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Ngày thứ ba 12 tháng 7, 2016 vừa 
qua, Tòa Án Quốc Tế tại The Hague 
đã công bố kết quả cuộc xử án biển 
Đông, đã kéo dài từ ba năm nay, 
trong vụ tranh chấp giữa Phi Luật 
Tân và Trung Hoa. Vụ xử án này là 
một nhục nhã cho Trung Hoa. Vì 
phán quyết của Tòa Án Quốc Tế đã 
xử thắng cho Phi Luật Tân trên mọi 
điểm tranh chấp. 
Án lệnh của Tòa Án Quốc Tế gồm 5 
thẩm phán và nhiều chuyên viên luật 
pháp quốc tế xét xử, đã đưa ra trong 
văn kiện dày 497 trang, phủ nhận tất 
cả các chủ thuyết của Trung Hoa 
đưa ra đòi chủ quyền trên 90% lãnh 
vực của biển Đông Hải. Trung Hoa 
dựa vào một số các bằng chứng lịch 
sử mơ hồ gọi là 9 đường vạch, tự 
nhận là từ xưa, toàn thể vùng biển 
Đông nằm trong 9 vạch đi sát các bờ 
biển của các quốc gia khác, là thuộc 
chủ quyền của Trung Hoa.  Tòa Án 
Quốc Tế The Hague đã hoàn toàn 
phủ nhận những bằng chứng lịch sử 
mơ hồ vô giá trị và khôi hài trên. 
Điểm quan trọng nhất của Án Lệnh 
là theo Qui Ước Liên Hiệp Quốc về 
Luật Lệ Hàng Hải ( United Nations 
Convention on the Law of the Sea), 
Trung Hoa không có căn bản pháp lý 
nào để đòi hỏi quyền lợi dựa ttrên 
lịch sử về chủ quyền của toàn thể 
con đường hàng hải trên vùng biển 
Đông. 
Tòa Án Quốc Tế cũng lên án Trung 
Hoa ttrong việc đổ đất và cát lên các 
mảnh nhô trên biển để tạo ra các 
hòn đõảo nhân tạo. Đặc biệt Tòa Án 
Quốc Tế đã xác nhận một hòn đảo 
nhân tạo hiện do Trung Hoa nắm giữ 
gọi là Mischief Reef thuộc chủ quyền 
của Phi Luật Tân. Đây là một trong 5 
hòn đảo nhân tạo Trung Hoa đã xây 
cất từ năm 2014 đến nay, đầy đủ 
đường xá cho xe chạy và phi đạo 
cho máy bay quân sự lên xuống. Dự 
định của Trung Hoa là sẽ xác nhận 
chủ quyền bên ngoài các hòn đảo 
này ra đến 200 hải lý, để ngăn chặn 
đường giao thông hàng hải quốc tế, 
đặc biệt của Hải Quân Hoa Kỳ. Cũng 

như Trung Hoa sẽ dùng các hòn đảo 
nhân tạo này để thực hành việc khai 
thác các nguồn lợi dầu hỏa, khí đốt 
và các khoáng sản dưới lòng biển. 
Cũng như ngăn chặn các tàu đánh 
cá của các quốc gia khác không 
được không được khai thác ngư sản 
tại đây, dành riêng cho tàu đánh cá 
Trung Hoa. 
Tòa Án Quốc Tế đã phủ nhận tất cả 
các chủ quyền này của Trung Hoa, 
gọi đây là những mỏm nhô trên mặt 
biển, chìm đi khi thủy triều dâng, 
không phải là hòn đảo thiên nhiên 
nên không thể nhận chủ quyền được 
dù có xây đắp lên thành hòn đảo 
nhân tạo lớn đến đâu đi nữa! 
