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Ai bán đứng Hoàng Sa và Trường Sa cho 

Trung cộng? 
 

Nguyễn Quang Duy 

 

Nhân Tổng Thống Nga Putin tuyên bố ủng hộ Trung cộng về vụ 

kiện Biển Đông, xin mời các bạn xem tài liệu của bọn cộng sàn Bắc 

Việt bán nước ủng hộ lập trường Liên Xô cho Trung Cộng chiếm 

đóng Trường Sa và Hoàng Sa: "Nhật phải công nhận chủ quyền của 

Nhân dân Trung Hoa trên đất Mãn Châu, trên các đảo Đài Loan, các 

đảo Bành Hồ, TÂY SA, NAM SA, và các quần đảo trước đây đã bị 

phát xít Nhật chiếm đóng"  

Nguồn http://baochi.nlv.gov.vn/baochi?a=d&d=WNyf19510910.2.2 

TÂY SA và NAM SA chính là Hoàng Sa và Trường Sa. 

 

Ngược lại Quốc gia Việt Nam tiền thân Việt Nam Cộng Hòa đã gởi 

1 phái đoàn tham dự Hội nghị San Francisco tuyên bố chủ quyền. 

Xin mời xem bài "Hội nghị San Francisco với vấn đề chủ quyền của 

Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa" của PHẠM 

NGỌC BẢO LIÊM - Tạp chí Xưa và Nay Số 360 trích dẫn dưới 

đây: 

  

"Theo lời mời của Chính phủ Hoa Kỳ, với tư cách là thành viên của 

khối Liên hiệp Pháp, Thủ tướng Quốc gia Việt Nam Trần Văn Hữu 

đã tham dự Hội nghị. Ngày 7-9-1951, phát biểu tại Hội nghị, trưởng 

phái đoàn Quốc gia Việt Nam, Thủ tướng Trần Văn Hữu nêu rõ: 

“Chúng tôi cũng sẽ trình bày ngay đây những quan điểm mà chúng 

tôi yêu cầu Hội nghị ghi nhận (chứng nhận)…”. Về vấn đề chủ 

quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tuyên bố của phái 

đoàn Việt Nam khẳng định: “Và cũng vì cần phải thành thật lợi 

dụng tất cả mọi cơ hội để dập tắt những mầm mống các tranh chấp 

sau này, chúng tôi xác nhận chủ quyền đã có từ lâu đời của Việt 

Nam trên quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa”. 

 

Lời xác nhận chủ quyền đó của phái đoàn Việt Nam không hề gây 

ra một phản ứng chống đối hoặc yêu sách nào của 51 quốc gia tham 

dự Hội nghị. 

http://baochi.nlv.gov.vn/baochi?a=d&d=WNyf19510910.2.2
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Về nội dung, Hiệp ước Hòa bình với Nhật Bản được ký kết tại San 

Francisco ngày 8-9-1951 quy định Nhật Bản phải rút lui khỏi những 

nơi mà nước này đã dùng vũ lực để chiếm đóng trong Thế chiến 

hai. Riêng đối với quần đảo Trường Sa (Spratly Islands) và quần 

đảo Hoàng Sa (Paracel Islands), Điều 2 – khoản (f) của Hiệp ước 

quy định: “Nhật Bản từ bỏ tất cả quyền, danh nghĩa và đòi hỏi với 

quần đảo Trường Sa (Spratly Islands) và quần đảo Hoàng Sa 

(Paracel Islands)”. 

 

Hiệp ước quy định Nhật Bản từ bỏ tất cả quyền, danh nghĩa và đòi 

hỏi đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa mà không 

nói rõ lực lượng hay chính quyền nào sẽ tiếp nhận chủ quyền của 

hai quần đảo này đã gây ra những ngộ nhận. Sự thiếu rõ ràng ấy của 

Hiệp ước San Francisco đã bị những quốc gia sau này tranh chấp 

chủ quyền với Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo 

Trường Sa khai thác, lấy làm cớ để cho rằng phải “trao trả” lại hai 

quần đảo trên cho họ. 

 

Đối với Trung Quốc – nước không tham dự hội nghị San Francisco 

– thì Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không đưa ra tuyên bố phản 

đối nào tại Hội nghị San Francisco vì không tham dự Hội nghị. Tuy 

nhiên, ngày 15-8-1951, Ngoại trưởng Chu Ân Lai lên tiếng về bản 

dự thảo Hiệp ước Hòa bình với Nhật Bản do Mỹ – Anh soạn thảo. 

 

Đòi hỏi cho quyền lợi của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong Hội 

nghị San Francisco đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường 

Sa được phái đoàn Liên Xô nêu lên trong phiên họp khoáng đại 

ngày 5-9-1951 của Hội nghị. Phát biểu trong phiên họp này, Andrei 

A. Gromyko – Ngoại trưởng Liên Xô – đã đưa ra đề nghị gồm 13 

khoản tu chính để định hướng cho việc ký kết hòa ước thực sự với 

Nhật Bản. Trong đó có khoản tu chính liên quan đến việc “Nhật 

nhìn nhận chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đối với 

đảo Hoàng Sa và những đảo xa hơn nữa dưới phía Nam”. Với 48 

phiếu chống và 3 phiếu thuận, Hội nghị đã bác bỏ yêu cầu này của 

phái đoàn Liên Xô. 
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Điều 2 của Hiệp ước Hòa bình với Nhật Bản có hiệu lực đã tái lập 

sự toàn vẹn lãnh thổ cho những quốc gia bị quân Nhật chiếm đóng 

trong Thế chiến hai. Do đó, việc Nhật Bản tuyên bố từ bỏ tất cả các 

quyền, danh nghĩa và đòi hỏi đối với quần đảo Hoàng Sa và quần 

đảo Trường Sa cũng có nghĩa là Nhật Bản trả lại chủ quyền của hai 

quần đảo mà nước này chiếm đóng trong giai đoạn 1939-1946 cho 

Việt Nam. Chủ quyền đối với hai quần đảo này do vậy hiển nhiên 

thuộc về Việt Nam. 

