
      HÀNH QUÂN CỦNG CỐ CHỦ QUYỀN QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA THÁNG 2-1974  
  
                                                                                                Thềm sơn Hà  
      (Viết lại từ bài “Hải quân VNCH mở cuộc hành quân chiếm cứ 5 đảo ở Trường Sa vào tháng 2-1974”, 
được hiệu đính và bổ túc tháng 1-2019).  
      
                                               Trong khoảng thời gian gần đây, tác giả may mắn có dịp gặp HQ Đại Tá 
Nguyễn văn May, vị Chỉ Huy Trưởng cuộc hành quân THĐ 48. 
Ngoài ra tác giả cũng đã trao đổi điện thư với HQ Trung Tá Vũ Quốc Công nguyên Hạm Trưởng HQ 07 
và HQ Trung Úy Trương văn Liêm tác giả bài viết “Tuần dương hạm Trần Bình Trọng HQ 5 và Hoàng 
Sa 19 tháng 1-1974” để tìm hiểu thêm chi tiết. 
Thêm vào đó, HQ Thiếu Tá Nguyễn chí Cần đã gởi cho tác giả 2 bức hình chụp trong lần công tác ngoài 
Trường Sa xác nhận ngày và đơn vị Địa Phương Quân đổ bộ lên đảo. 
Dựa trên những lời bổ túc của Đại Tá May, các điện thư, hình ảnh và tài liệu liên hệ xác nhận sự tham dự 
của HQ 5 trong cuộc hành quân THĐ 48 (tài liệu do TĐS/HK dịch lại từ bản tin của Việt Nam Thông Tấn 
Xã ngày 23 tháng 2-1974 không có tên HQ 5) tác giả xin viết lại bài này một cách đầy đủ hơn. 
                                                                     -------------------- 
 
Lời mở đầu: sau ngày 20 tháng 1-1974, quần đảo Hoàng Sa hoàn toàn thuộc về Trung Cộng.  
Đã biết trước thái độ không can dự về mặt quân sự lẫn nhân đạo của người bạn đồng minh Hoa Kỳ, tuy 
vậy, ngày 22 tháng 1, Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu vẫn gởi thơ cho Tổng Thống Hoa Kỳ Nixon yêu cầu 
“hết lòng hỗ trợ về vật chất và chánh trị cần thiết” nhưng bức thơ này đã không được Hoa Kỳ ưu tiên 
phúc đáp.  
 
Lo ngại về việc Trung Cộng có thể tiến chiếm Trường Sa sau khi đã củng cố Hoàng Sa (cũng như lần khai 
hỏa ở Hoàng Sa, không cần hội ý trước với Hoa Kỳ), ngày 30 tháng 1-1974 (10 ngày sau khi mất Hoàng 
Sa) Tổng Thống Thiệu đã làm cho Hoa Kỳ sững sốt khi ông ra lịnh cho Hải quân VNCH mở cuộc hành 
quân Trần Hưng Đạo 48 trực chỉ Trường Sa đổ quân chiếm đớng thêm 5 đảo [1].  
   
Cuộc hành quân này đã chứng tỏ cho thế giới thấy là mặc dù đã chịu đựng tổn thất trong trận hải chiến 
Hoàng Sa và với các chiến hạm có khả năng hoạt động viễn duyên hầu hết đều cũ kỷ, chậm chạp, vũ khí 
lỗi thời, nhưng Hải quân VNCH đã chứng tỏ vẫn còn đủ khả năng để cũng cố chủ quyền quốc gia Việt 
Nam ở Trường Sa và ngang nhiên thách thức Trung Cộng nếu chúng có ý định tiến chiếm Trường Sa. 
 
Trong ấn bản “Conway’s  All the world Fighting Ships 1947-1982 – Part II ấn hành năm 1983” đã viết 
về Hải quân Việt Nam Cộng Hòa (HQVNCH) như sau: “HQVNCH đã chứng tỏ sự dũng cảm trong tháng  
1-1974. Trung Cộng đưa một tiểu đoàn xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa cách 225 hải lý về hướng Đông 
Viêt Nam, nhưng cường quốc Cộng Sản đã phải trả gíá với 2 chiến hạm bị đánh chìm và 2 chiếc chiếc 
khác bị thiệt hại nặng bù lại một chiến hạm Việt Nam bị chìm.” (có 23 người sống sót đã được thương 
thuyền Hòa Lan cứu vớt).  
Mười ngày sau đó chiến hạm Viêt Nam đã đổ quân lên quần đảo Trường Sa vài trăm hải lý về hướng 
Nam để ngăn ngừa bị cưỡng chiếm.”  
  
Mặc dù đây là một quyết định rất mạo hiểm của Tổng Thống Thiệu, nhưng chính quyết định này của 
ông đã nới rộng chủ quyền của Việt Nam trong quần đảo Trường Sa và đã khiến Trung Cộng hoãn lại 
ý định bành trướng đế quốc của họ xuống Trường Sa cho đến năm 1988. 
 
                                                    ********************************** 
 



Thi hành lịnh của Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu, ngày 30 tháng 1 năm 1974 Hải quân VNCH đã phát 
động cuộc hành quân trực chỉ Trường Sa để củng cố chủ quyền và mở rộng sự kiểm soát của Việt Nam 
trong khu vực này.  
 
