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Lời mở đầu: bài viết này phần lớn dựa trên cuốn sách “Sự thật hải chiến Hoàng Sa tháng 1 năm 
1974” do tác giả phát hành vào năm 2015, tuy nhiên có đưa vào thêm một số tài liệu mới. 
Xin lưu ý là những dòng chữ mực đỏ trích nguyên văn từ bài của ông Hưng. 
                                                  ***************************************** 

                      THOẢ HIỆP GIỮA KISSINGER VÀ TRUNG CỘNG TRONG HẢI CHIẾN HOÀNG SA. 
Có một số bài viết cho là Kissinger đã âm mưu bán, dâng Hoàng Sa cho Trung Cộng (TC), còn Tiến Sỹ 
Nguyễn Tiến  Hưng thì cho là Kissinger bán biển cho Tàu. Có thật sự như thế không? Đây là câu hỏi 
cần được trả lời. 
"Nếu có một thời gian vừa đủ giữa lúc chúng tôi rút quân và những gì xẩy ra sau đó thì vấn đề gần 
như chắc chắn rằng có thể khoanh gọn, như chuyện nội bộ của Đông Dương" và "sau khi chúng tôi 
đã không còn can dự nữa thì …rất ít khả năng chúng tôi sẽ quay trở lại, rất ít khả năng." 
Nhận xét: Hiệp ước Paris 1973, chấm dứt sự can thiệp trực tiếp về quân sự của Hoa Kỳ (HK) thêm 
vào đó với lập trường không can dự vào những cuộc tranh chấp chủ quyền trên các hải đảo trong 
khu vực Biển Đông thì HK quay lại trở lại để làm gì và đây đã là động lực khiến HK đưa đến quyết 
định là: “… dù trong bất cứ trường hợp nào quân đội Hoa Kỳ sẽ không can dự vào” nếu cuộc chiến 
bùng nổ giữa VNCH và TC.  
TC thừa thông minh để hiểu điều này. 
Khi đặt tựa đề “Kissinger bán biển cho Tàu”, trong phần lãnh thổ liên quan đến VN có thể hiểu ý ông 
Hưng muốn nói là HK đã bán Hoàng Sa (HS) cho TC (“Kissinger bán biển cho Tàu. Sự thật trận Hoàng 
Sa” đăng trong Việt Báo xuân Ất Mùi 2015, bài này và bài “Tổng Thống Thiệu ra lệnh khai hỏa ở 
Hoàng Sa” thật sự không khác nhau cho lắm).  
Tuy nhiên Ngoại Trưởng (NT) Vương Văn Bắc với kinh nghiệm của một nhà ngoại giao đã thận 
trọng khi kết luận: “ khỏi cần phải đề cập đến giả thuyết là đã có một thỏa ước ngầm giữa Hoa 
Kỳ và Trung Quốc để nước nầy mặc sức làm mưa, làm gió trong vùng biển đông.” 
Ngay chính CIA cũng đưa ra giả thuyết tương tự khi cho là “Mạc Tư Khoa cũng có thể lo ngại là 
việc Trung Quốc chiếm quần đảo HS là bằng chứng của sự thỏa thuận giữa Bắc Kinh và Hoa 
Thịnh Đốn liên quan đến khu vực Hoàng Sa”

 
Đối với TC, Hoàng Sa bao giờ cũng là mối bận tâm,  tháng 10-1949 vừa thống nhất lục địa, trong mùa 
hè 1951 TC đã lấn sang chiếm nhóm Tuyên Đúc thuộc quần đảo Hoàng Sa (tháng 5-1950 Trung Hoa 
Quốc Gia rút khỏi Hoàng Sa).



Trong năm 1956 và 1959 chúng lại lần mò qua nhóm Nguyệt Thiềm, nhưng thất bại.

Sau đó chiến tranh Quốc- Cộng tại miền Nam lan rộng, sự hiện diện cuả chiến hạm và phi cơ HK 
trong vùng Biển Đông càng gia tăng, TC kiên nhẩn chờ thời cho đến sau hiệp định Paris 1973.  
Chứng cớ cho thấy TC đã bắt đầu dọ thám Hoàng sa từ mùa hè 1973 đã được chứng minh trong bài 
viết ‘Âm Mưu và Kế Hoạch Cưỡng Chiếm Hoàng Sa Tháng 1 năm 1974 của Trung Cộng’ (trong “Sự 
thật hải chiến Hoàng Sa”)  và tài liệu dưới đây đã xác nhận  là trước tháng 10-1973 đã xảy ra vài lần 
giao thiệp có tính cách xã giao giữa lực lượng hai bên trong quần đảo HS. 

 

 



