Các bn t c i cho n thi Dân quc do chính Trung

Quc phát hành u th hin rõ lãnh th phía nam nc này

ch ti o Hi Nam.

Trong khi h thng bn c th hin ch quyn xuyên sut ca Vit Nam i vi các qun o Hoàng Sa và Trng Sa thì bn Trung Quc do
chính nc này n hành trc giai on1947 - 1948 (thi im “ng li bò” phi lý chính thc xut hin) u dng o Hi Nam. ây là minh chng
hùng hn cho ch quyn ca Vit Nam Bin ông, ng thi ph nhn lun iu “Trung Quc phát hin và làm ch các qun o Nam Hi
(cách Trung Quc gi Bin ông) t thi Tn, Hán”.
“S la o lch s”
Theo t South China Morning Post, nhiu bn c ca Trung Quc ã c các nhà nghiên cu chp nh và lu tr Th vin Quc hi M và
ai cng có th xem c. Trong ó có tm Hoa Di là bn rp li t mt bn khc trên á nm 1136, thi nhà Tng, Phúc Xng (nay thuc tnh
Hà Nam) cho thy t o Hi Nam tr xung Bin ông không có khu vc nào là thuc Trung Quc. Tng t, các bn thi nhà Minh
(1368 - 1644), n c nh tm i Minh hn nht , vn cho rng o Hi Nam là “chân tri” phía nam ca Trung Quc. Di triu vua Gia Tnh
(1521 - 1566), Trung Quc tng phát hành cun sách Qung ông lch s a tp, mt ln na xác nh biên gii phía nam ca Trung
Quc kt thúc Qunh Châu thuc Hi Nam. Cng có nhng bn hoc th tch v 2 qun o Hoàng Sa và Trng Sa, nhng có ghi rõ các
o này “thuc phiên quc”, theo các tài liu ca Tp chí Phng ông thuc Vin Nghiên cu phát trin Phng ông (trc thuc Liên hip
Các hi khoa hc và k thut Vit Nam).

Sang thi Nhà Thanh (1644 - 1911), các giáo s dòng Tên c triu ình phê chun tin hành kho sát, o c và v mt lot bn . Trong
s này có th k n C Kim th tp thành, Hoàng d toàn lãm phân tnh , Qung ông toàn và i Thanh quc toàn , tt c u không th
hin cái gi là Tây Sa và Nam Sa (tên gi ngy xng ca Trung Quc i vi Hoàng Sa và Trng Sa). Cha ht, tháng 7.2012, tin s
Mai Hng, nguyên Trng phòng T liu - Vin Nghiên cu Hán Nôm thuc Vin Khoa hc xã hi Vit Nam, ã tng trao tng cho Bo
tàng Lch s quc gia tm bn xut bn nm 1904 ca Trung Quc mang tên Hoàng triu trc tnh a d toàn , xác nh rõ ràng o Hi
Nam là biên cng cc nam ca Trung Quc. T tháng 8 - 11.2012, Bo tàng Lch s quc gia ã t chc trng bày bn này cho ông o
khách tham quan trong nc ln quc t.
Nm 1842, b sách Hi quc chí xut bn Trung Quc do tác gi Ngy Nguyên biên son cng không th hin Hoàng Sa và Trng Sa
thuc ch quyn ca Trung Quc. B sách ban u gm 50 quyn, trc khi c b sung lên n 100 quyn, mô t các nc khp nm châu bn
bin. Trong quyn 9, Ngy Nguyên v ông Nam Dng các quc diên cách v các nc ông Nam Á. Trong ó, ngoài khi Vit
Nam có ghi rõ “ông Dng i Hi” cùng nhng chm nh li ti mang tên Vn Lý Trng Sa (tc Hoàng Sa) và Thiên Lý Thch ng (tc
Trng Sa). Theo cách th hin trên, 2 qun o hoàn toàn nm trong ông Dng i Hi (tc Bin ông) thuc ch quyn Vit Nam. Bên cnh
ó, bn tnh Qung ông mang tên Qung ông d a tng c v theo k thut phng Tây có gii hn ta là v tuyn 18 5 bc, trong khi qun
o Hoàng Sa nm xa hn v phía nam, v tuyn 16 30 bc. Ngoài ra còn có t bn quân s Qung ông thy s doanh quan binh trú
phong v nm 1866 ghi chú chi tit v vùng bin Giao Ch nhng không h thy có “Tây Sa” và “Nam Sa”, theo Tp chí Phng
ông.
Nhng bng chng nói trên cho thy Trung Quc không có mt c s lch s nào tuyên b yêu sách ch quyn i vi Hoàng Sa và Trng
Sa. Vì th, South China Morning Post dn li Thm phán Tòa án ti cao Philippines Antonio Carpio gi “ng li bò” là mt “s la o
lch s khng l” ca Trung Quc.

ng li bò âu ra ?
Theo Tp chí Phng ông, n nm 1933 di thi Trung Hoa dân quc (1912 - 1949), bn Trung Quc do Tân a hc xã V Xng xut
bn vn công nhn cng gii phía nam là o Hi Nam. Tuy nhiên, ây cng chính là giai on yêu sách ng li bò c “sáng tác”. Trong
bài vit ng trên website ca Vin Hi quân Úc, chuyên gia Bill Hayton ch ra rng vào nm 1935, y ban Thm tra bn ca chính
quyn Trung Hoa dân quc tin hành nghiên cu và dch li các bn khu vc da trên bn do phng Tây xut bn. Trong ó, a s tên
ca các thc th a lý trên bin u ch là phiên âm t ting nc ngoài ch không phi tên riêng do Trung Quc t, còn các thut ng nh
“o”, “á”, “bãi cn”, “bãi ngm”… u b dch sai. Nm 1936, ông Bch Mi S, nhà sáng lp Hi a lý Trung Quc, tip tc da theo thông
tin và cách dch sai lm ca y ban nói trên cho ra tp atlas Trung Hoa kin thit tân , ng thi t ý v thêm ng li bò ôm gn trn Bin
ông mà không da trên bt k cn c nào. “ây là ln u tiên ng ch U xut hin trên bn Trung Quc nhng ó không phi là vn bn nhà
nc mà ch là mt công trình cá nhân”, hc gi Hayton vit.
Tai hi hn, sau Th chin 2, B Ni v Trung Hoa dân quc b nhim 2 hc trò ca Bch Mi S là Phó Giác Kim và Trnh T c vào các
chc v liên quan n a lý và lãnh th. Trong giai on 1947 - 1948, nhng ngi này tip tc da trên tp atlas sai trái ca thy mình
“sáng tác” ra nhng cái tên mi áp t cho nhng thc th Bin ông, ng thi xut bn nhiu bn cha ng li bò. Nh vy có th kt lun, yêu
sách ch quyn ca Trung Quc i vi Bin ông mãi n u th k 20 mi bt u xut hin da trên sai lm và c ý bành trng ca gii quan chc
và hc gi nc này.
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