1.-Tình trạng quần đảo Trường Sa   
Cho đến tháng 1/1974, ngoài Việt Nam còn có Đài Loan và Phi Luật Tân đã chiếm cứ một số đảo sau đây 
trong quần đảo Trường Sa.  
a.- Đài Loan: đảo Ba Bình hay Thái Bình (Itu Aba) là đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa.   
          - Tháng 1/1946, Đài Loan tuyên bố chủ quyền trên quần đảo Trường Sa.   
          - Tháng 12/1946, Đài Loan với danh nghĩa đại diện Đồng minh đã gởi một toán hải quân lên tiếp 
 thu đảo Ba Bình từ tay Nhật Bản [2] (theo tài liệu của BNG/HK thì vào tháng 12/1945). 
          - Ngày 1/12/1947, Đài Loan loan báo đã tiêu chuẩn hóa tên các đảo lớn, nhỏ, các bãi đá ngầm và 
            bãi cạn trong quần đảoTrường Sa [2].     
          - Tháng 7/1971, Đài Loan tăng cường quân số trên đảo Ba Bình lên đến khoảng 400-600 người.  
b.- Phi Luật Tân: năm 1967, Phi đưa người lên đảo để giúp cho việc duy trì các trạm trợ giúp hải hành. 
(042356 15-2-1974 TĐS/Manila-BNG/HK) 
Trong năm 1971, Phi đưa quân lên đồn trú trên 5 đảo: Song Tử Đông (Northeast Cay - Parola island), đảo 
Thị Tứ (Thitu Island - Pagasa island), đảo Loại Tá (Loaita island – Kota island), đảo Vĩnh Viễn (Nanshan 
island – Lawak island) đảo Dừa (West York island – Likas island) [3] . 
Trong số này ba đảo Song Tử Đông, Thị Tứ và Loại Tá đã được Hải quân VNCH dựng bia chủ quyền 
trong tháng 5/1963 [4]. 
Hiện tại khoảng một Đại đội TQLC Phi Luật Tân với đầy đủ cấp số đang trú đóng trên 5 đảo này [5]. 
Ngày 10/7/1971, Tổng Thống Marcos trong buổi họp báo chính thức đã đưa ra lời tuyên bố yêu cầu Đài 
Loan triệt thoái khoảng một Tiểu đoàn lính khỏi đảo Ba Bình (Itu Aba). Ngoài ra, Tổng Thống Marcos 
tuyên bố các đảo được Phi đặt tên Kalayaan trong quần đảo Trường Sa là “vô chủ và tranh chấp” do vậy, 
từ nay trở đi với sự “chiếm đóng và kiểm soát” cũng đủ lý do để cho một quốc gia giành lấy chủ quyền 
hợp pháp đối với các đảo này.  
c.- Việt Nam Cộng Hòa: chiếm cứ đảo Nam Yết từ tháng 7/1973, có 64 Địa Phương Quân đóng trên đảo.
  
 2.- Hành quân Trần Hưng Đạo 48  
Điện văn từ Tòa đại sứ Hoa kỳ gởi về BNG/HK ngày 31/01/1974 báo cáo:   
“Nguồn tin từ hảng thông tấn xã UPI trong ngày 31/01/1974 đã tường thuật là một lực lượng hải quân 
Việt Nam gồm Khu trục hạm Trần Hưng Đạo, Tuần dương hạm HQ 5 và 1 chiếc Dương vận hạm mang 
theo một đại đội Địa phương quân thuộc tỉnh Phước Tuy rời Vũng Tàu ngày hôm qua 30/01/1974 trên 
đường đến 5 đảo không người ngoài Trường Sa. Những đảo này là: đảo Sinh Tồn, đảo Trường Sa, đảo An 
Bang, đảo Song Tử Tây và đảo Sơn Ca.   
UPI nhấn mạnh là đảo Sơn Ca nằm gần đảo Ba Bình, trên đó có quân đội trú phòng của Đài Loan. 
Sau khi kiểm chứng, Hải quân Việt Nam đã xác nhận là đang tiến hành cuộc hành quân này, nhưng lực 
lượng thực sự gồm có Tuần dương hạm Trần Bình Trọng HQ 5, Hộ tống hạm Đống Đa  HQ 07 và Hải 
vận hạm Tiền Giang HQ 405 đang trên đường đến đảo Nam Yết. 
HQ 07 chở theo 17 ĐPQ để thay thế cho 17 người trong tổng số 64 ĐPQ trên đảo Nam Yết. * 
HQ 405 chở theo 119 ĐPQ để đổ bộ lên 5 đảo nêu trên. 
Chiến dịch này được đặt tên Trần Hưng Đạo 48, do Hải quân chỉ huy. Chỉ Huy Trưởng cuộc hành quân là 
HQ Đại Tá Nguyễn văn May** (ông đang là CHT Hải Đội Tuần Duyên /Hải Đội I/ BTL/Hạm Đội).  
Theo Đại Tá May thì lực lượng hành quân xuất phát từ Vũng Tàu sáng ngày 30 tháng 1 chỉ có hai chiến 
hạm là HQ 07, HQ 405 và ĐPQ. Bộ chỉ huy hành quân đặt trên HQ 07 (Hạm trưởng là HQ Trung Tá Vũ 
quốc Công k.10/SQHQ/NT). Lực lượng hành quân dự trù sẽ vào vị trí lúc 04:00H và đổ bộ quân lên đảo 
trước 07:00H ngày 01/02/1974. 



