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Lời Ngỏ

Lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại của cả hai
nước, Việt Nam Cộng Hòa và Cộng Hòa Nhân
Dân Trung Hoa tham dự vào một cuộc đụng
độ hải quân trên một lãnh thổ xa xôi ở Biển
Đông. Lãnh thổ ngoài khơi đó, cả hai nước
đều tuyên bố chủ quyền vì khả năng dự trữ
dầu mỏ và vị trí chiến lược, là một nhóm lớn
các đảo san hô và rạn san hô thấp gọi là quần
đảo Hoàng Sa, 300 km về phía đông của Đà
Nẵng. Cuộc đụng độ hải quân diễn ra, khoảng
10:30 sáng Thứ Bảy, ngày 19 tháng 1 năm
1974 (27 tháng 12 năm Âm Lịch 1973 {Quý
Sửu}), ở phần biển nông cạn của quần đảo
Hoàng Sa, giữa một số tàu chiến từ cả hai
quốc gia. Lực lượng Hải Quân Việt Nam Cộng
Hòa gồm một Khu Trục Hạm, hai Tuần Dương
Hạm, và một Hộ Tống Hạm dưới sự chỉ huy
của Hải Quân Đại Tá Hà Văn Ngạc, thân phụ
tôi, người đã qua đời vào năm 1999.

Trước khi đột ngột từ trần khoảng 10:30 sáng
Thứ Sáu, ngày 12 tháng 2 năm 1999 (27
tháng 12 năm Âm Lịch 1998 {Mậu Dần}), thân
phụ tôi đã hoàn thành ba tác phẩm Việt Ngữ.
Tác phẩm đầu tiên đưa ra một lịch sử ngắn
gọn về quần đảo Hoàng Sa là một phần của
Việt Nam trong thế kỷ 19, sau đó của Pháp, và
trước Thế Chiến thứ II của Nhật Bản (tài liệu
tham khảo 1). Riêng tác phẩm thứ hai và thứ
ba lần đầu tiên tường thuật cặn kẽ các yếu tố
xác định (tài liệu tham khảo 2) dẫn đến cuộc
đụng độ hải quân được gọi là Trận Hải Chiến
Hoàng Sa (tài liệu tham khảo 3).
Bởi vì sự ra đi đột ngột của thân phụ tôi trùng
hợp quá chính xác với kỷ niệm 25 năm Trận
Hải Chiến Hoàng Sa, tôi tin chắc rằng số phận
đã đưa ông đến quần đảo Hoàng Sa vào
tháng Giêng năm 1974, do đó giành cho ông
một trang đặc biệt trong lịch sử Việt Nam và
lịch sử của Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa. Điều
này đã thúc đẩy tôi phiên dịch tất cả ba tác

Prologue

For the first time in the modern history of both
nations, the Republic of Vietnam and the
People's Republic of China engaged in a naval
skirmish over a faraway territory in the East
Sea. That offshore territory, which was
claimed by both countries because of its
potentially oil-rich reserve and strategic
location, is a large group of low coral islands
and reefs called the Paracel Islands, 300 km
east of Ðà Nẵng. The naval skirmish, which
took place around 10:30 on Saturday morning,
January 19, 1974 (27 December in the lunar
year of 1973 {year of the Buffalo}), in the
shallow part of the Paracel Islands, involved a
number of warships from both nations. The
Republic of Vietnam naval force consisted of a
destroyer (Radar Picket Destroyer Escort
DER), two cruisers (Coast Guard High
Endurance Cutter WHEC), and an escort
(MineSweeper Frigate MSF) under the
command of Navy Captain Hà Văn Ngạc, my
father, who passed away in 1999.
Prior to his untimely passing around 10:30 on
Friday morning, February 12, 1999 (27
December in the lunar year of 1998 {year of
the Tiger}), my father had completed three
Vietnamese written works. The first gives a
brief history of the Paracel Islands that were
part of Vietnam in the early 19th century, then
of French Indochina prior to World War II,
when they were occupied by the Japanese
(Reference 1). The second and third
respectively give a first-hand gripping account
of the determining factors (Reference 2)
leading to the naval skirmish called the Naval
Battle for the Paracels (Reference 3).
Because my father's sudden passing coincides
so precisely with the 25th anniversary of the
Naval Battle for the Paracels, I firmly believe
that destiny brought my father to the Paracel
Islands in January 1974, thus earning him a
special place in Vietnamese history and the
history of the Republic of Vietnam Navy. This
has motivated me to translate all of his
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phẩm Việt Ngữ sang Anh Ngữ với mục đích giữ
gìn kỷ niệm và làm cho có sẵn những hồi ký
của một sĩ quan suốt đời binh nghiệp hải quân
chỉ huy Trận Hải Chiến Hoàng Sa.