Như vậy chứng tỏ là TC vẫn luôn nuôi mộng cưỡng chiếm Hoàng Sa, chúng không cần ai khuyến 
khích, không cần thỏa thuận, không cần mặc cả ……..  nhưng lần này chúng khôn hơn, giảo quyệt 
hơn,chúng dùng thủ đoạn xin lên đảo tránh bão, rồi dùng thủ đoạn xã giao tặng quà cáp để lấy lòng 
toán phòng thủ. Chúng lợi dụng cơ hội, kiên nhẫn dọ dẫm địa hình tất cả các đảo do VNCH kiểm soát, 
điều nghiên lực lượng trú phòng, thời gian thay quân sau đó soạn thảo kế hoạch thích ứng với từng 
giai đoạn. 
Và chúng chỉ chờ cơ hội thuận tiện và cơ hội này đã đến vào ngày 6 tháng 10-1973 khi Ai Cập và 
Syria xua quân tấn công Do Thái ở bán đảo Sinai. Đây là vấn đề trọng đại trên bàn cờ quốc tế và dĩ 
nhiên là chánh quyền HK nhất là Kissinger phải bận rộn lo giải quyết. 
Theo NT Vương Văn Bắc: “cuộc chiến tranh Yom Kippour hồi Tháng Mười năm 1973 đã gây ra một 
tình trạng căng thẳng rất nguy hiểm tại Trung Ðông và một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng 
trên thế giới. Chúng ta đều biết tầm quan trọng hàng đầu của vùng Trung Ðông đối với Hoa Kỳ, về các 
mặt kinh tế, chính trị, chiến lược. Bởi vậy trong thời kỳ hậu Yom Kippour, Hoa Kỳ không thể tự cho 
phép mình phân tán mỏng lực lượng quân sự của mình trên nhiều điểm nóng trên thế giới. Do đó, họ 
muốn tránh một cuộc đương đầu với Trung Quốc trong vùng Thái Bình Dương về vụ Hoàng Sa.” 
Với kinh nghiệm của một nhà ngoại giao, NT Vương Văn Bắc đã thận trọng khi cho là: “Tôi thấy mấy 
lý do quan trọng ấy cũng đủ làm ta hiểu tại sao Hoa Kỳ đã lựa chọn thái độ bàng quan trước vụ tranh 
chấp Hoàng Sa giữa Trung Quốc và ta.” 
Tuy nhiên có lẽ ông không rõ là Mao trạch Đông cũng đã đồng ý với Nixon:  “Sự công nhận của 
Trung Quốc đối với quan điểm của Tổng Thống là một sự bùng nổ quân sự ở Đông Dương sẽ có ảnh 
hưởng bất lợi đến lợi ích chung của hai bên.” 

    Chuyện HK lợi dụng sự rạn nứt giữa TC-Nga Sô để tiến lại gần với TC vì quyền lợi của HK là điều 
hiển nhiên và chuyện Nga Sô muốn dựa vào Cộng Sản Bắc Việt (CSBV) để bành trướng thế lực ở 
vùng Biển Đông (BĐ) và Ấn Độ Dương  cũng thế. 
Đã bao năm, lập trường của HK đối với Biển Đông vẫn không thay đổi, nghĩa là không tuyên bố chủ 
quyền, không can dự vào các cuộc xung đột liên quan chủ quyền và cũng không thừa nhận tuyên bố 
chủ quyền của bất cứ nước nào. 
Trong cuộc hội thảo tổ chức tại Austin,Texas năm 2016 cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger tuyên 
bố: “không có thỏa thuận nào” và “Mỹ từ trước tới nay không đưa ra quan điểm ủng hộ chủ 
quyền của bất kỳ nước nào đối với quần đảo Hoàng Sa. Năm 1974, giữa lúc xảy ra vụ 
Watergate và cuộc chiến ở Trung Đông, tôi có thể dám chắc với quý vị rằng Hoàng Sa không 
trong tâm trí của chúng tôi” (http://www.voatiengviet.com/a/than-nhan-tu-si-hoang-sa-chat-vat-
song-con/3824774.html) 
Tuy nhiên dù không đưa ra bất cứ chứng cớ xác thực nào, nhưng “trong cả 2 trường hợp Trung 
Cộng chiếm đoạt Hoàng Sa bằng vũ lực hay âm thầm, cách thức nào cũng vẫn có người đổ lỗi 
cho Hoa Kỳ, nhất là Kissinger, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ lúc bấy giờ!!!" 
Về phần Nga, nếu thực sự có suy luận đúng như giả thuyết của CIA đã nêu ra lại càng có lợi cho HK 
vì càng đào sâu hố ngăn cách giữa Nga và TC. 
Nhưng cho dù thế nào đi nữa, Nga vẫn còn là một cường quốc nguyên tử, vẫn còn ảnh hưởng rất lớn 
trên chính trường thế giới, nhất là ở Trung Đông, mà hiện nay Kissinger đang cần đến Nga để giúp 
tay giải quyết. Brezhnev cũng muốn duy trì mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp với HK, và muốn hưởng 
lợi qua việc giúp HK giải quyết vấn đề Trung Đông (điện văn 010536 ngày 14 tháng 12-1973 BNG/HK 
gởi các Tòa Đại Sứ phân tích mối liên hệ giữa HK và Nga trong năm 1974) 