Ngoài ra Tòa Án Quốc Tế cũng lên 
án Trung Hoa đã vi phạm luật lệ 
quốc tế khi làm thiệt hại đến môi sinh 
trên vùng biển Đông, làm hư hỏng 
dãy san hô, để mặc cho tàu đánh cá 
Trung Hoa bắt các giống rùa hiếm và 
các loại hải sản sắp tuyệt chủng 
khác. Có nghĩa, Toà Án Quốc Tế đã 
xử Trung Hoa thua hết! Tất cả các 
điều Phi Luật Tân đưa ra để kiện, đã 
cho Phi Thắng hết. Không những thế 
còn bồi thêm nhiều tội khác, kết án 
Trung Hoa đã đi ra ngoài vòng pháp 
luật quốc tế trên đủ mọi phương 
diện!Đứng đầu cuộc xử án này tại 
The Hague là chánh án Shunzi 
Yanai, nguyên là cựu đại sứ Nhật 
Bản tại Hoa Kỳ. Yanai cũng là chủ 
tịch của Hội Đồng Quốc Tế về Luật 
Hàng Hải năm 2013 khi Phi Luật Tân 
dưới thời của Tổng Thống Benigno 
S. Aquino III, mới đưa vụ kiện chống 
Trung Hoa ra Tòa Án Quốc Tế khi 
Trung Hoa  cho chiếm vùng biển 
Scarborough Shoal gần Trường Sa 
của Phi Luật Tân. 
Trung Hoa lúc đầu cười ngạo về vụ 
kiện này, tuyên bố không công nhận 
là Tòa Án Quốc Tế tại The Hague có 
thẩm quyền xử án gì cả. Và dù có xử 
ra sao đi nữa, Trung Hoa cũng phủ 
nhận phán quyết của Tòa Án The 
Hague. 
Trung Hoa lại càng giận dữ hơn nữa 
khi biết chánh án xử vụ này là 
Shunzi Yanai, người Nhật, một đồng 
minh với thủ tướng Nhật hiện nay là 
Shinzo Abe, có khuynh hướng chống 
Tàu và đòi gia tăng quân sự cũng 
như thay đổi hiến pháp Nhật để lập 
quân lực mạnh hơn, không phải là 

phòng thủ như hiện tại, để chống lại 
với thế quân sự đang lên của Trung 
Hoa. 
Ngoài ra chánh án Yanai cũng cử 
ban chuyên viên luật pháp gồm 5 
người thuộc Pháp, Đức, Ba Lan, Hòa 
Lan và Ghana, đều là những chuyên 
viên hoặc do Phi Luật Tân đề cử, 
hoặc có cảm tình về phe Phi. Trung 
Hoa từ chối không tham dự nên 
không đưa ra chuyên viên nào. Dĩ 
nhiên Tòa Án Quốc Tế này toàn 
những nhân vật về phe Phi Luật Tân 
nên đã xử cho Phi thắng hết, lại còn 
nhân tiện lên án thêm Trung Hoa về 
các tội khác, Phi không hề đưa ra! 
Sau kết quả cuộc xử án này, Trung 
Hoa đã lồng lộn, phủ nhận quyền 
hạn của Tòa Án Quốc Tế và hứa hẹn 
sẽ không tuân hành theo các phán 
quyết của Tòa Án Quốc Tế. Tập Cận 
Bình trong buổi họp với Liên Hiệp 
Aâu Châu, đã bị mất mặt vì phán 
quyết của Tòa Án Quốc Tế xảy ra 
trong cùng ngày và trước đó vài 
tiếng, đã bị Donald Tusk, chủ tịch 
European Council dạy dỗ là cả 
Trung Hoa và Liên Hiệp Aâu Châu 
phải tuân theo các luật lệ quốc tế. 
Trung Hoa hủy bỏ ngay cuộc họp 
báo giữa Donald Tusk và thủ tướng 
Trung Hoa là Li Keqiang vì sợ bị báo 
chí truy về vụ xử án biển Đông của 
Tòa Án Quốc Tế. Tập Cận Bình sau 
đó tỏ ra thách thức và khẳng định là 
biển Đông vẫn thuộc chủ quyền của 
Trung Hoa từ thời xưa! Bộ Ngoại 
Giao Trung Hoa cũng ra thông cáo 
tuyên bố quyết định của Tòa Án 
Quốc Tế vô giá trị và không có 
quyền hạn bắt buộc. Trung Hoa sẽ 
không thuận theo và không chấp 
nhận phán quyết này! 
Phản ứng trong nước của Trung Hoa 
trước vụ thua kiện xử án biển Đông 
này rất hung hăng. Tờ Global Times, 
tiếng nói chính thức của chính quyền 
cộng sản Trung Hoa gọi phán quyết 
này tệ hại hơn những tiên đoán xấu 
xa nhất và cảnh cáo các quốc gia 
trong vùng là Trung Hoa sẽ dùng 
mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ 
quyền lợi. Các tin đồn trong Internet 
của Trung Hoa là chính quyền đang 
sửa soạn chiến tranh nhiều đến mức 
bộ Quốc Phòng Trung Hoa phải lên 
tiếng phủ nhận.  