“Cuộc hành quân chỉ có mục đích thiết lập sự hiện diện của VNCH trên các đảo không bị chiếm đóng. 
Chỉ huy trưởng lực lượng đã nhận được lịnh không được có hành động khiêu khích đối với bất cứ lực 
lượng nào có thể có mặt trong vùng và không cố gắng đưa quân lên bất cứ đảo nào đã bị chiếm đóng.” [6]       
HQ 07 và HQ 405 đến địa điểm sáng ngày 31/02/1974. Đảo Song Tử Tây được chọn là mục tiêu đổ bộ 
đầu tiên. Công tác dự trù hoàn tất trong vòng vài ngày, nhưng vì thời tiết xấu, biển động và thủy triều 
xuống thấp nên việc đổ quân và quân cụ lên các đảo đã bị trì hoãn và kéo dài khoảng gần một tuần. 
Theo kế hoạch hành quân, Hải quân đã cho đổ bộ từ 20 đến 40 Địa phương quân lên các đảo sau đây: 

- Đảo Song Tử Tây  (Southwest Cay)   
- Đảo Sơn Ca           (Sand Cay Island)   
- Đảo Sinh Tồn        (Sin Cowe Island)  
- Đảo Trường Sa      (Spratly Island)  

Riêng đảo An Bang (Amboyna Cay) vì quá nhỏ (rộng khoảng 2 hectares ***) và cao hơn mặt biển độ 1m, 
nên giới chức thẩm quyền đã quyết định không đưa lính lên chiếm cứ đảo. Tuy nhiên đảo này vẫn được 
xem là một phần của lãnh thổ Việt Nam.  

 
 Vào đầu tháng 2, Tuần dương hạm Trần Bình Trọng-HQ 5 đang công tác Vùng I Duyên hải nhận 
được lịnh trực chỉ Trường Sa tham gia cuộc hành quân (HQ 5 đã tham dự trận hải chiến Hoàng Sa ngày 
19 tháng 1-1974, về Đà Nẵng ngày 20-1 được sửa chửa khẩn cấp, ngày 22-1 mùng một Tết,  nhận lịnh 
công tác ra khơi tìm kiếm các chiến sĩ đào thoát mặc dù chiến hạm còn trong tình trạng thiếu thốn, dụng 
cụ hư hại không được thay thế, các lỗ hổng chỉ được vá lại tạm thời...) 
Sau đó, bộ chỉ huy hành quân được tăng phái thêm Tuần dương hạm Ngô Quyền-HQ 17 và Yểm trợ hạm 
Mỹ Tho-HQ 800 chở vật liệu và toán Công binh Kiến tạo để lo việc xây cất doanh trại cho các toán ĐPQ 
trú đóng trên các đảo ở Trường Sa [7].         
Mỗi đơn vị trú đóng trên đảo được cung cấp 2 chiếc xuồng, một số lều, giường ngũ, vũ khí cá nhân và 
một số dụng cụ để săn bắt hải sản quanh đảo dùng cho thức ăn hàng ngày.  



Lực lượng bộ binh trú đóng ở Trường Sa thuộc Đại đội 4, Tiểu đoàn 371 Địa phương quân tỉnh Phước  
Tuy. Bộ chỉ huy đặt căn cứ trên đảo Nam Yết do Trung úy Đoàn cận Tiêm chỉ huy. Tất cả đều xung  
phong tình nguyện để bảo vệ quê hương trước âm mưu xâm lăng của giặc thù Trung Cộng. 
Trong lúc hành quân đã không có sự va chạm nào với các lực lượng ngoại quốc mặc dù có hai chiến hạm 
của Đài Loan hiện diện trong vùng [7].  
  
Theo HQ Đại Tá Nguyễn văn May thì HQ 07 đã phát hiện sự có mặt của 2 chiến hạm Đài Loan đang tiến 
về đảo Ba Bình (Itu Aba), một chiếc là Khu trục hạm (Destroyer –DD loại này lớn hơn loại DE) và chiếc 
kia là Dương vận hạm (LST).  
Vì hai chiến hạm Đài Loan không có thái độ thù nghịch nên vị Chỉ huy trưởng hành quân đã không 
ra lịnh cho các chiến hạm vào nhiệm sở tác chiến. 
 
Hạm trưởng HQ 07 đã viết về giai đoạn này như sau: “…..        Đài Loan luôn có 1 Khu trục hạm (DD) 
túc trực tại cầu tầu ở phía nam đảo Ba Bình. Họ tăng cường thêm một Khu trục hạm (DD) và một Dương 
vận hạm (LST) trong thời gian hành quân THD 48 triển khai. Chiến hạm này nhập vùng cùng ngày với 
HQ 07. Trên mỗi khu trục hạm của Đài Loan đều có 1 trực thăng. Không thấy sự hiện diện của các loại 
phi cơ khác. Vào ngày TQLC Đài Loan tập trận, được nhân viên báo cáo, tôi lên Đài chỉ huy để quan sát 
thấy khoảng 6 chiếc thiết giáp lội nước đang từ bên trong chiếc LST (chiếc này thường ủi bãi Đông Nam 
của đảo Ba Bình) chạy ra vào đội hình hàng ngang tiến vào bãi. Lính gác báo cáo trước đó khoảng 15 
phút đã có một đợt thiết giáp lên bờ và phân tán sau rặng cây. Do vậy tôi đoán là họ có ít nhất là 2 chi 
đội thiết giáp lội nước (amphibious tank) đồn trú trên đảo. Chúng tôi vừa quan sát, vừa đề phòng một 
cách kín đáo. 
Trong thời gian bao vùng yểm trợ cho bộ binh trấn thủ đảo Trường Sa và đảo Sinh Tồn, HQ 07 thường 
vào neo trong vịnh nhỏ nằm giữa Ba Bình và Sinh Tồn. Đôi bên có liên lạc bằng quang hiệu và cờ, nhưng 
luôn giữ hòa khí (tất cả các súng đều được bao lại. Tôi không còn nhớ "họ" và "ta" trao đổi những gì...” 
Cuộc hành quân kéo dài khoảng gần một tháng, ngày HQ 07 rời Trường Sa về Cù Lao Thu, chúng tôi 
thấy chiếc LST hải hành về hướng bắc. Chắc hẳn là về Đài Loan... **** 
Tuy nhiên HQ 5 vẫn ở lại vùng hoạt động cho đến khoảng giữa tháng 4 mới được lịnh chấm dứt công tác 
trở về Sài Gòn.  
  