Mối bất hòa giữa TC-Nga Sô đã trở nên trầm trọng, TC đã ngấm ngầm xem Nga là kẻ thù. Trong 
chuyến thăm Bắc Kinh tháng 11-1973, lần đầu tiên phái đoàn báo chí tháp tùng Kissinger đã được 
hướng dẫn đi thăm các hầm trú ẩn tránh bom (mỗi hầm có thể chứa đến 2.500 người) và được các 
giới chức TC cho biết là họ chuẩn bị để chống lại kẻ thù và kẻ thù này là Nga (107888 ngày 
12/11/1973 BNG gởi TĐS/SG). Ngoài ra CSBV đang có chiều hướng ngã theo Nga Sô đã đưa đến kết 
quả Hoàng Sa là vật tế thần, và một trong những lý do khiến TC chiếm HS  là để chận sự bành trướng 
thế lực của Nga nếu trong tương lai CSBV chiếm đoạt miền Nam. 
Sự trùng hợp thời gian quá gần giữa chuyến thăm Bắc Kinh của Kissinger với trận hài chiến có thể là 
nguyên nhân đã tạo nên mối nghi vấn là Kissinger “bán biển cho Tàu”, nhưng thực ra Kissinger đã 
có ý định đi Trung Quốc trong tháng 8, nhưng không thực hiện được (p.444 FRUS  1969-1976 VOL 
XVIII) . 
Chưa tìm thấy một bản văn nào trên giấy trắng mực đen để chứng minh, nhưng nếu suy luận thì ai 
cũng có quyền tùy theo ý hướng. Tuy nhiên nếu viết về một giai đoạn lịch sử mà căn cứ vào diễn giải 
và suy luận thiển nghĩ không được chính xác cho lắm. 
Từ những điểm nhận xét trên, nếu kết luận là HK đứng ngoài để TC chiếm HS thì đúng. Nhưng nếu 
cho là đã có sự thỏa thuận ngầm hay cho là đây là âm mưu của HK để bán đứng HS cho TC thì có lẽ là 
một sự suy diễn quá rộng và thiếu căn cứ. 
Trước những diễn tiến thuận lợi và tốt đẹp cho mối giao hảo HK-TC trong tương lai, dĩ nhiên Mao 
trạch Đông và Chu Ân Lai không dại gì làm phiền lòng HK, nhất là khi TC đã hứa với Kissinger: “một 
sự bùng nỗ quân sự ở Đông Dương sẽ có ảnh hưởng bất lợi đến lợi ích chung của cả hai”.  
Sự đồng thuận về điểm trên đã cho thấy là khi soạn thảo kế hoạch chiếm HS, TC đã dự liệu là họ sẽ 
không để chiến tranh mở rộng và kéo dài. Và cũng không muốn là bên khai hỏa trước, như vậy 
chúng sẽ có cớ để biện minh đây là hành động tự vệ.   
Với lực lượng Địa Phưong Quân (ĐPQ) trên đảo Hoàng Sa quá yếu ớt, kỷ luật lỏng lẻo, vũ khí thiếu 
thốn, quá dễ dãi và thân thiện không phân biệt đâu là bạn, đâu là thù….chỉ cần một hoặc hai tàu 
đánh cá ngụy trang giả vờ lên bờ thăm viếng thiện chí như đã từng thực hiện trước đây, chúng sẽ dễ 
dàng áp đảo toán ĐPQ để chiếm đoạt đảo HS.  



Sau đó TC sẽ mang quân lên chiếm đóng và thiết lập hệ thống phòng thủ trên tất cả các đảo trong 
nhóm Nguyệt Thiềm.  
Như vậy chúng sẽ chiếm Hoàng Sa một cách êm thắm và đặt VNCH trước chuyện đã rồi.  
Chuyến công tác đặc biệt của HQ 16 đã làm hỏng thâm ý của chúng, tuy nhiên TC quyết tâm giữ 
những gì đã chiếm được (2 đảo Quang Hòa và Duy Mộng). Đây là ván bài mà Mao Trạch Đông và 
Đặng Tiểu Bình đã đánh cuộc, bằng mọi giá không thắng lớn cũng phải thắng nhỏ.  Nội bộ đảng Cộng 
Sản Trung Quốc đang có vấn đề, Mao Trạch Đông không thể để mất uy tín. 
Và nếu cho là HK âm mưu thỏa hiệp với TC tại sao HK không ngăn cản chuyến công tác ra HS của HQ 
16, tại sao vẫn cho phép Gerald Kosh tháp tùng ra HS? 
HK cần gì phải dựng đứng lên chuyện đưa Gerald Kosh ra HS, chỉ làm phức tạp và rắc rối thêm trong 
khi vấn đề Trung Đông vẫn chưa giải quyết xong. 
Nếu có thỏa hiệp, người tù binh mà TC đúng ra phải ưu đãi nhiều nhất chính là Gerald Kosh, ngược 
lại, TC đã nghi ngờ lý do Kosh hiện diện ngoài HS. Kosh đã bị trói tay, bị bắt qùy gối, bị tra hỏi và 
bị tát tay 3 lần vì không nhận vai trò cố vấn mà TC gán cho ông (tài liệu BQP/HK  ngày 15 tháng 5-
1974 “Thẩm vấn Gerald Kosh”). 
Nếu có thỏa hiệp, hải quân HK sẽ ra lịnh cho các chiến hạm tránh xa khu vực HS từ trước, không cần 
phải đợi đến khi các chiến hạm HQVN nhận lịnh chuẩn bị khai hỏa vào chiến hạm địch, bấy giờ Tư 
Lịnh Đệ thất Hạm đội HK mới gởi công điện thượng khẩn vào lúc 0950H ra lệnh cho tất cả các đơn vị 
trực thuộc tránh xa khu vực HS và tránh các hành động có thể được xem như là tham gia hay hỗ trợ 
cho VNCH (trận hải chiến khởi sự vào lúc 10:25H). 

 

 
Ngày 23-01-1974, khi gặp Kissinger, quyền Trưởng phòng Liên lạc TC ở Washington Han Hsu vẫn 
giả vờ ngạc nhiên khi biết Kosh có mặt trong số tù binh. Kissinger yêu cầu xác nhận, ông ta trả lời là 
chưa biết được thực hư như thế nào. Và khi Kissinger yêu cầu Han Hsu có thể cố gắng xác định điều 
này. Han Hsu đáp lại là chúng tôi sẽ xem lại sự việc như thế nào. (FRUS 1969-1976 trang 452)                                   
Dù sao trong biến cố Hoàng Sa, Đại Sứ Martin phần nào cũng đứng về phía VNCH, ông cũng lo lắng 
nghĩ đến trường hợp bất lợi có thể xảy ra là TC có thể thừa cơ hội 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.  