Vietnamese written works into English for the
purpose of preserving the memory and making
available the recollections of a career naval
officer in command of the Naval Battle for the
Paracels.
Bản dịch Anh Ngữ sau đây là để tưởng nhớ The following English translation is dedicated
tới:
to
Thân phụ tôi, người với hai mươi năm binh
nghiệp hải quân đã tự hào phục vụ đất nước
của mình, Việt Nam Cộng Hòa, từ tháng 5,
1955 cho đến 30 tháng 4, 1975.

The loving memory of my father, a twentyyear career Navy man who proudly served his
country, the Republic of Vietnam, from May
1955 to April 30, 1975.

Các lực lượng Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa đã The Republic of Vietnam naval forces for
ngăn chận sự xâm lược của Trung Quốc và deterring Chinese & Vietnamese Communist
Cộng Sản Việt Nam, đồng thời duy trì sự tự do aggression and maintaining freedom of the
của vùng Biển Đông.
East Sea.
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa với lòng yêu The men and women of the Republic of
nước, tinh thần huynh đệ chi binh, và với niềm Vietnam
armed
forces
for
their
professionalism, patriotism and pride in the
tự hào chiến đấu cho tự do.
service of freedom.
Các sĩ quan và thủy thủ Hải Quân Việt Nam
Cộng Hòa sau đây đã theo lệnh của thân phụ
tôi hy sinh để bảo vệ lãnh thổ mà ông cha ta
đã tuyên bố qua nhiều thế kỷ (tài liệu tham
khảo 6):

The memory of the following officers and
enlisted personnel of the Republic of Vietnam
Navy who under my father's command laid
down their lives to defend the territory that
our forefathers had claimed for many
centuries (Reference 6):

HQ Trần Khánh Dư (Khu Trục Hạm 4):

HQ Trần Khánh Dư (Radar Picket Destroyer
Escort DER 4):

HQ Thiếu Úy Nguyễn Phúc Xá, Trưởng Khẩu
đại bác 76 ly 2
Hạ Sĩ Nhất Vận Chuyển Bùi Quốc Danh, Xạ
Thủ
Biệt Hải Nguyễn Văn Vượng, Xung Phong Tiếp
Đạn
HQ Trần Bình Trọng (Tuần Dương Hạm 5):

Ensign Nguyễn Phúc Xá, 76 mm Gunnery
Officer
Ship’s Serviceman Petty Officer Second Class
Nguyễn Thành Danh, Gunner’s Mate
Coastal Security Service – Sea Commando
Nguyễn Văn Vượng, Ammunition Carrier
HQ Trần Bình Trọng (Coast Guard High
Endurance Cutter WHEC 5):
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HQ Trung Úy Nguyễn Văn Đồng, Trưởng Khẩu
127 ly
Thượng Sĩ Nhất Điện Tử Nguyễn Phú Hảo
Trung Sĩ Nhất Trọng Pháo Vũ Đình Quang

Lieutenant Junior Grade Nguyễn Văn Đồng,
127 mm Gunnery Officer
Electronics Technician Master Chief Petty
Officer Nguyễn Phú Hảo
Gunner’s Mate Chief Petty Officer Vũ Đình
Quang

HQ Lý Thường Kiệt (Tuần Dương Hạm 16):

HQ Lý Thường Kiệt (Coast Guard High
Endurance Cutter WHEC 16):

Trung Sĩ Điện Khí Trần Văn Xuân, Hầm Máy

Electrician’s Mate Petty Officer First Class Trần
Văn Xuân, Engine Room
StorekeeperPetty Officer Third Class Nguyễn
Văn Duyên

Hạ Sĩ Quản Kho Nguyễn Văn Duyên

HQ Nhật Tảo (Hộ Tống Hạm 10):

HQ Nhật Tảo (MineSweeper Frigate MSF 10):