Tin tức liên quan: 
-Ngày 20 tháng 3, chiến hạm HQVN đã chở một phái đoàn ký giả trong đó có đại diện hảng thông tấn AP 
(Associated Press) và AFP (Agence France Presse) ra thăm viếng Trường Sa. Sau đó các bài viết đã xuất 
hiện trên báo chí, diễn tả sự chung sống hòa bình giữa Việt Nam, Đài Loan và Phi Luật Tân và sự hiện 
diện bán thường trực của các chiến hạm thuộc HQVN trong vùng [9]. *****  
-Ngày 10 tháng 4, Phát ngôn viên chánh phủ VNCH xác nhận là một chiếc tàu không rõ quốc tịch, đã đưa 
người xuống các tiểu đĩnh chỉ cách đảo Sơn Ca khoảng 10 km. Nhưng họ đã rời vùng khi chiến hạm 
HQVN xuất hiện [10]. 
3.- Hoạt động ngoại giao của VNCH và phản ứng của các quốc gia liên hệ. 
a.- Việt Nam  
- Ngày 31/01/1974, các cuộc tiếp xúc giữa các giới chức  Hải quân VN và Tùy viên quân sự thuộc Toà  
Đại Sứ Đài Loan ở Sài Gòn đã đưa đến thỏa hiệp là lực lượng hai nước sẽ tránh đụng độ về quân sự. 
- Ngày 1/02/1974, Đại Sứ Việt Nam tại Washington Trần kim Phượng đã gặp Thứ Trưởng BNG/HK 
Stearns để thảo luận về tranh chấp ở HS và TS. Đại Sứ Phượng nhấn mạnh là chánh phủ VN tiếp tục lo 
ngại qua việc thế giới dửng dưng trước sự kiện TC dùng vũ lực đuổi VN ra khỏi HS. Ông cho là chánh 
phủ VN có thể hiểu được lý do các thành phần thứ ba không muốn đúng về phe nào trước các yêu sách 
đòi hỏi chủ quyền trái ngược nhau, nhưng tin vào hành động của TC sử dụng vũ lực để thực hiện yêu sách 
của họ đã có những tác động rộng hơn và nguy hiểm hơn. 



- Ngày 5/02/1974, phê bình bản tuyên ngôn của Ngoại Trưởng TC, Phát ngôn viên BNG/VNCH Nguyễn 
bích Mạc cho là lại một lần nữa TC đã thừa nhận một cách sai lầm chủ quyền trên quần đảo TS. Nhưng 
TC không thể đưa ra bất cứ bằng chứng nào. Đối với những đòi hỏi phi lý của TC, chánh phủ VNCH lần 
nữa bác bỏ một cách thẳng thừng những đòi hỏi vô căn cứ và chánh phủ VN khẳng định là quần đảo 
Trường Sa cũng như Hoàng Sa hoàn toàn là một phần của lãnh thổ VNCH. 
Trước lời tuyên bố đầy đe dọa của TC, chánh quyền và nhân dân nước VNCH tái xác nhận là VNCH 
không có ý định mở cuộc xâm lăng chống lại bất cứ nước nào nhưng sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, độc 
lập và sự toàn vẹn của nước VN.  
- Ngày 12/02/1974, tại Manila Đại sứ VNCH cũng đã tiếp xúc với BNG Phi để thăm dò lập trường của 
HK trong vấn đề tranh chấp chủ quyền ở TS. Ông đặc biệt chú ý đến sự lượng định của Phi về ý đồ của 
TC và cam đoan với chánh phủ Phi là VN muốn giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ một cách êm đẹp 
và sẽ không dùng võ lực đối với Phi [11].  
 
b.- Hoa Kỳ 
- Ngày 28/01/1974, BNG/HK gởi điện thư khẩn cấp cho TĐS/HK tại Sài Gòn thông báo là bản tin của 
hảng thông tấn UPI (United Press International) từ Washington đã loan báo: “…chiến hạm của Hải quân 
VNCH đang bao vây Hoàng Sa. Cấp chỉ huy quân sự ở Sài Gòn đã thực sự ra lịnh cho một số chiến hạm 
của họ thẳng tiến ra quần đảo đã mất vào tay TC sau vài ngày giao tranh khoảng hơn tuần lễ trước…”   
Lo ngại trước bản tin nói trên, BNG đã chỉ thị TĐS tìm hiểu và lượng định tình hình báo cáo về BNG. 
 
- Ngày 30/01/1974, sau khi kiểm chứng TĐS/SG đã gởi điện thư hồi báo xác nhận là Tổng Thống Nguyễn 
văn Thiệu đã ra lịnh mở cuộc hành quân chiếm đóng thêm 5 đảo ở Trường Sa thay vì tái chiếm Hoàng Sa 
như UPI đã loan tin. 
Điện thư cũng cho hay là vào buổi trưa cùng ngày, Đại Sứ Martin đã có cuộc thảo luận với Ngoại trưởng 
Vương văn Bắc về vấn đề này. Ông đã thận trọng bày tỏ ý kiến là TC có thể sẽ không có hành động tức 
thời đưa quân vào TS nếu cuộc hành quân không làm thay đổi tình trạng ở TS. Tuy nhiên ông cũng lo 
ngại TC có thể sẽ mượn cớ là VNCH xâm lăng lãnh thổ của họ để có phản ứng tương tự như ở HS. Ông 
nghĩ là VNCH cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng vấn đề cũng như hậu quả của hành động này. 
Ngoài ra Đại sứ Martin cũng cho biết là Đài Loan đã ghi nhận sự hiện diện của chiến hạm HQVN trong 
vùng TS. Trong phần kết luận, Đại sứ Martin khuyến cáo NT Kissinger nên đặt hệ thống không thám 
trong tình trạng báo động để theo dõi các sự di chuyển của Không quân hay Hải quân TC từ đảo Hải Nam 
tiến về hướng Nam.  
 
