
biên giới mới trên bộ cũng như trên biển giữa hai quốc gia có chủ quyền, giữa hai
chính quyền có tự quyết - chứ không phải như quan hệ Pháp-Hoa hồi cuối thế kỷ 19
- là điều cốt tử cho Việt Nam. Muốn đạt đến điều đó, Việt Nam không thể "cả vú lấp
miệng em" như thực dân Pháp mà cũng không thể "nhũn như con chi chi" như triều
đình nhà Thanh ngày trước. Nếu đã lấy lại đất nước từ tay Pháp Mỹ được, đã giữ
được đất nước trong trận chiến biên giới Miên-Việt và Hoa-Việt được, thì đương
nhiên cũng phải cố giữ và giữ được đất nước trên bàn hội nghị về biên giới.
Cho đến bây giờ Việt Nam chỉ mới đạt được thỏa thuận với Trung Quốc về biên giới
trên bộ bằng cách chia đôi 227km2 đang tranh chấp tại 164 điểm trải dài trên
khoảng 400km biên giới, theo tỷ lệ VN: 113km2 và TQ: 114km2. Điều này được hai
bên thỏa thuận ngày 30.12.1999 như chính quyền Việt Nam xác nhận (58).
Vấn đề lãnh hải thì vẫn còn lòng thòng. Hoàng tôi đã lầm khi trộm nghĩ vấn đề lãnh
hải có thể được giải quyết trong chuyến viếng thăm Việt Nam của Chủ Tịch Giang
Trạch Dân hồi cuối tháng 2. 2002. Sau khi Chủ Tịch Giang Trạch Dân ra về hơn
tháng rưỡi thì Ngoại Trưởng Nguyễn Di Niên cho Quốc Hội biết là vấn đề vẫn chưa
xong. Chủ Tịch Giang Trạch Dân phải ra về tay không như vậy cũng là một điều vừa
bối rối vừa gay cấn cho cả Trung Quốc và Việt Nam. Và phải chăng vì gay go như
vậy nên chính quyền Việt Nam mới cần đến một thứ tinh thần Diên Hồng mặc nhiên
của dân chúng cả trong nước lẫn ngoài nước? Ngay cả số người chẳng thích gì Nhà
Nước Việt Nam vì một lý do nào đó.
Thật vậy, chưa có một vấn đề nào đã vận dụng được thế nhất trí của người Việt
bằng vấn đề bảo vệ lãnh thổ. Đề tài bảo vệ lãnh thổ là một quang phổ biểu hiện mọi
màu sắc chính trị. Từ những cây viết nghiêm túc kẹt nhưng vẫn cố lách như Nguyễn
ngọc Bích, Ngô Nhân Dụng, Phạm Xuân Đài, Trần Bình Nam đến những chính khách
lẩm cẩm ham nói như Nguyễn Chí Thiện hay Tôn Thất Thiện, Lâm Lễ Trinh và công
ty "Phù Chí sĩ". Từ những bậc chân tu thượng thủ chuyện chuông mõ nhưng lơ là
chuyện thế trị để cho sư tử trùng và những kẻ nằm vùng mượn tên mượn báo của
mình làm chuyện mượn Sư cúng... Đấng Tạo Hóa đến những người từng chủ trương
chia cắt đất nước vĩnh viễn, từng hô hào Mỹ oanh tạc Miền Bắc, từng to tiếng phản
đối Mỹ ngưng oanh tạc. Từ những kẻ từng vổ tay hoan hô Mỹ siết chặt cấm vận đến
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những người từng vui mừng hồi hộp chuẩn bị chờ "đất nước sạch bóng quân thù" để
trở về khi trận chiến biên giới Hoa-Việt bùng nổ. Từ những kẻ không còn muốn biết
mình cắt rốn chôn nhau ở đâu đến những người từng hân hoan reo hò "Đó! thấy
chưa!..." mỗi khi nghe tin thiên tai nhân họa giáng xuống trên đầu trên cổ đồng bào
mình trong nước. Từ những người quyết làm chuyện đội đá vá trời ngót 20 năm
không biết lãnh tụ của mình sống hay chết như Trần xuân Ninh (63) đến những
người trước nay vẫn quen với lối suy nghĩ kiểu "thà mất nước không thà mất... Đấng
Tối Cao" như Nguyễn Gia Kiểng (61), Nguyễn Văn Chức và đồng bạn (62)... Phải
chăng ý thức bảo vệ lãnh thổ có tác dụng tổng động viên như thế nên tin Trung
Quốc ép buộc Việt Nam nhượng đất nhượng biển được tung ra trước khi Chủ Tịch
Giang Trạch Dân đến, và tại sao Trần Khuê và đồng bạn chỉ nhắm đến Bộ Chính Trị
Lê Khả Phiêu chứ không trực tiếp tấn công những nhà lãnh đạo Việt Nam hiện tại?
Có dư luận cho rằng Trung Quốc đã dùng vấn đề mà Trung Quốc từng gọi là "nạn
kiều" - hay vấn đề "đánh" tư sản mại bản Chợ Lớn và "đuổi" Hoa kiều ở ngoài Bắc
về nước - để làm áp lực với Việt Nam trong các quan hệ với Việt Nam, kể cả thương
lượng về biên giới. Nhưng chuyện Chủ Tịch Giang Trạch Dân ra về mà chưa giải
quyết xong vấn đề lãnh hải phải chăng đã chứng tỏ lo như vậy là lo hơi... xa? Mặt
khác, trước khi Chủ Tịch Giang Trạch Dân đến, Việt Nam đã nhắc đi nhắc lại sẽ
không tái tục hợp đồng Cam Ranh với Nga mà cũng không cho Mỹ thuê Cam Ranh.