 
Trong buổi họp 2 ngày sau đó (ngày 25 tháng 1), các nhân vật quan trọng trong Ủy ban hành động 
Hoa Thịnh Đốn do Kissinger cầm đầu đã phát biểu: 
Đô Đốc Moore: chúng ta rõ ràng là đã tránh thật xa vấn đề 
NT Kissinger: Chúng ta chưa bao giờ ủng hộ tuyên bố chủ quyền của họ (Nam Việt Nam) 
Đô Đốc Moore: Cả khu vực là vấn đề. Quần đảo Trường Sa và các nhóm đảo khác trong khu vực có 
chung vấn đề…. Đó là lãnh thổ tranh chấp. Chúng tôi đã ra lệnh tránh xa khu vực. 
NT Kissinger: Cái đó là gì,có phải là Trường Sa?  (Kissinger chỉ trên bản đồ)  
Đô Đốc Moore: Không phải, Trường Sa nằm ở hướng nam của Hoàng Sa.  
Mr. Colby: Vấn đề là mọi nước tuyên bố chủ quyền ở Trường Sa. 
NT Kissinger: Chúng ta chưa bao giờ có lập trường trên các đảo này. 
Khi đặt câu hỏi trên, chính Kissinger cũng không xác định được vị trí của HS và TS trên bản đồ! 

  



 
Đô Đốc Elmo Zumwalt vài năm trước đã từng là Tư Lịnh/Lực lượng Hải quân /HK ở Việt Nam, là 
người sát cánh cùng Đề Đốc Trần văn Chơn TL/HQ trong chương trình chuyển giao lực lượng hải 
quân HK cho HQVN và cũng là người bạn chí thân của ĐĐ Chơn, nhưng với vai trò TL/HQHK, trong 
trận hải chiến HS ông đã có cái nhìn đối với VNCH như là người xa lạ, chính ông đã viết trong văn 
thư nội bộ viện dẫn lý do hải quân HK nên đứng ngoài:  
- không có công dân HK và tài sản để bảo vệ 
- không có liên quan đến quyền lợi sống còn của HK 
- không có cam kết liên minh 
- tránh xa khu vực để chận trước việc có thể xảy ra tấn công vào lực lượng HK. 
- HK cần phải có nhiệm vụ không đứng về phe nào giữa các nước đồng minh. 
(văn thư phổ biến nội bộ hải quân HK từ Đô Đốc Zumwalt TL/HQHK tháng 2-1974) 
                            Cũng xin nhắc lại là trong bản tuyên cáo ngày 11/01/1974, Bộ Ngoại Giao Trung 
Cộng đã cáo buộc VNCH “… đặt hơn 10 đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Trung Hoa dưới quyền 
quản trị của tỉnh Phước Tuy …” và đã lập lại việc xác nhận chủ quyền trên các quần đảo Hoàng Sa, 
Trường Sa, Trung Sa (Macclesfield) và Đông Sa (Pratas).  
Nếu có thỏa hiệp chắc hẵn TC sẽ không dại gì mà không soạn thảo kế hoạch tiến chiếm luôn đảo Nam 
Yết là đảo độc nhất ở Trường Sa mà VNCH đang chiếm đóng với khoảng 65 Địa phương quân đang 
trấn giữ. 
 
            Thiết tưởng các 
dẫn chứng trên đã xác 
định một cách hùng 
hồn lập trường của 
Hoa Kỳ đối với các đảo 
tranh chấp trong Biển 
Đông và điện văn 
Kissinger gởi cho 
Martin đã là bằng 
chứng xác thực cho 
thấy là nếu có âm mưu, 
có thỏa hiệp bán hay 
dâng Biển Đông cho 
Trung Cộng giữa 
Kissinger và Mao Trạch 
Đông hay Chu Ân Lai 
thì giờ này có lẽ chúng 
ta không bao giờ có 
cơ hội bàn về Biển Đông và nỗi ân hận sẽ dày vò tâm tư của Tổng Thống Nguyễn Văn 
Thiệu nhiều hơn nữa.  

 

                                                               

 



                                                          