HQ Thiếu Tá Ngụy Văn Thà, Hạm Trưởng

Lieutenant Commander Ngụy Văn Thà,
Commanding Officer
Lieutenant Nguyễn Thành Trí, Executive
Officer
Lieutenant Junior Grade Vũ Văn Bang, 3rd
officer, Combat Information Center
Lieutenant Junior Grade Phạm Văn Đồng, 76
mm Gunnery Officer
Lieutenant Junior Grade Huỳnh Duy Thạch
{Merchant Marine}, Engineering Officer
Lieutenant Junior Grade Ngô Chí Thành,

HQ Đại Úy Nguyễn Thành Trí, Hạm Phó
HQ Trung Úy Vũ Văn Bang, Sĩ Quan Đệ Tam,
Trung Tâm Chiến Báo
HQ Trung Úy Phạm Văn Đồng, Trưởng Khẩu
đại bác 76 ly 2
HQ Trung Úy Cơ Khí Hàng Hải Thương Thuyền
Huỳnh Duy Thạch, Cơ Khí Trưởng
HQ Trung Úy Cơ Khí Ngô Chí Thành, Hầm Máy
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HQ Thiếu Úy Vũ Đình Huân, Sĩ Quan Phụ Tá
Trưởng Phiên
Thượng Sĩ Nhất Trọng Pháo Nguyễn Hồng
Châu, Quản Nội Trưởng
Thượng Sĩ Nhất Điện Khí Võ Thế Kiệt
Thượng Sĩ Nhất Cơ Khí Phan Tấn Liêng

Engine Room
Ensign Vũ Đình Huân, Assistant Officer of the
Watch
Gunner’s Mate Master Chief Petty Officer
Nguyễn Hồng Châu, Command Senior Chief
Electrician’s Mate Master Chief Petty Officer Võ
Thế Kiệt
Machinist’s Mate Master Chief Petty Officer
Phan Tấn Liêng

Thượng Sĩ Vận Chuyển Hoàng Ngọc Lễ, Nhiệm
sở Đài Chỉ Huy

Ship’s Serviceman Senior Chief Petty Officer
Hoàng Ngọc Lễ, Quartermaster of the Watch

Trung Sĩ Nhất Vô Tuyến Phan Tiến Chung

Mass Communication Specialist Chief Petty
Officer Phan Tiến Chung
Personnel Specialist Chief Petty Officer Trần
Văn Đảm
Legalman Chief Petty Officer Vương Thương

Trung Sĩ Nhất Bí Thư Trần Văn Đảm
Trung Sĩ Nhất Giám Lộ Vương Thương
Trung Sĩ Cơ Khí Trần Văn Ba

Machinist’s Mate Petty Officer First Class Trần
Văn Ba
Trung Sĩ Vận Chuyển Phạm Ngọc Đa
Ship’s Serviceman Petty Officer First Class
Phạm Ngọc Đa
Trung Sĩ Thám Xuất Lê Anh Dũng, Trung Tâm Cryptologic Technician Petty Officer First Class
Chiến Báo
Lê Anh Dũng, Combat Information Center
Trung Sĩ Điện Khí Lai Viết Luận
Electrician’s Mate Petty Officer First Class Lai
Viết Luận
Trung Sĩ Trọng Pháo Võ Văn Nam, Xạ Thủ đại Gunner’s Mate Petty Officer First Class Võ Văn
bác 76 ly 2
Nam, 76 mm naval gun
Trung Sĩ Giám Lộ Nguyễn Văn Ơn
Legalman Petty Officer First Class Nguyễn Văn
Ơn
Machinist’s Mate Petty Officer First Class Phạm
Trung Sĩ Cơ Khí Phạm Văn Quý
Văn Quý
Gunner’s Mate Petty Officer First Class Huỳnh
Trung Sĩ Trọng Pháo Huỳnh Kim Sang
Kim Sang
Machinist’s Mate Petty Officer First Class
Trung Sĩ Cơ Khí Nguyễn Tấn Sĩ
Nguyễn Tấn Sĩ
Ship’s Serviceman Petty Officer First Class Ngô
Trung Sĩ Vận Chuyển Ngô Tấn Sơn
Tấn Sơn
Electronics Technician Petty Officer First Class
Trung Sĩ Điện Tử Trần Văn Thọ
Trần Văn Thọ
Trung Sĩ Trọng Pháo Nguyễn Thành Trọng, Xạ Gunner’s Mate Petty Officer First Class Nguyễn
Thủ bích kích pháo 81 ly, Hạ Sĩ Quan Phòng 4 Thành Trọng, 81 mm naval gun
Ngành Trọng Pháo
Storekeeper Petty Officer First Class Nguyễn
Trung Sĩ Quản Kho Nguyễn Văn Tuấn
Văn Tuấn
Trung Sĩ Trọng Pháo Nguyễn Vĩnh Xuân, Xạ Gunner’s Mate Petty Officer First Class Nguyễn
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Thủ đại bác 20 ly
Trung Sĩ Điện Tử Nguyễn Quang Xuân