Trung Quốc có muốn thuê Cam Ranh không? Không ai biết, nhưng một vài chi tiết
tưởng cũng đáng ghi nhận. Thứ nhất, ngày nào Mỹ còn xử dụng con tẫy "bảo vệ Đài
Loan" bằng Đệ Thất Hạm Đội thì ngày ấy cạnh sườn phía Đông và phía Nam của
Trung Quốc vẫn còn bị hăm dọa, trầm trọng hơn nữa là nếu Mỹ được quyền xử
dụng Cam Ranh hay các bến cảng khác của Việt Nam như Hải Phòng, Vinh, Đà
Nẵng. Thứ hai, trong chuyến viếng thăm Việt Nam, Chủ Tịch Giang Trạch Dân đã ra
thăm Hội An, đi tắm biển và tuyên bố ông cảm thấy "an toàn" ở đây. Hội An là một
trong những trung tâm định cư đầu tiên của Hoa kiều, Hội An không xa Hoàng Sa và
cũng không xa Chu Lai là nơi Mỹ từng đổ quân lên Việt Nam đầu tiên. Phải chăng
Chủ Tịch Giang Trạch Dân muốn nhắn gởi rằng ông đã không muốn dùng chuyện
nạn kiều để làm khó Việt Nam thì Việt Nam cũng đừng dùng Cam Ranh Hoàng Sa
như những con bài tẩy trong ván bài "biên giới" để làm khó Trung Quốc?

Làm Sao Cắt Nghĩa Được Tình Yêu?
Hoàng tôi đã trích dẫn khá nhiều những thông tin và nhận định về vụ xung đột biên
giới theo quan điểm của Nhà Nước Việt Nam. Bởi vì Nhà Nước Việt Nam là người
trong cuộc, có chuyện gì xảy ra thì Nhà Nước này - và đồng bào trong nước, phải
trực tiếp đối phó và lảnh đủ trước tiên như trong trận chiến biên giới năm 1979
chẳng hạn. Những điều trích dẫn đó có bao nhiêu phần sự thật?
Vốn không có thái độ sô-vanh hay dân tộc quá khích đối với Trung Quốc, Hoàng tôi
ước mong những điều Việt Nam than thở chỉ là quá khứ của "5 năm qua" - 1975-80
(58) như lời bạch thư xác nhận. Hoàng tôi cũng ước mong vụ biên giới năm 1979 chỉ
là một quá khứ oan khiên giữa Đặng Tiểu Bình và Lê Duẫn. Rằng quá khứ đó đã
theo hai nhân vật lịch sử này về bên kia thế giới. Tuy nhiên, vạn bất đắc dĩ quá khứ
đó lại tái diễn cách này cách khác thì tất nhiên Hoàng tôi phải "thấy" người Việt
đúng trước cái đã. Dù đó có thể là "thấy mù". Ý thức dân tộc lắm khi nếu không là
một bản năng thì ít ra cũng là một xung động hữu kiện, tương tự như ý thức tư hữu
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của con chó. Với ý thức tư hữu đó, con người thương gốc đa đầu làng thế nào thì
con chó nhớ gốc cây mà nó đã đái vào để "đánh dấu" thế ấy, con người bảo vệ quê
cha đất tổ thế nào thì con chó cũng sủa cắn người lạ để giữ nhà thế ấy. Ít ra là như
thế...
Tình yêu nước không chỉ là lý trí, không phát xuất từ một nhận định khách quan
khoa học. Cái lý của con tim thường phấn kích đam mê hoan lạc hay chịu đựng khổ
đau hy sinh hơn là những chân lý hiển nhiên phổ biến. Galileo biết rõ trái đất quay
nhưng khi bị Tòa Thánh dọa đem lên giàn hỏa là nói ngược ngay cái rụp! Trong
những thời kỳ đất nước bị đọa đày ngoại thuộc, không thiếu gì trí thức khoa bảng
Việt Nam lần lữa cả đời để chứng minh cho được tội ác của ngoại nhân là hiển nhiên
khách quan khoa học như 2+2=4 rồi mới bắt đầu yêu nước - nghĩa là bắt đầu nghĩ
đến chống lại ách ngoại thuộc... Những người này thường bình nhiên tọa thị khi nghĩ
bàn đến những chuyện như Trung Quốc đô hộ Việt Nam, Pháp thống trị Việt Nam,
Mỹ khống chế Miền Nam oanh tạc Miền Bắc... một cách khách quan lạnh lùng hay
bàng quan khoa học như khi nói chuyện Hitler khởi động Đại Chiến thứ hai, hay Tần
Thủy Hoàng xây vạn lý trường thành, các vua Ai Cập xây kim tự tháp. Thế nên,
phần đông số đó đã trễ tàu yêu nước để vừa an nhiên với cuộc sống phúc lợi an
toàn, hạnh phúc êm ấm, vừa được tiếng là khách quan, ôn hòa, đề huề, không cực
đoan quá khích, vừa khỏi lao vào đường nhục nhằn tù tội đọa đày. Ai chết mặc ai, ai
ngu ráng chịu. Những người lính VNCH phải xâm trên cánh tay mấy chữ TQLC Sát
Cộng, ND Sát Cộng, BĐQ Sát Cộng... Có ông Úy, ông Tá, ông Tướng nào chỉ huy các
binh chủng đó, có ông Tổng Thống, Thủ Tướng, Bộ Trưởng, Tổng Giám Đốc, Nghị
Sĩ, Dân Biểu nào xâm mấy chữ đó trên cánh tay hay ngay cả nơi những... chỗ kín,
để gọi là ta đây quyết sống chết như những người đang hạnh phúc vì yêu hay đang
khổ đau vì dang dở?