 

Trung Hoa cũng cho bay 2 chuyến 
máy bay ra hòn đão nhân tạo ngay 
sau ngày án lệnh của Tòa Án Quốc 
Tế được công bố để chứng tỏ là 
không coi ra gì. Hai ngày sau đó, 
công ty quốc doanh về nguyên tử 
của Trung Hoa China National 
Nuclear Corporation tuyên bố sẽ cho 
xây nhà máy nguyên tử năng trên 
các hòn đảo nhân tạo để kiểm soát 
cả vùng biển Đông. Điều này có hàm 
ý Trung Hoa sẵn sàng đưa vũ  khí 
nguyên tử ra các hòn đảo này để 
ngăn chặn Hoa Kỳ nếu có chiến 
tranh xảy ra! 
Những phản ứng rất hung hăng hiếu 
chiến này của Trung Hoa cho thấy 
Tập Cận Bình và chính quyền cộng 
sản Trung Hoa đã lâm vào thế cưỡi 
cọp và không thể lùi bước. Lý do là 
những năm gần đây, họ Tập đã dùng 
quốc gia cực đoan để khích động 
dân Tàu, nhồi sọ là Trung Hoa phải 
trở thành bá chủ, thống lãnh cả 
vùng, mở rộng bờ cõi chiếm cả vùng 
biển Đông Hải. Lý do là kinh tế bắt 
đầu tan vỡ, đang đi vào khủng hoảng 
nặng, đảng cộng sản Trung Hoa 
muốn giữ quyền hành phải khích 
động dân Tàu để sửa soạn chiến 
tranh nếu không muốn dân chúng 
nổi loạn vì kinh tế và lật đổ chính 
quyền của đảng cộng sản. 
Ngoài ra Tập Cận Bình đang cho 
thanh trừng nội bộ và năm đến sẽ 
cho thay đổi hết giai cấp lãnh đạo. 
Nếu Tập Cận Bình nhường bước với 
vụ xử án biển Đông này, các kẻ thù 
của họ Tập sẽ coi họ Tập như hèn 
yếu và lợi dụng để  quật ngược thế 
cờ và hạ bệ ngay chính Tập Cận 
Bình. 
Chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung 
Hoa có thể xảy ra khi những lỡ bước 
và tính toán nhầm của cả hai bên 
đưa vào thế không lùi được và chỉ 
cần một mồi lửa để nổ bùng. Hiện 
nay Trung Hoa đang ở vào thế hung 
bạo và dễ dàng đi quá trớn. Như sau 
ngày xử án biển Đông, phó ngoại 
trưởng trung Hoa là Liu Zhenmin 
tuyên bố Trung Hoa có thể sẽ thiết 
lập vùng bảo vệ không gian trên các 
hòn đảo nhân tạo hiện nay.  Các 
vùng không gian gọi là Air Defense 
Identification Zone này đòi hỏi các 
phi cơ ngoại quốc bay ngang phải 
thông báo với Trung Hoa và xin phép 

mới được bay. Hoa Kỳ phủ nhận các 
vùng không gian này khi Trung Hoa 
thiết lập trên hòn đảo Senkaku hay 
Điếu Ngư khi tranh giành với Nhật. 
Hoa Kỳ và Nhật vẫn cho phi cơ bay 
ngang qua mà không hề thông báo. 
Nay nếu trung Hoa chơi trò này trên 
các hòn đảo nhân tạo và Hoa Kỳ phủ 
nhận cho chiến đấu cơ bay ngang và 
Trung Hoa cho bắn rơi hay cho phi 
cơ của mình lên đụng độ, chiến tranh 
sẽ lập tức xảy ra ngay. 