Vĩnh Xuân, 20 mm naval gun
Electronics Technician Petty Officer First Class
Nguyễn Quang Xuân
Hạ Sĩ Nhất Điện Khí Trần Văn Định
Electrician’s Mate Petty Officer Second Class
Trần Văn Định
Hạ Sĩ Nhất Cơ Khí Đinh Hoàng Mai
Machinist’s Mate Petty Officer Second Class
Đinh Hoàng Mai
Hạ Sĩ Nhất Trọng Pháo Nguyễn Quang Mến
Gunner’s Mate Petty Officer Second Class
Nguyễn Quang Mến
Machinist’s Mate Petty Officer Second Class
Hạ Sĩ Nhất Cơ Khí Trần Văn Mộng
Trần Văn Mộng
Hạ Sĩ Nhất Vận Chuyển Ngô Văn Sáu, Xạ Thủ Ship’s Serviceman Petty Officer Second Class
Ngô Văn Sáu, 81 mm naval gun
bích kích pháo 81 ly
Hạ Sĩ Nhất Vận Chuyển Lê Văn Tây, Xạ Thủ Ship’s Serviceman Petty Officer Second Class
Lê Văn Tây, 81 mm and 20 mm naval guns
bích kích pháo 81 ly và đại bác 20 ly
Ship’s Serviceman Petty Officer Second Class
Hạ Sĩ Nhất Vận Chuyển Lương Thanh Thú
Lương Thanh Thú
Hạ Sĩ Cơ Khí Phạm Văn Ba
Hạ Sĩ Cơ Khí Trần Văn Bây
Hạ Sĩ Giám Lộ Nguyễn Xuân Cường
Hạ Sĩ Điện Khí Trần Văn Cường
Hạ Sĩ Vận Chuyển Trương Hồng Đào
Hạ Sĩ Cơ Khí Nguyễn Văn Đông
Hạ Sĩ Điện Khí Nguyễn Ngọc Hòa
Hạ Sĩ Giám Lộ Nguyễn Văn Hoàng
Hạ Sĩ Trọng Pháo Phan Văn Hùng, Xạ Thủ đại
bác 76 ly 2
Hạ Sĩ Trọng Pháo Nguyễn Văn Lợi
Hạ Sĩ Phòng Tai Nguyễn Văn Phương
Hạ Sĩ Trọng Pháo Nguyễn Văn Thân
Hạ Sĩ Phòng Tai Trần Văn Thêm
Hạ Sĩ Phòng Tai Phan Văn Thép
Hạ Sĩ Vận Chuyển Huỳnh Công Trứ, Xạ thủ đại
bác 76 ly 2

Machinist’s Mate Petty Officer Third Class
Phạm Văn Ba
Machinist’s Mate Petty Officer Third Class Trần
Văn Bây
Legalman Petty Officer Third Class Nguyễn
Xuân Cường
Electrician’s Mate Petty Officer Third Class
Trần Văn Cường
Ship’s Serviceman Petty Officer Third Class
Trương Hồng Đào
Machinist’s Mate Petty Officer Third Class
Nguyễn Văn Đông
Electrician’s Mate Petty Officer Third Class
Nguyễn Ngọc Hòa
Legalman Petty Officer Third Class Nguyễn
Văn Hoàng
Gunner’s Mate Petty Officer Third Class Phan
Văn Hùng, 76 mm naval gun
Gunner’s Mate Petty Officer Third Class
Nguyễn Văn Lợi
Fire Controlman Petty Officer Third Class
Nguyễn Văn Phương
Gunner’s Mate Petty Officer Third Class
Nguyễn Văn Thân
Fire Controlman Petty Officer Third Class Trần
Văn Thêm
Fire Controlman Petty Officer Third Class Phan
Văn Thép
Ship’s Serviceman Petty Officer Third Class
Huỳnh Công Trứ, 76 mm naval gun

Ðại Tá Hà Văn Ngạc, Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa - Captain Hà Văn Ngạc, Republic of Vietnam Navy