Giả Dược Quốc Gia
Một số người tự nhận là "quốc gia" thường nhìn Nhà Nước Việt Nam như cái đòn kê,
như tấm thớt để tỏ bày hờn giận hận thù. Vì trước tiên, ồn ào tỏ ra hận thù kiểu đó
nhiều khi chẳng mất vốn mà lại rất nhiều lời. Vụ Trần Trường là một ví dụ. Thứ nữa,
không ồn ào tỏ ra hận thù như vậy thì không đúng "mốt" Quốc Gia. Nhưng muốn
cho đúng mốt thì lại trở thành càm ràm, bắng nhắng, lẩm cẩm. Chuyện biên giới là
một ví dụ. Qua chiến tranh biên giới đã qua và cuộc thương lượng gay go về vùng
trời vùng biển hôm nay, nếu những người Mác-xít thân Trung Quốc đã thấy rõ được
điểm tương đồng giữa Đặng Tiểu Bình và chủ trương sô-vanh nước lớn của một số
triều đình thời Hán, Nguyên, Minh, Thanh đối với Việt Nam thì tại sao một số người
quốc gia Bốn Không lại không thấy được những điểm tương đồng lịch sử giữa Pháp
và Mỹ đối với Việt Nam? Lại không thấy được rằng cái gọi là Ý Thức Hệ Quốc Gia chỉ
là một giả dược - placebo - chính quyền Pháp dùng để phấn kích những người lính
"lê dương" bản xứ trong chiến dịch tái chiếm Đông Dương sau năm 1945 và chính
quyền Mỹ thế chân Pháp, lại tiếp tục xử dụng lại giả dược đó cho những chiến sĩ
Tiền Đồn Thế Giới Tự Do mà thôi? Thật vậy...
Một, Pháp dùng giả dược đó 9 năm -1946-1954, Hoa Kỳ cũng thực sự dùng giả dược
đó được 9 năm - 1964-1972.
Hai, lực lượng viễn chinh Pháp dùng những Giám Mục Pigneau de Béhaine, Puginier,
Lê Hữu Từ, Linh Mục Trần Lục, Linh Mục kiêm Đô Đốc d' Argenlieu... Mỹ dùng Giám
- 15 -

Mục Phạm Ngọc Chi, Linh Mục Hoàng Quỳnh, Linh Mục Nguyễn Lạc Hóa... Hồng Y
Spellman ban phép lành cho những người lính Mỹ sang diệt qủy đỏ ở Việt Nam,
Giám Mục Pellerin là tuyên úy, cố vấn chính trị quân sự - nghĩa là một thứ chính ủy cho hạm đội 14 chiến thuyền của Đô Đốc Rigaul de Genouilly tấn công Đà Nẵng
(59).
Ba, Pháp khởi sự chiến dịch xâm lược Việt Nam bằng "Vụ Đà Nẵng" năm 1856 với
chiến thuyền Catinat (60). Mỹ khởi sự chiến dịch Mỹ hóa chiến tranh bằng "Vụ Vịnh
Bắc Việt" với chiếc Maddox năm 1964. Để phát động cuộc chiến, Pháp đổ bộ Đà
Nẵng năm 1858, Mỹ đổ bộ Chu Lai-Đà Nẵng năm 1965.
Bốn, năm 1947, Pháp dùng chiến thuật Lùng-Diệt để khủng bố và trừng trị những ai
theo "Việt Minh" và thanh lọc bạn thù bằng câu hỏi: "Việt Minh? Việt Nam?" Năm
1968 Mỹ dùng chiến dịch Phụng Hoàng để khủng bố và trừng trị những ai theo "Việt
Cộng" và thanh lọc bạn thù bằng câu hỏi: "Việt Cộng? Quốc gia?" Khối người chết
oan vì cái giọng Việt Nam lơ lớ của mấy ông ông Tây, ông Mỹ cũng như vì cái tật gật
đầu nói "vâng dạ" trước khi lắc đầu nói "không" của chính người Việt!
Năm, Tướng Navarre của Pháp chủ trương dùng chính trị để chiến thắng, nghĩa là
dùng người Việt trị người Việt. Đại Tá Lansdale của Mỹ là người đầu tiên thực hiện
Việt hóa chiến tranh. Cuối cùng, cả Pháp và Mỹ đều từ bỏ chính trị, dùng Lùng-Diệt
để Việt hóa chiến tranh và dọn đường tháo chạy.
Sáu, Pháp chủ trương dùng không lực - kể cả lực lượng Nhảy Dù - để chiến thắng ở
Điện Biên Phủ. Mỹ cũng chủ trương dùng phi pháo để bẻ gảy xương sống của đối
phương.
Bảy, năm 1954, Việt Minh lấy đại pháo chống lại không lực của Pháp. Năm 1970,
Miền Bắc dùng đại pháo và hỏa tiễn để chống lại phi pháo của Mỹ.
Tám, cả Pháp và Mỹ cuối cùng đã phải bỏ cuộc đầu hàng trong những trận Điện
Biên Phủ chính trị ngay tại hậu phương của mình. Sau 9 năm tự tung tự tác (19461954) Pháp bỏ Miền Bắc, nhảy lên tàu há mồm vào Nam. Mỹ sau 9 năm tự tung tự
tác (1964-1973) leo lên nóc nhà bỏ đi. Pháp dùng hải quân để di tản những người
trung thành với mình vào Nam, Mỹ dùng Hạm Đội 7 để di tản những đồng minh nhỏ
của mình đến bến bờ an toàn trước cơn đại hồng thủy 30.4.1975.
