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Lời Người Dịch:
Dưới đây là bản dịch 6 Công Hàm, Giác Thư, gửi đến các ông Tổng Thư Ký
Liên Hiệp Quốc, và Chủ Tịch Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc của Bộ Ngoại
Giao Việt Nam Cộng Hòa cùng Bản Tin Phổ Biến Báo Chí của Văn Phòng Đại
Diện Thường Trực Việt Nam Cộng Hòa tại Liên Hiệp Quốc trong Tháng Một,
1974, ngay trước và sau khi Trung Cộng xâm lăng và cưỡng chiếm quần đảo
Hoàng Sa.
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Các văn kiện này, ngoài giá trị bằng chứng cho chủ quyền của Việt Nam
trên các vòng cung đảo Hoàng Sa và Trường Sa, còn nêu bật một yếu tố pháp lý
quan trọng, rằng Việt Nam Cộng Hòa đã thực sự hành sử sự kiểm soát hành chính
trong một thời gian lâu dài mà không có sự phản đối của bất kỳ quốc gia nào khác,
kể cả Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa [Trung Cộng].
Nguyên bản Anh ngữ và Việt ngữ chính thức chắc chắn còn được lưu trữ tại
Văn khố Liên Hiệp Quốc và hồ sơ gốc của Bộ Ngoại Giao Việt Nam Cộng Hòa./-
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Văn Kiện 1: gửi Chủ Tịch Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc

CÔNG HÀM
Bộ Trưởng Ngoại Giao Việt Nam Cộng Hòa gửi lời chúc tụng đến Ngài Chủ
Tịch Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, và hân hạnh thỉnh cầu sự chú ý của Hội
Đồng Bảo An đến sự việc sau đây:
Vào ngày 11 Tháng 1, 1974, Bộ Trưởng Ngoại Giao Trung Cộng đã tuyên
bố một cách đột nhiên và sai trái chủ quyền của nó trên các vòng cung quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam Cộng Hòa. Trong ngày kế tiếp, phát ngôn
viên của Bộ Ngoại Giao Việt Nam Cộng Hòa đã tức thời bác bỏ sự tuyên nhận vô
căn cứ này.
Bất kể sự bác bỏ này, trong ít ngày vừa qua, nhà cầm quyền Trung Cộng đã
không chỉ từ chối việc rút lại sự tuyên nhận bất hợp lý của nó, mà còn vi phạm một
cách công khai chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa bằng cách phái các
công dân và thuyền của nó tiến vào lãnh hải bao quanh các đảo Cam Tuyền
(Robert), Quan [?Quang, ND] Hòa (Duncan) và Duy Mộng (Drummond) vốn là
các phần thuộc vòng cung đảo Paracels [Hoàng Sa, ND] của Việt Nam Cộng Hòa.
Những kẻ này còn đổ bộ lên trên các đảo kể trên, dựng các túp lều và trương cờ
của Trung Cộng, trong sự vi phạm trắng trợn chủ quyền và sự vẹn toàn lãnh thổ
của Việt Nam Cộng Hòa.
Chính Phủ và Nhân Dân Việt Nam Cộng Hòa phẫn nộ trước các sự vi phạm
thô bạo này và cương quyết không khoan thứ chúng.
Sự kiện rằng các vòng cung đảo Paracels [Hoàng Sa] và Spratley [Trường
Sa] là các bộ phận bất khả phân ly của lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa thì hiển nhiên

3

và không thể phủ nhận, và được dựa trên các nền tảng địa dư và lịch sử cũng như
theo luật quốc tế.
Thực vậy, từ quan điểm địa dư, các vòng cung đảo Paracels và Spratley gần
bờ biển miền trung Việt Nam Cộng Hòa hơn nhiều so với bờ biển đảo Hải Nam
của Trung Quốc.
Về mặt lịch sử, Việt Nam là quốc gia đầu tiên khám phá và phát triển vòng
cung đảo Paracels. Theo các tài liệu lịch sử trong quyển Đại Nam Nhất Thống
Chí, Hoàng Đế Gia Long đã thiết lập trong năm 1802 Đội Hoàng Sa để kiểm soát
và khai thác nhóm đảo đó; trong năm 1834 dưới thời Hoàng Đế Minh Mạng, quần
đảo Hoàng Sa được khắc họa lần đầu tiên trong các bản đồ được ấn hành bởi triều
đình Huế, trong chuyên san địa dư nhan đề Hoàng Việt Địa Dư.
Trong thời Thực Dân Pháp, Toàn Quyền Đông Dương, qua Nghị Định số
156/SC ngày 15 Tháng Sáu, 1932, đã thiết lập Hoàng Sa thành một đơn vị hành
chính thuộc tỉnh Thừa Thiên. Sự việc này đã được xác nhận sau hết bởi Dụ số 10
ngày 30 Tháng Ba, 1938 của Hoàng Đế Bảo Đại.
Ngày 5 Tháng Năm, 1939, Toàn Quyền Đông Dương một lần nữa phân định
các ranh giới hành chính của nhóm đảo Hoàng Sa có danh nghĩa là “Phái Viên
Hành Chính Đảo Croissant [Lưỡi Liềm) và Các Đảo phụ Thuộc: Delegation
Administrative du Croissant et Dependances” và của nhóm đảo Trường Sa có danh
nghĩa là “Phái Viên Hành Chính đảo Amphitrite [An Vĩnh, ND] và Các Đảo Phụ
Thuộc: Delegation Administrative de l’Amphitrite et Dependances”.
Dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa của Việt Nam, Tổng Thống Cộng Hòa vào
ngày 13 Tháng Bảy, 1961 đã ban hành Nghị Định Số 174-NK đặt vòng cung đảo
Hoàng Sa thành một bộ phận của tỉnh Quảng Nam thay cho tỉnh Thừa Thiên, và
thiết lập thành xã Định Hải thuộc quận Hòa Vang.
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Dưới thời Đệ Nhị Cộng Hòa, xã Định Hải được sáp nhập vào xã Hòa Long
của cùng quận Hòa Vang (tỉnh Quảng Nam), theo Nghị Định số 709/BNG/HC
ngày 21 Tháng Mười, 1969 của Thủ Tướng Chính Phủ.
Tất cả các sự kiện đó khẳng định và hành sử chủ quyền của Việt Nam trên
các quần đảo đó đã không bị phản kháng bởi bất kỳ nước nào, kể cả Trung Cộng.
Về mặt luật quốc tế, Trưởng Phái Đoàn Việt Nam tại Hội Nghị Hòa Bình
San Francisco năm 1951 đã tuyên bố rằng Việt Nam thu hồi chủ quyền trên các
vòng cung đảo đó, sau khi Nhật Bản từ bỏ các lãnh thổ mà nó đã chiếm đóng bằng
vũ lực trong thế chiến thứ nhì. Không nước nào trong số 51 nước tham dự hội nghị
đó nêu lên bất kỳ sự phản đối nào trước sự tái khẳng định chủ quyền của Việt Nam.
Về mặt thực tế, nhà cầm quyền Việt Nam đã nhất quán cho đồn trú binh sĩ và
hành sử sự kiểm soát hành chính trên các vòng cung đảo đó, và Hải Quân Việt
Nam tuần tra thường xuyên và giám sát an ninh hải hành tại khu vực.
Khi cứu xét tất cả sự kiện xác thực nêu trên, sự phản kháng đột nhiên bởi
Trung Cộng đối với chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa trên vòng cung đảo
Paracels và sự vi phạm của nó đối với chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa không
thể chấp nhận được. Chúng cấu thành một sự đe dọa cho hòa bình và an ninh của
vùng này.
Chính Phủ và Nhân Dân Việt Nam Cộng Hòa quyết tâm bảo vệ chủ quyền
và sự vẹn toàn lãnh thổ của mình và bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp thích
đáng cho cứu cánh này.
Việt Nam Cộng Hòa xem tình trạng gây ra bởi hành động nêu trên của Cộng
Hòa Nhân Dân Trung Hoa là một hành vi nhiều phần làm nguy hại đến hòa bình và
an ninh quốc tế. Do đó, Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa mong muốn yêu cầu Hội
Đồng Bảo An thực hiện mọi biện pháp thích đáng mà Hội Đồng xét thấy cần thiết
để cải thiện tình hình.
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Bộ Trưởng Ngoại Giao Việt Nam Cộng Hòa nhân cơ hội này xin bày tỏ sự
tôn kính trân trọng nhất đến Ngài Chủ Tịch Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.
Đã ký: VƯƠNG VĂN BẮC
Sàigòn, ngày 16 Tháng Một, 1974
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Văn Kiện 2 gửi Chủ Tịch Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc

Kính Thưa Ngài Chủ Tịch,
Nhân danh Chính Phủ nước Việt Nam Cộng Hòa, tôi mong mỏi có sự lưu
tâm của cá nhân ông và của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc về các hành vi
chiến tranh nguy hiểm hiện đang được kéo dài bởi Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa
chống lại Việt Nam Cộng Hòa, trên lãnh thổ Việt Nam và tại các lãnh hải của Việt
Nam.
Theo sau sự xác lập vô căn cứ của nó -- như được công bố hôm 11 Tháng
Một, 1974 tại Bắc Kinh -- về chủ quyền trên vòng cung đảo của Việt Nam tại
Hoàng Sa (cũng được gọi là Paracels), và tọa lạc giữa các kinh tuyến 111 và 113
Đông, và các vĩ tuyến 15.45 và 17.05 Bắc), Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, vào
ngày 17 Tháng Một, 1974 và những ngày tiếp theo, đã phái một lực lượng đặc
nhiệm hải quân quan trọng gồm 11 chiếc tàu với trọng tải khác nhau, kể cả hai tàu
có gắn hỏa tiễn loại Komar, đến khu vực Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 170 hải
lý.
Chiến sự đã bắt đầu hôm 19 Tháng Một, 1974 vào lúc 8:29 phút (giờ địa
phương) sau khi một toán đổ bộ Trung Cộng khai hỏa vào các binh sĩ Việt Nam
trên đảo Quang Hòa (cũng gọi là Duncan, 14;42 Đông, 16.27 Bắc).
Cùng lúc, các tàu Trung Cộng đã giao chiến với các tàu Việt Nam đồn trú
trong khu vực, gây ra các sự tổn thất nhân mạng nặng nề và các sự tổn hại vật chất.
Vào ngày 20 Tháng Một, 1974, các máy bay Trung Cộng vốn đã bay qua
khu vực trong các ngày trước, đã tham gia cuộc chiến và đã ném bom các vị trí của
Việt Nam trên các đảo Hoàng Sa (Paracels), Cam Tuyền (Robert) và Vĩnh Lạc
(Money).
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Vào lúc thảo văn thư này, binh sĩ Trung Cộng đã đổ bộ lên tất cả các đảo
thuộc vòng cung đảo Hoàng Sa, và toán đặc nhiệm hải quân Trung Cộng dường
như chuẩn bị để tiến đánh vòng cung đảo Trường Sa (Spratley).
Các biến cố nêu trên cho thấy Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa đang dấn
mình vào một cuộc xâm lăng vượt qua các biên giới quốc tế, chống lại một quốc
gia độc lập và có chủ quyền, với mục đích chiếm đóng và sáp nhập bằng vũ lực các
lãnh thổ vốn là một bộ phận bất khả phân ly của Việt Nam Cộng Hòa. Về điều
này, tôi muốn đề cập đến kháng thư của tôi đề ngày 16 Tháng Một, 1974 trong đó
tôi đã trình bày chi tiết bằng chứng không thể phủ nhận được về chủ quyền của
Việt Nam trên các đảo hiện đang bị tấn công bởi Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.
Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa, trong khi kêu gọi sự quan tâm của Hội
Đồng Bảo An, một lần nữa tái khẳng định sự tin tưởng của mình nơi Liên Hiệp
Quốc và sự chấp nhận các mục đích và các nguyên tắc được nêu rõ trong Hiến
Chương của Tổ Chức. Việt Nam Cộng Hòa xem sự xâm lược của Cộng Hòa Nhân
Dân Trung Hoa như một sự vi phạm nghiêm trọng hòa bình và an ninh quốc tế, đe
dọa nền độc lập, chủ quyền và sự vẹn toàn lãnh thổ của các nước nhỏ ở mọi nơi,
đặc biệt tại Á Châu.
Chiếu theo Điều 35, đoạn 2, của Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, Chính Phủ
Việt Nam Cộng Hòa, bởi thế, long trọng kêu gọi sự chú ý của Hội Đồng Bảo An
đến tình trạng nghiêm trọng gây ra bởi hành động của Cộng Hòa Nhân Dân Trung
Quốc tại khu vực vòng cung đảo Hoàng Sa.
Do đó tôi xin thỉnh cầu ông cho triệu tập một phiên họp tức thời để cứu xét
sự xâm lăng này bởi Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa chống lại Việt Nam Cộng
Hòa nhằm thực hiện các hành động khẩn cấp nhằm cải thiện tình hình và đưa đến
một sự chấm dứt cuộc xâm lược.