                                                  KHÔNG QUÂN và HẢI CHIẾN HOÀNG SA 
Sau hải chiến, Tổng thống Thiệu ra lệnh cho Không quân oanh kích để phản công  
Bây giờ thì chúng tôi lại cũng hiểu rõ về câu Tổng thống Thiệu nói "Tôi còn định đi thêm bước nữa."  
Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết rằng sau trận hải chiến, Tổng thống Thiệu đã ra lệnh cho Không 
Quân VNCH bay ra Hoàng sa oanh kích để phản công, nhưng rồi lệnh được rút lại.  
Tại sao như vậy? Ngày nay thì ta đã có chứng cớ và văn bản để trả lời.  
Trước hết về lệnh cho Không Quân ra khơi để phản công, chúng tôi phối kiểm với Đại tá Nguyễn 
Quốc Hưng, (Phụ Tá Tham Mưu Phó Hành Quân, Bộ Tư lệnh Không quân, phụ trách toàn bộ 19 phi 
đoàn khu trục của VNCH) thì ông đã xác nhận là đúng. 
Ông kể lại nhiều chi tiết, tóm tắt như sau: vào 8 giờ tối ngày 19 tháng 1/1974, Tư lệnh Không quân 
nhận được mật lệnh của Tổng thống phải dùng phản lực cơ chiến đấu siêu thanh F5-E để oanh kích 
phản công địch trên đảo Hoàng Sa.  
Ngày hôm sau đoàn phi công đã cất cánh hai lần để ra khơi, một lần vào buổi trưa và một lần buổi 
chiều, mỗi lần gồm hai phi tuần. 
Nhưng vừa bay được khoảng trên một trăm dậm thì nhận được đặc lệnh phải quay trở về đáp và 
hủy bỏ ngay các phi vụ không kích này.  
Lý do là Đệ Thất Hạm Đội yêu cầu ngừng kế hoạch oanh tạc và nhấn mạnh rằng sẽ không có "top 
cover" (yểm trợ trong trường hợp bị phi cơ của Trung Quốc từ Hải Nam lên không chiến) và cũng 
không có "rescue" (cứu vớt nếu bị bắn rơi). 
NHẬN XÉT: 
“Ngày nay thì ta đã có chứng cớ và văn bản để trả lời.” Khi viết câu trên, không thấy TS Hưng đưa ra 
văn bản nào để xác nhận, còn chứng cớ thì chỉ là do trí nhớ. Các bài viết về HS hầu hết đều dựa trên 
trí nhớ …… trong khi trận hải chiến HS đã xảy ra hơn 40 năm như vậy có còn chính xác hay không? 
Khi bắt đầu trận chiến không có kế hoạch, khi ‘ra lệnh cho Không Quân oanh kích để phản công’ 
cũng không biết là oanh kích để làm gì? Không biết tình hình trên đảo, không biết lực lượng địch ra 
sao? Không lẽ dội bom trong khi các chiến sĩ VNCH vẫn còn trên đảo?  
“Ngày hôm sau đoàn phi công đã cất cánh hai lần để ra khơi, một lần vào buổi trưa và một lần buổi 
chiều, mỗi lần gồm hai phi tuần. 
Nhưng vừa bay được khoảng trên một trăm dậm thì nhận được đặc lệnh phải quay trở về đáp và 
hủy bỏ ngay các phi vụ không kích này.  Lý do là Đệ Thất Hạm Đội yêu cầu ngừng kế hoạch oanh tạc 
và nhấn mạnh rằng sẽ không có "top cover" (yểm trợ trong trường hợp bị phi cơ của Trung Quốc từ 
Hải Nam lên không chiến) và cũng không có "rescue" (cứu vớt nếu bị bắn rơi).’ 
                          Theo dẫn chứng trên, Ngày hôm sau tức là ngày 20-1 và căn cứ theo Thiếu Tá Hồ Kim 
Giàu Chỉ huy trưởng phi đoàn 538 thì trong suốt ngày 20-1, ông không nhận được lịnh xuất quân, 
qua trưa ngày 21-1, Tướng Khánh thông báo là “Phủ Đầu Rồng ra lệnh hủy bỏ cuộc hành quân 
Hoàng Sa.”  
Sự ghi nhớ của Thiếu Tá Giàu và điện văn của Đại Sứ Martin xác nhận là chính Tổng Thống 
Thiệu đã ra lịnh hủy bỏ kế hoạch oanh tạc Hoàng Sa trong ngày 21-1, hoàn toàn trái ngược với 
những gì Tiến Sỹ Hưng đã viện dẫn. (xem phần ‘Hoạt động Không quân’) 
Ngoài ra, sáng ngày 20 tháng 1, lực lượng hải quân tăng phái gồm 1 Hộ tống hạm (HQ 11) và 3 Tuần 
duyên đĩnh vẫn còn hiện diện trong khu vực Hoàng Sa, nếu thật sự phi cơ đã được lịnh sửa soạn cất 
cánh tại sao không ra lịnh các chiến hạm này ở lại vùng để sẵn sàng công tác “tìm và cứu vớt”(Search 
and Rescue), cần gì phải liên lạc với Đệ thất Hạm Đội để nhờ cậy ?  
(toán tăng phái được lịnh quay về Đà Nẵng lúc 10:14H) 