 

Dựa trên những tư liệu đã được công bố, có thể khẳng định rằng 

(muộn nhất) từ thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XIX, quần đảo Hoàng Sa 

và quần đảo Trường Sa đã thuộc chủ quyền Việt Nam. Đến cuối thế 

kỷ XIX, những Hòa ước ký kết giữa Việt Nam với Pháp đã quy 

định rằng chính quyền Pháp ở Đông Dương thay mặt Việt Nam gìn 

giữ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo đó. Đồng thời, 

Chính quyền Đông Dương cũng đã thi hành mọi biện pháp để 

khẳng định sự chiếm hữu cũng như các biện pháp quản lý hành 

chính đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. 

 

Đến giữa thế kỷ XX, tuy quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường 

Sa bị quân đội Nhật Bản tạm thời chiếm đóng từ năm 1939 đến năm 

1946 nhưng với Hòa ước San Francisco (9-1951), Chính phủ 

Nhật  Bản đã chính thức tuyên bố từ bỏ mọi quyền, danh nghĩa và 

đòi hỏi đối với hai quần đảo này. Do đó, Việt Nam tất nhiên đã khôi 

phục lại được chủ quyền vốn có của mình đối với hai quần đảo đó. 

 

Giá trị pháp lý về tuyên bố chủ quyền của Việt Nam đối với quần 

đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa trong Hội nghị San Francisco 

không những được khẳng định đối với các quốc gia tham dự Hội 

nghị mà còn đối với những quốc gia cũng như chính quyền không 

tham dự Hội nghị bởi những ràng buộc của Tuyên cáo Cairo(15) và 

Tuyên bố Potsdam(16). Việc khẳng định chủ quyền của Việt Nam 

đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa trong Hội nghị 

San Francisco là sự tái lập/tái khẳng định một tình thế đã có từ 

trước. Thêm nữa, Hội nghị Geneve năm 1954 bàn về việc chấm dứt 

chiến tranh ở Đông Dương với sự tham gia của những quốc gia 

không có mặt tại Hội nghị San Francisco cũng đã tuyên bố cam kết 
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tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam(17). 

 

Một vài nhận định 

 

Việc quốc gia Việt Nam dưới sự bảo trợ của Pháp, tham gia Hội 

nghị San Francisco (9-1951) và tuyên bố chủ quyền đối với quần 

đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là sự kiện có ý nghĩa quan 

trọng trong chuỗi các sự kiện minh chứng cho sự xác lập chủ quyền 

từ sớm (về pháp lý cũng như sự chiếm hữu một cách hòa bình trên 

thực tế) đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của 

Việt Nam. 

 

Tuyên bố của phái đoàn Quốc gia Việt Nam trong hội nghị San 

Francisco về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này là 

cơ sở pháp lý quan trọng để Việt Nam tiếp tục đưa vấn đề tranh 

chấp ở quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa hiện nay ra các 

hội nghị, diễn đàn quốc tế. 51 nước tham dự Hội nghị San Francisco 

thừa nhận tuyên bố của Việt Nam cũng chính là sự công nhận của 

quốc tế về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và 

quần đảo Trường Sa. Sự thừa nhận này sẽ làm yếu đi luận điểm 

cũng như thái độ muốn giải quyết những tranh chấp ở Biển Đông 

hiện nay thông qua đàm phán song phương. Ghi nhận tầm quan 

trọng của Hội nghị San Francisco đối với việc thiết lập hệ thống các 

quan hệ quốc tế mới sau Thế chiến hai ở khu vực châu Á-Thái Bình 

Dương cũng chính là sự thừa nhận có tính pháp lý tuyên bố về chủ 

quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo 

Trường Sa. Trong xu hướng “hòa hợp” hiện nay, việc làm có ý 

nghĩa là toàn thể dân tộc Việt Nam tập hợp dưới cùng một ngọn cờ 

đoàn kết, và chỉ có như vậy mới tạo ra được sức mạnh đủ để giữ gìn 

và đấu tranh cho sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 

 

 

 

 

 

 

… TUYÊN BỐ CỦA PHÁI ĐOÀN QUỐC GIA VIỆT NAM 
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TRONG HỘI NGHỊ SAN FRANCISCO VỀ CHỦ QUYỀN VIỆT 

NAM ĐỐI VỚI HAI QUẦN ĐẢO NÀY LÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ 

QUAN TRỌNG ĐỂ VIỆT NAM TIẾP TỤC ĐƯA VẤN ĐỀ 

TRANH CHẤP Ở QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ QUẦN ĐẢO 

TRƯỜNG SA HIỆN NAY RA CÁC HỘI NGHỊ, DIỄN ĐÀN 

QUỐC TẾ… 

 

Nguyễn Quang Duy  

7/09/2016 

Melbourne Úc Đại Lợi 
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