5/130

Trận Hải Chiến Hoàng Sa 1974/The 1974 Naval Battle for The Paracels against The People’s Republic of China Navy in The East Sea

Hạ Sĩ Nhất Cơ Khí Đinh Hoàng Mai (tài liệu Machinist’s Mate Petty Officer Second Class
tham khảo 4), HQ Nhật Tảo (Hộ Tống Hạm Ðinh Hoàng Mai (Reference 4), Machinist'
10), Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa
Mate, HQ Nhật Tảo (MSF 10), Republic of
Vietnam Navy

Hạ Sĩ Nhất Vận Chuyển Lê Văn Tây (tài liệu Ship’s Serviceman Petty Officer Second Class
tham khảo 4), HQ Nhật Tảo (Hộ Tống Hạm Lê Văn Tây (Reference 4), HQ Nhật Tảo (MSF
10), Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa
10), Republic of Vietnam Navy
Thủy Thủ Nhất Trọng Pháo Nguyễn Văn Đức,
Xạ Thủ đại bác 76 ly 2
Thủy Thủ Nhất Thám Xuất Phạm Văn Lèo
Thủy Thủ Nhất Cơ Khí Dương Văn Lợi
Thủy Thủ Nhất Trọng Pháo Nguyễn Văn Nghiã
Thủy Thủ Nhất Trọng Pháo Thi Văn Sinh
Thủy Thủ Nhất Phòng Tai Nguyễn Hữu
Phương
Thủy Thủ Nhất Trọng Pháo Lý Phùng Quí
Thủy Thủ Nhất Vô Tuyến Phạm Văn Thu
Thủy Thủ Nhất Điện Tử Đinh Văn Thục

Gunner’s Mate Seaman Nguyễn Văn Đức, 76
mm naval gun
Cryptologic Technician Seaman Phạm Văn Lèo
Machinist’s Mate Seaman Dương Văn Lợi
Gunner’s Mate Seaman Nguyễn Văn Nghiã
Gunner’s Mate Seaman Thi Văn Sinh
Fire Controlman Seaman Nguyễn Hữu Phương
Gunner’s Mate Seaman Lý Phùng Quí
Mass Communication Specialist Seaman Phạm
Văn Thu
Electronics Technician Seaman Đinh Văn Thục
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Thủy Thủ Nhất Cơ Khí Châu Tùy Tuấn

Machinist’s Mate Seaman Châu Tùy Tuấn

Thủy Thủ Vận Chuyển Nguyễn Văn Lai

Ship’s Serviceman Seaman Apprentice Nguyễn
Văn Lai
Electronics Technician Seaman Apprentice
Thanh, 20 mm naval gun
Republic of Vietnam Navy SEALs:
Lieutenant Junior Grade Lê Văn Đơn
Senior Chief Petty Officer Đinh Hữu Từ
Petty Officer Third Class Đỗ Văn Long
Seaman Nguyễn Văn Tiến
and 26 MIA’s (Reference 5)

Thủy Thủ Điện Tử Thanh (Bí Thư ?), Phụ Xạ
Thủ đại bác 20 ly
Liên Đoàn Người Nhái:
Trung Uý Lê Văn Đơn, Trưởng Toán Đổ Bộ
Thượng Sĩ Đinh Hữu Từ
Hạ Sĩ Đỗ Văn Long
Nguyễn Văn Tiến
và 26 mất tích (tài liệu tham khảo 5)
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Những Diễn Biến Đưa
Tới Trận Hải Chiến
Hoàng Sa

Events Leading To The
1974 Naval Battle for the
Paracels between the
Navies of the Republic of
Vietnam and the
People's Republic of
China

Sự tranh chấp về chủ quyền của các đảo
Hoàng Sa và Trường Sa đã được các sử gia và
các nhà nghiên cứu về thềm lục địa trình bày
rất nhiều. Gần đây nhứt là trong cuốn "Địa Lý
Biển Đông" của Hải Quân Trung Tá Vũ Hữu
San, một công trình nghiên cứu tỉ mỉ, đã sưu
tập những tài liệu để chứng minh chủ quyền
Việt Nam không những về các hoạt động để
xác nhận chủ quyền của quốc gia mà còn
phân tích tỉ mỉ về các dữ kiện điạ chất, thảo
mộc, và khí tượng để minh xác là những hải
đảo trong vùng Hoàng Trường Sa đã được tổ
tiên chúng ta đặt chân tới đặt bia miếu và
trong quá khứ gần đây Việt Nam Cộng Hòa đã
tiếp tục tham dự các hoạt động khí tượng trên
bình diện quốc tế.