Và còn một điều vô lý là sau hiệp định Paris 1973, HK chỉ còn duy trì cơ quan DAO (Defense Attaché 
Office) giữ nhiệm vụ liên lạc và quan sát, vai trò “cố vấn” cũng không còn thì tại sao  Đệ thất Hạm 
Đội lại có quyền yêu cầu ngừng kế hoạch oanh tạc? 
Trung Cộng dùng vũ lực xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa, quyền tự vệ và phản công là 
do quyết định của Tổng Thống Thiệu. 
Không lẽ lực lượng Không quân và Hải quân VNCH không có khả năng cứu vớt trong trường hợp phi 
cơ bị bắn rơi. Khi thảo lịnh hành quân, bắt buộc phải dự trù trường hợp phi cơ bị bắn rớt và phải có 
kế hoạch cứu cấp. Nếu như đã biết là không có khả năng thì ra lịnh để làm gì?  
Nếu không gởi ra được cả phi đoàn thì tại sao không lựa chọn một vài phi công cảm tử “kamikaze” 
F5A? Các phi công VNCH có thừa dũng khí để làm điều này, đối với CSBV họ còn sẫn sàng Bắc phạt, 
huống hồ đối với kẻ thù truyền kiếp TC. 
Cứu vớt các chiến sĩ HQ 10 đào thoát cũng đỗ lỗi HK không giúp, đến chuyện oanh tạc cũng cho là tại 
HK không đồng ý yểm trợ và cứu vớt! 
Xin đừng đổ lỗi cho HK không cung cấp yểm trợ. Hảy nhìn thẳng vào thực trạng là tại sao TT 
Thiệu không có can đảm quyết định???!!!  
                                                                    Hoạt động Không Quân 
1.- Ghi nhận về các hoạt động của Không quân đã được ghi chép trong nhật ký Hành Quân Trung 
Tâm Hành Quân Hải Quân tại Bộ Tư Lịnh Hải Quân Sài Gòn: 
•• ngày 15-1: lúc 17:00H: HQ 16 neo ở vị trí cách đảo Cam Tuyền 100 m về hướng Đông phát hiện 
tàu TC neo gần đảo 100 m. Tàu TC là loại tàu đánh cá, trọng tải chừng 100 tấn, có vài cây antenna. 
Trên đảo có cờ TC. HQ 16 dùng quang hiệu yêu cầu tàu TC đi khỏi nhưng chúng không trả lời. Hải 
quân Việt Nam (HQVN) liên lạc cơ quan DAO và được thông báo là không ghi nhận có pháo binh TC 
trên đảo. HQVN yêu cầu DAO sử dụng phi cơ trinh sát P-3 của Hải quân HK, DAO khuyến cáo HQVN 
yêu cầu phi cơ trinh sát của Không quân Việt Nam.  
(DAO nhận báo cáo từ TTHQ/HQ lúc 18:00H 15/01/1974) 
•• ngày 19-1:  
- lúc 05:15H: 2 chiến hạm TC đổ bộ 400 quân lên hướng Đông Bắc đảo Quang Hòa.  
Đại tá Ngạc lo ngại nếu trận chiến bùng nỗ, lực lượng Việt Nam sẽ bị thiệt hại nặng vì ngoài việc phải 
chống trả chiến hạm địch, ông đã có lính đổ bộ lên đảo và lực lượng đổ bộ sẽ cần sự yểm trợ.  
Tuy nhiên, mặc dù có sự không cân xứng về hỏa lực, tầm đạn và vận tốc, các chiến hạm VN sẽ cố 
gắng thi hành lịnh đổ bộ. Lực lượng đặc nhiệm sẽ làm những gì có thể được để tránh đụng độ trước 
khi nhận được lực lượng tăng viện, nhất là không quân.  
Ông yêu cầu phi cơ được phái đến tăng viện có mặt ở khu vực trong giờ đổ bộ.  
- lúc 10:10H: Vùng 1 DH thông báo HQ 5 phi cơ Không quân VNCH sẽ bay ra sớm để yểm trợ, 
đồng thời cho Đại Tá Ngạc tần số phi cơ để liên lạc.  
- lúc 10:47H: Đại Tá Ngạc hỏi V1DH khi nào phi cơ sẽ đến?  
- lúc 10:49H: Tham Mưu Phó Hành Quân/BTL/HQ thông báo Đại Tá Ngạc là phi cơ đang bay 
đến để yểm trợ, giữ bình tĩnh và tác xạ chính xác.   
- lúc 11:12H: HQ 16  báo cáo có thể chìm trong vòng 10 phút. HQ 5 báo cáo nhiều nhân viên 
chết và bị thương, yêu cầu gởi phi cơ ra giúp.  
- lúc 19:50H: HQ 16 báo cáo 2 phi cơ lạ bay đến gần vị trí chiến hạm từ hướng Tây Nam.  
- lúc 20:00H: V1DH thông báo HQ 16 là 2 phi cơ này của Không quân VN.  
- lúc 20:30H: HQ 16 báo cáo một phi cơ lạ khác bay đến từ hướng Tây Bắc, báo cáo thêm là phi 
cơ này bay theo hướng 265 độ, chiến hạm sẵn sàng nhiệm sở phòng không (nhận xét: trở về Đà 
Nẵng, HQ 16 phải hải hành với hướng trong khoảng 270°, như thế nếu báo cáo phi cơ lạ bay hướng 
265 ° thì đây phải là phi cơ của KQVN.) 



2.- Theo HQ Đại Úy Lê Văn Thự Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Hành Quân Vùng 1 Duyên Hải 
(TTT/TTHQ/V1DH): “10 giờ 25 phút, các chiến hạm ta đồng loạt khai hỏa. Ngay lập tức 
TTHQ/HQ/VIDH gọi qua TTHQ/Sư Đoàn I/KQ yêu cầu cho phi cơ F5A bay ra HS (đã được Chuẩn 
Tướng Khánh Tư Lịnh SĐI/KQ chấp thuận từ trước) nhưng đã được trả lời là phi cơ F5A không thể 
chiến đấu ở HS vì F5A chỉ đủ nhiên liệu bay ra và bay về, không đủ nhiên liệu bay quần trên không.” 
3.- Phần trả lời của Thiếu Tá Hồ Kim Giàu quyền Chỉ huy trưởng Phi đoàn 538:  
•• ngày 19-1:  
- buổi sáng ông không nhận đưọc lịnh gì cả. Phi đoàn chỉ thi hành công tác thường lệ.  
- buổi trưa lúc 12 giờ. Chuẩn Tướng Nguyễn Đức Khánh Tư lệnh SĐ1KQ ra lịnh cho ông soạn thảo 
lịnh hành quân. 
•• ngày 20-1: hoàn tất lịnh hành quân, trình lên Chuẩn Tướng Khánh vào lúc 6 giờ sáng. Chờ nguyên 
ngày 20-1 vẫn không có lệnh xuất quân. 
•• ngày 21-1: vào buổi trưa Tướng Khánh thông báo là “Phủ Đầu Rồng ra lệnh hủy bỏ cuộc hành 
quân Hoàng Sa” 
“Mỗi phi cơ F5E mang thêm 2 bình xăng phụ dưới cánh, 1 bình xăng phụ dưới bụng, và 2 trái bom 
MK82, mỗi trái nặng 500 pounds”  
(Hải Chiến Hoàng Sa - “Phỏng vấn cựu Thiếu Tá Không Quân Hồ Kim Giàu, quyền Phi Đoàn Trưởng 
Phi Đoàn Nghênh Cản 538” trang 480, xuất bản năm 2010) 
4.- Phi công Long Lý qua bài viết “Hoàng Sa nỗi buồn lịch sử” đăng trong www.canhthep.com cũng 
đã có những ghi nhận tương tự như Thiếu Tá Giàu. 
5.- NT Vương văn Bắc đề cập đến khả năng của phi cơ VNCH: “…Tôi còn nhớ một chi tiết qua phần 
trình bày của Ðại Tướng Tổng Tham Mưu Trưởng: Vì khoảng cách quá xa giữa Ðà Nẵng và quần đảo 
Hoàng Sa, máy bay của ta dù có trang bị thêm những bầu chứa nhiên liệu cũng chỉ có thể tác chiến 
trong vùng trời Hoàng Sa khoảng mười lăm phút mà thôi…”) 
6.- Ngày 21/01, Đại Sứ Martin cho biết là: “… sáng ngày 21 tháng 1, ông nghe tin TT Thiệu đã ra lệnh 
không quân VN oanh tạc lực lượng TC ở HS. Lệnh này đã được ngưng lại.”