Trước những tái hồi lịch sử bi hài đó, một số nạn nhân của giả dược Quốc Gia hẳn
phải tỉnh người ra. Đáng nói là tỉnh ra để đi tới, để thấy rằng điều cần thiết cho Việt
Nam là ý thức hệ Dân Tộc thì đàng này những người đã ghiền giả dược này chỉ đi
thụt lùi, biến ý thức hệ Quốc Gia trở thành ý thức hệ Tuyệt Vọng của những kẻ bị
chứng loạn thị. Vì vậy, cuộc chiến biên giới năm 1979 và cuộc tranh chấp biên giới
hiện nay lý đáng là cuộc chiến và tranh chấp Việt-Hoa thì lại trở thành cuộc chiến và
tranh chấp Quốc-Cộng giữa người Việt với người Việt. Số người tự nhận là quốc gia
này đã yêu nước bằng cách theo Pháp, theo Mỹ, bây giờ họ yêu nước bằng cách
theo Trung Quốc, ước mong Trung Quốc "dạy" cho Việt Nam thêm vài bài học nữa.
Một điều bi hài nữa của chiến dịch tố khổ tội "dâng đất" là những chuyên viên đối
kháng hải ngoại bảo rằng họ có được những người đối kháng trong nước tiết lộ
những chi tiết dâng đất đó thì các chuyên viên đối kháng trong nước lại bảo là họ
biết được những tin tức đó nhờ theo dõi các website của đồng bào hải ngoại. Trong
khi một số người nước ngoài đối kháng như một nghề - cựu Đại Tướng Nguyễn
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Khánh mới đây gọi là những kẻ làm nghề chống Cộng - thì một số người trong nước
lại đối kháng như một thời trang. Trước sau họ sẽ thấy rằng mẫu số chung của cái
nghề và cái thời trang này là ý thức vọng ngoại thỏa hiệp và ý hướng biện minh cho
hành động bán nước từ hai trăm năm nay của một số người.

Tạm Thay Kết Luận
Dù đứng ở điểm nào đi nữa, cuối cùng cũng phải thấy rằng, đụng đến chuyện tự
chủ tự quyết, ngoại quốc nào cũng là ngoại quốc thôi. Cảm nghĩ đó có vẻ ngược với
ý thức đại đồng của Khổng, với quan điểm vô sản quốc tế của Marx, với ý niệm cứu
rỗi toàn nhân loại của Jesus hay ý niệm Phật tính không có Nam có Bắc của Phật
giáo, và với khuynh hướng thời thượng Toàn Cầu Hóa hôm nay. Nhưng một người
Việt muốn làm đồ đệ chân chính của Khổng, của Marx, của Jesus, của Phật, của nhà
băng thế giới IMF và quỹ tiền tệ quốc tế WTO thì trước tiên người đó phải là một
người Việt "thật", ít ra cũng "thật" như con chó ghếch chân tưới vào gốc cây để
"giữ" gốc cây, hay sũa để "giữ" nhà?
Ừ nhỉ! cảm nghĩ đó khiến Hoàng tôi liên tưởng đến một sự cố có hể coi là "định
phận". Thật vậy, thời còn học Tiểu học trường Pellerin Huế, Hoàng tôi được bạn bè
tặng cho hỗn danh Thằng-N-Chó-Đái chỉ vì một đôi lần tôi bị thầy giáo thân yêu là
Frère Maurice "thương cho roi cho vọt" vì tội... viết chữ N như con chó đứng... tè từ
sau nhìn tới! Ôi, chuyện nước non thường là nghiêm túc đứng đắn nhưng cũng có
khi lẩm cẩm đứng... đái như thế đó!
Trong bang giao quốc tế, có nhiều thỏa thuận giữa hai nước có thể là những thỏa
thuận mật với những điều kiện nào đó. Có phải lý do duy nhất khiến Việt Nam tạm
thời giữ kín các thỏa hiệp về lãnh thổ và lãnh hải vì đã nhượng bộ quá nhiều nên sợ
dân oán trách tố cáo? Nhưng nếu Việt Nam phải giữ kín những thỏa hiệp đó vì Việt
Nam đã "triều cống" quá nhiều đất nhiều biển cho Trung Quốc, thế còn Trung Quốc
được "triều cống" quá nhiều, sao Trung Quốc lại cũng dấu kín mà không đem ra
khoe để lấy điểm? Hay Trung Quốc không làm vậy vì sợ Việt Nam nổi giận đòi lại,
hay nhờ quốc tế đòi lại? Càng hỏi càng thấy băn khoăn. Băn khoăn đó họa may chỉ
được giải tỏa khi các thỏa hiệp về lãnh thổ và lãnh hải được giải mật. Bao giờ đây?
Cho nên, biết đâu nếu bị Nguyễn Văn Đông chận hỏi: Chiều mưa biên giới anh đi về
đâu? Không khéo Hoàng tôi lại chỉ có thể cúi đầu thì thầm: Ôi, biết trả lời sao! như
ca sĩ Thanh Tuyền hay Hoàng Oanh thường hát mà thôi?
Phong Trang, tháng Tư 2002. – Hoàng Nguyên Nhuận
(Chuyển Luân số 27) Australia
www.chuyenluan.net
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On 8/12/08, Dr Nguyen Thi Thanh <docteurthanh@gmail.com> wrote:
Thưa anh Lữ Giang,
Anh viết
"A) VẤN ĐỀ ẢI NAM QUAN: (1)

Trong lịch sử ghi ải Nam Quan của Tàu và
do Tàu xây; (2) trên bản đồ đính theo Hiệp Ước Thiên Tân, ải Nam Quan
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được vẻ nằm xa ranh giới Việt - Trung 100 thước về phía Việt Nam, và (3)
trên bản đồ quân sự của Pháp và Mỹ đều ghi ải Nam Quan bằng tiếng Pháp
là "Porte de Chine" (Cửa của Tàu)..., thế nhưng cộng đồng ta cứ nhất
quyết "Nam Quan của ta", khóc than đòi lại ải này cả năm trời, cuối cùng
đầu voi đuôi chuột! "
Tôi xin trã lời nhé:
Ai nói với anh là Ải Nam Quan Tàu xây đấy?