8

Về phần mình, Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa chấp nhận trước các nghĩa vụ
của sự giải quyết hòa bình dự liệu trong Hiến Chương Liên Hiệp Quốc.
Lâm thời, tôi cũng thỉnh cầu ông vui lòng cho phổ biến thư này như một tài
liệu chính thức của Hội Đồng Bảo An đến tất cả quốc gia hội viên của Liên Hiệp
Quốc và đến mọi quốc gia có tư cách Quan Sát Viên Thường Trực của Tổ Chức
[Liên Hiệp Quốc].
Xin Ngài Chủ Tịch tiếp nhận sự tôn kính trân trọng nhất của tôi.

Sàigòn, ngày 20 Tháng Một, 1974
Đã ký: VƯƠNG VĂN BẮC
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Văn Kiện 3: gửi Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc

Kính Gửi Ngài Tổng Thư Ký,
Nhân danh Chính Phủ nước Việt Nam Cộng Hòa, tôi mong mỏi có sự lưu
tâm của cá nhân ông và của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc về các hành vi
chiến tranh nguy hiểm hiện đang được kéo dài bởi Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa
chống lại Việt Nam Cộng Hòa, trên lãnh thổ Việt Nam và tại các lãnh hải của Việt
Nam.
Theo sau sự xác lập vô căn cứ của nó -- như được công bố hôm 11 Tháng
Một, 1974 tại Bắc Kinh -- về chủ quyền trên vòng cung đảo của Việt Nam tại
Hoàng Sa (cũng được gọi là Paracels), và tọa lạc giữa các kinh tuyến 111 và 113
Đông, và các vĩ tuyến 15.45 và 17.05 Bắc), Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, vào
ngày 17 Tháng Một, 1974 và những ngày tiếp theo, đã phái một lực lượng đặc
nhiệm hải quân quan trọng gồm 11 chiếc tàu với trọng tải khác nhau, kể cả hai tàu
có gắn hỏa tiễn loại Komar, đến khu vực Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 170 hải
lý.
Chiến sự đã bắt đầu hôm 19 Tháng Một, 1974 vào lúc 8:29 phút (giờ địa
phương) sau khi một toán đổ bộ Trung Cộng khai hỏa vào các binh sĩ Việt Nam
trên đảo Quang Hòa (cũng gọi là Duncan, 14.42 [111.42. ND] Đông, 16.27 Bắc).
Cùng lúc, các tàu Trung Cộng đã giao chiến với các tàu Việt Nam đồn trú
trong khu vực, gây ra các sự tổn thất nhân mạng nặng nề và các sự tổn hại vật chất.
Vào ngày 20 Tháng Một, 1974, các máy bay Trung Cộng vốn đã bay qua
khu vực trong các ngày trước, đã tham gia cuộc chiến và đã ném bom các vị trí của
Việt Nam trên các đảo Hoàng Sa (Paracels), Cam Tuyền (Robert) và Vĩnh Lạc
(Money).
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Vào lúc thảo văn thư này, binh sĩ Trung Cộng đã đổ bộ lên tất cả các đảo
thuộc vòng cung đảo Hoàng Sa, và toán đặc nhiệm hải quân Trung Cộng dường
như chuẩn bị để tiến đánh vòng cung đảo Trường Sa (Spratley).
Các biến cố nêu trên cho thấy Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa đang dấn
mình vào một cuộc xâm lăng vượt qua các biên giới quốc tế, chống lại một quốc
gia độc lập và có chủ quyền, với mục đích chiếm đóng và sáp nhập bằng vũ lực các
lãnh thổ vốn là một bộ phận bất khả phân ly của Việt Nam Cộng Hòa. Về điều
này, tôi muốn đề cập đến kháng thư của tôi đề ngày 16 Tháng Một, 1974 trong đó
tôi đã trình bày chi tiết bằng chứng không thể phủ nhận được về chủ quyền của
Việt Nam trên các đảo hiện đang bị tấn công bởi Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.
Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa, trong khi kêu gọi sự quan tâm của Hội
Đồng Bảo An, một lần nữa tái khẳng định sự tin tưởng của mình nơi Liên Hiệp
Quốc và sự chấp nhận các mục đích và các nguyên tắc được nêu rõ trong Hiến
Chương của Tổ Chức.
Việt Nam Cộng Hòa xem sự xâm lược của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa
như một sự vi phạm nghiêm trọng hòa bình và an ninh quốc tế, đe dọa nền độc lập,
chủ quyền và sự vẹn toàn lãnh thổ của các nước nhỏ ở mọi nơi, đặc biệt tại Á
Châu.
Vì thế, tôi thiết tha yêu cầu, chiếu theo Điều 99 Hiến Chương Liên Hiệp
Quốc, Ngài lôi kéo sự chú ý của Hội Đồng Bảo An đến tình trạng nghiêm trọng
gây ra bởi hành động của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc kể từ ngày 11 Tháng
Một, 1974 tại khu vực vòng cung đảo Hoàng Sa.
Về phần mình, Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa chấp nhận trước các nghĩa vụ
của sự giải quyết hòa bình dự liệu trong Hiến Chương Liên Hiệp Quốc.
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Tôi cũng thỉnh cầu Ngài vui lòng cho phổ biến thư này đến tất cả quốc gia
hội viên của Liên Hiệp Quốc và đến mọi quốc gia có tư cách Quan Sát Viên
Thường Trực của Tổ Chức [Liên Hiệp Quốc].
Xin Ngài Tổng Thư Ký tiếp nhận sự tôn kính trân trọng nhất của tôi.

Sàigòn, ngày 20 Tháng Một, 1974
Đã ký: VƯƠNG VĂN BẮC
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Văn Kiện 4:

