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Chính quyền Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đàn áp sinh viên biểu tình
chống ngoại bang xâm chiếm Hoàng Sa và Trƣờng Sa là chính quyền gì?
Là đại diện cho nhân dân Việt Nam hay đại diện cho quân xâm lƣợc?
-Có người như nhà báo blogger Măng và blogger HT gọi Đảng Cộng Sản Việt Nam là
Thái Thú của Tàu đang cai trị Việt Nam, còn sinh viên Kim Duy có nói tới đồng hóa, ám
chỉ biến dân Việt thành dân Tàu do Đảng CSVN đang thực hiện. Các ý tưởng này được
chứng minh khắp nơi trong tập hồ sơ này và được nêu ra để mọi con dân Việt suy ngẫm.

Từ nhiều năm về trƣớc , tác giả cuốn “Hồ Sơ Hoàng Sa & Trƣờng Sa và Chủ Quyền
Dân Tộc” này đã đổi vị trí của Hồ chí Minh và Đảng Cộng sản Việt nam là Thừa Sai
của Trung Cộng sang Thái Thú Ngƣời Bản Xứ.
Chúng đóng vai trò thừa hành trong công tác đàn áp, bóc lột dân Việt thay cho Tàu
Cộng. Chúng đã dâng hiến một phần lãnh thổ, lãnh hải Việt cho con cháu Nhà Hán,
một điều mà bọn bành trƣớng Bắc Kinh không có cách gì làm đƣợc qua hơn 1000 năm
đô hộ. Hồ chí Minh và đồng bọn chỉ trong vòng mấy chục năm vừa qua đã làm công
việc đó một cách “xuất xắc” trong lãnh vực này cho giặc Tàu. Nhờ vai trò thừa sai này
của Hồ và đồng bọn, không ai có thể qui trách cho giặc Tàu cƣớp đất của dân tộc Việt.
Hiện nay, với vai trò Thái Thú này, chúng a) giúp quân giặc khống chế Biển Đông, b)
gia tăng kìm kẹp, không chế và dùng toàn thể guồng máy của chế độ để triệt tiêu dân
chúng đứng lên chống lại kẻ thù của dân tộc và c) cho giặc dải quân đội “trá hình”
làm công nhân khắp nơi trên lãnh thổ Việt nam từ Nam chí Bắc, nằm“phục sẵn” để
một ngày kia khi tình hình đã chin mùi, sẽ có một cuộc tổng nổi dậy trên toàn thể lãnh
thổ Việt nam, với sự uy hiếp bằng võ lực từ phƣơng Bắc xuống, và từ mặt biển vào,để
biến Việt nam trở thành một phần lãnh thổ của Trung Hoa.
Đây vẫn chƣa phải là mục tiêu cuối cùng của Hồ và toàn Đảng Cộng Sản Việt nam.
Chúng còn có một mong ƣớc khác xa hơn nữa là đồng hóa toàn dân Việt mà Trƣờng
Chinh, đại diện Đảng Cộng Sản Việt nam đã không ngần ngại công khai tuyên bố vào
nắm 1951.
Đến lúc đó, nhiệm vụ của Hồ và toàn Đảng Cộng sản Việt nam mới hoàn tất và vai trò
Thái Thú Ngƣời Bản Xứ mới chấm dứt.
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DẪN NHẬP
Khẩu Hiệu và Biểu Tƣợng Olympic Bắc Kinh 2008

Olympic Bắc Kinh 2008:
One World One Dream One China

One world under the Communist Party of China?

Hình khẩu hiệu „Một Thế Giới, Một Giấc Mơ và Một Trung Hoa‟ có nghĩa là trong đó sẽ có
Việt Nam nằm trong bản đồ Trung Hoa. Hình bản đồ Trung Hoa có 3 vạch vẽ ngoài lục địa. Đó là
Hoàng Sa, Trung Sa và Trường Sa. Đám thanh niên Tàu này ngang nhiên trưng bày 2 biểu ngữ này với
nhiều cờ ở trước Quốc Hội cũ của Việt Nam Cộng Hòa, trung tâm thành phố “Hồ chí Minh”. Chúng
được tự do, và công khai bày tỏ các ước muốn ấy, không bị cảnh sát của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa
Việt Nam (CHXHCHVN) ngăn cản, trong khi sinh viên Việt bị săn đuổi, lùng bắt, ngăn chặn vì
7

CHXHCNVN sợ họ phát biểu điều gì liên quan tới việc đòi hỏi bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa. Thanh
niên Tàu được cảnh sát bảo vệ trên đất Việt. Sinh viên Việt trên đất của mình không được coi là công dân
Việt.
Với sự „hợp tác toàn diện‟ như vậy giữa hai Đảng và hai nhà nước, để „hướng tới tương lai‟,
đây là một tín hiệu báo cho biết trước rằng „giấc mơ‟ một nước Trung Hoa „sẽ‟ được thục hiện với đất
nước và dân tộc Việt nằm trong đó?
Lãnh đạo Bắc Kinh có giấc mơ gì? Trì Hạo Điền, Bộ trưởng Quốc Phòng Trung Cộng (TC) tuyên
bố:
“…Chỉ bằng cách xử dụng những vũ khí không hủy diệt mà có thể giết càng nhiều người càng
tốt, chúng ta mới có thể lưu giữ lại được đất nước Hoa Kỳ cho chúng ta xử dụng. Ðã có những phát triển
mau lẹ về kỹ thuật vũ khí sinh học hiện đại, và những vũ khí sinh học loại mới được tiếp tục phát minh,
cái này sau cái kia.
…Khi đồng chí Ðặng Tiểu Bình vẫn còn sống với chúng ta, Trung Ương Ðảng đã sáng suốt làm
ngay quyết định đúng đắn là không phát triển các hàng không mẫu hạm, thay vậy, tập trung vào việc phát
triển các vũ khí giết người mà có thể hủy diệt dân số lớn lao của nước thù địch.
Kinh nghiệm lịch sử của chúng ta đã chứng tỏ rằng một khi chúng ta làm cho việc đó xảy ra,
không có ai trong thế giới này có thể làm bất cứ cái gì với chúng ta. Thêm nữa, nếu Hoa Kỳ như là người
lãnh đạo thế giới đã bị tiêu diệt, thì những kẻ thù khác phải đầu hàng chúng ta thôi.
…Trong lịch sử nước Tàu, trong khi thay đổi các vương triều, kẻ tàn ác luôn luôn chiến thắng
và những kẻ nhân từ luôn luôn thất bại.
…Chúng ta đã có được kỹ thuật và khoa học tối tân, kể cả kỹ thuật nguyên tử “sạch “, kỹ thuật về
vũ khí di truyền cũng như vũ khí sinh học, và chúng ta có thể dùng những phương pháp mạnh mẽ để tiêu
diệt dân Mỹ trên một quy mô lớn.
Nếu các vũ khí sinh học thành công trong việc tấn công bất ngờ Hoa Kỳ, người Tàu sẽ có thể giữ
sự tổn thất thấp nhất khi chống lại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nếu cuộc tấn công thất bại và khơi mào một sự trả
đũa bằng nguyên tử từ Hoa Kỳ, nước Tàu có lẽ sẽ chịu đựng một tai ương trong đó hơn nửa dân số Tàu sẽ
bị tiêu diệt. Đó là dùng những phương tiện có tính cách quyết định để “quét sạch” Hoa Kỳ và dành nước
Mỹ cho chúng ta sử dụng tức thời.
…Một khi các kẻ thù của Hoa Kỳ nhắm vào nội địa Hoa Kỳ, trước khi quốc hội Hoa Kỳ làm
xong cuộc tranh luận và giao quyền cho tổng thống khai chiến, thì kẻ thù của Hoa Kỳ đã tiến tới thủ đô
Washington rồi.
…Quả thật là tàn nhẫn khi giết một hai trăm triệu người Mỹ. Nhưng đó là con đường duy nhất mà
sẽ bảo đảm chúng ta làm ra được thế kỷ của ngƣời Tàu, một thế kỷ trong đó đảng Cộng Sản Tàu lãnh
đạo thế giới. (trích Trì Hạo Điền “Chiến Tranh không xa chúng ta và là Bà Mụ của Thế Kỷ người Tàu”,
(www.peacehall.com và www.boxun.com, tiếp cận ngày 23 tháng 4 năm 2008).
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Âm mƣu bá quyền của Trung Cộng
-Tháng 10 năm 1953, tại Hội nghị của Quân Ủy Trung Ương, „chủ tịch‟ Mao nói: “Chúng ta phải chinh
phục trái đất. Đó là mục tiêu của chúng ta.”…
-Tuyên bố của Mao trong buổi họp Chính Trị Bộ BCHTU, ĐCSTQ, tháng 8 năm 1965:
« Chúng ta phải giành cho được Đông Nam Châu Á, bao gồm cả Miên, Nam Việt Nam, Thái Lan, Miến
Điện, Ma lai xia và Singapore.”…
(Trích: Bạch thư của Việt Cộng (VC), có nhan đề là “Sự Thật về Quan Hệ Việt Nam- Trung
Quốc Trong 30 Năm Qua”, Bộ Ngoại Giao CHXHCNVN công bố tại Hà Nội ngày 4 tháng 10 năm 1979,
NXB Sự Thật, Hà Nội, tháng 10, 1979)
-Trong cuốn sách “ Sơ Lược Lịch Sử Trung Quốc hiện đại” xuất bản ở Bắc Kinh năm 1954 có Bản Đồ vẽ
lãnh thổ Trung Quốc bao gồm cả nhiều nước chung quanh, kể cả Đông Nam Á và vùng Biển Đông.
-“Việt Nam là bàn đạp tiến xuống phía Nam, phải chiếm cho bằng được.”
(Trich Bạch thư 1979 của VC nói về âm mưu bành trướng của Trung cộng).