Ai nói Ải Nam Quan là của Tàu đấy?
Ai nói Ai Nam Quan là "Porte de Chine" là của Tàu đấy?
Sao anh mĩa mai dồng khóc vì mất nước vậy?
Anh không khóc à, tôi không mãi trong lòng đó, khóc tới chết nếu không lấy lại
được.
Tôi xin nói anh nghe nhé:
1.- Trong thời Tàu đô hộVN,Tàu chiếm đất về phía Bắc của VN, rồi bắt người mình
xây Ải Nam Quan cho VN, để ngăn VN lấy lại đất phía Bắc của VN lại.
Tàuđặt tên làẢi NQ, cũng có lý cho VN, vì nó nằm về phía Namcủa nướcLĩnh Nam
của Trưng Vương.
Cũng như Mã Viện cướp nước của Trưng Vương rồi xây cột đồng trụ để chiếm từ
Động Đình Hồ đến Ải NQ vậy.
Tây qua VN xây bao nhiêu thứ trên đất nước VN, ví du Vương cung Thánh đường
Đức Bà, vậy nhà Thờ đó là của Tây sao?
Tây đặt Indochine Francaise tức Đông Pháp thì Đông Dương mãi là của Tây sao?
2.- Chữ 'Nam' không có nghĩa là phía nam nước Tàu tức là của Tàu đâu. Trong thời
gian đô hộ VN, Tàu gọi VN là An Nam, Nay mình tự xưng là Việt Nam. Nếu nói như
anh thì nước VN là của Tàu sao ? 'Nam' mà.
Cái gì của dân ta họ thường xưng là Nam: ví dụ "Dân Nam ta..." để đối với dân Bắc
là Tàu.
Chữ Nam đây có nghĩa là nước ta ở về phía Nam, còn Tàu thì phía bắc của ta, và
Trung đối với Đông Á mà thôi. Bắc là Mông cổ.
Vả lại trong thời gian đô hộ, Tàu muốn kêu gì thì kêu, kệ nó, của ta vẩn là của ta.
đặt tên rồi nó thành danh từ không còn ý nghĩa khác.
Như anh đật tên Tú Gàn, nhưng anh có dở hơi gàn bướng đâu, phải không ?
3.- Chữ "Porte de Chine" là bọn thực dân Pháp khinh ta mà kêu như vậy. Cũng như
bao nhiêu cổ ngoạn, chén bát gạch, rồng phụng cổ...vv và vv của ta Pháp vẩn tưởng
của Tàu thiên di xuống. Trong sách vở chúng nói bậy làm bậy thế giới chê bọn
chúng khinh người VN, chúng ngu đó thôi.
Như tôi nóinước VN và Biễn Đông của ta là cửa ngỏ cửa cho Tàu ra thế giới thì Biển
Đông và VN là của Tàu sao.
Nhìn trên bản đồ bao năm nay Tàu nó cứ ghi , ối chao, cả VN cũng làm theo nữa:
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ghi Biển VN mà gọi là Mer de Chine mới buồn cười chứ. toàn bọn hèn sự sức mạnh
không à.
4.- Còn vụ người ta khóc than mất HS TS mấy năm trời rồi anh chế là đầu voi đuôi
chuột, sao anh bậy thế. Anh buộc người ta khóc suốt đời sao?
Có khóc như vậy mới biết lòng ai như thế nào. Chắc chắn nhờ khóc vậy mà rồi đây
chúng ta sẽ lấy lại hết lảnh thổ lành hải quần đảo bị Tàu chiếm.
Người vôkiến thức nói bậy, tôi không trách, anh là nhà kiến thức cao, là luật gia, mà
thiếu tâm lý , thiếu lòng yêu Tổ Quốc, có vẻ theo Tàu nóiẢi NQ là của Tàu làm tôi
thất vọng về anh. Hay anh là Việt gốc Tàu phù nằm vùng đấy ? Tôi nói chơi đừng
giận nhé.
Xin anh suy nghĩ lại nhé. Nên thay đổi thái độ nhé.
Tôi gởi anh một tài liệu kèm theo đây.
BS Thanh.
2008/8/12 Hữu Phong <huuphongvn@gmail.com>

TRÍCH:
Lu Giang <lugiang2003@yahoo.com> wrote:
Kính gởi hai bạn Hương SàiGòn và Lao Bưu
Tôi xin giải thích hai thắc mắc của bạn đã nêu ra liên quan đến bài "Lại chuyện Anh
Hai".
I.- VẤN ĐẾ SUY NGHĨ VÀ HÀNH ĐỘNG THEO CẢM TÍNH
Tôi có quá nhiều bằng chứng để chứng minh các tổ chức trong cộng đồng của
chúng ta thường suy nghĩ và hành động theo cảm tính đưa đến những sai lầm. Tôi
xin đưa hai thí dụ cụ thể và quan trọng nhất:
A.- VẤN ĐỀ ẢI NAM QUAN: (1) Trong lịch sử ghi ải Nam Quan của Tàu và do Tàu
xây; (2) trên bản đồ đính theo Hiệp Ước Thiên Tân, ải Nam Quan được vẻ nằm xa
ranh giới Việt - Trung 100 thước về phía Việt Nam, và (3) trên bản đồ quân sự của
Pháp và Mỹ đều ghi ải Nam Quan bằng tiếng Pháp là "Porte de Chine" (Cửa của
Tàu)..., thế nhưng cộng đồng ta cứ nhất quyết "Nam Quan của ta", khóc than
đòi lại ải này cả năm trời, cuối cùng đầu voi đuôi chuột!
