Trung Quc ã có hàng lot hành ng phi pháp phc v mc tiêu c chim Bin ông k t khi ngang ngc chim qun o Hoàng
Sa ca Vit Nam.

Cách ây 45 nm, Trung Quc a quân cng chim toàn b qun o Hoàng Sa ca Vit Nam vào ngày 19.1.1974 sau khi ã chim
cm phía ông hi thp niên 1950.
T ó n nay, nc này liên tc ngang ngc tin hành hàng lot bin pháp nhm cng c hin din dân s ln quân s phi pháp ti Hoàng
Sa, nht là trong nhng nm gn ây, bt chp s phn i quyt lit ca Vit Nam và làn sóng lên án t cng ng quc t.
Ngoài mc tiêu áp t tuyên b ch quyn phi pháp ti Hoàng Sa, nhng hành ng này còn nhm to c s bàn p tip tc bành trng ra
toàn b Bin ông.
T phát trin trái phép…
Ti Hoàng Sa, Bc Kinh t nm 2005 ã tin hành xây dng bia ch quyn phi pháp ti mt s im trên qun o này. n nm 2007, Quc v
vin Trung Quc ngang ngc phê chun thành lp cái gi là “TP.Tam Sa” thuc tnh Hi Nam n phng áp t qun lý qun o Hoàng
Sa và Trng Sa ca Vit Nam.
T cui tháng 5.2010, Trung Quc a tàu kho sát M/V Western Spirit cùng nhiu tàu bo v tin hành kho sát a chn ti khu vc o
Tri Tôn và ti các lô du khí 141, 142 và 143 trên thm lc a Vit Nam, cách o Lý Sn, tnh Qung Ngãi khong 90 - 116 hi lý.
Nc này còn tin hành san lp, m rng o Tri Tôn xây dng công trình phi pháp.
Song song ó, các hot ng quân s c tng cng t tháng 2.2011 khi Hm i Nam Hi din tp phòng ng ti Hoàng Sa, theo ài phát
thanh quc t Trung Quc (CRI). Cng trong nm này, Cc Hi dng nhà nc Trung Quc công b “Báo cáo phát trin hi dng Trung
Quc nm 2011”, trong ó n phng tuyên b ch quyn ca Trung Quc i vi Bin ông và 2 qun o Hoàng Sa, Trng Sa ca Vit Nam,
in mt s bn có v “ng li bò” chim n 80% din tích Bin ông, ng thi nêu k hoch trin khai t thm dò, khai thác du khí khu vc
qun o Trng Sa và m tuyn du lch ra qun o Hoàng Sa.