***

Vài sự kiện đáng ghi nhận
-15 tháng 6 năm 1956, Ung văn Khiêm, thứ trƣởng ngoại giao của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
(VNDCCH) nói với Đại lý sự vụ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (CHNDTH) Li Zhimin rằng “về
phƣơng diện lịch sử Hoàng Sa và Trƣờng Sa là một phần đất của Trung Hoa.”
-14 tháng 9 năm 1958, thủ tƣớng VNDCCH Phạm văn Đồng gửi công hàm cho Chu ân Lai, Tổng
Lý Sự Vụ CHNDTH công nhận Hoàng Sa và Trƣờng Sa thuộc lãnh thổ Trung Hoa.
-Ngày 25 tháng 12 năm 1999, Tổng Bí Thƣ Đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN hay VC) Lê khả Phiêu
và chủ tịch nƣớc Trần đức Lƣơng đi Trung Cộng (TC) ký hiệp ƣớc phân định Biên giới. Với Hiệp
ƣớc đó, VC đã chính thức nhƣợng nhiều vùng đất trên biên giới cho TC, một phần lãnh thổ thuộc
Ải Nam Quan, phân nửa Thác Bản Giốc, nhiều dãy núi thuộc Hà Giang, Lạng Sơn v.v.
-Ngày 30 tháng 12 năm 2000, Đảng CSVN ký 2 hiệp ƣớc : a) Phân định vùng Vịnh Bắc Việt và b)
Hợp Tác nghề cá. Với hai Hiệp ƣớc này, VC nhƣợng hơn 11, 000 cây số vuông trong vùng Vịnh cho
TC và cho TC vào khai thác tài nguyên trong Vịnh Bắc Việt.
-Ngày 12 tháng 12 năm 2007, Tổng bí thƣ ĐCSVN Nông đức Mạnh cam kết với thƣ ký của Tổng bí
thƣ Đảng CSTH Hồ cẩm Đào về việc ngăn chặn Sinh Viên Hà Nội và Sàigòn biểu tình chống Trung
Cộng về việc xâm chiếm Hoàng Sa và Trƣờng Sa:
“Vì tình hữu nghị đời đời bền vững với Trung Quốc, lãnh đạo Việt Nam sẵn sàng hiến dâng tất
cả.”(1)
(1) GS. Carl Thayer: Theo tôi được biết, Trung Quốc cũng bất ngờ về các cuộc biểu tình ở Việt Nam. Tổng Bí thư Hồ Cẩm
Đào rất bực bội nên đã yêu cầu thư ký gọi điện khiển trách Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Ngoài việc giải thích và thanh
minh, TBT Nông Đức Mạnh có hứa là Việt Nam sẽ cố gắng hơn nữa trong việc hạn chế người biểu tình, và đã tuyên bố như
trên (trích bài Trả lời phỏng vấn của Phóng viên tự do TK thực hiện về vụ Sinh Viên biểu tình ngày 9 tháng 12 tại Hà Nội
và Sàigòn chống TC xâm chiếm Hoàng Sa và Trƣờng Sa.
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PHẦN I: BẢN ĐỒ CHỦ QUYỀN & HÌNH ẢNH CÁC
QUẦN ĐẢO HOÀNG SA và TRƢỜNG SA
Nhờ sự yểm trợ của Trung Cộng để chiếm được một phần nửa nước Việt Nam vào năm 1954 và
để xâm chiếm Miền Nam sau đó, họ Hồ và ĐCSVN từ 1956 đã không ngần ngại biểu lộ lúc thì ngấm
ngầm lúc thì công khai ý định việc dâng hiến đất đai, các đảo thuộc Hoàng Sa và Trường Sa cho quan
thày của chúng là Trung Cộng (TC), đổi lại xin viện trợ để xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Việc
dâng hiến một phần đất đai trên biên giới và một phần trong vịnh Bắc Việt vào năm 1999 và 2000 mới
đây chỉ là những gì nối tiếp các chủ trương ấy của họ Hồ.
Ngày nay trong tiến trình thôn tính Biển Đông, TC viện dẫn hành vi dâng hiến này của VC như là
các lý do, hay bằng cớ để biện minh âm mưu xâm chiếm toàn thể Biển Đông của dân tộc Việt bằng bạo
lực.
Từ thời thượng cổ, Trung Hoa không bao giờ có liên hệ gì đến chủ quyền Biển Đông. Những tài
liệu địa lý, lịch sử hay văn hóa của chính Trung Hoa, không bao giờ có vết tích gì về vấn đề này.
Vào tháng 6 năm 1994, khoảng 10 học giả Hoa Lục sang họp một Hội nghị với khoảng 100 „đồng
nghiệp‟ của họ ở Đài Loan. Họ ra một tuyên cáo kêu gọi Hoa kiều khắp nơi trên thế giới tiếp tay với họ,
sưu tầm bằng cớ và hỗ trợ cho họ chứng minh rằng Biển Đông thuộc về Trung Hoa. Ít lâu sau, truyền
thông của TC loan báo nhà khảo cổ này tìm thấy 1 vài mảnh bát ở một đảo nọ, hay khoa học gia kia tìm
được vài mảnh lọ vỡ ở một đảo khác, để chứng minh có vết tích người Trung Hoa ở đó, nghĩa là Trung
Hoa có chủ quyền. Bọn bành trướng Bắc Kinh nói rằng Trung Hoa có chủ quyền trên Biển Đông từ đời
nhà Hán, từ thời Tam Quốc phân tranh v.v… Tuyệt nhiên, không có một bản đồ nào hay tài liệu nào kể
cả về văn hóa hay lịch sử, do người ở trong nước hay từ nước ngoài vẽ hay viết cho thấy Biển Đông thuộc
Trung Hoa, dù học giả cổ thời của Trung Hoa là những người rất giỏi về sử học.
Mãi cho đến sau khi TC chiếm được Hoa Lục vào 1949, người ta mới thấy TC vẽ một bản đồ sát
nhập Hoàng Sa và Trường Sa vào Trung Hoa. Với bản đồ gần đây nhất được phổ biến vào tháng 6 năm
2006, bọn bành trướng Bắc Kinh còn đi xa hơn, vẽ lại lần nữa Bản Đồ “Nam Hải”. Ranh giới bản đồ này
tiến sát vào sát vịnh Cam Ranh và bờ biển quận Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Rồi cuối tháng 11 năm 2007,
chúng thiết lập huyện Tam Sa để quản trị hai vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam với
mục đích hoàn tất sự sát nhập Biển Đông của Việt Nam vào lãnh thổ Trung Hoa. Đó là giai đọan cuối
cùng trong tiến trình âm mưu thôn tính Biển Đông. Tới đây, bọn bá quyền Bắc Kinh nghĩ rằng chúng đã
hợp thức hóa việc Trung Hoa có chủ quyền về phương diện công pháp quốc tế.
Ta cũng phải nhắc đến căn cứ quân sự được thiết lập trên đảo Phú Lâm (Woody) và các đảo khác
của quần đảo Hoàng Sa từ đầu thập niên 1970, các công sự đã và đang được xây trên bãi đá ngầm Chữ
Thập (Fiery Cross Reef), tòa nhà nhiều từng lầu, kiên cố xây trên bãi đá ngầm Vành Khăn (Mischief) của
quần đảo Trường Sa có liên hệ đến âm mưu này. Việc xây dựng căn cứ Tam Á ở Hải Nam vừa được tiết
lộ trong tháng 4, 2008 vừa qua dành cho tầu ngầm nguyên tử và các cầu tàu như bến đỗ cho hàng không
mẫu hạm là để bảo vệ “tài sản” đã cướp của Việt Nam và khống chế vùng biển này bằng võ lực. Âm mưu
này không dừng ở đó, chúng muốn khống chế toàn thể lãnh thổ của Việt Nam, biến Việt Nam thành một
phần lãnh thổ Trung Hoa và sử dụng Việt Nam làm bàn đạp để tiến tới Đông Nam Á v.v.
Vì lý do trên, việc sưu tầm các bản đồ cổ thời về Hoàng Sa và Trường Sa kèm theo hình ảnh liên
hệ là cần thiết để chứng minh:
a) các quần đảo ấy thuộc quyền sở hữu tuyệt đối của dân tộc Việt từ lâu đời, và
b) Trung Hoa không có một liên hệ gì đến 2 quần đảo ấy.
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Sự hiện diện của Trung Cộng ngày nay trên vùng Biển này bằng những hành động võ lực của nhà
cầm quyền Trung Cộng là những hành vi trái với công lý, trái với công ước về luật biển mà quốc tế đã
công nhận năm 1982. Như vậy sẽ giúp bác khước mọi biện minh về chủ quyền của bọn bành trướng Bắc
Kinh. Một điều quan trọng kèm theo là lên án bọn thừa sai người bản xứ là Hồ chí Minh và đồng bọn tiếp
tay quan thày ngoại bang của chúng chiếm đoạt đất đai của dân tộc Việt. Chính chúng là Thái Thú
người bản xứ mà ngoại bang sai khiến trong sứ mạng chiếm đoạt lãnh thổ Việt Nam và đồng hóa dân Việt
thành người Tàu.
***