The issue of sovereignty over the Paracel and
Spratly Islands in the East Sea has been
excessively expounded by many historians and
continental shelf researchers. Most recently, in
his elaborate book of history (Reference 3),
former Republic of Vietnam Navy Commander
Vũ Hữu San cited numerous documents that
validate Vietnam's sovereignty through a
detailed analysis of flora, geological and
meteorological data. The data confirm that our
ancestors set foot to the Paracel and Spratly
Islands, setting up a stele bearing a
Vietnamese inscription. And prior to April 30,
1975, the Republic of Vietnam did participate
in meteorological activities internationally.

Cựu Trung Tá Vũ Hữu San, Hải Quân Việt Nam
Cộng Hòa (San Clemente, California, USA) – Commander Vũ Hữu San, Republic of Vietnam
Former Commander Vũ Hữu San, Republic of Navy (Reference 7)
Vietnam Navy (San Clemente, California, USA)
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Bia Chủ Quyền Việt Nam Cộng Hòa trên Đảo
Pattle (Reference 2)

Khi chính phủ bảo hộ Đông Dương của người
Pháp vào năm 1933 đã ra nghị định sát nhập
hành chánh các quần đảo Hoàng Sa và
Trường Sa vào các tỉnh ven biển thì chỉ có duy
nhứt Nhật Bản phản kháng mà thôi và cũng
chỉ phản kháng lấy lệ và người Pháp vẫn tiếp
tục thi hành nghị định đã ban bố trong công
báo Pháp. Ngay cả người Anh, những nhà
hàng hải của họ đã khám phá thấy các đảo
vùng Trường Sa nhưng khi Việt Nam, Pháp, và
Tây Ban Nha ký hiệp ước bảo hộ vào năm
1862 thì họ đã không có phản ứng gì.

Bản Đồ Tây Phương năm 1817 cho thấy Quần
Đảo Hoàng Sa thuộc về Việt Nam
{http://bp0.blogger.com/_NEnBLhxqVCk/R4zn
_kl0x6I/AAAAAAAAAO8/dYh1dcrwsz0/s1600h/map,+john+thompson.jpg}

The Paracels and Spratlys in the East Sea
(Reference 1)
In 1933 when the government of the
federation
of
French
colonies
and
protectorates in Indochina decided to integrate
administratively the Paracel and Spratly
Islands into Vietnam's coastal provinces, Japan
was the only country protesting and the
protest was merely perfunctory. As a result,
the French colonial authorities proceeded with
their decision that had been promulgated in
the French press. Even the British mariners
who had discovered the Spratly Islands did not
have any reaction when they learned that
Vietnam, France, and Spain signed a
protectorate treaty in 1862.

1780 Map of Vietnam and Paracel Islands
{http://www.paracelspratly.com/home/index.p
hp?option=com_content&task=view&id=48&It
emid=80}
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Đảo Itu Aba, Loaita, và Spratly thuộc Quần
Đảo Trường Sa (Reference 1)
Sự chiếm đóng quân sự của Đài Loan trên đảo
Thái Bình, của Phi Luật Tân trên đảo Loại Ta,
của Trung Hoa Dân Quốc trên đảo Phú Lâm
cực Bắc của quần đảo Hoàng Sa chỉ vì người
Pháp, trong cuộc chiến tranh Đông Dương, đã
phải đương đầu ngặt nghèo với các cuộc hành
quân tảo thanh cũng như phòng thủ trong đất
liền nên chỉ có thể đặt quân trú phòng trên
đảo Hoàng Sa mà thôi bằng khoảng một trung
đội Lê Dương và đã bỏ ngỏ các đảo quan
trọng khác. Đặc biệt là đảo Thái Bình của
quần đảo Trường Sa đã bị quân đội Nhật
cưỡng chiếm trong Đệ Nhị Thế Chiến. Khi
quân đội Nhật đầu hàng thì Trung Hoa Dân
Quốc chỉ có nhiệm vụ giải giới quân đội Nhật
nhưng họ đã lợi dụng tình thế bối rối lúc bấy
giờ của người Pháp để chiếm cứ luôn, cùng lúc
với đảo Phú Lâm của quần đảo Hoàng Sa.
Riêng về đảo Phú Lâm thì khi chiến tranh quốc
cộng đến thời kỳ gần kết thúc tại lục địa,
khiến Trung Hoa Dân Quốc đã buộc phải bỏ
ngỏ một thời gian và Trung Cộng đã lấn chiếm
vào giữa thập niên 50.