S ngang ngc ca Bc Kinh li ln thêm mt bc ln vào nm 2012 khi gii chc tnh Hi Nam thông báo k hoch tng tc xây dng c s h
tng cái gi là “TP.Tam Sa” ti o Phú Lâm. n tháng 12.2012, Trung Quc thông báo xây các trm giám sát bin và khi công d
án m rng 2 con ng o Phú Lâm kt ni vi bn tàu, các n v dân s và quân s n trú trái phép ti ây. Song song ó, biên i tàu h v
ca Trung Quc tin hành hun luyn bn n tht vùng bin thuc qun o Hoàng Sa và Tng công ty du khí hi dng Trung Quc
(CNOOC) ngang nhiên mi thu du khí 19 lô khu vc phía bc Bin ông, trong ó có lô 65/24 cách o Cây thuc Hoàng Sa
khong 1 hi lý.
Cng trong nm 2012, tàu du lch Coconut Princess ca Công ty c phn vn ti bin Hi Hip Hi Nam bt u thc hin hành trình th
nghim tuyn du lch ng bin t Tam Á (Hi Nam) n o á Bc Hoàng Sa. Ngày 29.9.2012, gii chc Trung Quc phác tho k hoch
phát trin cho 4 d án c s h tng o Phú Lâm. Các d án bao gm tu sa và xây mi 7 con ng vi tng chiu dài 5 km, xây dng c s
tách mui lc nc bin có công sut 1.000 m3 mi ngày và h thng cp thoát nc cùng bn tàu, mng li vn ti trên o Phú Lâm.
Mi ây, vào tháng 7.2018, truyn thông Trung Quc dn vn bn ca Cc Hi dng và Ng nghip Hi Nam ngang nhiên kêu gi “mi t
chc hay cá nhân” ng ký tham gia “phát trin du lch và xây dng” nhng o không ngi ti các khu vc mà nc này chim óng phi
pháp trên Bin ông. K hoch này bc u ch yu nhm vào Hoàng Sa, ni vn còn hàng trm thc th cha có ngi . Rõ ràng, Trung
Quc ang tin hành bc tip theo th hin cái gi là “ch quyn” ti nhng a im chim óng phi pháp thông qua dân s.
Tr li Thanh Niên, PGS-TS V Thanh Ca, nguyên V trng V Hp tác quc t và khoa hc công ngh (Tng cc Bin và Hi o Vit
Nam), nhn nh: “Trung Quc bit rõ rng ch cng c quân s các o á thì không bao gi có th hp pháp hóa tuyên b ch quyn trái
lut pháp quc t ca h. Vì vy, h ang tìm cách dân s hóa các hot ng ca h, trong ó có các hot ng cho phép các cá nhân khai
thác nhng o á nêu trên”.
... n quân s hóa phi pháp
Bên cnh các k hoch phát trin dân s ngang ngc, Trung Quc tip tc tin hành tp trn và nhiu ln a tàu hi giám, trc thng n tun
tra phi pháp Bin ông trc khi a giàn khoan Hi Dng 981 n Hoàng Sa. V vic bt u t ngày 1.5.2014 và kéo dài sut 2 tháng ri
khin tình hình khu vc vô cùng cng thng. Trung Quc thm chí huy ng hn 120 tàu thuyn ngang ngc âm va tàu ca Vit Nam
n khng nh ch quyn và kêu gi Bc Kinh dng các hành ng phi pháp xâm phm lãnh hi.
Cng trong thi gian này, Trung Quc gp rút tin hành k hoch xây dng phi pháp Hoàng Sa, bao gm hi ng trên o á Bc, á Hi
Sâm, Cn cát Nam, Duy Mng và Hòn Tháp. n tháng 10, ng bng quân s dài 2 km trên o Phú Lâm c xây dng hoàn tt.

ng bng cùng các c s h tng tip tc c ci to và n tháng 2.2016, nh chp t v tinh ca trung tâm ImageSat (ISI) cho thy Trung
Quc ã trin khai trái phép 2 h thng tên la t i không vi 8 giàn phóng và mt radar ti o Phú Lâm. ài Fox News dn li mt quan
chc M cho rng ây là h thng tên la phòng không HQ-9, tng t loi S-300 ca Nga vi tm bn lên n 201 km, có th là mi e da
cho bt c máy bay quân s hoc dân s nào bay gn ó. Cha ht, Bc Kinh còn trin khai gn 10 máy bay chin u gm tiêm kích J11 và máy bay chin u ném bom JH-7 cùng máy bay không ngi lái trinh sát tm xa Harbin BZK-005 n o này.
Theo Trung tâm nghiên cu chin lc và quc t (CSIS, M), n nm 2017, Trung Quc ã nâng cp hàng lot c s quân s phi pháp
trên 8 o Hoàng Sa gm o Cây, Phú Lâm, Lin Côn, Tri Tôn, Quang nh, Quang Hòa, Hoàng Sa và Duy Mng. Hình nh v
tinh cho thy 3 trong s 8 o (o Cây, Phú Lâm và Quang Hòa) hin có nhng cng có th tip nhn mt s lng ln các tàu dân s và
hi quân. Nm o có sân bay trc thng, o Quang Hòa có mt cn c trc thng và o Phú Lâm có ng bng, nhà cha máy bay và
các dàn tên la t i không HQ-9.
Trong nm 2018, Trung Quc tip tc tin hành nhiu cuc tp trn ti Hoàng Sa, bao gm din tp ca oanh tc c H-6K và tp trn bn n
tht vào tháng 5. T PLA Daily còn ngang nhiên a tin mt s tàu hi cnh và tàu hi quân nc này ln u tiên tun tra chung ti vùng
bin xung quanh Hoàng Sa.
Mi ây vào tháng 11, chng trình Sáng kin minh bch hàng hi châu Á (AMTI) chia s hình nh chp t v tinh cho thy Trung
Quc tip tc hành vi phi pháp Bin ông khi xây dng cu trúc trái phép nghi phc v mc ích quân s, c giu di mái che radar trên
á Bông Bay ti Hoàng Sa.
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