GIÁC THƯ
Bộ Ngoại Giao Việt Nam Cộng Hòa gửi lời chúc tụng đến các Quốc Gia
tham dự vào Định Ước của Hội Nghị Quốc Tế về Việt Nam, được ký kết tại Paris
ngày 2 Tháng Ba, 1973, và xin hân hạnh thỉnh cầu sự chú ý đặc biệt của các quốc
gia về tình hình nghiêm trọng đang xảy ra tại quần đảo Paracels, ngoài khơi Việt
Nam Cộng Hòa.
Vào ngày 16 Tháng Một, 1974, đối đáp một sự tuyên xác bởi Cộng Hòa
Nhân Dân Trung Hoa, Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa đã chính thức công bố một
lời tuyên bố nêu rõ rằng hai nhóm quần đảo được gọi là vòng cung đảo Paracels và
Spratley cấu thành một bộ phận kết hợp của Việt Nam Cộng Hòa, không chỉ bởi sự
gắn bó địa dư, mà còn trên căn bản của một sự biểu lộ liên tục và hòa bình thẩm
quyền quốc gia trong một thời khoảng lâu dài. Lời tuyên bố nhằm tái khẳng định
chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa trên các vòng cung đảo này.
Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa đã tức thời áp dụng hành động quân sự, qua
việc phái nhiều tàu chiến đến khu vực và đổ bộ binh sĩ lên quần đảo Paracels. Vào
ngày 19 Tháng Một, 1974, lúc 8:29 phút, các binh sĩ Trung Cộng đã khai hỏa vào
các binh sĩ Việt Nam trên đảo Quang Hòa (cũng được gọi là Đảo Duncan). Cùng
lúc, các tàu của Trung Cộng đã giao chiến với các tàu Việt Nam trú đóng trong khu
vực, gây ra sự tổn thất nhân mạng nặng nề và các sự tổn hại vật chất. Vào ngày 20
Tháng Một, 1974, các máy bay Trung Cộng vốn đã bay trên không phận khu vực
trong các ngày trước đó, đã tham gia vào hoạt động và ném bom trên các vị trí của
Việt Nam trên các đảo Hoàng` Sa (Pattle), Cam Tuyền (Robert), và Vĩnh Lan
(Money). Vào buổi chiều ngày 20 Tháng Một, 1974, binh sĩ Trung Cộng đã đổ bộ
lên tất cả các đảo của vòng cung đảo Hoàng Sa, và toán đặc nhiệm hải quân Trung
Cộng dường như chuẩn bị để tiến tới vòng cung đảo Trường Sa (Spratley).

13

Điều rõ ràng từ các sự tiến triển này rằng Chính Phủ Cộng Hòa Nhân Dân
Trung Hoa đang cố tình vận dụng sự sử dụng vũ lực như một phương cách để
chiếm hữu lãnh thổ; là một sự vi phạm trắng trợn các nguyên tắc được chấp nhận
thông thường của Luật Quốc Gia, Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, Hiệp Định Chấm
Dứt Chiến Tranh và Tái Lập Hòa Bình tại Việt Nam được ký tại Paris ngày 27
Tháng Một, 1973, và Định Ước của Hội Nghị Quốc Tế về Việt Nam được ký tại
Paris ngày 2 Tháng Ba, 1973.
Chính Phủ Việt Nam mong muốn kêu gọi sự chú ý đặc biệt của các Bên đến
Điều 1 của Hiệp Định Paris, và Điều 4 của Định Ước của Hội Nghị Quốc Tế, cả
hai đều long trọng thừa nhận sự vẹn toàn lãnh thổ của Việt Nam phải được tôn
trọng một cách nghiêm ngặt bởi mọi quốc gia và đặc biệt bởi các nước đã ký kết
vào Định Ước sau cùng.
Vì tầm nghiêm trọng của tình hình hiện tại, Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa
kêu gọi các Bên, vì hòa bình và sự ổn định tại khu vực Tây Thái Bình Dương, thực
hiện mọi biện pháp mà Các Bên xét thấy thích đáng như được dự liệu nơi Điều 7
của Định Ước của Hội Nghị Quốc Tế về Việt Nam.
Bộ Ngoại Giao Việt Nam Cộng Hòa nhân dịp này bày tỏ lòng tôn kính trân
trọng nhất đến các Bên ký kết vào Định Ước của Hội Nghị Quốc Tế về Việt Nam.
21 Tháng Một, 1974
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Văn Kiện 5:
BẢN TIN BÁO CHÍ

VIỆT NAM CỘNG HÒA
VĂN PHÒNG QUAN SÁT VIÊN THƯỜNG TRỰC TẠI LIÊN HIỆP QUỐC
__________________________________________________________________
866 UNITED NATIONS PLAZA, SUITE 547-9, NEW YORK, N.Ỵ 10017 - Điên Thoại: 688-3850

Thông Cáo phổ biến bởi Bộ Trưởng Ngoại Giao Việt Nam Cộng Hòa đề ngày 19
Tháng Một, 1974 về sự xâm lăng các vòng cung đảo Paracels và Spratley bởi
Trung Cộng
o/o
Theo sau các sự tuyên xác phi lý ngày 11 Tháng Một, 1974 về chủ quyền
trên các vòng cung đảo của Việt Nam tại Hoàng Sa (Paracels) và Trường Sa
(Spratley), Trung Cộng đã phái các đơn vị hải quân đến khu vực Hoàng Sa và đổ
bộ binh sĩ lên các đảo Cam Tuyền (Robert), Quang Hòa (Duncan) và Duy Mộng
(Drummond).
Lực lượng đặc nhiệm hải quân Trung Cộng bao gồm mười một tàu chiến
thuộc các loại và có trọng tải khác nhau, kể cả một tàu gắn hỏa tiễn loại Komar.
Đối diện với sự xâm lược quân sự này, và để bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ và
An Ninh Quốc Gia của Việt Nam Cộng Hòa, các lực lượng hải quân Việt Nam
trong khu vực đã ra lệnh quân xâm lăng rời đi.
Thay vì tuân hành, các tàu Trung Cộng đã lựa chọn việc giao chiến kể từ
ngày 18 Tháng Một, 1974 bằng các cuộc thao diễn khiêu khích và mưu toan đâm
vào các tàu Việt Nam.
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Sáng hôm nay, 19 Tháng Một, 1974, vào lúc 8:29 phút, một hộ tống hạm
Trung Cộng loại Kronstadt đã khai hỏa vào khu trục hạm Trần Khánh Dư- HQ-04
của Việt Nam. Các đơn vị Việt Nam đã bắn trả để tự vệ và gây ra sự tổn hại cho
chiếc tàu của Trung Cộng. Sự giao tranh vẫn còn đang tiếp diễn gây ra các sự tổn
thất nhân mạng và vật chất cho cả hai bên.
Các hành động quân sự khởi phát bởi Trung Cộng cấu thành một sự xâm
lược công khai chống lại Việt Nam Cộng Hòa, chúng một lần nữa cho thấy chính
sách bành trướng và đế quốc được theo đuổi một cách nhất quán của Trung Cộng,
như được minh họa bởi sự sáp nhập Tây Tạng, sự xâm lăng Hàn Quốc, và các cuộc
tấn công Ấn Độ.
Sự xâm lược hiện tại chống lại Việt Nam Cộng Hòa không chỉ đe dọa chủ
quyền và an ninh của Việt Nam Cộng Hòa, mà còn cấu thành một mối nguy hiểm
cho hòa bình và sự ổn định của Đông Nam Á và toàn thể thế giới.
Với tư cách một nước nhỏ bị tấn công một cách bất công bởi một cường
quốc quân sự, Việt Nam Cộng Hòa kêu gọi tất cả các nước yêu chuộng hòa bình và
công lý của thế giới hãy cương quyết lên án các hành vi chiến tranh bạo tàn của
Trung Cộng nhắm vào một quốc gia có chủ quyền và độc lập, hầu bắt buộc Trung
Cộng phải tức thời đình chỉ phương hướng hoạt động nguy hiểm của nó. Làm ngơ
để sự xâm lược trơ trẽn này tiếp diễn mà không bị kiềm chế sẽ chỉ khuyến khích kẻ
xâm lược bám chặt các chính sách bành trướng của nó, sẽ đe dọa sự tồn tại của các
nước nhỏ, đặc biệt tại Á Châu.
Trong dòng lịch sử của mình, nhân dân Việt Nam đã đánh bại nhiều kẻ xâm
lăng ngoại lai. Ngày nay, Chính Phủ và Nhân Dân Việt Nam Cộng Hòa cương
quyết không kém để bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ của mình.
Ngày 19 Tháng Một, 1974
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Văn Kiện 6: gửi Chủ Tịch Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc

24 Tháng Một 1974
Kính Gửi
Chủ Tịch Hội Đồng Bảo An
Liên Hiệp Quốc,
New York

Kính Thưa Ngài Chủ Tịch,
Tôi xin đề cập đến thư của tôi đề ngày 20 Tháng Một, 1974, yêu cầu một
phiên họp khẩn cấp của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc để cứu xét mối đe dọa
hòa bình nghiêm trọng gây ra bởi các hành vi chiến tranh kéo dài của Cộng Hòa
Nhân Dân Trung Hoa tại khu vực vòng cung đảo Hoàng Sa (Paracels).
Chúng tôi đã đưa ra lời yêu cầu đó trong hy vọng nghiêm chỉnh rằng Hội
Đồng Bảo An sẽ có một khảo hướng xây dựng đối với vấn đề và chấp thuận các
biện pháp thích ứng để kiểu sửa chữa tình trạng.
Tuy nhiên, Phái Đoàn Thường Trực của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa tại
Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc sau đó đã đưa ra một tuyên bố hoàn toàn tiêu
cực, trình bày một phiên bản xuyên tạc các sự kiện và bám víu vào các sự tuyên
xác sai lạc về chủ quyền Trung Hoa trên các vòng cung đảo Hoàng Sa (Paracels)
và Trường Sa (Spratley).
Bởi vì Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa là một hội viên thường trực của Hội
Đồng Bảo An và có quyền phủ quyết, sự kiện này khiến có ít hy vọng về bất kỳ sự
tranh luận xây dựng hay các hành động tích cực.
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Vì thế, tôi mong muốn thông báo Ngài hay rằng tất cả các sự truyền thông
của tôi đến Hội Đồng Bảo An có mục đích lôi kéo sự chú ý của Hội Đồng về tình
hình nghiêm trọng hiện có tại khu vực Đông Nam Á, hậu quả của sự xâm chiếm
của Trung Cộng vào lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa.
Mọi việc tùy thuộc ở Hội Đồng Bảo An và các hội viên của hội đồng hầu
chu toàn các trách nhiệm của mình và để quyết định về những gì sẽ được làm nhằm
cải thiện tình hình đó.
Tôi muốn nhân dịp này để bác bỏ một lần nữa sự tuyên xác vô căn cứ của
Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa trên các vòng cung đảo Hoàng Sa (Paracels) và
Trường Sa (Spratley) và tái khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt
Nam Cộng Hòa trên các quần đảo đó.
Trong khi Việt Nam Cộng Hòa tuân thủ một cách triệt để nguyên tắc giải
quyết sự tranh chấp quốc tế bằng các phương cách hòa bình, Việt Nam phải thực
hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền, nền độc lập và sự vẹn toàn lãnh
thổ của mình.
Xin ông Chủ Tịch một lần nữa tiếp nhận sự tôn kính trân trọng nhất của tôi.
Đã ký: VƯƠNG VĂN BẮC

,
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The Minister of Foreign Affairs of the Republic
of Vietnam presents his compliments to His Excellency, the
Chairman of the Security Council of the United Nations, and
..

has the honour to bring to the attention of the Security
Council the following:
On January 11th 1974, the Minister of Foreign
Affairs of Communist China suddenly and falsely claimed their
sovereignty over the Republic of Vietnam's archipelagos of
Paracels and Spratley.

Immediately on the following day, the

spokesman of the Foreign Ministry of the Republic of Vietnam
rejected the unfounded claim.
Inspite of this, in the last few days, the Communist
Chinese authorities not only refused to withdraw their unreasonable
claim, but even openly violated the territorial sovereignty of the
R::pu blic of Vie tnam by sendin;3 their nationals and boats into the
territorial waters surrounding the islands of Cam-Tuyen (Robert),
Quan-Hoa (Duncan) and Duy-Mong (Drummond) which are parts of the
Re pu blic of Vietnam's Paracels archipelago.

The se pe ople even

la nde d on the above islands, set up huts and displayed Communist
Chinese flags, in blatant violation of the sovereignty and territorial integrity of the Re public of Vietnam.
The Government and people of the Republic of Vietnam
are indignant in the face of these gross violations which they
are determined not to tolerate.
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The fact that the Paracels and Spratley archipelagos
are indivisible parts of the Republic of Vietnam's territory is
evident and undeniable and is based on geographical

and historical

grounds as well as on international law.
Inde ed , from the geogra phi cal point of view, the
Paracels and Spratley archipelagos are much closer to the shores
cl the central part of the Republic of Vietnam than to the shores

of the Chinese Hainan Island.
From the historical point of view, Vi e tnam was the
first country to discover and develop the Paracels archipelago.
According to the historical records known as Dai-Nam Nhat-ThongChi, Emperor

Gia~long

e sta bli shed in 1802 the Hoang-Sa Company

to control and exploit that group of islands, in 1834 under
Emperor Minh-Mang, the Hoang-Sa islands

~ere

recorded for the

first time ever in maps published by the court of Hue, in the
geogra phic monography known as Hoang-Viet Dia-Du.
During the French Co lonial period, the Governor Gene ral
of Indochina, by means of Decr ee No-156/SC of June 15, 1932,
established the Hoang-Sa as an administrative unit within the
provi nce of Thua-Thi en.