- Ngày 31/0/19741, Đại sứ Martin báo cáo UPI loan tin là một Lực lượng đặc nhiệm của HQVN gồm có 1 
Khu trục hạm Trần Hưng Đạo, 1 Tuần dương hạm HQ 5 (Coast Guard Cutter) và 1 Dương vận hạm 
(LST) chở 1 Đại đội ĐPQ thuộc tỉnh Phước Tuy đã rời Vũng Tàu sáng ngày 30 tháng 1 thẳng đường đến 
5 đảo không người ở quần đảo TS [1a]. 
Sau khi kiểm chứng đã được BTL/HQ xác nhận là cuộc hành quân đang tiến hành và Lực lượng đặc 
nhiệm thực sự gồm có 1 Tuần dương hạm HQ 5, 1 Hộ tống hạm HQ 07 và 1 Hải vận hạm HQ 405. 
 
- Ngày 31/01/1974, BNG/HK trong điện thư gởi cho TĐS/HK ở Paris, NT Kissinger xác nhận: “Chánh 
phủ HK không đứng về phe nào trong vấn đề chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa hoặc Trường Sa.” 
- Ngày 5/02/1974, Văn phòng Liên lạc HK ở Bắc Kinh nhận xét là có thể TC sẽ không để xảy ra đụng độ 
quân sự ở TS và có lẽ họ đang quan sát để xem lực lượng hành quân có rời vùng hay không. Nếu lực 
lượng VNCH rời vùng, TC có thể sẽ không có phản ứng. Nếu Sài Gòn tiếp tục các hoạt động công khai ở 
TS thì có thể TC sẽ trả đủa một cách mạnh bạo với lý do là chánh phủ VNCH xâm phạm sự toàn vẹn lãnh 
thổ của họ [12].  
Ngoài ra văn phòng liên lạc rất lo ngại là vấn đề này có thể làm thay đổi triển vọng cho một sự kết thúc 



êm đẹp ở Hoàng Sa và mang đến nhiều rủi ro vì liên quan đến thành phần thứ ba (ám chỉ THQG và Phi) 
khiến cho hành động này còn nguy hiểm hơn tình trạng ở Hoàng Sa [13]. 
Một vài quan sát viên tin là nếu thấy cần TC sẽ hành động một cách dứt khoát như ở Hoàng Sa. Tuy nhiên 
việc chọn thời điểm sẽ tùy thuộc vào việc lượng định khả năng chiến thuật hiện tại của họ và khả năng 
của Hải và Không quân VNCH mà họ phải đối đầu. 
Nếu hành động, TC sẽ tránh va chạm với THQG, nhưng có thể sẽ đưa đến  đụng độ với Phi Luật Tân và 
có thể họ sẽ rút lui sau khi loại trừ lực lượng VNCH ra khỏi TS.  
Vì nếu chiếm đóng TS, TC sẽ gặp nhiều khó khăn về mặt tuyên truyền và sẽ làm tổn thương đến mối giao 
hảo với các quốc gia trong vùng Đông Nam Á và các nước khác kể cả Cộng Sản Bắc Việt.  
Ngoài ra việc duy trì lực lượng ở vùng hải đảo quá xa xôi sẽ mang lại nhiều nguy hiểm và trở ngại. 
Các quan sát viên còn cho là tình trạng ở TS phức tạp hơn nhiều so với Hoàng Sa về mặt quân sự lẫn 
chánh trị. Vì vậy TC có lẽ sẽ tránh gây ra cuộc xung đột ở TS và chỉ mở ra cuộc hành quân khi nào họ tự 
tin là sẽ mang lại chiến thắng như ở Hoàng Sa và rất ít rủi ro đưa đến thất bại [14].  
  
c.- Trung Cộng  
- Ngày 1/02/1974, trong ấn bản Anh ngữ “Tin từ các cơ quan và báo chí ngoại quốc” phát hành ở Bắc 
Kinh có đăng bản tin từ hảng thông tấn AP (Associated Press): “Việt Nam phái 4 Trung đội và 3 chiến 
hạm đến vùng Trường Sa.”  
 
- Ngày 5/02/1974, Bộ Ngoại Giao TC tố cáo VNCH “xâm lăng và chiếm cứ” một số đảo ở TS, cảnh cáo 
TC sẽ không “tha thứ sự xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền” do Sài Gòn gây ra dù được “viện dẫn 
bất cứ lý do nào.”   
Đây là lời cảnh cáo cứng rắn của TC nhưng Bắc Kinh không nói rõ là họ sẽ có hành động đe doạ nào 
trong thời gian sắp đến sắp đến [15].  
  
d.- Đài Loan   
- Ngày 1/02/1974, các viên chức tại Toà Đại Sứ Đài Loan ở Sài Gòn bày tỏ sự ngạc nhiên trước tin này. 
Nguồn tin từ Đài Bắc cho biết là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào Đài Loan không bao giờ từ bỏ tuyên 
bố chủ quyền ở Trường Sa, sẽ duy trì trại lính trên đảo, tuy nhiên họ sẽ cố gắng tránh “va chạm về 
quân sự” và thi hành “việc tự kiềm chế trong tình thế cực kỳ khó khăn.” Một số nguồn tin được viện dẫn 
từ Đài Loan còn xem hành động của Việt Nam như là khiêu khích (nguyên văn: “…phất lá cờ đỏ trước 
mặt con bò đực”) [16].  
   