VNCH tái xác nhận Chủ Quyền sau biến cố 1974
Vào tháng 1 năm 1974, TC mang hải quân đánh chiếm nốt phần phía Tây của quần đảo Hoàng Sa
là Nguyệt Thiềm. Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã hiên ngang và anh dũng đương đầu với hạm đội hùng
mạnh của quân Bắc phương xâm lăng, nhưng không giữ nổi. Trước sụ đánh chiếm này, Đảng CSVN giữ
một thái độ hoàn toàn im lặng. Sự im lặng ấy cho thấy rõ ràng có đồng lõa trong sự xâm lăng. Từ đó toàn
thể quần đảo Hoàng Sa lọt vào tay Trung Cộng.
Tưởng cũng nên nhắc một cách tóm lược đến trận chiến bảo vệ Hoàng Sa của quân lực Việt Nam
Cộng Hòa với ý nghĩa là bày tỏ sự phản kháng chống lại quân xâm lăng từ phương Bắc.
Trong ngày 19 tháng 01 năm 1974, lực lượng hải quân Việt Nam gồm có 1 khu trục hạm, 2 tuần
dương hạm và 1 hộ tống hạm đã anh dũng chiến đấu chống trả cuộc xâm lăng của đế quốc Trung Cộng
vào quần đảo Hoàng Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Lực lượng nhỏ bé này với võ khí yếu ớt,
không được trang bị để chiến đấu ngoài khơi, phải đối đầu với quân xâm lược tung vào trận địa tổng cộng
11 tàu chiến và 2 tiểu đoàn thủy quân lục chiến, không kể địa phương quân.
Hải quân VNCH trong 5 phút đầu của cuộc chiến đã bắn chìm 1 chiếc tàu của địch (chiếc
corvette # 271), sau đó, đã làm bị thương nặng 3 chíếc khác của Trung cộng (# 396, 389 và 274). Một
trong 3 chiếc này bị bất khiển dụng ngay trong phút đầu ấy. Còn hai chiếc tiếp cứu là 281 và 282 và các
chiếc khác của TC được an toàn. Về sau, báo chí TC tiết lộ về tổn thất của chúng: Đô đốc Phương
Quang Kinh, Tư-lệnh phó Hạm đội Nam Hải của Trung Cộng, kiêm Tư lệnh mặt trận cùng với bộ Tham
mưu hành quân bị loại khỏi vòng chiến. 4 Hạm trưởng là Đại-tá Quan Đức, Soái hạm của chiến dịch
(chỉ huy hộ tống hạm Kronstadt 274); Đại-tá Vương Kỳ Uy, hộ tống hạm Kronstadt # 271; Đại-tá Diệp
Mạnh Hải, trục lôi hạm # 396; Trung-tá Triệu Quát, trục lôi hạm # 389 được liệt kê là những kẻ xấu số.
Tóm lại, trong trận xâm lăng ngắn ngủi này, 1 Đô-đốc, 4 Đại-tá, 6 Trung-tá v.v. của Trung cộng đã bị bỏ
mình trên hải đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Phía Việt Nam Cộng Hòa, Hạm trưởng chiếc Nhật Tảo là Thiếu tá Ngụy văn Thà, Hạm phó là
Đại úy Nguyễn thành Trí và 72 chiến sĩ đã anh dũng hi sinh và 42 người bị bắt trong sứ mạng bảo vệ
đất tổ. Trong số 42 người này có cả địa phương quân và nhân viên dân chính làm việc trên đảo.
Danh sách 74 anh hùng Hải Quân được liệt kê trong phần Phụ Lục.
Ngay sau khi TC chiếm trọn quần đảo Hoàng Sa, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ban hành bản
Tuyên Cáo sau đây:
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REPUBLIC OF VIETNAM DECLARATION, 1974
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TUYÊN CÁO
CỦA CHÁNH-PHỦ VIỆT-NAM CỘNG-HÒA VỀ
CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT-NAM CỘNG-HÒA
TRÊN NHỮNG ĐẢO Ở NGOÀI KHƠI BỜ BIỂN
VIỆT- NAM CỘNG-HÒA

Nghĩa vụ cao cả và cấp thiết nhất của một chánh
phủ là bảo vệ chủ quyền, độc lập và sự vẹn toàn lãnh
thổ của quốc gia. Chánh-Phủ Việt-Nam Cộng-Hòa
cƣơng quyết làm tròn nghĩa vụ này, bất luận những
khó khăn trở ngại có thể gặp phải và bất chấp những
sự phản đối không căn cứ dầu phát xuất từ đâu.
Trƣớc việc Trung Cộng trắng trợn xâm chiếm
bằng vũ lực quần đảo Hoàng Sa của Việt-Nam CộngHòa, Chánh-Phủ Việt-Nam Cộng-Hòa thấy cần phải
tuyên cáo long trọng trƣớc công luận thế giới cho bạn
cũng nhƣ thù biết rõ rằng:
Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trƣờng Sa là
những phần bất khả phân của lãnh thổ Việt-Nam
Cộng-Hòa. Chánh-Phủ và nhân dân Việt-Nam CộngHòa không bao giờ chịu khuất phục trƣớc bạo lực mà
từ bỏ tất cả hay một phần chủ quyền của mình trên
những quần đảo ấy.
Chừng nào còn một hòn đảo thuộc lãnh thổ ấy của
Việt-Nam Cộng-Hòa bị nƣớc ngoài chiếm giữ bằng
bạo lực thì chừng ấy Chánh-Phủ và nhân dân Việt13

Nam Cộng Hòa còn tranh đấu để khôi phục những
quyền lợi chính đáng của mình.
Kẻ xâm chiếm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về
mọi tình trạng căng thẳng có thể do đó mà có.
Trong dịp này, Chánh-Phủ Việt-Nam Cộng-Hòa
cũng long trọng tái xác nhận chủ quyền của Việt-Nam
Cộng-Hòa trên những hải đảo nằm ở ngoài khơi bờ
biển Trung -Phần và bờ biển Nam-Phần Việt–Nam, từ
trƣớc tới nay vẫn đƣợc coi là một phần lãnh thổ vủa
Việt-Nam Cộng-Hòa căn cứ trên những dữ kiện địa lý,
lịch sử, pháp lý và thực tại không chối cãi đƣợc.
Chánh-Phủ Việt-Nam Cộng-Hòa cƣơng quyết bảo
vệ chủ quyền quốc gia trên những đảo ấy bằng mọi
cách.
Trung thành với chánh sách hòa bình cố hữu của
mình, Chánh-Phủ Việt-Nam Cộng-Hòa sẵn sàng giải
quyết bằng đƣờng lối thƣơng lƣợng những vụ tranh
chấp quốc tế có thể xảy ra về những hải đảo ấy, nhƣng
nhất định không vì thế mà từ bỏ chủ quyền của ViệtNam Cộng-Hòa trên những phần đất này.
Làm tại Saigon, ngày 14 tháng 2 năm 1974
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CHƢƠNG I: BẢN ĐỒ CHỦ QUYỀN
1. BẢN ĐỒ CỔ DO VIỆT NAM VẼ
MAPS SHOWING VIETNAM‟S OWNERSHIP
OF PARACELS AND SPRATLYS
MAP DRAWN UNDER THE LE DYNASTY (1630-1653)
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MAP OF QUANG NAM WITH PARACELS
(under the Le Dynasty, 17th century)
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PARACELS
(under the Le dynasty, 17th century)
BÃI CÁT VÀNG
trong bàn đồ ĐƢỜNG QUA XỨ QUẢNG NAM đời Lê
(THIÊN NAM LỘ ĐỒ)

Bản đồ đường qua Xứ Quảng Nam đời Lê theo Thiên Nam Lộ Đồ vẽ lại năm 1741 (bản sao chép của
Dumoutier, Bãi Cát Vàng tức là Hoàng Sa) trong bài của Lãng Hồ, “Hoàng Sa và Trường Sa, Lãnh thô
Việt Nam”, viết tại Nhật Bản, mùa thu 1974. Lãng Hồ là bút hiệu của cố Học Giả Nguyễn Khắc Kham.
(Trích: Sử Địa 29, Đặc khảo về Hoàng Sa và Trường Sa, Sàigòn, 1975, tr 54-114)
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PARACELS & SPRATLYS
UNDER THE NGUYÊN DYNASTY (19TH Century)
ĐẠI NAM NHẤT THỐNG TOÀN ĐỒ
HOÀNG SA và VẠN LÝ TRƢỜNG SA
(triều Nguyễn)
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PARACELS & SPRATLYS
HOÀNG VIỆT ĐỊA DƢ
HOÀNG SA VÀ TRƢỜNG SA
1834
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2. BẢN ĐỒ DO NGOẠI QUỐC VẼ

PARACELS
AN NAM ĐẠI QUỐC HỌA ĐỒ
HOÀNG SA
1838

20

INDES, PETRUS, PLANCIUS
PRACEL (Hoang Sa)
1594

BD8
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JODOCUS HONDIUS
COSTA DE PRACEL
1606

BD9
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JODOCUS HONDIUS
COSTA DE PRACEL
1606

BD11
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INSVLAE MOLVCCAE
COSTA DE PRACEL
1617

24

MAP OF INDOCHINA PENINSULA
by father duVal

BẢN ĐỒ BÁN ĐẢO ĐÔNG DƢƠNG
của Cha DU VAL

CAMBA (Chàm)
1686
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EASTERN SEA MAP
COCHINCHINE, TONKIN
Paracels & Spratlys
drawn in Holland
1754
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PARACELS
BÃI CÁT VÀNG
TRONG BÀN ĐỒ TOÀN VÙNG
1780

27

EAST INDIES
PARACELS & SPRATLYS
belong to SouthVietnam
1969

28

NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY
Distances between nearest islands of Hoang Sa to points of Main Land,
reprinted from Map of Southeast Asia, National Geographic Society,
Washington DC, 1968
(See also, Vũ hữu San, Địa Lý Biển Đông Với Hoàng Sa và Trƣờng Sa,
Ủy Ban Bảo Vệ Sự Vẹn Toàn Lãnh Thổ, 1995, p.109)
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VIETNAM SEA IN SOUTHEAST ASIA
BIỂN VIỆT NAM
TRONG VÙNG ĐÔNG NAM Á
Hai quần đảo Hoàng Sa và Trƣờng Sa
của Việt Nam Cộng Hòa

BD1
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INVASION OF EASTERN SEA
ÂM MƢU CHIẾM BIỂN ĐÔNG
BẢN ĐỒ 9 GẠCH của TC (1)

BD 15
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ÂM MƢU CHIẾM BIỂN ĐÔNG (2)
(BẢN ĐỒ GẠCH LIỀN /Lưỡi Rồng)

BD16
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DELIMITATION OF THE TONKIN BAY, YEAR 2000
PHÂN CHIA VỊNH BẮC VIỆT, 2000
- Đường Màu Đỏ: Công ước 1887;
- Đường Màu Đen: Ranh Giới Mới.
- Đường Màu Xanh: Vùng Đánh Cá Chung
và Nơi 8 Ngư Phủ Thanh Hóa bị hải quân TC giết
ngày 8 tháng 1 năm 2005
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NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY
BIỂN ĐÔNG
VỊ TRÍ HOÀNG SA và TRƢỜNG SA
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MAP OF OIL DRILLING SITES
BẢN ĐỒ KHAI THÁC DẦU KHÍ
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3. BẢN ĐỒ CỔ CỦA TRUNG HOA

ANCIENT CHINA MAPS

show that Paracels and Spratlys
are not parts of China
BẢN ĐỒ TRUNG HOA CỔ CỦA TRUNG HOA
KHÔNG CÓ HOÀNG SA VÀ TRƢỜNG SA
ĐIỂM CỰC NAM CỦA TRUNG HOA LÀ ĐẢO HẢI NAM

36

BẢN ĐỒ CỔ TRUNG HOA CHO TỚI NĂM 1909
CHỈ GỒM ĐẢO HẢI NAM Ở PHÍA NAM

37

4. CHÚ GIẢI BẢN ĐỒ
BD1: Đông Hải. Bản đồ này gọi là Biển Việt Nam với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Phía dưới có
ghi chữ Việt Nam Cộng Hòa. Biển Việt Nam nằm trong tổng thể khu vực Đông Nam Á
.
BD 8 Một bản đồ cổ sản xuất năm 1594 của Indes, Petrus Plaucius và do J. Visscher phát hành năm 1617.
Trên bản đồ có ghi chữ “Costa de Pracel” (tiếng Bồ Đào Nha) hay là “Duyên hải Hoàng Sa.” Duyên hải
Hoàng Sa nằm ở phần dưới của bản đồ thuộc Cochinchina (Nam Kỳ). Còn phần trên, ta thấy có chữ
Tunquin (nay viết lại là Tonkin, Bắc kỳ). Tiếp theo là Rouyaume de Champa (Vương quốc Chàm). Hai
bên sông Mecon Fluvius (sông Mekông) là Rouyaume de Camboja / Camboia (Cao Miên). Ở ngoài khơi
của Duyên hải Pracel này bao trùm cả một dãy đảo nối liền nhau, kéo dài từ một địa điểm tương đương
với Quảng Nam-Đà Nẵng ngày này, qua Champa, xuống tới khu vực biển ngoài khơi Camboia là Pracel
(Hoàng Sa). Toàn bộ khu vực này thuộc về Việt Nam. Và dãy đảo nối nhau ấy về sau gọi là Hoàng Sa và
Trường Sa. Các quần đảo này không bao giờ thuộc về Trung Hoa.
BD 9 - BD 11 do Jodocus Hondius, Bồ Đào Nha, 1606 và 1617 vẽ, bao gồm toàn vùng Đông Nam Á, dĩ
nhiên trong đó có Bắc Kỳ, Nam Kỳ, Chàm, Miên (Chàm và một phần của Miên nay thuộc về Việt Nam).
Bản đồ 11 gồm một dãy đảo ở Biển Đông mà nay được nhận diện là Hoàng Sa và Trường Sa. Trên Bản
đồ của Jodocus vẽ cũng tương tự như của Indes: các dãy đảo (Hoàng Sa và Trường Sa) nằm dài ngoài
khơi của Cochinchina, Champa và Cambodia.
BD15 và 16. Trung Cộng vẽ lại Bản Đồ (Bản Đồ 9 gạch còn gọi là Bản đồ “Biển Nam Trung Hoa.”
Ranh giới Bản Đồ mới này tiến sát vào bờ biển Việt Nam. Tại quận Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, đường ranh
mới nằm về phía tây kinh tuyến 110 và bắc vĩ tuyến 15, và trùng lên cả thềm lục địa cũng như khu vực
đặc quyền kinh tế của Việt Nam, mà luật quốc tế 1982 qui định dành riêng cho các quốc gia hải cận là
200 hải lý. Với bản đồ mới này, Trung cộng (TC) chiếm hết cả Đông Hải có diện tích là 3.5 triêu cây số
vuông. Về phương diện sinh tồn, chiếm Biển Đông như vậy là ngăn chặn Việt Nam hướng ra biển khơi,
để giao tiếp với cộng đồng quốc tế -- một sự liên đới cần thiết và bắt buộc của dân tộc Việt Nam phải có
với các quốc gia khác trên thế giới để sống còn trong hiện tại cũng như trong tương lai. Như thế bọn bá
quyền Bắc Kinh đang thực hiện âm mưu tiến tới cô lập Việt Nam, để rồi đặt dân tộc Việt dưới sự thống
trị chặt chẽ của chúng. Chúng bóp nghẹt “không gian sinh tồn của dân tộc Việt.” Đây rõ ràng là bước
khác trong âm mưu sát nhập Việt Nam vào lãnh thổ của Trung Hoa, rồi đồng hóa dân Việt trở thành dân
“Trung Quốc”. Hồ chí Minh với hai phụ tá thân tín, là Phạm văn Đồng và Trường Chinh, giữ các chức vụ
then chốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, và các chức vụ quốc gia đứng ra làm công việc này. Cả hệ
thống đảng CSVN và guồng máy chính quyền CS của chúng dùng biện pháp sắt máu để thực hiện âm
mưu này của TC, một loại âm mưu mà Mao chủ trương như trong Bạch Thư 1979 mà chính VC đã tố cáo.
Âm mưu của TC trong trường hợp này không khác với những gì đã và đang xảy ra cho dân tộc Tây Tạng
mà thế giới đang chứng kiến:
a) ÂM MƢU SÁT NHẬP VIỆT NAM VÀO TRUNG HOA.
Vào năm 1958, Phạm văn Đồng với tư cách là Thủ tướng chính phủ của Hồ chí Minh gửi công
hàm cho Chu ân Lai công nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Hoa. Đây là hành vi tích cực công
khai biểu hiện việc sát nhập một phần lãnh thổ VN vào Trung Hoa.
Từ đó đến nay, các lãnh đạo kế tiếp của Đảng CS VN từng bước thi hành các âm mưu này. Hiệp
ước biên giới trên đất liền và vùng vịnh Bắc Việt được ký cùng một thời gian là một bước đầu. Dù có
hiệp ước trên đất liền (đã nhượng một phần đất) được ký với lý do là an ninh, biên giới ngày nay lại được
bỏ ngỏ. Với “hai hành lang kinh tế” mà Trần đức Lương ký với TC vào năm 2005, một từ Côn Minh qua
Lào Cai xuống Hà Nội và hành lang kia từ Nam Ninh qua Lạng Sơn xuống Hà Nội, Việt Cộng giúp cho
TC đạt mục tiêu bành trướng về phương diện kinh tế, nhưng cũng còn để dân Tàu được tự do tràn qua
Việt Nam. Một mặt, hàng hóa từ Vân Nam và Quảng Tây đi xuống Việt Nam (tận Nam Việt Nam) và để
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hàng hóa của hai tỉnh này đi Đông Nam Á qua cảng Hải Phòng. Các hành lang này nhằm phục vụ nhu cầu
phát triển và nâng cao mức sống cho dân hai tỉnh này của TC, vì chúng nằm sâu trong lục địa, không có
đường ra biển. Mặt khác quan trọng hơn là dân Tàu được tự do lưu thông (không đòi hỏi chiếu khán nhập
cảnh). Dân Tàu tràn qua biên giới sinh sống và lập nghiệp tại Việt Nam. Thật đúng là khẩu hiệu mà TC
đưa ra VN như “núi liền núi, sông liền sông” với Trung Hoa đang đươc thi hành. Với “ sụ bỏ ngỏ này”,
người ta đang chứng kiến dân Tàu dần dần tràn sang lập nghiệp suốt dọc biên giới, nhất là tại Hà Giang,
Lạng Sơn, Cao Bằng v.v. Có an ninh và quân đội VC canh giữ để bảo vệ các „bí mật‟ ấy. Chính quyền
CHXHCNVN cấm chỉ bất cứ ai là người Việt từ phía dưới đi lên “dòm ngó.” Lúc đầu, sau khi ký hiệp
ước, kẻ nào “tò mò” đến quan sát bị bắt, nay thì họ bị cấm tới gần. Trong trường kỳ, ranh giới của biên
giới sẽ cần được xét lại “cho đúng với thực tế”, như Lê công Phụng đã biện hộ. Và lúc đó biên giới sẽ
được ký lại. Lãnh thổ Việt Nam sẽ thu hẹp hơn nữa.
Hơn thế nữa, sự hiện diện và hành động của đông đảo nhiều nhóm thanh niên TC tuần hành trên
đường phố Sàigòn trong kỳ rước đuốc Thế Vận Bắc Kinh 2008 là thí dụ khác. Có một nhóm dương cao
khẩu hiệu “Thống Nhất Tổ Quốc” với Bản Đồ Trung Hoa và 3 vạch màu vẽ bên dưới tượng trưng cho
Hoàng Sa và Trường Sa ở ngoài “khơi”, ngay trước tiền đình Quốc Hội cũ của Việt Nam Cộng Hòa,
Sàigòn, hay khoàng 30 thanh niên TC biểu tình với khẩu hiệu “Hoàng Sa và Trường Sa là máu thịt của
Trung Hoa” trước tòa Đại Sứ TC, nằm trên đường Hoàng Diệu, Hà Nội, có sự bảo vệ của Cảnh Sát sắc
phục của CHXHCHVN đã nói lên được một phần điều ấy. Hơn thế nữa, có trường hợp du đãng TC
mang súng ống công khai giết người tại Hànội cũng được cảnh sát VC che dấu.
Dù có hiệp ước ấn định ranh giới mới trong vùng vịnh Bắc Việt cũng vậy, ngư phủ Việt bị hải
quân TC bắn giết ( tháng 1 năm 2005) hay bị bắt mang về TC giam, rồi bị xét xử vì xâm phạm lãnh hải
của TC, dù đang hành nghề trong phạm vi lãnh hải của VN theo biên giới mới (xem bản đồ đính kèm ở
dưới). Rất nhiều trường hợp ngư phủ Việt bị bắt và giam tại đảo Hải Nam. Ngược lại, mỗi năm có cả
ngàn trường hợp ngư phủ Trung Cộng ngang nhiên tiến sâu vào sát bờ biển Việt Nam để đánh cá. Chưa
kể đến việc ngư phủ TC “trấn lột” hay là tịch thu cá của ngư phủ Việt Nam, khi bị ngư phủ TC hỏi giấy
phép hành nghề. Nay, với “vành đai kinh tế”, dân Tàu gồm cả ngư phủ của TC lại có nhiều ưu đãi hơn.
Đôi khi TC còn cho tàu tìm dò dầu hỏa tiến sát vào sâu trong phần đất của VN để nghiên cứu địa
chất. Mới đây, công cuộc tìm dò đó được thực hiện ngay tại ngoài khơi Đà Nẵng và VC vẫn không có
một phản ứng tích cực nào để bảo vệ lãnh hải của Việt Nam.
Ngoài ra tại biển Đông, việc TC công khai mang võ lực xâm chiếm Hoàng Sa vào những năm
1956 và 1974 với thái độ im lặng của Hồ và lãnh đạo VC cũng là bằng chứng cho sự đồng lõa của VC.
Trận chiến tháng 1 năm 1974, là thí dụ đáng kể và quan trọng về vấn đề này. Như ta đều biết khi
TC đưa hạm đội của chúng tấn, chiếm một số đảo của khu Nguyệt Thiềm. Hải quân VNCH hiên ngang
và anh dũng chiến đấu để giành lại quyền kiểm soát vùng quần đảo này, để xác nhận và bảo vệ chủ quyền
của VN, lãnh đạo VC hoàn toàn im tiếng, một hành vi đồng lõa của tội phạm. Điều quan trọng là ở điểm
này: một quan thày của VC lúc đó là Liên Bang Số Viết, một kẻ bảo trợ và nuôi dưỡng và tích cực hỗ trợ
VC, đã lên án rất gay gắt về sự xâm lăng ấy để bênh vực VN. Sự lên tiếng của Liên Bang Sô Viết là một
hành vi rất quan trọng cho VC trong việc bảo vệ chủ quyền chống lại chủ nghĩa bá quyền Bắc Kinh. Tuy
nhiên sự im tiếng này của VC trong trường hợp này có nghĩa là từ chối sự tiếp tay của Liên Bang Sô Viết
để bảo vệ chủ quyền, bảo vệ đất đai của chính mình. Tôi cũng cần lưu ý thêm rằng LBSV vào thời kỳ này
vẫn là cột trụ chính làm chỗ dựa cho VC. Vậy sự im tiếng này có nghĩa là từ chối ủng hộ của LBSV, và
lựa chọn con đường đi theo TC, chọn TC làm quan thày cho mình. Như thế, hành vi này phải có một ý
nghĩa rất quan trọng liên quan đến mục tiêu trường kỳ là công nhận Biển Đông là của Trung Hoa, y như
công hàm của Phạm văn Đồng viết cho Chu ân Lai vào 1958.
Sự việc như vậy ngày nay giúp người ta mới dần dần thấy rõ hơn được hành vi dâng hiến Biển Đông của
VC cho TC.
Còn trong vùng Trường Sa? TC tăng cường hoạt động hành sử chủ quyền rất nhiều: nào là tàu
tìm dò dầu khí hoạt động tại một nơi nào đó, nào là tập trận bắn đạn thật (thường hàng năm vào tháng 11,
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như năm 2007 vừa qua); nào là cấm ngư phủ Việt Nam hành nghê mãi tận phía Nam, như hải quân TC
bắn giết ngư phủ và đánh chìm thuyền đánh cá Việt hành nghề cạnh đảo Trường Sa (tháng 7, 07) của
quần đảo Trường Sa, cấm công ty dầu hỏa ngoại quốc tìm dầu dù tận mãi phía Nam Côn Sơn (bắc vĩ
tuyến 8). Đó là trường hợp công ty BP của Anh cát Lợi, khiến công ty này phải rút lui khỏi dự án tìm và
khai thác dù đã ký khế ước với VC (tháng 5 năm 2008). TC đe dọa Exxon Mobil vào tháng 7, 2008 vừa
qua về việc ký với VC khế ước tìm dò dầu hỏa cũng ở phía Nam Côn Sơn. Vào tháng 6, 08 khi tới Mỹ,
Nguyển tấn Dũng đã ký khế ước với công ty này.
Trước đó vào tháng 5 năm 1992, TC cho công ty Crestone của Mỹ có trụ sở ở Denver, Colorado
tìm dầu trong một khu vực 25,000 cây số vuông tại Trường Sa. Thompson, chủ tịch công ty này còn
huênh hoang tuyên bố một cách thách thức rằng TC sẽ mang quân đội bảo vệ công ty của y trong khi hoạt
động tại vùng này.
Dựa trên căn bản nào để TC hành động như vậy? Trước hết, Quốc Hội TC ban hành một đạo luật
vào tháng 2 năm 1992 tuyên bố rằng tàu quân sự và tàu khoa học nào đến hay đi qua Biển Đông phải có
phép của chúng, nếu không sẽ bị đánh chìm. Đó là căn bản pháp lý dựng lên để “hợp pháp hóa” chủ
quyền của chúng. Chúng loan báo ranh giới bản đồ mới của lãnh hải Trung Hoa trên toàn vùng Biển
Đông. Chúng sát nhập Hoàng Sa và Trường Sa vào lãnh thổ Trung Hoa bằng cách lập ra một cơ quan
hành chánh là Tam Sa ở tỉnh Hải Nam để quản trị vùng biển. Như thế, chúng đã coi Biển Đông là tài sản
của chúng.
Lý do của sự xâm lăng này mà TC viện dẫn là công hàm của Phạm văn Đồng gửi cho Chu ân Lai
vào năm 1958. Đảng CSVN không chuyển giao lãnh hải như đã thỏa thuận, nên TC dùng võ lực để cưỡng
hành lời hứa ấy.
TC chiếm bao nhiêu đảo trên vùng Trường Sa? Cho đến nay không biết một cách chắc chắn.
Thoạt đầu vào năm 1988, TC mang quân xuống chiếm 6 đảo, trong đó có khu đá ngầm Chữ Thập (Fiery
Cross Reef) ở vĩ tuyến 9 (ngang với cửa bể Hậu Giang đi ra). Đến 1995, báo chí quốc tế nói tới con số
10. Nay, con số đó cao hơn.
TC đã và đang xây căn cứ quân sự tại khu đá ngầm Chữ Thập. Những hình ảnh vệ tinh đính kèm
cho thấy có 5 cơ sở quân sự khác nhau rải rác trên khu đá ngầm này: có bộ chỉ huy quân sự tại một nơi;
tại các nơi khác có một văn phòng, một kho tiếp vận, một dàn phóng hỏa tiễn với bãi đáp cho trực thăng
đã được xây cất. Và hình chụp còn cho thấy TC đang xây thêm cơ sở ở một bãi đá khác cho mục tiêu
quân sự. Trên bãi đá ấy, có xe ủi đất và một tàu đang đổ vật liệu xuống nơi này, và công nhân đang làm
công tác xây cất. Tất cả là các kiến trúc kiên cố, xi măng cốt sắt, y như tại tất cả các căn cứ khác trên hai
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chúng được xây từ duới mặt nước đi lên.
Đây là bằng cớ quyết tâm của TC đánh chiếm lãnh hải của Việt Nam làm tài sản của chúng và
kiểm soát các quần đảo này cho mục tiêu kinh tế và quân sự v.v. trong âm mưu bành trướng về tương
lai, dù rất tốn kém.
Phía đối diện với khu Chữ Thập về phương Đông, một căn cứ quân sự khác được xây trên khu đá
ngầm Vành Khăn ( Mischief). Đây là một ngôi nhà 3 tầng lầu đồ sộ mọc lên khỏi mặt nước, sơn màu
vàng trông như một khách sạn khổng lồ, với một khu kiến trúc khác ở bên cạnh. Báo chí quốc tế nói rằng
đây là bộ chỉ huy hải quân của TC với một căn cứ tiếp vận nhỏ và người ta thấy có tầu hải quân TC lui tới
nơi này. Ngoài ra, còn 2 kiến trúc ở 2 nơi khác nữa trong khu vực Vành Khăn. Một trong hai kiến trúc
này đang xây. Với hai căn cứ Chữ Thập (sát kinh tuyến 113) và Vành Khăn (kinh tuyến 115) cũng nằm ở
phía Bắc Vĩ tuyến 9, ta có thể vẽ hình tam giác nối Chữ Thập và Vành Khăn lên căn cứ Tam Á của Hải
Nam (căn cứ dành cho tầu ngầm nguyên tử và hàng không mẫu hạm), chúng ta nhìn thấy được lực lượng
hải quân TC chuẩn bị vây chặt xung quanh các đảo mà quân đội VC đang trấn đóng. Từ đó, TC bao vây

)

suốt mặt biển từ Móng Cái (với Hiệp ước vùng Vịnh 200 xuống mãi phía Nam, hết vùng Trường Sa,
đến tận Mã Lai Á, để rồi bóp chết Việt Nam. Cũng còn có những căn cứ khác trong lòng quần đảo
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Trường Sa đã được xây như trên bãi đá Chigua, nằm trên vỉ tuyến 10, trên bãi Kennan, Song tử Tây và
Johnson, và có thể về sau, chúng còn xây thêm căn cứ quân sự ở đâu, chưa biết rõ, cho mục tiêu này để hỗ
trợ cho Chữ Thập và Vành Khăn. Tại bãi đá Vành Khăn, người ta biết đã có 3 căn cứ và đã có tin cho biết
một căn cứ thứ 4 đang được xây thêm.
Về phía bắc của Trường Sa, các căn cứ quân sự của TC nằm rải rác trên trong vùng Hoàng Sa,
chế ngự Việt Nam từ vĩ tuyến 16 (Thừa Thiên/Quảng Nam/ Đà nẵng) trở xuống.
Ta sẽ không ngạc nhiên về sau này VC sẽ tuyên bố rút lui khỏi 21 đảo mà chúng đang coi giữ,
nhất lả khỏi đảo Trường Sa, một đảo lớn nhất trong vùng quần đảo Trường Sa, ở nơi đó một đơn vị nhỏ
quân đội VC đang trú đóng.
Với các bằng cớ này, ta thấy rằng hải quân của TC, đang được bành trướng là phương tiện trực
tiếp và chuẩn bị thực hiện việc cưỡng hành chủ quyền lãnh thổ mà Bản đồ mới phác họa từ năm 2006.
Và nếu chúng thành công được âm mưu này, thì toàn thể lãnh thổ Việt Nam từ Ải Nam quan đến mũi Cà
Mâu sẽ trở thành một tỉnh hay một quận/huyện của TC không còn bao xa. Vào lúc đó, thì nhiệm vụ của
Hồ và đồng bọn được hoàn tất. Và một bí thư Đảng ủy TC sẽ được chính thức bổ nhiệm từ Bắc Kinh
sang Việt Nam để kiểm soát một cách chặt chẽ, như vai trò của Hồ cẩm Đào làm bí thư Tây Tạng trước
đây. Và biện pháp tàn sát và đồng hóa tương tự do cán bộ TC trực tiếp thi hành sẽ xảy ra một cách khốc
liệt. Ngay cả đến những ai muốn trốn khỏi Việt Nam bằng đường biển sẽ bị tiêu diệt vì lãnh thổ Việt
Nam đã bị bao vây chặt và khóa chặt.
VC còn đóng góp cho TC tiến xa hơn nữa: không chỉ thống trịViệt Nam. Như Mao đã nói, Việt
Nam sẽ làm bàn đạp để TC tiến xuống Đông Nam Á.
b) ÂM MƢU ĐỒNG HÓA DÂN VIỆT.
Dưới chiêu bài kháng chiến chống thực dân Pháp đàn áp, bóc lột để dành độc lập, đem lại hạnh
phúc, tự do cho dân tộc, Hồ chí Minh và Đảng CSVN lại âm thầm phục vụ quyền lợi của Đảng CSTH.
Với chiêu bài độc lập vẫn còn được nhắc tới, dù không còn thực dân đế quốc hiện diện trên lãnh thổ Việt
Nam, với chiêu bài tự do, hạnh phúc, công bằng, xã hội văn minh (những loại tuyên truyền mà Hoàng
minh Chính mấy năm trước đây tuyên bố về quốc kế dân sinh) lãnh đạo VC và truyền thông luôn luôn
nhắc tới để đánh lừa hay đánh lạc hướng quần chúng. Ít ai có thể ngờ rằng chúng lại thực hiện các mưu
đồ đồng hóa với Trung Hoa.
Âm mưu này được biểu lộ công khai qua một tờ truyền đơn của Trường Chinh, Tổng thư ký
Đảng Lao Động ( tiền thân Đảng CSVN) phổ biến vào năm 1951, và kế đó, y là Bí thư thứ nhất với đầy
quyền uy thực hiện đàn áp dã man đồng bào của mình qua chương trình cải cách ruộng đất. Về sau, y là
Tổng Bí Thư Đảng CSVN. Trường Chinh kêu gọi Việt Nam được trở thành “chƣ hầu” Trung Quốc.
Lãnh tụ Đảng Cộng sản (CS) này nhấn mạnh rằng “Trung quốc là THẦY- không hổ thẹn mà nhìn nhận
như thế” (xin xem hình chụp Bản văn được đính kèm ở dưới).
Ta cần phải nhắc danh từ chƣ hầu là gì theo ý định của người Trung Hoa. Danh từ chư hầu này
được nhà Mãn Thanh dùng khi thương thảo với Patenôtre, đại diện chính phủ Pháp ký hiệp ước Thiên
Tân năm 1885 với Lý Hông Chương để phân định biên giới Việt Hoa. Lý hồng Chương thường nhắc đi
nhắc lại nhiều lần rằng „Bắc Việt‟ là chư hầu của Trung Hoa trong vòng 600 năm qua, với ý nghĩ rằng đó
là đất của Trung Hoa. Mục đích của Lý hồng Chương tuyên bố như vậy là „để cò kè đòi thêm đất‟, và khi
ký hiệp ước ấy, Trung Hoa quá thiệt thòi, một hiệp ước bất bình đẳng mà ngày nay, TC viện dẫn để hủy
bỏ và ký hiệp ước mới như hiệp ước 1999 và 2000 mà ta đã thấy. Với hiệp ước đó, Pháp và Trung Hoa
khi ấn định biên giới mới qua công ước 1887, quân đội Trung Hoa phải rút hết về bên kia biên giới. Rút
quân về phía bắc, TH không còn quyền gì trên “chư hầu‟ của mình, nghĩa là mất hết. Trường Chinh nhắc
chữ đến chư hầu theo tinh thần đó.
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Để thực hiện âm mưu trở thành chư hầu, với cương vị là Bí Thư Thứ nhất của Đảng Lao Động
Trường Chinh người chỉ đạo chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất tàn sát giai cấp địa chủ ở nông thôn và đồng
thời nhân chiến dịch này tiêu diệt nền văn hóa dân tộc. Triệt tiêu tiềm lực vật chất và tinh thần của dân
tộc là điều kiện cần thiết cho công tác này. Về tinh thần, xóa hết các vết tích gắn liền với dân tộc (nền
văn hóa riêng biệt của Việt Nam) để dễ bề “đồng hóa” với nền “văn minh” của Tàu. Có như thế mới
đồng hóa với người Tàu được. Việc giết chóc thẳng tay tràn lan này đuợc thực hiện từ 1953 đến 1956
theo phương pháp của Trung Cộng là một thí dụ điển hình về tiềm lực vật chất. Ngày nay, người ta mới
được biết đích xác rằng cố vấn TC điều khiển trực tiếp việc giêt chóc. Nhiều tài liệu có nói đế quyền
hành của cố vấn TC nhiều đến nỗi Hồ chí Minh ngay trong thời gian đó chỉ dám than phiền sự tàn nhẫn
ấy trong chỗ riêng tư. Công tác tàn phá này (kể cả giết chó) làm tiêu tan tiềm lực đề kháng sự đồng hóa
với ngoại bang. Giáo dục cũ cũng bị triệt để hủy bỏ và thay thế bằng nền giáo dục xã hội chủ nghĩa,
nghĩa là xây dựng con người mới, với những tập tục mới, phong cách mới v.v. làm nền tảng sinh hoạt cho
xã hội mới cũng nằm trong chiều hướng này…
Như thế mới “hội nhập” được vào nền văn hóa Trung Hoa và mới trở thành “công dân Trung
Quốc” được như mục tiêu của Trường Chinh và cũng như mơ ước của Mao.
Cũng trong thời gian „xây dựng xã hội chủ nghĩa”, sau khi Hồ chiếm được Miền Bắc, để quét
sạch các giai cấp khác, nhất là „tư sản dân tộc‟ ở các thành thị, Đỗ Mười là người được giao phó công tác
tận diệt giai cấp ấy trong chiến dịch gọi là „đánh tư sản mại bản‟. Một khi tiềm lực quốc dân không còn,
thì chúng hi vọng con đường tiến tới đồng hóa được mở rộng thênh thang (xem phóng ảnh Lời Kêu Gọi
của Trường Chinh ở Phần II, Chương III).
***
Phạm văn Đồng gửi công hàm cho Chu ân Lai để dâng biển cho TC là bước khởi đầu trong tiến
trình thôn tính Việt Nam của TC và giấc mơ “đồng hóa thành dân Trung quốc” của Trường Chinh cùng
với các việc làm của Đảng CSVN trong mấy chục năm vừa qua cho đến nay rõ là hành vi của bọn Thái
Thú người bản xứ được bọn bá quyền Bắc kinh dựng lên một cách khoa học (ứng dụng kỹ thuật về lý
thuyết „võ khí của tổ chức‟ của Lê nin) để giúp bọn kẻ thù Bắc phương này có cơ hội tiến thêm một bước
dài trong âm mưu xóa bỏ nước Việt trên bản đồ thế giới. Và đến nay, trong tháng 12 năm 2007 vừa qua,
Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh còn cam kết với thư ký của Hồ cẩm Đào rằng “ vì tình hữu nghị đời đời
bền vững với Trung Quốc, lãnh đạo Việt Nam hiến dâng tất cả” cho thấy công tác này được tiếp tục
một cách mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Với châm ngôn mà bọn bá quyền Bắc Kinh đã đưa ra là 16 chữ vàng từ đầu thập niên 1990, lãnh
tụ Đảng CSVN mỗi khi sang “trình diện lãnh tụ ĐCSTH” luôn nhắc lại để tỏ lòng tôn kính và cam kết
với lãnh tụ TC thi hành các đòi hỏi của họ. Bốn chữ đầu trong 16 chữ đó là “hợp tác toàn diện” biểu lộ ý
chí của Đảng CSVN hợp nhất với Đảng CSTH để trở thành một và nhà nước Cộng Sản của hai quốc gia
là một. Còn 4 chữ sau cùng là “hƣớng tới tƣơng lai.” Tương lai gì? Đó là mục tiêu mà Mao đã nêu ra
và Đảng CSTH đang nhắm tới: Việt Nam và Trung Hoa là một, như chính Bạch Thư của VC đã tố cáo
vào năm 1979, trong thời gian mà ĐCSVN đóng vai trò tay sai cho Mạc Tư Khoa chống lại TC, như khẩu
hiệu của thanh niên TC dương lên ngay tại Hà Nội và Sàigòn là „thống nhất tổ quốc‟ và „một Trung Hoa,
một Ước Mơ‟ mà mọi người trông thấy.
Đây là tội ác vô cùng lớn lao của họ Hồ và đồng bọn đối với dân tộc Việt. Chính chúng đã mở
cửa để dẫn dắt quân xâm lược Bắc Kinh vào nhà, giúp giặc ngoại xâm thôn tính xứ sở của dân tộc, và
đưa đến tình trạng ngày nay. Xương máu của dân tộc đã đổ ra để bảo vệ sự độc lập và vẹn toàn lãnh thổ
qua bao nhiêu thế hệ từ ngày vua Hùng dựng nước, nay trở thành vô ích. Những gì đã và đang xảy ra là
điều báo hiệu rằng dân tộc Việt sẽ có thể gánh chịu cảnh đen tối khủng khiếp trong tương lai. Hơn 1,000
năm đô hộ, Bắc phương không thành công chinh phục được Việt Nam. Tuy nhiên chỉ trong vòng hơn ½
thế kỷ, Hồ và đồng bọn đã làm hơn cả điều mà bọn bành trướng Bắc phương mong đợi từ thời Hùng
Vương dựng nước. Nỗ lực „hiến dâng tất cả‟ mà Nông đức Mạnh cam kết biểu lộ một kết quả phi thường
của Đảng CSVN đóng góp cho âm mưu ấy.
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BD 16: Ranh Bản đồ mới được nối liền. Vì không có các tọa độ chính xác về đường ranh ấy sát với bờ
biển VN để biết là bao nhiêu hải lý, nên ta dùng thị giác để nhận biết tức khắc khoảng cách ấy. Thực vậy,
nếu ta so sánh khoảng cách đường ranh mới với khoảng cách ở cửa vịnh Bắc Việt giữa Huang Liu
(Hoàng Liễu), Hải Nam và đảo Cồn Cỏ, ngoài khơi Vĩnh Linh, Đồng Hới của Việt Nam theo bản đồ chia
Vịnh năm 2000, thì có một ý niệm rõ. Khoảng cách ở giữa 2 điểm nằm ở cửa Vịnh là chừng trên 120 hải
lý. Đường phân chia vùng Vịnh nằm ở giữa, như thế có nghĩa là mỗi bên có được khoảng 60 hải lý. Căn
cứ vào đó (dựa trên bản đồ mà TC vẽ) để so sánh, thì nhìn thấy rõ khoảng cách từ bờ biển huyện Tư
Nghĩa hay Vịnh Cam Ranh trở ra của Bản Đồ “Nam Hải mới”, thì thấy ngay rằng khoảng cách đó ngắn
hơn 60 hải lý rất nhiều.

*****

CHƢƠNG II. HÌNH ẢNH CÁC ĐẢO BỊ TRUNG CỘNG
CHIẾM ĐÓNG
1. QUẦN ĐẢO HOÀNG SA
A. TỔNG QUÁT: Vài hàng về Hoàng Sa.
Danh từ Pracels do một số sư huynh Hòa Lan sử dụng từ năm 1595. Có người cho là người Bồ
Đào Nha đặt ra, vì Pracels có nghĩa là đá ngầm. Có người khác lại cho rằng Paracels là tên một chiếc tàu
của công ty Hòa Lan Đông Ấn. Tàu này bị chìm tại quần đảo này từ thế kỷ XVI.
Hoàng Sa là một quần đảo nằm về phía bắc Biển Đông. Quần đảo này gồm khoảng 120 đảo. Các
đảo ấy không đủ rộng và không thể giúp tự sinh tồn được, vì thế không có người sinh sống thường xuyên.
Vào năm 1939, dưới thời chính quyền Pháp bảo hộ, quần đảo được chia ra làm hai nhóm: Nhóm phía
Đông gọi là Tuyên Đức (Amphitrite), gồm những đảo như Cù Mộc, Đảo Bắc, Phú Lâm, Linh Côn, Đảo
Đá, và nhóm phía Tây là Nguyệt Thiềm (Crescent), gồm Hoàng Sa, Hữu Nhật, Bạch Qui, Kim Ngân, Tri
Tôn, Quang Ánh, Quang Hòa, Duy Mộng v.v..
- Năm1630, trong Toàn Tập Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ, (Đỗ Bá) có Bản đồ cổ vẽ vùng Phủ Quảng
Ngãi, phủ Thăng Hoa với ghi chú chi tiết: Bãi Cát Vàng (là Hoàng Sa).
- Năm 1776, trong Phủ Biên Tạp Lục (Lê quí Đôn) có nói tới các danh xưng Đại Trường Sa, Đại
Hoàng Sa, Vạn Lý Trường Sa
- Năm 1821, trong Lịch triều Hiến Chương (Phan huy Chú) nói tới Đội Hoàng Sa đem theo lương
thực 6 tháng, sống ở Hoàng Sa lấy nhiều đồ vật quí giá của thuyền mắc cạn….
- Năm 1816, vua Gia Long tới làm lễ long trọng cắm cờ và chính thức giữ chủ quyền của Việt
Nam trên quần đảo này.
- Năm 1909, Trung Hoa đổ bộ lên đảo Hoàng Sa, bắn 21 phát súng đại bác, cắm cờ Trung Hoa và
tuyên bố xâm chiếm toàn bộ các đảo trong vùng. Năm 1921, Tổng đốc Quảng Đông sát nhập Hoàng Sa
vào chính quyền Yaihien, Hải Nam. Chính quyền Pháp không có phản ứng nào.
- Từ 1920, Quan Thuế Pháp thường xuyên gửi quan thuyền đến tuần tiễu Hoàng Sa.
- Năm 1925, một phái đòan khoa học gia do Hải Học Viện Nha Trang gửi ra khảo sát và cho biết
quần đảo này nằm trên một cao nguyên chìm dưới đáy biển và dính liền với lục địa Việt Nam.
- Từ năm 1926 đến 1933, chính phủ Pháp gửi chiến hạm đến thám sát cả Hoàng Sa lẫn Trường
Sa.
- Tư 1931 đến 1939, Pháp gửi quân đến trú đóng tại Hoàng Sa
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- Năm 1946, Pháp thiết lập đài vô tuyến tại đảo Pattle để bảo đảm an ninh thủy vận cho vùng
Biển Đông.
- 1931, Toàn quyền Đông Dương đặt Hoàng Sa thành đơn vị hành chánh, thuộc tỉnh Thừa Thiên
- Dụ số 10 của Bảo Đại thứ 13 ký ngày 30 tháng 3 năm 1933 đặt Hoàng Sa thuộc tỉnh Thừa Thiên
(hình chụp đính kèm)..
Dưới thời thuộc địa, người Pháp xây căn cứ trên đảo Hoàng Sa (Pattle) và cho vài chục lính ra
trấn giữ và đi kiểm soát các đảo trong vùng. Khi Nhật chiếm đóng, họ cho xây lô cốt xung quanh đảo này
để phòng vệ. Sau khi Nhật đầu hàng, Pháp trở lại Đông Dương và cho quân đội ra trấn giữ.
Sau thế chiến II, vào ngày 29 tháng 10, 1947, Tưởng Giới Thạch gửi 4 chiến hạm ra đánh chiếm.
Sau khi đụng độ, quân Tưởng phải rút lui, nhưng quay ra chiếm đảo Phú Lâm.
Sau khi Trung Cộng kiểm soát lục địa năm 1949, TC cũng chiếm vài đảo khác trên quần đảo này,
trừ một đảo có tên là Hoàng Sa (Pattle). Trong số 120 điểm thuộc quần đảo Hoàng Sa, có 12 đảo nhỏ có
tên, trong đó có hai đảo tương đối lớn hơn là Hoàng Sa (Pattle Island) ở nhóm Crescent Group (nhóm Tây
hay Nguyệt Thiềm) và Phú Lâm (Woody Island) ở Nhóm Amphitrite (nhóm Đông hay Tuyên Đức).
Không có đảo nào rộng hơn 2,5 km². Khi quân Tưởng rút ra Đài Loan, quân TC tới chiếm một số đảo về
phía Đông vào năm 1956. Năm 1974, TC đưa một hạm đội ra đánh chiếm nốt cả quần đảo Hoàng Sa.
Khi đó khu Nguyệt Thiềm thuộc Việt Nam Cộng Hòa. Hải quân VNCH đã anh dũng đối đầu với lực
lượng hùng hậu của hải quân TC, đã chiến đấu để bảo vệ, nhưng không thành công và TC đã kiểm soát
toàn bộ quần đảo ấy từ đó. Việc chống trả này để bảo vệ Hoàng Sa là hành vi bảo vệ chủ quyền của Việt
Nam.
Hoàng Sa nay là căn cứ quân sự của Trung Cộng. Trung cộng cũng sửa sang để biến Hoàng Sa là
một trung tâm du lịch, dù chúng loan báo dự án này vào giữa thập niên 1990. Hiê ̣n trên đảo Hoàng Sa chỉ
có hiê ̣n diê ̣n của quân đô ̣i Trung Cộng.

Tẩu hải quân và lính hải quân TC trên Hoàng Sa

44

Hình BBC: Lính thủy quân lục chiến TC trên Hoàng Sa.

BBC.27 tháng 8, 07: TC bắt đầu khai thác du lich
̣ Hoàng Sa
Báo tiếng Anh của đảng Cộng sản Trung Quốc, tờ China Daily, hôm 10/8 /08 đưa tin về kế hoa ̣ch
khai thác du lich
̣ Hoàng Sa của giới chức đă ̣c khu Hải Nam , vừa đươ ̣c chiń h phủ Bắc Kinh thông qua.
Mô ̣t phóng viên Trung Quố c đươ ̣c trić h lời viế t trong bản tin mô tả “cảnh vật trên Hoàng Sa còn đe ̣p hơn
Hải Nam”. “Nước trong đế n nỗi nhìn thấ y cá bơi 10m dưới mă ̣t nước. Cây cỏ mo ̣c khắ p nơi, có nhiề u loa ̣i
chim hiế m không thấ y ở đâu.”
XX

HOẠT ĐỘNG XÁC NHẬN CHỦ QUYỀN TRÊN
TOÀN VÙNG QUẦN ĐẢO HOÀNG SA
TC loan báo cấm ngư dân Việt nam đánh cá tư ngày 16 tháng 5 cho đến 1 tháng 8 , 2009 để bảo
vệ tài nguyên của biển. từ vĩ tuyến 12 trở lên đền vùng Biển Quảng Đông.
-Vào ngày 16 tháng 6 năm 2009, hải quân TC bắt 2 thuyền đánh cá Việt nam tại vùng Hoàng Sa.
Trên mỗi ngƣ thuyền , có 12 ngƣ dân thuộc tỉnh Quảng Ngãi; họ đang hành nghề gần đảo Lincoln.
Một tàu hải quân TC, mang số đăng ký là 309 bất thình lình xuất hiện gần các ngƣ thuyền ấy. Lính
hải quân TC nhảy xuống ngƣ thuyền này, buốc thuyền của họ,
rồi kéo về đảo Phú Lâm. Ngày hôm sau, một thuyền thứ 3 bị
bắt và cững đƣợc đƣa vào đảo Phú Lâm.
-

Đến ngày 21 tháng 6, tất cả thuyển trƣởng của các ngƣ thuyền
này bị buộc phải ký vào biên bản viết bằng chữ Tàu, kết tội
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rằng họ đã xâm phạm lãnh thổ TC và phạt US$31,000.00. Ngày 25 tháng 6, 25 ngƣ dân đƣợc thả ra
với lời nhắn phải mang nộp tiền phạt và những người còn lạ sẽ được tha về.
Biên bản phạt tiền

-Ba chiếc tàu của các ngư dân huyện đảo Lý Sơn bị tàu Trung Quốc bắt giữ khi đang đánh bắt tại
khu vực quần đảo Hoàng Sa vào ngày 7 và 8 tháng 12 vừa qua. Trung Quốc tịch thu hai tàu, cho
một tàu chở ngư dân về sau khi lấy hết máy móc hành nghề. Tất cả 43 ngư dân được thả vào
ngày 10 và về đến đảo Lý Sơn vào 19 giờ tối ngày 11 tháng 12.
Báo Việt Nam cho hay ba tàu gồm QNg 96004 của ông Lê Tân; tàu QNg 96199 của ông Lê Văn
Lộc và QNg 66398 của ông Dương Lúa, đều ở đảo Lý Sơn, bị tuần ngư của Trung Quốc bắt
trong hai hôm 07/12-08/12 khi đang hoa ̣t đô ̣ng ở vùng biể n mà Viê ̣t Nam cũng tuyên bố chủ
quyề n.
Các ngư dân bị buộc phải ký tên và điểm chỉ vào biên bản bằ ng tiế ng Trung. (Việt Hà, phóng
viên đài RFA 2009-12-13)
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B. HÌNH ẢNH CÁC KIẾN TRÖC QUÂN SỰ TRÊN HOÀNG SA

MAP OF PARACEL ARCHIPELAGO,
CRESCENT GROUP (KHU NGUYỆT THIỀM) and
AMPHTRITIE GROUP (KHU TUYÊN ĐỨC)
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MILITARY INSTALLATIONS
Cresent & Amphitritie Groups

WOODY AND PATTLE ISLANDS,
TWO MAJOR MILITARY INSTALLATIONS:
PATTLE (Cresent Group)

Pattle (Dảo Hoàng Sa) , Crescent.
Tại khu vực đảo Hoàng Sa này của Quần Đảo Hoàng Sa, vào chiều ngày 18 tháng 1, năm 1974 ( 26 tháng Chạp âm lịch),
trong trận chiến 19 tháng 1 năm 1974, 4 chiến hạm của Việt nam Cộng hòa ( HQ 4, 5,10 và 16) đã tập trung tại đây, dƣới
quyền chỉ huy của Đại tá Hà văn Ngạc, để ngày hôm sau tiến đến đảo Quang Hòa và Duy Mộng, đánh đuôi quân xâm
lăng Trung Cộng. Chúng đã chiếm đóng hai đảo này trƣớc đó.
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WOODY (1)
Amphitrite Group, Phú Lâm- HSBD20
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WOODY

(2)

2 sea ports with 7 warships seen along the island. Two outsposts built at the mouth of the base.
A platform for helicopters and an oil ships off the coast.
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