B.- VẤN ĐỀ HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA: Cộng Đồng chúng ta cứ căn cứ vào
Công hàm ngày 14.9.1958 của Phạm Văn Đồng, tố cáo Việt Cộng đã bán hay dâng
đất dâng biển cho Trung Cộng. Về phương diện tuyên truyền, nói như vậy có vẻ
hay, nhưng về phương diện pháp lý, nói như vậy là sai lầm rất nghiêm trọng: Công
nhận ta đã mất Hoàng Sa và Trường Sa!
Hành động theo cảm tính như thế là thất sách. Chúng ta phải phản bác công hàm
của Phạm Văn Đồng trước dư luận quốc tế vì các lý do sau đây:
1.- Theo Hiệp Định Genève, Hoàng Sa và Trường Sa đều thuộc về Miền Nam, nên
Bắc Việt không có thẩm quyền gì trên phần lãnh thổ đó. Nếu Phạm Văn Đồng mà
bán được đất của Miền Nam, bạn cũng có thể bán Toà Bạch Ốc cho Trung Quốc
kiếm vài trăm triệu xài chơi!
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2.-heo Hiến Pháp 1956 của Hà Nội, các hiệp ước liên hệ đến lãnh thổ đều phải được
Quốc Hội phê chuẩn. Công Hàm của Phạm Văn Đồng không hội đủ điều kiện này.
3.- Theo Công Ước về luật biển, các văn kiện liên hệ đến lãnh hải đều phải đăng ký
tại Văn Phòng Tổng Thư Ký LHQ mới có thể đối kháng với các quốc gia đệ tam.
Công hàm của Phạm Văn Đồng cũng không hội đủ điều kiện đó.
Vậy phải kết luận: Công Hàn ngày 14.9.1958 của Phạm Văn Đồng không có
giá trị gì và Hoàng Sa và Trường Sa vẫn là của Việt Nam!
Các bạn thấy suy nghĩ và hành động theo cảm tính nguy hại như thế nào chưa?
II.- VẤN ĐỀ NHỮNG DỮ KIỆN VÀ SỐ LIỆU: Tôi đã nói, đừng tranh luận về
những dữ kiện và số liệu do các viên chức Bộ Ngoại Giao và các cơ quan hoạt động
dưới sự chi phối của Mỹ đưa ra, vì đó là những dữ kiện và con số được dùng để
tuyên truyền hay làm áp lực, có thể đúng và cũng có thể sai.
Khi ép Việt Cộng chấp nhận những điều kiện có lợi cho Mỹ trong hiệp ước WTO, Mỹ
tố Việt Cộng vi phạm nhân quyền rất nặng và dọa đưa Việt Nam vào danh sách CPC.
Nay Việt Cộng đã thỏa mãn đòi hỏi của Mỹ, Mỹ đổi giọng. Ngày nào Việt Cộng trở
chứng, Mỹ sẽ tố lại! Do đó, mình không thể căn cứ vào các dữ kiện và các con số họ
đưa ra, thường chỉ một chiều, để nhận định chính xác tình hình Việt Nam. Mình chỉ
nhìn nó để đoán biết chính sách của Mỹ đối với Hà Nội qua từng giai đoạn mà thôi.
Kính chào bạn,
Tú Gàn

Phân Tích trên Tạp chí Thời Đại: Về công hàm 1958
Về vấn đề này theo quản điểm của chúng tôi,chúng tôi không đưa ra bất cứ bình
luận nào cả...Chúng tôi chỉ xin được trích đăng một phần bài viết"Chủ Quyền trên
Hoàng Sa và Trường Sa" của Tạp chí Thời Đại:
Những lời tuyên bố trên không có hiệu lực vì trước năm 1975, Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa không quản lý những đảo này. Lúc đó, những đảo này nằm dưới sự quản
lý của Việt Nam Cộng hoà; mà các chính phủ Việt Nam Cộng hoà luôn luôn khẳng
định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo. Còn Chính phủ Cách mạng Lâm
thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam cũng không tuyên bố điều gì có thể làm hại đến
chủ quyền này cả. Tác giả Monique Chemillier-Gendreau đã viết như sau:
"Dans ce contexte, les declarations ou prise de position éventuelles des autorités du
Nord Vietnam sont sans consequences sur le titre de souveraineté. Il ne s'agit pas
du gouvernement territorialement competent à l'égard des archipels. On ne peut
renoncer à ce sur quoi on n'a pas d'autorité…"
(Có thể dịch là: "Trong những điều kiện này, những lời tuyên bố hoặc lập trường
nào đó của chính quyền miền Bắc Việt Nam không có hiệu lực gì đối với chủ quyền.
Đây không phải là chính quyền có thẩm quyền trên quần đảo này. Người ta không
thể chuyển nhượng những gì người ta không kiểm soát được…").
Một lý lẽ thứ hai nữa là đứng trên phương diện thuần pháp lý, nước Việt Nam Dân
chủ Cộng hòa lúc đó không phải là một quốc gia trong cuộc tranh chấp. Trước năm
1975, các quốc gia và lãnh thổ tranh chấp gồm: Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam
Cộng hoà và Philippin. Như vậy, những lời tuyên bố của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
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xem như lời tuyên bố của một quốc gia thứ ba không có ảnh hưởng đến vụ tranh
chấp.
Nếu đặt giả thuyết Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam là một thì dựa trên luật quốc tế, những lời tuyên bố đó cũng không có hiệu lực.
Tuy nhiên, có tác giả đã nêu thuyết "estoppel" để khẳng định những lời tuyên bố đó
có hiệu lực bó buộc đối với Việt Nam, và Việt Nam bây giờ không có quyền nói
ngược lại.
