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TỔNG QUÁT VỀ CUỐN SÁCH 
HẢI CHIẾN HOÀNG SA 

 
 
 
Ngày 19 tháng 1 năm 1974, để ngăn chận ngoại bang lấn chiếm Hoàng Sa, một 
quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam từ nhiều thế kỷ qua, chiến hạm của 
Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa đã khai chiến với chiến hạm Trung Quốc.  Trận 
hải chiến lịch sử nầy chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi hơn 30 phút, 
nhưng đã gây tổn thất nặng nề cho cả hai bên.  Dù lấn lướt hơn trong trận hải 
chiến, nhưng các chiến hạm HQ/VNCH đành phải rút lui và hạm đội tăng viện 
hùng hậu của Trung Quốc đã chiếm hoàn toàn Quần Đảo Hoàng Sa sau đó.  
 
Hiện nay, lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam ngày càng bị mất về tay Trung 
Quốc; do đó, nhu cầu về một thiên nghiên cứu ghi lại đầy đủ và trung thực diễn 
tiến trận hải chiến Hoàng Sa càng trở nên khẩn thiết.  Thiên nghiên cứu nầy sẽ 
là một phần trong hồ sơ vạch trần mưu đồ xâm lăng nước ta của Bắc Kinh qua 
việc trắng trợn xâm phạm chủ quyền, chiếm đoạt Quần Đảo Hoàng Sa.  Đây 
cũng là sử liệu giúp dân tộc Việt, đặc biệt là các thế hệ mai hậu, có thêm kinh 
nghiệm để bảo vệ hữu hiệu bờ cõi. 
  
Ngày 5 tháng 12 năm 2004, với sự bảo trợ của Tổng Hội Hải Quân & Hàng Hải 
Việt Nam Cộng Hòa và Hội Đồng Hải Sử, Ủy Ban Nghiên Cứu Trận Hải Chiến 
Hoàng Sa ra đời do ông Trần Trọng Ngà làm Trưởng Ban, với nhiệm vụ soạ n 
thảo cuốn Hải Chiến Hoàng Sa đầy đủ và trung thực nhất như có thể.  Ngoài 
việc sưu tầm tài liệu, hình ảnh, chứng từ, nỗ lực chính yếu của Ủy Ban Hoàng 
Sa là thực hiện các cuộc phỏng vấn những người đã trực tiếp hoặc gián tiếp liên 
hệ đến trận hải chiến.  Ủy Ban Hoàng Sa đã phỏng vấn một số nhân vật thời 
cuộc từ cấp lãnh đạo nắm giữ những chức vụ quan trọng trong chính phủ Việt 
Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ cho đến các cấp chỉ huy cao cấp Hải Quân, các hạm 
trưởng và sĩ quan trực tiếp tham dự trận hải chiến.   Ngoài ra, UBHS cũng 
phỏng vấn một số chiến hữu thuộc các quân binh chủng bạn cùng các chuyên 
gia về  lãnh vực chính trị, lịch sử, luật pháp liên quan đến vấn đề Hoàng Sa.  
Các bài phỏng vấn là tài liệu chính được sử dụng, tham khảo, trích dẫn để soạn 
thảo thành cuốn Hải Chiến Hoàng Sa. 
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Sách Hải Chiến Hoàng Sa 
 
 

 
 

Trang bìa bao sách Hải Chiến Hoàng Sa 
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Với chủ trương cuốn Hải Chiến Hoàng Sa phải mang tính chất của một sử liệu, 
Ủy Ban Hoàng Sa đã mời được một số thức giả cố vấn, hướng dẫn và giúp đỡ 
trong các lãnh vực chuyên môn như quý ông Bùi Diễm, cựu Đại Sứ Việt Nam 
Cộng Hòa tại Hoa Kỳ, Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm, cựu Thứ Trưởng Bộ Giáo 
Dục, Văn Hóa và Thanh Niên Việt Nam Cộng Hòa và Giáo Sư Trần Anh Tuấn, 
cựu Giáo Sư Sử Học tại Đại Học Văn Khoa Sài Gòn. 
 
 

 
 

Hình ảnh trong sách Hải Chiến Hoàng Sa 
 
 
Về nội dung, ngoài Phần III đính kèm nội dung các cuộc phỏng vấn và phụ bản, 
cuốn Hải Chiến Hoàng Sa đã chú trọng vào hai tụ điểm: (1) minh chứng chủ 
quyền Việt Nam trên Quần Đảo Hoàng Sa và (2) ghi lại chi tiết về trận hải 
chiến của HQ/VNCH chống HQ/TQ xâm lăng nhằm bảo vệ chủ quyền đó. 
 
Về bố cục, cuốn Hải Chiến Hoàng Sa đóng bìa cứng, dầy khoảng 480 trang khổ 
9 in x 6.5 in, gồm 58 bản đồ và 105 hình ảnh, chia làm 3 phần: 
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Phần I trình bày đại cương về Quần Đảo Hoàng Sa với hai chương.  Phần này 
rất phong phú những bản đồ cổ, tài liệu, hình ảnh minh chứng chủ quyền của 
VN trên Quần Đảo Hoàng Sa mà Binh Bộ Thượng Thư Thân Trọng Huề triều 
Nguyễn từng tuyên bố: 
“Chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là không 
thể tranh cãi!” 
 
Phần II trình bày chi tiết trận hải chiến với 4 chương.  Phần này tóm lược về 
tương quan lực lượng giữa Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa và Hải Quân Trung 
Quốc và trình bày các diễn biến trước, trong và sau trận hải chiến với nhiều 
điều chưa từng được tiết lộ như kế hoạch đánh bom các chiến hạm TQ của 
KQ/VNCH, tài liệu TQ nói về trận hải chiến, tài liệu giải mật Hoa Kỳ, quan 
điểm của CSBV, v.v.  
 
 

 
 

Ủy Ban Nghiên Cứu Trận Hải Chiến Hoàng Sa 
 

(Trái sang Phải): 
Vũ Văn Thiện, Trần Trọng Ngà, Hà Quang Tự, Nguyễn Mạnh Trí và Phạm Văn Thanh. 
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Ủy Ban Hoàng Sa đã cố gắng vượt bậc nhằm chu toàn công tác quan trọng và 
tế nhị do Tổng Hội Hải Quân & Hàng Hải và Hội Đồng Hải Sử ủy thác và cuốn 
Hải Chiến Hoàng Sa được hoàn tất do thiện chí và sự giúp đỡ của nhiều người 
trong và ngoài Hải Quân.  Tài liệu, chứng từ được sử dụng  một cách khách 
quan; thế nên, cuốn Hải Chiến Hoàng Sa, có thể nói, phong phú về chất liệu, kết 
hợp những mảnh chi tiết rời rạc theo nhãn quan, nhận xét từ nhiều phía, nhiều 
khía cạnh thành trận hải chiến sống động, khốc liệt như thật sự xảy ra.  Ước 
mong rằng, cuốn Hải Chiến Hoàng Sa sẽ được đón nhận một cách nồng nhiệt 
như “một công trình soạn thảo quy mô, với rất nhiều tài liệu phong phú, chính 
xác, quý giá, với những phân tích, suy luận khoa học, vững chắc, và lối trình bày 
trang nghiêm rõ ràng” theo nhận xét của TS Nguyễn Thanh Liêm, cựu Thứ 
Trưởng Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên và “đạt tiêu chuẩn của một công 
trình nghiên cứu nghiêm túc, cả về hình thức lẫn nội dung”  như lời giới thiệu 
của ông Nguyễn Xuân Dục, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Hải Quân & Hàng Hải 
VNCH. 
 
Năm 1974, Quần Đảo Hoàng Sa đã bị Trung Quốc chiếm đoạt, nhưng “Vụ 
Hoàng Sa nhất định chưa là chấm dứt!” như lời Ngoại Trưởng Vương Văn Bắc 
đã kết luận trong cuộc điều trần trước Ủy Ban Ngoại Giao và Thông Tin, 
Thượng Nghị Viện Việt Nam Cộng Hòa.  Ba mươi sáu năm sau, toàn dân Việt 
Nam vẫn nghĩ như vậy!  Và mãi không thể khác hơn cho tới khi nào dân Việt 
giành lại được những phần giang sơn đã mất; nếu cần, đổi bằng máu xương! 
 
Ủy Ban Hoàng Sa tin rằng quý độc g iả sẽ hài lòng với cuốn Hải Chiến Hoàng 
Sa, một sử liệu quan trọng, xứng đáng chiếm một chỗ trong tủ sách của quý 
chiến hữu và đồng hương.  Ủy Ban Hoàng Sa xin trân trọng cảm ơn quý độc giả 
ân nhân đã ủng hộ mua sách mà phần lớn số tiền thu sẽ được trích ra yểm trợ 
gia đình các chiến sĩ anh hùng đã hi sinh xương máu bảo vệ giang sơn Việt Nam 
trong trận hải chiến Hoàng Sa.   Phần còn lại sẽ được dùng trong việc chuyển 
dịch cuốn sách sang ngoại ngữ dùng làm tài liệu tham khảo trong giới văn học 
cũng như góp phần minh định chủ quyền Việt Nam trên Quần Đảo Hoàng Sa 
trước thế giới. 
 
 
Ủy Ban Nghiên Cứu 
Trận Hải Chiến Hoàng Sa 
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