Woody Island and Pattle Island in the Paracels
(Reference 1)
The military occupation of Taiwan on Itu Aba
Island, of the Republic of Philippines on Loaita
Island, and of Taiwan on the northernmost
Woody Island in the Paracels was due to
France's eight-year Indochinese war against
the Communist-dominated Việt Minh guerrillas.
The long, bitter war was a military strain on
the French administrators in Indochina. As a
result, they could only station a platoon of
Foreign Legion on Pattle Island and had to
abandon the other important islands in the
Paracels. Japan especially conquered Itu Aba
Island in the Spratlys in World War II. When
the Japanese surrendered, the Chinese
Kuomintang (Republic of China's Nationalist
Party) soldiers were responsible for disarming
the Japanese occupation forces in Vietnam.
However, the Chinese Kuomintang taking
advantage of France's problems concerning
Vietnam occupied Itu Aba Island in the
Spratlys and Woody Island in the Paracels
simultaneously. When the Chinese Communist
revolutionaries seized control of their nation
(mainland China), all of the Chinese
Kuomintang soldiers were packed off to
Taiwan or Republic of China, abandoning
Woody Island for a while before it was seized
by Communist China in the mid 1950's.
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Vào khoảng thời gian này thì Hải Quân Việt
Nam còn đang ở trong thời kỳ phát triển
mạnh, vả lại Hải Quân còn phải tham dự các
cuộc hành quân bình định của chính phủ trong
vùng sông ngòi cũng như ngoài ven biển nên
các hoạt động ngoài biển khơi chỉ được hạn
chế trong công cuộc tiếp tục yểm trợ sự hiện
diện quân sự trên đảo Hoàng Sa khi quân đội
Pháp rút khỏi Việt Nam và dựng bia để khẳng
định chủ quyền quốc gia trên đảo, đại diện
cho quần đảo Trường Sa, là đảo Trường Sa
(Spratly) mà thôi. Hơn nữa đảo Phú Lâm lại
nằm quá sát vĩ tuyến 17, nên còn nằm trong
khu phi quân sự theo Hiệp Định Ba Lê năm
1954 mà chính phủ Việt Nam tuy không công
nhận nhưng vào lúc này vẫn muốn không vi
phạm.

During this period, the Republic of Vietnam
Navy was in the process of rapidly expanding
in support of its government's policy of
'pacification' through riverine and coastal
operations. Consequently, its naval forces
deployed to high seas were restricted to
•

•

Supporting a military presence in the
Paracels except Woody Island upon the
total withdrawal of all French troops from
Vietnam. Woody Island lies very close to
the 17th parallel, a demilitarized zone
according to the 1954 Geneva agreement
that the Republic of Vietnam government
neither recognized nor wanted to violate.
Setting up a stele to reaffirm our national
sovereignty on Spratly Island, the main
island in the Spratlys.

Republic of Vietnam's stele on Spratly Island in
the Spratlys (Reference 2)
The issue of continental shelf and national
sovereignty over the Paracel and Spratly
Islands did not come to the attention of many
countries in the vicinity until the technology
Đảo Sand Cay, Spratly, và Namyit Island thuộc
for offshore drilling became advanced.
Quần Đảo Trường Sa (Reference 5)
Cho đến khi kỹ thuật về khai thác dầu hỏa
ngoài khơi được tiến triển thì vấn đề thềm lục
địa được đặt ra, và chủ quyền của các quốc
gia trên các hải đảo đã được chú trọng nhiều
hơn.
Ðại Tá Hà Văn Ngạc, Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa - Captain Hà Văn Ngạc, Republic of Vietnam Navy
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Trong kỳ hội thảo về đồ bản khu vực của Liên
Hiệp Quốc cho Á Châu và Viễn Đông lần thứ
sáu (the Sixth United Nations Regional
Cartographic Conference for Asia and the Far
East) họp tại Tehran, thủ đô Ba Tư vào tháng
10 năm 1970 và kéo dài một tháng, trong đó
có các phái đoàn của các nước Đông Nam Á
như Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan), Nhật
Bản, Mã Lai, Nam Dương, Phi Luật Tân, Thái
Lan, v.v... tham dự. Phái đoàn Việt Nam do
Đại Tá Đoàn Văn Kiệu (Lục Quân), Giám Đốc
Nha Địa Dư Quốc Gia, trực thuộc Bộ Quốc
Phòng, hướng dẫn trong đó có một vị kỹ sư
địa dư và tôi tham dự.