Theo luật quốc tế, không có một văn bản pháp lý nào có thể gắn cho những lời
tuyên bố đơn phương một tính chất bó buộc, ngoại trừ thuyết "estoppel". Điều 38
Quy chế Toà án Quốc tế không liệt kê những lời tuyên bố đơn phương trong danh
sách những nguồn gốc của luật pháp quốc tế. Estoppel là một nguyên tắc theo đó
một quốc gia không có quyền nói hoặc hoạt động ngược lại với những gì mình đã
nói hoặc hoạt động trước kia. Câu tục ngữ thường dùng để định nghĩa nó là "one
cannot at the same time blow hot and cold."[72] Nhưng thuyết estoppel không có
nghĩa là cứ tuyên bố một điều gì đó thì quốc gia tuyên bố phải bị ràng buộc bởi lời
tuyên bố đó.
Thuyết estoppel bắt nguồn từ hệ thống luật quốc nội của Anh, được thâu nhập vào
luật quốc tế. Mục đích chính của nó ngăn chặn trường hợp một quốc gia có thể
hưởng lợi vì những thái độ bất nhất của mình, và do đó, gây thiệt hại cho quốc gia
khác. Vì vậy, estoppel phải hội đủ các điều kiện chính:
1.- Lời tuyên bố hoặc hành động phải do một người hoặc cơ quan đại diện cho quốc
gia phát biểu, và phải được phát biểu một cách minh bạch (clair et non equivoque).
2.- Quốc gia nại "estoppel" phải chứng minh rằng mình đã dựa trên những lời tuyên
bố hoặc hoạt động của quốc gia kia, mà có những hoạt động nào đó, hoặc không
hoạt động. Yếu tố này trong luật quốc nội Anh-Mỹ gọi là "reliance".
3.- Quốc gia nại "estoppel" cũng phải chứng minh rằng, vì dựa vào lời tuyên bố của
quốc gia kia, mình đã bị thiệt hại, hoặc quốc gia kia đã hưởng lợi khi phát biểu lời
tuyên bố đó.
4.- Nhiều bản án còn đòi hỏi lời tuyên bố hoặc hoạt động phải được phát biểu một
cách liên tục và trường kỳ. Thí dụ: bản án "Phân định biển trong vùng Vịnh Maine",
bản án "Những hoạt động quân sự và bán quân sự tại Nicaragua", bản án "Ngôi đền
Preah Vihear",…
Ngoài ra, nếu lời tuyên bố đơn phương có tính chất một lời hứa, nghĩa là quốc gia
tuyên bố mình sẽ làm hoặc không làm một việc gì, thì quốc gia phải thực sự có ý
định muốn bị ràng buộc bởi lời hứa đó, thực sự muốn thi hành lời hứa đó.
Thuyết estoppel với những điều kiện trên đã được án lệ quốc tế áp dụng rất nhiều.
Trong bản án "Thềm lục địa vùng Biển Bắc" giữa Cộng hòa Liên bang Đức và Đan
Mạch/Hà Lan, Toà án quốc tế đã phán quyết rằng estoppel không áp dụng cho Cộng
hòa Liên bang Đức, mặc dù quốc gia này đã có những lời tuyên bố trong quá khứ
nhằm công nhận nội dung của Công ước Genève 1958 về thềm lục địa, vì Đan Mạch
và Hà Lan đã không bị thiệt hại khi dựa vào những lời tuyên bố đó.
Trong bản án "Những hoạt động quân sự và bán quân sự tại Nicaragua" giữa
Nicaragua và Mỹ, Toà đã phán quyết như sau: "… 'Estoppel' có thể được suy diễn từ
một thái độ, những lời tuyên bố của một quốc gia, nhằm chấp nhận một tình trạng
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nào đó; thái độ hoặc lời tuyên bố không những phải được phát biểu một cách rõ rệt
và liên tục, mà còn phải khiến cho một hoặc nhiều quốc gia khác dựa vào đó mà
thay đổi hoạt động, và do đó phải chịu thiệt hại".
Áp dụng những nguyên tắc trên của estoppel vào những lời tuyên bố của Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa, chúng ta thấy thiếu điều kiện 2/ và 3/ đã nêu ở trên. Năm 1956,
năm 1958 và năm 1965, Trung Quốc đã không có thái độ nào, hoặc thay đổi thái độ
vì dựa vào lời tuyên bố của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Và Trung Quốc cũng không
thể chứng minh được rằng mình bị thiệt hại gì do dựa vào những lời tuyên bố đó.
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng không được hưởng lợi gì khi có những lời tuyên
bố đó. Lúc đó hai dân tộc Việt Nam và Trung Hoa rất thân thiện, "vừa là đồng chí,
vừa là anh em". Những lời tuyên bố của Thủ tướng Phạm Văn Đồng hoàn toàn do
tình hữu nghị Hoa-Việt. Hơn nữa, lời văn của bản tuyên bố không hề nói rõ ràng
minh bạch là công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên Hoàng Sa. Bức công hàm
chỉ nói: "Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tôn trọng quyết định ấy
(quyết định ấn định lãnh hải 12 dặm của Trung Quốc), 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…".
Lời tuyên bố của Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng có thể hiểu là một lời hứa đơn
phương, một lời tuyên bố ý định sẽ làm một việc gì (declaration d'intention). Thật
vậy, đây là một lời hứa sẽ tôn trọng quyết định của Trung Quốc trong việc ấn định
lãnh hải của Trung Quốc, và một lời hứa sẽ ra lệnh cho cơ quan công quyền của
mình tôn trọng lãnh hải đó của Trung Quốc.