This was eventua ll y confirmed by Emperor

Bao-Dai's Ordinance No. 10 of March 30, 1938 .
On May 5, 1939, the Governor Ge neral of Indochina aga in

de lineated the administrative limits of the Hoang-Sa group under
what was known as the "De legation Administrative Du Croissant Et
Dependances" and of the Truong-Sa group under what was known as

'
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the "Delegation Administrative de !'Amphitrite et Dependances".
Under Vietnam's first Republic, the President of the
Republic of July 13, 196 1 issued De cree No-174-NK making the
Hoang-Sa archipelago a part of the: province of Quang-Nam instead
of Thua-Thi en province, and e stablished the village of Dinh-Hai
as part of the district of Hoa-Vang.
Under

Vi~t nam 's

second Republic, the villa ge of

Dinh~Hai

was merged with the villag e of Hoa-Long of the same district of
Hoa-Vang (province of Quang-Nam), by virtue of Decree No-709/BNGjHC
of October 21, 1969 by the Prime Minister.
All those fact s to assert and exercise Vietnamese
sover e ignty over those island were not challenged by any country,
including Communist China.
From the point of vi ew of international law, the head
-

of Vietnam De i egation to the 195 1 San Francisco Peace Conference
on Se ptember 7, 1951 dec l ar ed that Vietnam r ecover ed he r sovereignty
over those archipelagos, after Japan had surrender ed territories it
occupied by forc e of arms during the second world war.

None among

the 51 countri e s participating in that conference rais ed any objection
to this reaffirmation of sovere ignty by Vi etnam.
From th e point of view of realities, Vietname se authorities
have consistently stationed troops and e xercised administrative control
over thos e archipe la go s, and the Vietnam Navy regularly patrols and
supervis e s navi gat ional security in the area.

;
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In view of all the precise fact listed above, the
sudden challenge by Communist China of the Reputlic of Vietnam's
sovereignty over the Paracels archipelago and its violation of
the Republic of Vietnam's sovereignty are unacceptable.

The y

constitute a threat to the peace and security of this region.
The Government and people of the Republic of Vietnam
are determined to defend their sovereignty and their territorial
integrity and reserve the right to take all appropriate measures
to this end.
.!

The Republic of Vietnam considers the situation created
by the above People's Republic of China's action is one whic h is
likely to endanger international peace and security.

Therefore,

the Government of the Republic of Vietnam wishes to request t he
Security Council to take all appropriate measures that the Council
deems necessary to correct the situation.
The Minister of Foreign Affairs of the Republic o:
Vietnam avails himself of this opportunity to express to His excellency,
the Chairman of the Security Council of the United Nations, the assurances of his

h~ghest

consideration.
Signed:

VUONG VAN BAC
Saigon, 16 Ja r.uary 1974

.
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Mr. President,
On beha lf of the Government of the Republic of Vietnam ,
I have the honour to cal l your personal attention and that of the
Se curity Counci l of the United Nations on dangerous acts of war
being pr esently perpetuated by the Peop le's Republic of China
aga in st the Republic of Vi etnam , ~n Vi etnamese t erritory and in
Viet name se t erritorial waters.
Subsequent to its unfound ed c l aim - as publicized on
January 11, 1974 in Peking - of sover eignty on the Vi etname se
archipelago of Hoan g-Sa (a lso known as Paracels, and located betweer.
meridians lll and 113 East, and Parallels 15. 45 and 17.05 North),
the People 's Repub li c of China , on January 17, 1974 and the following
days , s ent an important nava l task-f or ce composed of ll ves sels of
various tonnages, includin g the two missile-ships of the Komar type,
to th e Hoang-Sa area_, abbproximate ly 170 nautical miles off Da-Nang.
Host iliti e s sta rt ed on January 19 , 1974 at 8:29 ~ hours
(local time) after a Chi ne s e landi ng pa rty had opened fire on Vietnamese troops on the island of Quang -Hoa (also known as Dunc~n, 14:42
East, 16.27 North).

-- ·- _!

At the same tim-e , Communist Chinese vess els engaged
Vietnamese vessels stationed in the area, causing heavy casualties
ar:d mater ial damages.
On January 20, 1974 , Communist Chinese warplanes which
overflying the area on previous days, joined the action and
bc~lar~ed Vietnamese positions on the islands of Hoang-Sa (Paracels)
(Robe rt) and Vi nh -Lac (Money).
As of the writing of this l etter, Chines e troops have
la~ded o~ all the islands of the Hoang-Sa archipelago, and the Chinese
~3va l task-force seemed pr epared _to head for the Truong-Sa (Spratley)
The above-me ntion ed events show that the Peo pl e 's Republic
of C~ina is engaging in an aggressio n across inter nationa l borders,
against an inde pende nt and sovereign state , with t he aim of occupyi~g
ar.d a nne xing by force of arms territori e s which are an indivisible
part of the Republic of Vi e tnam. On this point, I wish to refer to
my note verbale of January 16, 1974 in which I detailed undeniable
evid 0~ ce of Vi e tnamese sover e i gnty over the : island presently under
attack by the People's Republic of Ch ina.
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The 9overrunent of the Republic of Vietnam, in bringing -. ·: the above to the attention of the Security Council, once again
reaffirms its faith in the United Nations and its acceptance of
the purposes and principles enunciated in the Charter of the
Organization. It views the aggression by the People's Republic
of China as a serious breach of international peace and security,
threaten in g the independence, sovereignty and territorial integrity
of sma 11 nations everywhere, parti.c.u lar 1y in Asia.
In ac cordance with Article 35, paragraph 2, of the Charter
of the United Nations, th e Government of the Republic of Vietnam
hereby solemnly draws the attention of the Security Council to the
grave situation created by the action of the People's Republic of
China in the Hoang-Sa archipelago area.
I therefore have the honour to request you to convene an
immediate meeting to consider this aggression by the People's Republic .
of China against the Republic of Vietnam in order to take urgent actions
to correct the situation and put an end to the aggression.
For it~ part, the Government of the Republic of Vietnam
accepts in advance the obligations of pacific settlement provided in
the Charter of the Uni fed Nations.
In the meantime, I also request you to kindly have this
letter circulated as an official document of the SeC\.lrity Council to
all state I'i'lembers of the United Nations and to all states maintaining Permane-n t Otservers to the Organization.
\
Acce pt, Y..r. President, the renewed a?surances of my highest _
.,...
consideration.

--

Saigon, January 20, 1974
Signed:
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Mr. Secretary General,
On behalf of the Government of the Republic of Vietnam,
I have the honour to call your personal attenti on and that of the
United Nations on dan gerous acts of war being presently perpetuated
by the Pe opl e 's Republic of China against the Republic of Vietnam,
on Vietname se territory and in Vietnamese territorial wate rs.
Subsequent to its unfound ed claim - as publicized on
January 11, 1974 in Pe king - of sovereignty on the Vi etnamese archipelago of Hoang-Sa (also known as' ·Pa rac e ls, and loc ated between ·
meridi ans 111 and 113 East, and Parallels 15. 45 and '17.05 North),
th e Peopl e 's Re public of China, on January 17, 1974 and the following
days , s ent an important naval task-force compos ed of 11 vessels of
various tonnag es , including two missile-ships of the Koma r type, to
th e Hoang-Sa area , approximately 170 nautibal miles off Da -Nang.
Hostiliti e s start ed on January 19,1974 at 8:29 hours ·
(local ti me ) after a Chinese la nding party had opened fi r e on Vietnam~se troops on the island of Quang-Hoa (also known a s Duncan , 14.42
East, 16.27 North).
At the qame time, Communi st Chinese vesse ls e~gage d
Vi etnamese vessels stationed in the area , causing heavy·~ casual ties
~nd ~aterial damages.
On January 20 , 1974, Communist Chinese warpla ne s which had
been over f l ying the area on previous days, joined the =ction and bomtarded Vi etnamese positions on the islands of Hoang-Sa ( ?aracels)
Cam-Tuyen (Robert) and Vinh-Lac (Money ).
As of the vrriting of this l etter, Chinese t ~ cops have
on a ll the islands of t he Hoang-Sa archipela go, and the Chinese
nava l task - force seemed prepared to head for the Truc ~; -Sa ( Spratley)
ar·::::-,ipe lago.
la~ded

The above - mentioned event s show that the Pev~ l e 's Repu blic
oi Chi na is engaging ·in an ag gr ession ac ross i nte r naticna l borde rs,
aca i nst an inde pendent and sovere ign state, with th e ai~ of occupying
a ~j annexin g by fo r ce of arms territories wh ich are an indivisi bl e part
o ~ the Repub lic of Vi e tnam.
On this point , I wis h to r ~fe r to my no t e
v ~ r ~a l e of Janu ary 16 , 1974 in whi ch I de tail ed unde nia t le evidence of
Vi ~ Lnam e se sovereignty over the island pre s ently und er attack by the
~~ opl e 1 s Re public of China.
In bringing th e above to your attentfun, t he Government of
th~ Re public of Vi etna m once again rea ffi rms its faith in the United
Na~ions and its ac ce ptance of th e purposes and princi~les enunciated
in the Chartt> r of the Or•Ja ni~ation.

.. -

It views the Communist Chinese aggression as a serious breach
of international peace and security, threatening the i ndependence, sov:~
reignty and territorial intP.grity of small nations every~here and part1~
cularly in Asia.
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Therefore, I kindly request that, in accordance with
Article 99 of the Charter of the Unitdd Nations, you draw the
attention of the Secutlty Council to the grave situation created
by the action of the ~ple's Republic of China since January
11, 1974 in the Hoang-Sa (Paraeels) archipelago area.
For its part, the Government of the Republic of Vietnam
accepts in advance the obligations' ·of pacific settlement provided 6n the United Nations Charter.
·
I also r~quest you to kindly have this letter circulated
to all states members of theUnited Nations and all states maintaining
a Permanent Observer to the Orga~ization.
Accept, 11'-tr. Secretary General, the renewed assurances · of
my highest considetation.

Saigon, January 20, 1974

·vuooG

Signed&

VAN BAG·
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The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of
presents its compliments to the Parties to the Act of
the International Conference on Vietnam, si gned in Paris on
March 2nd 1973, and has the hc.nour to draw the particular
a ttention of the parties t0 the grave situ2 t i on whlcb is taking
place on the islands of Faracels, .off the shore of the Republic
of 'vietnam.
J i et n~m

c,n Januury 16tL 1974, in r e ply to a cla im by the
People's fiepublic of China, the Government of t he He pub lic cf
· / ietnam forr.-K1ll y publiched a ~. tatement which clearly !;.bows that
the two gr oups t:.f ishn;:.;s known a s the Paracels a rchipela go and
the Spra t l e·y ~ :::chipelago form o. n i :-1t.egral pa rt of the He pub lic
of Vietnam, not only by geographical propi r,qui ty, but a ls o on
t he basis of a continuous and peaceful d i sp l ay c.f ~ . t.Jt e .3uthCiri ty
duri ng a I on; pcri cd of time. The st ate~ent was to rea f firm the
sovereiguty of t he r{epublic o f Vietnam on the!:e archi pela goes.
1 lC
• o f r-)
•
v111• na Hamec::
l a t e 1y r es or t e d t o
military action, by di spa 't c hi.. -;; sewu·al ...,ar ~L ips tc: t!hc: a1·ea .and
landing t!>Oops on the Paraceh; islands. CL J~· .·! uar y lSth 1974, a t
1n2
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8:29 hours, Chinese troops openec.l fire on t:·.e Vi e-tname se tr oo ps on
:he island of Ouanq-Hoa (also known ati ~. unc a n I !-: la!1d). At the same
time, Communist Chinese ve s r.els engaged 'Ji.:;t narnese vesselc stationed
i. n the area, causlhng heavy casual t ies anc; mate:ri<Jl damages. Cn
J:muary 20th 1974, Communis t Chinese warplane~ whic h had been overflyi ng t he nrea 0n previous days~ joined the action and bombed ~·i et
namese posi tionE on the islands vf Hoang- Sa ( Fattle ), Cam- Tuyen (Hebert)
2 ;:d Vinh-Lan ( Money).
By the Fv'E': ning of January 20t h 1974, Chinese
t roops have landed on all the i slar~ds of. th o Hou nq - Sa archipelago, a
3.::d t he Chinese naval task-force seemed pr epa r eci L.O head for the
Truong -Sa (Spratley ) archiple~g.
I t is clear from these developmE nt s th ~t t he Bovernmen t
of the ~ ~op le's ~epublic of China is deliberately resorting t o the
use c f iorce as a means of acquiri ng te rri tories, which is a gross
·r i cl a ti on < f t he commonly a ccepted pri rK i rlc·c: of t ile Law of Nati or·r: ,
t ~ e Char : er of the United Nations, the ! g ;~ ~me n t to End the W
ar a ~~
? : store Pe ace i n 'Vietnam siqned in Paris c·:: J a ~: uary 27th 1Cl73, and
~h~ Act of the I nternational Conference on Vietnam signed at Pari s
Q !l r-:' .arch 2nd 1973.

the Government of the Republic of Vi etnam wishes to call
: ~e p.1rticular attenti on o f the Patties to r,rticl e 1 of the Paris
Agreement a nd Article 4 of the Act of the Paris International Confer :s nce, which both solbemnly recognize that the territorial integrity of Vtetnam must be strictly respected by all states and especially
ty the sign.a:ories of the final act.