   

Phải có người báo cáo Đại Sứ Martin mới biết tin này. Trong văn thư, ông chỉ viết là lịnh này đã được 
ngưng lại, ĐS Martin không nói rõ lý do, có thể ông đã can thiệp vì Hoa Kỳ chưa biết rõ tình trạng của 
Gerald Kosh và họ không muốn cuộc chiến lan rộng. 
7.- ĐĐ Thoại đã nói lên nổi thất vọng khi ông liên lạc Bộ Tổng tham mưu để xin cung cấp phi cơ 
không thám nhưng bị từ chối.  



 
Và khi ông cần không yểm thì: “ …. Từ trung tâm hành quân Hải Quân tại Tiên Sa, trước sự hiện diện 
của trung tướng Ngô Quang Trưởng, tôi gọi điện thoại cho chuẩn tướng Nguyễn Đức Khánh tư lịnh 
Sư Đoàn 1 Không Quân ……….  Ông Khánh bằng một giọng nói buồn cho tôi biết rằng ông có nói 
chuyện với vị chỉ huy Không Đoàn khu trục và được biết khu trục cơ F-5 của ông nếu ra Hoàng Sa chỉ 
chiến đấu được mười lăm phút vì sẽ không đủ xăng ở lâu hơn nữa.” (Hồ văn Kỳ-Thoại ‘Can Trường 
Trong Chiến Bại’ trang 170).  
Tuy nhiên qua nhật ký của Trung tâm Hành quân Hải quân tại BTL/HQ ở Sài Gòn ghi nhận từ các 
báo cáo của Vùng 1 Duyên hải và qua bài viết của Đ/úy Lê Văn Thự TTT/TTHQ/V1DH thì SĐ1/ KQ 
đã chấp thuận phi vụ không yểm trước khi trận chiến bùng nổ.    
Từ ngày 15-1, khi HQ 16 báo cáo sự hiện diện của TC trên đảo Cam Tuyền cho đến ngày 19-1, không 
có một phi cơ nào của không quân VNCH được gởi ra để thi hành công tác quan sát. 
Rạng sáng ngày 19-1, lúc 05:15H, TC đổ bộ 400 lính lên đảo Quang Hòa, Đại tá Ngạc, Chỉ huy trưởng 
mặt trận nhận rõ sự bất tương xứng giữa lực lượng đổ bộ ta (chỉ có 49 người) và lực lượng địch nên 
ông đã yêu cầu phi cơ được phái đến tăng viện có mặt ở khu vực trong giờ đổ bộ. 
Tuy nhiên, mặc dù không có không yểm, Đ/Tá Ngạc vẫn phải thi hành lịnh đổ bộ và cuộc tái chiếm 
đảo Quang Hòa thất bại, phải triệt thoái toán Người nhái và Biệt hải về tàu.  
Dự trù trận hải chiến sẽ xảy ra, trước khi khai hỏa, Vùng1 DH đã liên lạc với SĐ1/KQ yêu cầu cung 
cấp không yểm và đã được chấp thuận.  
Do vậy lúc 10:10H, BTL/V1DH thông báo cho Đ/Tá Ngạc là phi cơ KQ/VN sẽ bay ra sớm để yểm 
trợ và đã cung cấp cho Đ/Tá Ngạc tần số để liên lạc.  
Giữa lúc các chiến hạm VNCH đang chiến đấu một mất một còn với các chiến hạm TC, ĐĐ Thoại liên 
lạc hàng ngang với Tư lệnh Sư Đoàn 1 Không quân để hỏi xem có thể làm gì để giúp ông, nhưng 
được trả lời là phi cơ không thể bay ra Hoàng Sa vì khoảng cách quá xa. Phi cơ chỉ có 5 phút (hay 15 
phút) bay tác chiến trên không phận quần đảo Hoàng Sa! 
Dù chỉ 5 phút hay 15 như ĐĐ Thoại đã trả lời qua cuộc phỏng vấn và đã viết trong sách. thì sự hiện 
diện của 1 hay 2 phi cơ bạn bay ra yểm trợ trong giờ phút sinh tử vẫn là những giây phút qúy giá, 
nâng cao tinh thần chiến đấu các chiến sĩ Hải quân  và biết đâu có thể làm thay đổi trận chiến?    
Vì vậy, đã không có sự giúp đỡ của lực lượng không quân. Nhưng thật trớ trêu là sau trận hải chiến, 
Bộ TTM lại chất vấn tại sao ĐĐ Thoại không yêu cầu không yểm! 
Có lẽ câu hỏi này Bộ TTM nên dành cho Trung Tướng Trưởng thì đúng hơn vì với cương vị Tư 
lịnh/Quân đoàn 1 đang có mặt ngay tại TTHQ/V1DH tại sao ông không quyết định ra lịnh Chuẩn 
Tướng Khánh TL/SĐ1/KQ lập tức phải gởi máy bay ra tham chiến?  
(Theo Giáo Sư Trần Đại Sỹ: “…Không quân thuộc Quân khu I, không can thiệp. Vì vậy sau trận đánh, Tư 
lệnh Hải quân ra lệnh cho các sĩ quan tham dự, không thuyết trình cho Tư lệnh quân khu I.”) 