- Ngày 7/02/1974, Ngoại Trưởng Shen của Đài Loan đã triệu tập Đại Sứ VNCH tại Đài Bắc là Nguyễn 
văn Kiểu đến BNG để phản đối hành động của VNCH. Ông tái xác nhận chủ quyền của Đài Loan trên 
quần đảo Trường Sa và cho là lập trường này không thay đổi cho dù dưới bất cứ biện pháp nào do bất cứ 
nước nào gây ra [17]. Giới chức Ngoại giao tại Đài Bắc viện dẫn các báo cáo tình báo của họ cho thấy là 
gần đây hải quân TC có các hoạt động trong vùng biển Đông (không nói rõ là khu vực TS) và bày tỏ mối 
lo ngại là hành động này của VNCH sẽ đưa dến phản ứng của Trung Cộng và sẽ dẫn đến sự đối đầu giữa 
TC với lực lượng Đài Loan và VNCH trong quần đảo TS.  
Đài Loan hy vọng là VN sẽ ngưng các hành động khiêu khích ở TS do sự tự nguyện hoặc do sự thuyết 
phục của Hoa Kỳ.  
  
- Ngày 15/02/74, Phát ngôn viên BQP Đài Loan từ chối bình luận về tin cho hay có 4 chiến hạm Đài Loan 
đang có mặt ngoài Trường Sa và đã đưa ra lời tuyên bố: “Trường Sa là lãnh thổ của Trung Hoa và quân 
đội cuả chúng tôi đã trú đóng trên đó trong 20 năm qua.” Theo TĐS/HK tại Đài Bắc thì hiện tại ĐL đang 
có 2 Khu trục hạm và 1 Dương vận hạm trong khu vực Trường Sa, tuy nhiên họ ở trong tình trạng hoạt 
động bình thường [18].  
   



  
e.- Phi Luật Tân  
- Ngày 29/01/1974, TĐS/HK tại Manila nhận được bản văn từ BNG Phi nội dung như sau: “Năm 1957, 
chánh phủ Phi xác định là quần đảo TS trên thực tế đặt dưới sự quản trị của các quốc gia đồng minh dựa 
theo Hiệp ước hòa bình Nhật Bản đã được ký và kết thúc ở San Francisco vào ngày 8/9/1951. Theo đó, 
Nhật Bản từ bỏ tất cả quyền, danh nghĩa và yêu sách trên các đảo này. Dựa theo sự quản trị đó không ai 
được phép mang quân lên những đảo này mà không có sự cho phép và ưng thuận của các quốc gia đồng 
minh. Chánh phủ Phi duy trì lập trường cứng rắn trên vấn đề này.  
 
- Ngày 30/01/1974, tại Manila Thứ Trưởng BNG/HK Ingersoll đã hội kiến với Tổng Thống Marcos và 
NT Romulo, trong dịp này NT Romulo bày tỏ là chánh phủ ông thất vọng qua việc Hội Đồng Bảo An 
Liên Hiệp Quốc đã không có hành động nào để đáp lại lời yêu cầu của chánh phủ VN trong biến cố 
Hoàng Sa. Ngoài ra ông cũng tỏ ý không hài lòng lập trường của HK qua việc chánh phủ VN muốn đem 
vấn đề Hoàng Sa ra trước Hội Đồng của SEATO (LTG: Hoa Kỳ không đồng ý).  
Tiếp theo TT Marcos đã làm phái đoàn HK ngạc nhiên khi ông loan báo là ông đang chuẩn bị để triệt 
thoái tất cả lực lượng quân sự Phi trên các đảo này và thay vào đó bằng một số ít nhân viên dân sự để điều 
hành các đài khí tượng trên cùng vị trí. Tiếp theo Bộ trưởng Quốc phòng Phi Enrile đã cho ĐS Sullivan 
biết là hành động này sẽ được hoàn tất trong vòng “vài ngày sắp tới” và các nhân viên dân sự này là các 
nhân viên kỹ thuật thuộc Bộ Quốc phòng, họ sẽ ở lại trên các đảo và đảo san hô với mục đích duy trì chủ 
quyền Phi Luật Tân. 
Trong cuộc thảo luận cả Tổng Thống lẫn Bộ Trưởng Quốc Phòng Phi đều quan tâm sâu xa đến viễn tượng 
TC tấn công đảo Ba Bình do Đài Loan chiếm đóng. Vì đảo Ba Bình tương đối gần Palawan nên Phi lo 
ngại là sự xung đột không những đem lại mối lo âu đối với công chúng mà còn đưa đến sự hiện diện của 
TC gần thềm lục địa Palawan nơi mà các công ty ngoại quốc đang khoan dò các mỏ dầu [19]. 
  