. .. /2
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In view of the seri ousness of the pres en t situa t i on J
t he Gover nment of the He public of 'v'ietne:m appeals t o t he Parties,
i n the interest of peace and stability in tho We stern Parific
area, to take all measures which the Parties deem appropriate
a s pr&vided in Article 7 of t he Act of the InternationAl Con ference on Vietnam.

. i1-·

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of
Vietnam avails itself of this opportunity to renew to the Parties
to the Act of the International Co~ference on Vietnam. the assurances of its highest consideration.

21 January 1974
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PRESS RELEASE

REPUBLIC OF VIET NAM
OFFICE OF THE PERMANENT OBSERVER TO THE UNITED NATIONS
866 UN i1ED t.JATIO NS PLA ZA , SUITE 547-9, NEW YORK, N.Y . 10017 • TEL 688-3850

Com -rlunique is sued by the Fo:·eign i Minister
of ,fhe :Republic of Vietnam dated Jan.l 9. 1974 on
invasion of the Parz.cels and Spratly archipelagos
by the Communist Chinese .
o/o

Subsequent to its preposterous claims on January 11, 1 S74
of sovereignty over the Vietnamese archipelagos of Hoang-Sa
(Paracels) and Truong-Sa (~pratly), Commurist China has sent
naval units to the Hoang-Sa area and lanoed troops on the Ish1.nds of
CaM-Tuyen (Robert), C uang -- Hoa ( F.: uncan) and Duy-Mong (r:.rummond)

The Communist Chinis.: naval task force is composed of
eleven warships of '.'arious types and tonnages, inclufing one
missile-ship of the K omar type
In the face of this 'Y:ilitary a gg ression, and in order to,
defend the te r:dtorial inte g::':'ity an d NatioA1J.l Security of the F epublic
of VietNam, Vietna m ese naval forces stationed in the area su"nmoned
the invaders to leave .
Instead of complying, the Com-:nunist Chin·;; se vessels chose
to engage since January 18, 1 S74 in provocative ·- naneuvers and
attempted to ram. the Vietnamese ships .
This morning, January 19, 1';74 at 1( :ZC hours. a Communist
Chinese escort-ship on the Y. ronstadt type cpened fire on the Vietnamese de3troyer 11 Tran I-<'. hanh Du" I-V -C4 . Vietnamese units
returned fire in self-defense and damaged the Chinese vessel. The
engagements a ; e s ' i 11 g o ing on causing casu ;:: ltie s and material
losses on both sid e!:l .·

-2-

The military actions initiated by Communist China
constitute an overt a.ggres sion a g air..:2t the Republic of Vietnam,
they once again poil}t to the expansionist and imperialistic policy
consistently pursued by C om 'nunist China, as illustrated by its
annexation of Tibet, invasion of Korea and attacks against India .
The

prese~t

ag g re s sion against the Penublic of Vietnam
not only threate~s the sovereignty and security ~f the Republic of
Vietnarn, but constitutes also a da11ger to peace a..nd stability of
Southeast p, sia and the entire world ,
J., s a small nat ion unjustly attacked by big ·nilitary power
the Fenublic of Vietnam appeals to u.ll justice -and peace- loving
nations of the world to resolutely condemn the brutal acts of war
by Communist China against an independent and sovereign nation .
so as to compel Communist Chir.a to imrnediat~· ~ "f :L•. ::; ist f:rom its
dangerous course of action , To allow this braze ~1 aggression to
go unchecked would only encourage the aggressor to perists in its
expansioni::;t nolicies which would threaten the existence of sl
small nations, esoecially in Aoia.

In the co-urse of their history. the Vietnamese oeople had
defeated -:nany fcr c: ign a g gressors , Today, the Government and
People of the Republic of Vietnam are no less determined to
defend the integx·it'f of their natioD.al territory.
Jan'.lary

19, 197 4

•.
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24 January 1974

His Excellency
The Chairman of the Securi ty Council
of the United Nations
Un ited Nations
New York ·
Your Excellency ,
I wish tc refer to my let ter of January 20,
1974 requesti·l·? an :. n ·T :; lt r:eeth19 •)f the United Nations Security
Counci 1 tc cc,nsi::-~ l!r t~:·~ q.:r .:r;; .? th:rGat tc pe =.1ce caesed by the acts

of war

pe.:r~etr2t~d by

the

P~ oplG's Repu b l~c

of China in the area

of the !+.) ang - Sa ( F2racel~) archipP.L1:JO •
. I

tl:at request in the earneEt h~pe that
the Securi t ~r C0u :1ci 1 would ta ke c o:- \~ ; t:ructi V•? 2pproa ch to the
problem and ~dop t ade0uat2 mea~ures to remed y the situ~tio n.

:.v-:.

rp ~d0

However, the Permanent Dele ga te of t he Peop le's
Republic of Chin2 1_: 0 the Un i t~d Nation:::- S:: curi t~' Cc '. .! n d 1 had
subseque nt l y is sued a t~oroughly negative statement, presenting
a distorted version ~f t he facts and cli nging t c tte fa lse claims
of Chi nese sover9ignty over th e Hoa ng- Sa ( P 2 r~ cels) and Truorg-Sa
(S~ratle y) archipelagoes.

Since the Pe ople's Republic of China is a permanent member o! thf> s.-~curity Co1.mcil ·and has vetc power , this .lea ves
little hope for 2ny constructiv~ debate or positive actions .
Therefore, I wi5h to ir,form you that all my communications to ~he Security Co ~n c il are for the purpose of drawing
the attentio n of the Council on 'tlte 9rave situation existin g in
the Soutr.east As ia re qi on .s s a re sult of China 's en croachme nt on
t he Re publ ic of Vi etna m's te rri tory .
It belongs to the Securi t:.r Ccu:, dl a nd i t s r.1embers

tc fulfill their res ponsibi lities and t o
done to correct that dtuation.

deci d~

en

~ h at

i s to be
.I

I wish to avail myself of this opportunity to
reject once more the unfounded ciaim of the Peo ple's Re public of
China over the Hoang- Sa ( Pa racels) and Truong-Sa (Spratley) archipelagoes ana to r eaff irm the indisputable sovereign ty of the Republic of Vietnam over the isl ands.
.I
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vfui le the Republic of Vietnam is profoundly
attached to the principl a of settling ~nternational dispute
by peaceful means, it has to take all necessa r y met~~ures to
defend its sovereignty , inde pende nce and territorial integrity.
Ac ccpi..y Your Excelle ncy , the rene ,Ned assurancws
of my highest consideratio n.

Sign ed :

VUONG VAN BAC
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