Một lằn ranh đỏ chính quyền Obama 
đã vạch ra, dù kín đáo vì đã làm từ 
đầu năm nay nhưng chỉ bây giờ mới 
tiết lộ, là hòn đảo Scarborough Shoal 
của Phi Luật Tân mà Trung Hoa đã 
chiếm cứ mấy năm nay. Chính quyền 
Obama đã bí mật cho nhắn với chính 
quyền Tập Cận Bình từ tháng 1/2016 
là nếu Trung Hoa cho xây cất thành 
hòn đảo nhân tạo khác với căn cứ 
quân sự tại Scarborough Shoal, sát 
với Phi và gần các căn cứ quân sự 
của Hoa Kỳ tại Phi. Đây sẽ là lằn 
ranh đỏ cho việc xung đột quân sự 
giữa hai nước. Đề Đốc Dennis Blair, 
cựu chỉ huy hạm đội Thái bình 
Dương US Pacific Command, gần 
đây tuyên bố Hoa Kỳ sẽ phải sửa 
soạn tấn công nếu Trung Hoa xây 
thêm Scarborough Shoal thành hòn 
đảo nhân tạo thứ sáu. 
Điều này cho thấy hiện nay Hoa Kỳ 
và Trung Hoa đang ở thếsẵn sàng 
cho một cuộc chiến tranh giữa hai 
quốc gia ngay trên vùng biển đông 
Hải.  
Phán quyết của Tòa Án Quốc Tế 
ngày 12 tháng 7, 2016 vừa qua thực 
sự sẽ có hậu quả là làm nguy cơ 
chiến tranh còn gần hơn nữa! Lý do 
là với án lệnh này, Hoa Kỳ hiện nay 
đã có căn bản pháp lý để khởi đầu 
cuộc chiến trước, không phải đợi đến 
khi Trung Hoa ra tay tấn công và làm 
thiệt hại Hoa Kỳ nặng nề bất ngờ 
như thời Trân Châu Cảng thời Đệ Nhị 
Thế Chiến.  
Theo phán quyết của Tòa Án Quốc 
Tế, Trung Hoa đã chiếm cứ bất hợp 
pháp Mischief Reef và xây hòn đảo 
nhân tạo cũng như căn cứ quân sự 
tại đây. Khi xử cho Mischief Reef  
thuộc chủ quyền của Phi Luật Tân, 
Phi có thể dùng biện pháp quân sự 
để chiếm lại hòn đảo nhân tạo này 
với đầy đủ căn bản pháp lý theo luật 

quốc tế. Hoa Kỳ có hiệp ước hỗ 
tương phòng thủ với Phi Luật Tân, có 
nghĩa Hoa Kỳ có thể giúp Phi lấy lại 
hòn đảo và tấn công Trung Hoa 
trước để lấy lại lãnh thổ cho Phi Luật 
Tân.  
Điều này cho thấy chiến tranh giữa 
Hoa Kỳ và Trung Hoa là điều không 
tránh khỏi được. Tập Cận Bình đã ở 
trên thế cưỡi lưng cọp, không thể đi 
xuống được và đã bị mất mặt nặng 
nề với vụ xử án biển Đông vừa qua, 
có thể sẽ nổi điên và bị chính những 
khích động quốc gia cực đoan của 
mình làm dân Tàu đòi hỏi chiến 
ttranh vì vụ biển Đông. Cũng như vì 
kinh tế bị khủng hoảng nặng do vỡ 
nợ lan tràn trên khắp nước, sẽ làm 
Tập Cận Bình phải dùng đến chiến 
tranh để giữ vững địa vị của mình. 
Hoa Kỳ vạch lằn ranh đỏ với 
Scarborough Shoal. Nhưng Tập Cận 
Bình vốn đã coi thường Obama khi 
muối mặt xù lúc Assad vượt lằn ranh 
đỏ của Obama tại Syria về vụ vũ khí 
hóa học. Nên nhiều phần Hoa Kỳ sẽ 
phải đợi sau vụ bầu cử tháng 11 này 
và với Tổng Thống và chính quyền 
mới, Hoa Kỳ mới bắt đầu gia tăng áp 
lực với Tập Cận Bình và có biện 
pháp mạnh mẽ và nặng nề với Trung 
Hoa. Điều này có nghĩa cuộc chiến 
tranh sẽ dễ dàng xảy ra trong mấy 
tháng đầu của năm 2017, khi tổng 
thống mới của Hoa Kỳ lên đảm 
nhiệm chức vụ để thay thế cho 
Obama. Và lúc đó tình hình sẽ có 
nhiều thay đổi lớn lao với chiến tranh 
Hoa Kỳ – trung Hoa dễ dàng xảy đến. 
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