Một lời hứa thì lại càng khó ràng buộc quốc gia đã hứa. Toà án Quốc tế đã ra thêm
một điều kiện nữa để ràng buộc một lời hứa: đó là ý chí thực sự của một quốc gia
đã hứa. Nghĩa là quốc gia đó có thực sự muốn bị ràng buộc bởi lời hứa của mình
hay không. Để xác định yếu tố "ý chí" (intention de se lier), Toà xét tất cả những dữ
kiện xung quanh lời tuyên bố đó, xem nó đã được phát biểu trong bối cảnh, trong
những điều kiện nào (circonstances). Hơn nữa, nếu thấy quốc gia đó có thể tự ràng
buộc mình bằng cách ký thoả ước với quốc gia kia, thì lời tuyên bố đó là thừa, và
Toà sẽ kết luận là quốc gia phát biểu không thực tình có ý muốn bị ràng buộc khi
phát biểu lời tuyên bố đó. Vì vậy, lời tuyên bố đó không có tính chất ràng buộc.
Trong bản án "Những cuộc thí nghiệm nguyên tử" giữa Úc/Tân Tây Lan và Pháp,
Pháp đã tuyên bố là sẽ ngừng thí nghiệm nguyên tử. Toà án đã phán quyết rằng
Pháp bị ràng buộc bởi lời hứa vì Pháp thực sự có ý muốn bị ràng buộc bởi lời hứa
đó.
Trong trường hợp Việt Nam, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, khi tuyên bố sẽ tôn trọng
lãnh hải của Trung Quốc, không hề có ý định nói đến vấn đề chủ quyền trên Hoàng
Sa và Trường Sa. Ông đã phát biểu những lời tuyên bố trên trong tình trạng khẩn
trương, chiến tranh với Mỹ bắt đầu leo thang, Hạm đội 7 của Mỹ hoạt động trên eo
biển Đài Loan và đe doạ Trung Quốc. Ông đã phải lập tức lên tiếng để ủng hộ Trung
Quốc nhằm gây một lực lượng chống đối lại với mối đe doạ của Mỹ.
Lời tuyên bố năm 1965 của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng như vậy.
Động lực của lời tuyên bố đó là tình trạng khẩn trương, nguy ngập ở Việt Nam. Đây
là những lời tuyên bố có tính chính trị, chứ không phải pháp lý.
Nếu xét yếu tố liên tục và trường kỳ thì ba lời tuyên bố của Việt Nam Dân chủ Cộng
hòa cũng không hội đủ tiêu chuẩn này. Estoppel chỉ đặt ra nếu chấp nhận giả thuyết
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Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một; và cả
Pháp trong thời kỳ thuộc địa, và Việt Nam Cộng hoà trước năm 1975 cũng là một đối
với Việt Nam hiện thời. Nếu xem như Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia
riêng biệt với Việt Nam hiện thời, thì estoppel không áp dụng, vì như đã nói ở trên,
lời tuyên bố sẽ được xem như lời tuyên bố của một quốc gia không có quyền kiểm
soát trên lãnh thổ tranh chấp. Như vậy, nếu xem Việt Nam nói chung như một chủ
thể duy nhất từ xưa đến nay, thì ba lời tuyên bố của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chỉ
là một sự phát biểu có ý nghĩa chính trị trong đoản kỳ thời chiến, so với lập trường
và thái độ của Việt Nam nói chung từ thế kỷ XVII đến nay.
Tóm lại, những lời tuyên bố mà chúng ta đang phân tích thiếu nhiều yếu tố để có
thể áp dụng thuyết estoppel. Yếu tố "reliance" (tức là quốc gia kia có dựa vào lời
tuyên bố của quốc gia này mà bị thiệt hại), và yếu tố "ý chí" (tức là quốc gia phát
biểu lời hứa có ý muốn bị ràng buộc bởi lời hứa đó) rất quan trọng. Không có
"reliance" để giới hạn sự áp dụng của estoppel thì các quốc gia sẽ bị cản trở trong
việc hoạch định chính sách ngoại giao. Các quốc gia sẽ phải tự ép buộc cố thủ trong
những chính sách ngoại giao lỗi thời.[82] Khi điều kiện chung quanh thay đổi, chính
sách ngoại giao của quốc gia kia thay đổi, thì chính sách ngoại giao của quốc gia
này cũng phải thay đổi. Các quốc gia đổi bạn thành thù và đổi thù thành bạn là
chuyện thường.
Còn những lời hứa đơn phương trong đó quốc gia không thật tình có ý muốn bị ràng
buộc, thì nó chẳng khác gì những lời hứa vô tội vạ, những lời hứa suông của các
chính khách, các ứng cử viên trong cuộc tranh cử. Trong môi trường quốc tế,
nguyên tắc "chủ quyền quốc gia" (état souverain) rất quan trọng. Ngoại trừ tục lệ
quốc tế và những điều luật của Jus Congens, không có luật nào ràng buộc quốc gia
ngoài ý muốn của mình, khi mà quốc gia này không gây thiệt hại cho quốc gia nào
khác. Vì vậy ý chí của quốc gia đóng một vai trò quan trọng trong việc quyết định
tính chất ràng buộc của một lời hứa đơn phương.
Do vấn đề này là một phần của lịch sử về Hoàng Sa nên không thể né tránh được...
tôi mong muốn các bạn thanh niên trong và ngoài nước không nên dùng vấn đề này
để bới móc lẫn nhau,cái cần của chúng ta là hiểu rõ vấn đề này để đối phó với
Trung Quốc...Cũng hy vọng rằng qua vấn đề Hoàng Sa - Trường Sa, tất cả chúng ta
có thể ngồi xuống với nhau, và tạo hơn nữa sự đoàn kết để tất cả vì tương lai của
đất nước Việt Nam.
Nguồn: https://sachhiem.net/HOANGNN/Hoang16.php
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