In October 1970, the Republic of Vietnam was
among the Asian countries such as the
Republic of China (Taiwan), Japan, Malaysia,
Indonesia, Philippines, Thailand, etc ... taking
part in the month-long Sixth United Nations
Regional Cartographic Conference for Asia and
the Far East held in Tehran, the capital of
Iran. Army Colonel Ðoàn Văn Kiệu, Director of
the National Geographic Bureau of the Ministry
of Defense, headed the Republic of Vietnam
three-member
delegation
including
a
geographic engineer and me.

The Republic of Vietnam delegation at the
Sixth United Nations Regional Cartographic
Conference for Asia and the Far East in
Tehran,
thủ
đô
Ba
Tư
(Iran)
{ Tehran, Iran (Photo courtesy of the Hà family,
http://www.cnn.com/WORLD/maps/iran.tehra Grapevine, Texas, U.S.A.)
n.jpg }
Trong mấy ngày đầu của cuộc hội thảo, phái On the first days of the conference, the
đoàn Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan, do một Republic of China (Taiwan) delegation, headed
vị tướng 3 sao Lục Quân cầm đầu) đột nhiên by an Army Lieutenant General, suddenly
nêu vấn đề chủ quyền trên các quần đảo
voiced its opinion on the issue of sovereignty
Hoàng Sa và Trường Sa khi phát biểu trong over the Paracel and Spratly Islands.
hội trường.
Vào thời gian này thì tại Bộ Tư Lệnh Hải Quân During this time, the Republic of Vietnam Navy
đã có thành lập từ lâu Phòng Nghiên Cứu hay Headquarters established Bureau 5 or Bureau
Phòng 5, và phòng này đã thu thập được of Scientific Research, and this bureau
nhiều tài liệu lịch sử cũng như pháp lý về chủ gathered many historical as well as legal
quyền của quốc gia Việt Nam trên các quần documents relating to Vietnam's sovereignty
đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhưng vì đây là over the Paracel and Spratly Islands. Since the
một cuộc hội thảo có tính cách hợp tác kỹ conference organized by the United Nations
thuật do Liên Hiệp Quốc tổ chức, nên tôi đề was more of a technology cooperation
nghị ngay với Đại Tá trưởng phái đoàn là phái meeting, I immediately proposed to the
đoàn Việt Nam sẽ thảo luận với các phái đoàn colonel heading the Republic of Vietnam
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Đông Nam Á khác để được sự ủng hộ của họ
hầu phát biểu ý kiến lên hội trường là không
đặt vấn đề chủ quyền quốc gia trong cuộc hội
thảo nặng về kỹ thuật đồ bản này. Sau đó thì
phái đoàn Trung Hoa Dân Quốc đã không
phản đối hay nêu thêm gì khác. Cũng cần ghi
thêm ở đây là sau kỳ hội thảo tại Tehran, Ba
Tư, phái đoàn tham dự các cuộc hội thảo kế
tiếp đều được Bộ Tư Lệnh Hải Quân đề cử sĩ
quan xung vào phái đoàn. Việc nêu chủ quyền
trên các hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa của
Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) trong một
cuộc hội thảo kỹ thuật của Liên Hiệp Quốc đã
là một chỉ dấu của một khúc quanh về tranh
chấp về chủ quyền các hải đảo, các sự đối đầu
sẽ không chỉ còn nằm trong phạm vi tuyên cáo
và phản đối lấy lệ về ngoại giao nữa như các
quốc gia trong vùng đã từng làm trước đây. Lý
do quan trọng nhất là việc thăm dò các mỏ
dầu hỏa từ năm 1969 đến năm 1971 của Việt
Nam Cộng Hòa ngoài khơi Vũng Tàu và Côn
Sơn đã làm cho các lân bang chú ý kể cả
Trung Cộng và Cộng Sản miền Bắc. Chúng ta
còn nhớ là trong khoảng thời gian này, Tổng
Thống Việt Nam Cộng Hòa đã ra tận một
trong các dàn khoan để châm lửa đốt hơi dầu
khánh thành sự thành công về công cuộc tìm
kiếm với một trữ lượng dầu đáng kể do một
công ty khảo sát địa chất Hoa Kