
PHẦN NHẬN XÉT VỀ CUỐN “HẢI CHIẾN HOÀNG SA 19-1-1974” 
 
 
 
Cựu HQ Đại Tá Đỗ Kiểm 
Tham Mưu Phó Hành Quân,BTL/HQ  
 
“… Sách có giá trị cao. Nghiên cứu rất nghiêm túc và đầy đủ.  Đây đúng là một tập sử liệu khá 
đầy đủ và khách quan.  Sách không nhằm hướng dẫn người đọc vào một kết luận chủ quan; 
ngược lại, các tài liệu đôi khi mâu thuẫn đã đư ợc trình bầy như những vấn đề ‘còn mở’ (open 
end) để tùy người đọc hay nghiên cứu có thể tự mình tìm thấy câu trả lời cho chính mình… 
 
… Đối với quần chúng đông đảo thì đây là một cuốn sử liệu rất đáng đọc và phổ biến.  Các anh 
em đã làm rất đầy đủ nhiệm vụ trao phó một cách rất đứng đắn và khoa học.  Tôi thành thật có 
lời ca ngợi khả năng xuất sắc của toàn thể ủy ban.  Sách in và trình bầy đẹp, chuyên nghiệp và 
hấp dẫn người đọc…” 
 
Luật Sư Vương Văn Bắc 
Cựu Ngoại Trưởng Việt Nam Cộng Hòa 
 
“… Tác phẩm này thực tao nhã nhưng vẫn ‘hoàng tráng’ về hình thức, đầy đủ mà vẫn sáng sủa 
vê nội dung, xin thành thực ngợi khen và đa tạ quý vị trong Uỷ Ban…” 
 
 
 
TÓM TẮT VÀI LỜI PHÁT BIỂU VỀ CUỐN “HẢI CHIẾN HOÀNG SA 19-1-1974” 
(Đăng tải trên các cơ quan truyền thông, báo chí, diễn đàn Intrenet hải ngoại sau buổi Ra Mắt Sách đầu tiên tại Nhà 
Hàng Hoàng Sa, Nam California, ngày 24 tháng 10 năm 2010) 
 
Ông Trần Trọng Ngà 
Trưởng Ban Nghiên Cứu Trận Hải Chiến Hoàng Sa 
 
“… Trong phần nói ý nghĩa quy ển HCHS, Ông nhấn mạnh ‘Quyển sách HCHS đến tay quý vị 
đúng vào lúc lãnh th ổ và lãnh hải của Việt Nam ngày càng bị mất về tay Trung Quốc.  Vì vậy, 
bên cạnh vai trò của một sử liệu ghi lại đầy đủ và trung thực diễn tiến trận hải chiến Hoàng Sa, 
cuốn HCHS còn là một phần trong hồ sơ vạch trần dã tâm xâm chiếm nước ta của Bắc Kinh qua 
việc trắng trợn chiếm đoạt Quần Đảo Hoàng Sa.  Nó cũng là s ử liệu giúp dân tộc Việt, đặc biệt 
là các thế hệ mai hậu, có thêm kinh nghiệm để bảo vệ hữu hiệu bờ cõi. Và đó chính là động lực 
quan trọng nhất thúc đẩy 5 anh em chúng tôi cố gắng hoàn tất quyển HCHS này!’...” 
 
Ông Nguyễn Xuân Dục 
Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Hải Quân & Hàng Hải VNCH 
 
“…Ông cũng nêu nhận xét ‘Mặc dù thành viên Ủy Ban Nghiên Cứu Trận Hải Chiến Hoàng Sa 
không phải là những nhà biên khảo chuyên nghiệp, nhưng thành phẩm của Ủy Ban, cuốn Hải 
Chiến Hoàng Sa, đã đ ạt tiêu chuẩn của một công trình nghiên cứu nghiêm túc, cả về hình thức 
lẫn nội dung.  Cuốn sách này đã đáp ứng được nhu cầu đề ra khi thành hình Ủy Ban Hoàng 
Sa…’ 



Tiến Sĩ Trần Thanh Liêm 
Cựu Thứ Trưởng Bộ Văn Hóa, Giáo Dục và Thanh Niên VNCH 
 
“… Trong cương vị Cố Vấn UBHS, TS Liêm biểu tỏ sự khâm phục về nỗ lực của các thành viên 
UB và tin tưởng là thiên nghiên cứu sẽ góp phần quan trọng trong việc xác nhận chủ quyền VN 
đối với quần đảo Hoàng Sa...” 
 
Luật Sư Trần Thanh Hiệp 
Cưụ Luật Sư Toà Thượng Thẩm Sài Gòn 
 
“… Ông ngạc nhiên khi nhận được cuốn HCHS với ‘tầm vóc rất bề thế cả về hình thức lẫn nội 
dung.’  LS Hiệp nghĩ là quyển sách sẽ rất hữu ích đối với các thế hệ tương lai trong việc giành lại 
HS, mà theo Ông có thể trong vòng dăm ba chục năm tới, với “tinh thần quân phiệt” giống như 
Đức Quốc Xã trước đây, Trung Cộng sẽ bị cô lập, tẩy chay, không còn ở vị thế siêu cường như 
trong giai đoạn hiện tại…” 
 
Ông Trần Bình Nam 
Bình Luận Gia 
 
“… Cuốn HCHS là ‘một tài liệu quý, phong phú, và đ ầy đủ mọi mặt của vấn đề’ và là ‘một thứ 
vũ khí đóng góp không nhỏ cho công cuộc tranh đấu đòi đ ất, đòi đ ảo của dân tộc Việt Nam 
không phân biệt chính kiến.’   Ông cho biết ‘cuốn Hải Chiến Hoàng Sa là một tài liệu công phu 
và nghiêm chỉnh nhất từ trước đến nay’ và với điều kiện và hoàn cảnh làm việc của các thành 
viên UBHS, cuốn HCHS được như vậy là một thành công lớn.  Ông Trần Bình Nam nêu đề nghị 
là trong tương lai, nếu có điều kiện, UBHS nên nỗ lực truy tầm, sưu khảo, đào sâu hơn nữa các 
tài liệu của Hoa Kỳ để trình bày đày đủ các dữ kiện về sự liên hệ của Mỹ trong trận chiến HS thì 
cuốn HCHS sẽ là một sử liệu toàn hảo!... 
 
 

 

Quang cảnh buổi Ra Mắt Sách tại Nhà Hàng Paracel ngày 24 tháng 10 năm 2010 

 



 

Ủy Ban Nghiên Cứu Trận Hải Chiến Hoàng Sa (UBHS) 
 

(Trái sang Phải) 
Hà Quang Tự, Phạm Văn Thanh, Trần Trọng Ngà, Nguyễn Mạnh Trí, Vũ Văn Thiện 

 
 

  

Ông Nguyễn Xuân Dục   MC Vũ Kim Thanh 



  

TS Nguyễn Thanh Liêm    LS Trần Thanh Hiệp 

 

  

Bình Luận Gia Trần Bình Nam Trao quà tặng TPB/HQ cho ông Đinh Hoàng Cảnh 