 - Ngày 5/02/1974, chánh phủ Phi công bố hai văn thư ngoại giao phản đối VNCH và Đài Loan biểu 
dương lực lượng ở TS. 
Trong văn thư gởi Đài Loan, Phi phản đối việc hai chiến hạm Đài Loan hiện diện trong khu vực TS.  
Trong văn thư gởi VNCH, Phi cho là lực lượng đặc nhiệm Hải-Lục của VNCH gồm 1 Hộ tống hạm và 1 
tàu đổ bộ  đã được gởi ra TS với nhiệm vụ chiếm cứ 5 đảo ở TS.  
Phi đã nhận được báo cáo cho biết là tính đến ngày 1 tháng 2, lính VNCH đã đổ bộ lên hai đảo không rõ 
tên, thêm vào đó đảo Song Tử Tây cũng đã bị chiếm (tên Phi là Pugad island –Southwest Cay). Phi cho là 
việc quân đội VNCH đổ bộ lên khu vực mà Phi đã đặt tên là Kalayaan (Freedom land) là một vấn đề lo 
ngại nghiêm trọng đối với chánh phủ Phi vì khu vực nói trên đã được Phi dành lấy bằng quyền chiếm giữ. 
Những đảo Phi đã dành lấy gồm Lawak, Pagasa, Kota, Likas và Parola Island. 
“Freedomland” ám chỉ đến một nhóm có 53 đảo không nằm trong quần đảo TS. Nhóm đảo này do nhà 
thám hiểm Phi là Thomas Cloma khám phá và chiếm cứ từ năm 1947 đến năm 1950. Đây là những đảo 
lớn, nhỏ, bãi đá san hô, cồn cát, bờ… đã được xem như là vô thừa nhận và có thể bị giành lấy theo các 
phương thức đã được công nhận bởi luật quốc tế trong đó có sự chiếm hữu và sự quản trị thật sự. 
Chánh phủ Phi còn cho là những đảo này thuộc về Phi vì chúng ở gần Phi hơn các nước khác [20]. 
                                                                               
- Ngày 8/02/1974, TĐS/HK tại Manila báo cáo về BNG/HK là hành động gần đây của chánh phủ VN  
chiếm đóng các đảo và bãi đá trong biển Đông đã làm cản trở kế hoạch triệt thoái của Phi. Hiện tại, vì 2 
đảo do VN chiếm đóng nằm trong tầm quan sát của một số đảo do Phi chiếm cứ từ trước, nên Phi cảm 
thấy là họ khó có thể triệt thoái một cách kín đáo. Hơn nũa, họ không thích để lại ấn tượng cho chánh phủ 
VN nghĩ là họ rút lui trong sự sợ hải hay trong sự nể vì các đơn vị VN trong vùng lân cận, mà vì thế có 
thể khiến họ chiếm các đảo này, ngay cả khi các nhân viên khí tượng dân sự của Phi còn ở trên đảo [21].   
                                                 _______________________________________  
  
 



TÀI LIỆU BỔ TÚC. 
Lo ngại TC thừa dịp tiến chiếm Trường Sa, ngày 21-1, ĐS Martin gởi điện thư cho Tướng Scowcroft:                    
“câu hỏi là chúng ta làm gì bây giờ. Chẳng hạn, chúng ta cố vấn chánh phủ Việt Nam có hành động 
gì đối với toán phòng thủ tại đảo Nam Yết trong quần đảo Trường Sa. Rút lui? Tăng viện? Hay là ngồi 
chờ? 
 

  
 
Ngày 23-1 đích thân Kissinger trả lời Martin:  
“Hài lòng nhận được quan điểm của Đại Sứ về các vấn đề trong cuộc tranh chấp ở quần đảo Hoàng Sa. 
Bộ Ngoại Giao đang tập trung chú ý đến các hành động để tránh đề cập đến tính cách hợp pháp của bất 
cứ tuyên bố chủ quyền của bên nào, như Đại Sứ đã đề cập, là một tình huống không có lợi.  
Đại Sứ đã đặc biệt đưa ra câu hỏi là Bộ Ngoại Giao nên cố vấn chánh phủ Việt Nam như thế nào về 
quân trú phòng của họ ở quần đảo Trường Sa.   
Bộ Ngoại Giao tin là quyết định này nên để cho chánh phủ Việt Nam, và chúng ta không nên lặp lại 
không nên đề nghị bất cứ đường lối hành động nào. Lập trường căn bản của chúng ta là những cuộc 
tranh chấp trên các hòn đảo này cần được phân xử một cách hòa bình không giải quyết bằng vũ lực.  

 
 
 
CHÚ THÍCH  
* theo Hạm Trưởng HQ 07: “Chúng tôi trả 1 trung đội ĐPQ lên Nam Yết và 2 sĩ quan lên Trường Sa,  
nhưng không tiếp nhận các đơn vị triệt thoái, đáo nhiệm kỳ.”  
Ông là Hạm trưởng sau cùng của Cơ xưởng hạm Vĩnh Long-HQ 802, di tản qua Subic Bay, Phi Luật Tân. 
  ** HQ Đại Tá Nguyễn văn May tốt nghiệp khóa 5/SQHQ/NT năm 1955. Ông là vị Tư lịnh sau cùng của 
Vùng 5 Duyên Hải. Học tập cải tạo13 năm và đến định cư ở Hoa Kỳ từ năm 1993.  
*** “Hải chiến Hoàng Sa, HQ 5 Trần Bình Trọng” của HQ Thiếu Úy Phan Công Minh đăng trong  
www.hqvnch.net  viết là HQ 407, trong bài có đề cập đến sự hiện diện của hai chiến hạm Đài Loan.  
*** 1 hectare=10,000 m2  
**** trích từ điện thư trao đổi với HQ Trung tá Vũ quốc Công trong tháng 1 năm 2010.  
***** Trong phái đoàn này có nhà thơ Tô Thùy Yên. Ông đã cảm hứng viết bài thơ “Trường Sa hành.” 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[1] Mối lo ngại này đã thể hiện qua bản tuyên bố trong ngày 23 tháng 1 của chánh phủ VNCH là “lực 
lượng Trung Cộng chiếm HS có thể sửa soạn tiến về quần đảo TS” và chính cá nhân Tổng Thống Nguyễn 
văn Thiệu đã “bộc lộ lo ngại với các cận thần về khả năng Trung Cộng sẽ đánh Trường Sa và chiếm Par 
Force giống như Paracel” (trích trong Hoangsa.org bài Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam trang 38) 
- Điện văn số 015000 ngày 31/01/1974 của TĐS/HK tại Sài Gòn gởi BNG/HK.. 
- Điện văn số 042356 ngày 15/02/1974 của TĐS/HK tại Manila. 
Trong văn thư này chỉ đề cập đến một hộ tống hạm và một tàu đổ bộ của HQVN   
[2] Điện văn số 099386 ngày 08/02/1974 của TĐS/HK tại Đài Bắc gởi BNG/HK. 
- Bài viết “Hoàng Sa và Trường Sa, lãnh thổ Việt Nam” của tác gỉả Lãng Hồ thì: “…Trung Hoa Dân 
Quốc cho quân chiếm đóng hai quần đảo vào ngày 7/01/1947, Chánh phủ Pháp vào ngày 13/01/1947 đã 
chính thức phản kháng với Trung Hoa Dân Quốc và tái xác nhận chủ quyền của Việt Nam.” 
(trang 103 tập san Sử địa, số 29 từ tháng 1 đến tháng 3/1975) 
- Lịnh đầu hàng do Đồng Minh yêu cầu Nhật Bản thi hành như sau: “Các cấp chỉ huy cao cấp Nhật Bản 
và tất cả các lực lượng Hải, Lục, Không quân và lực lượng phụ thuộc trong phạm vi nước Trung Hoa 
(ngoại trừ Mãn Châu), Đài Loan và Đông Dương thuộc Pháp nằm ở hướng Bắc vĩ độ 16 Bắc sẽ đầu hàng 
Thống Chế Tưởng Giới Thạch – The senior Japanese commanders and all ground, sea, air and auxiliary 
forces within China, (excluding Manchuria), Formosa and French Indo-China North of 16 degrees North 
latitude, shall surrender to Generalissimo Chiang Kai-shek.”  
[3] Theo tài liệu cuả Lưu văn Lợi chỉ có 4 đảo (không có đảo Dừa –West York Island) 
[4] Đinh phan Cư. “Chủ quyền quần đảo Hoàng Sa&Trường Sa” - Luận văn tốt nghiệp Học Viện Quốc 
Gia Hành Chánh tháng 9/1972 (trích trong Hoangsa.org). 
[5] Điện văn số 098104 ngày 26/01/1974 của TĐS /HK tại Manila 
[6] Điện văn số 015000 ngày 31/01/1974 của TĐS/HK tại Sài Gòn gởi BNG/HK  
[7] Điện văn số 018391 ngày 23/021974 của TĐS/HK tại Sài Gòn “…the mission was carried out within 
operation Tran Hung Dao 48 launched early February, 1974 with the partipation of four patrol craft:  
Dong Da HQ 07, Tran Hung Dao HQ 01, Pham Ngu Lao HQ 15 and HQ 17 and a Landing Ship Tank 
(LST) My Tho HQ 800…”  
[8] Bùi ngọc Nở. “Soái hạm HQ 5 và trận hải chiến Hoàng Sa” www.hqvnch.org 
[9] Điện văn số 063887 ngày 03/04/1974 của TĐS/HK tại Sài Gòn gởi BNG/HK 
[10] Điện văn số 091695 ngày 17/04/1974 của TĐS/HK tại Sài Gòn gởi BNG/HK 
[11] Điện văn số 00545 ngày 12/02/1974 của TĐS/HK tại Manila  
[12] Điện văn số 063392 ngày 05/02/1974 của Văn phòng Liên lạc Bắc Kinh gởi BNG/HK 
[13] Điện văn số 030524 ngày 01/02/1974 của Văn phòng Liên lạc Bắc Kinh gởi BNG/HK 
[14] Điện văn số 044323 ngày 02/02/1974 của TLS/HK/Hồng Kông gởi BNG/HK  
[15] Điện văn số 075211 ngày 05/02/1974 từ BNG/HK gởi TĐS/SG.  
[16] Điện văn số 044253 ngày 01/02/1974 từ BNG/HK gởi TĐS/HK/SG  
[17] Điện văn số 099386 ngày 08/02/1974 từ TĐS/HK/Taipei gởi BNG/HK.  
[18] Điện văn số 0956 ngày 15/02/74 từ TĐS/HK/ĐL gởi BNG/HK  
[19] Điện văn số 000277 ngày 30/01/1974 từ TĐS/HK/Manila gởi BNG/HK  
[20] Điện văn số 078114 ngày 06/02/1974 từ TĐS/HK/Manila gởi BNG/HK  
[21] Điện văn số 101878 ngày 08/02/1974 từ TĐS/HK/Manila gởi BNG/HK  

http://www.hqvnch.org/


  
(HQ Thiếu Tá Nguyễn chí Cần đã cho phép tác giả sử dụng hai bức ảnh này)  
Hình chụp bia lưu niệm trên đây đã chứng minh ngày tháng và đơn vị Địa phương quân đổ bộ lên một 
trong 4 đảo ở Trường Sa trong cuộc hành quân Trần Hưng Đạo 48 do Hải Quân tổ chức. 
Không tìm thấy hình ảnh bia này trong các bức hình do CSVN phổ biến từ sau năm 1975.  
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