Trong cương vị chỉ huy hành quân, ĐĐ Thoại đã nghĩ đến việc phải cần có không yểm, ông gởi công 
điện lên Bộ TTM thỉnh cầu cung cấp phi vụ trinh sát và tình báo nhưng Bộ TTM không đáp ứng, điều 
này đã cho thấy là ngay cả bộ chỉ huy cao cấp nhất của quân lực VNCH cũng coi thường sự hiện diện 
của TC và không quan tâm đến các diễn tiến của trận chiến để cấp thời có các phản ứng thích hợp. 
Tại sao sáng ngày 21/01/1974, TT Thiệu ra lịnh phi cơ F-5A chuẩn bị bay ra oanh tạc HS, các 
cấp chỉ huy Không quân không lên tiếng phản đối nhưng ngay trong trận hải chiến Hoàng Sa, 
Sư Đoàn 1 Không Quân tại Đà Nẵng đã viện dẫn lý do phi cơ không đủ nhiên liệu để từ chối yểm 
trợ chiến hạm HQVN giữa lúc đang giao chiến với chiến hạm Trung Cộng? 
(Không có tài liệu nào cho thấy TT Thiệu đã ra lịnh Hải quân chuẩn bị chiến hạm để thi hành công tác 
tìm và cứu vớt.)   
Chắc chắn là các cấp chỉ huy Sư đoàn 1/KQ cũng còn nhớ là trong chiến dịch Bắc phạt, ngày 
19/04/1965 Trung Tá Phạm phú Quốc đã chỉ huy phi đội A-1 từ phi trường Đà Nẵng bay ra oanh 
tạc Hà Tỉnh. Khoảng cách đường bay giữa Đà Nẵng và Hà Tỉnh là 356 km, trong khi khoảng cách 
giữa Đà Nẵng và Hoàng Sa khoảng 367 km. 
 

 

  
                       Dự trù TC có thể tiến xuống phía nam xâm lăng Trường Sa, tháng 2-1974, Hải quân Hoa 
Kỳ viết bài phân tích cho thấy là các loại phi cơ F-5, A-1 và AC-119 của không quân VN có khả năng 
bay từ phi trường Biên Hòa ra Trường Sa cách khoảng 400 hải lý trong khi phi trường Đà Nẵng chỉ 
cách Hoàng Sa khoảng 200 hải lý. Và loại F-5 được xem là tương đương với MIG-19 (trong khi loại F-
5E được đánh giá là trội hơn MIG-21 vì hỏa tiễn không không trên F-5E tinh vi hơn).  
Điểm cần nhấn mạnh nơi đây là trong thời điểm xảy ra biến cố Hoàng Sa, Không quân VNCH chưa có 
loại F-5E. Trong trận hải chiến Hoàng Sa, KQVN chỉ có loại F-5 (hay F-5A).  
Tháng 3-1974, 4 chiếc F-5E đầu tiên đã được phi công HK bay thẳng từ căn cứ không quân Clark, Phi 



Luật Tân sang Biên Hòa để chuyển giao cho KQ/VNCH.  
(Điện văn số 1365 ngày 26/02/1974 của TĐS/HK/Manila gởi BNG/HK). 
Những dẫn trên đã chứng tỏ là phi cơ F-5 thuộc SĐI/KQ có khả năng hoạt động trong khu vực quần 
đảo HS. Tuy nhiên thời gian duy trì trên không phận HS tùy thuộc vào mục tiêu được chỉ định (yểm 
trợ, oanh tạc hay không chiến). 
 
KẾT LUẬN:  
Từ các dẫn chứng trên đã cho thấy sự vô lý khi Tổng Thống Thiệu ra lịnh Không Quân chuẩn bị oanh 
tạc Hoàng Sa trong ngày 21-1. Oanh tạc để làm gì khi tất cả chiến hạm đã được lịnh rút về Đà 
Nẵng. Ra lịnh cho phi cơ bay ra quan sát hoặc yểm trợ trước hoặc khi trận chiến khởi sự trong ngày 
19-1 là chuyện phải làm, nhưng nếu bay ra trong lúc TC đã chiếm trọn nhóm Nguyệt Thiềm, đã mang 
vũ khí phòng không bố trí trên đảo, đã có hơn 20 tàu chiến hiện diện tại vùng, phi cơ MIG-19 luôn ở 
trong tình trạng sẵn sàng, thử hỏi có ích lợi gì? 
Nếu dội bom trong khi quân trú phòng của ta (48 người kể cả nhân viên dân sự và 1 người HK) vẫn 
còn đang ở trên đảo thì đây là hành động thí quân hay sao?  
Có thể cho đây là phản ứng nông cạn của TT Thiệu, trong lúc căm phẩn giặc thù TC ông muốn 
có phản ứng nào đó dù biết là vô vọng. 
                                    Cho đến nay vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng cho câu hỏi: “vì lý do gì và do áp 
lực nào, BTL/SĐI/KQ đã từ chối gởi phi cơ ra Hoàng Sa trong lúc đang xảy ra trận hải chiến và 
tại sao các cấp chỉ huy cao cấp hơn như Tư Lịnh/QĐI hoặc Tổng TMT/QLVNCH lại không can 
thiệp????”  

 


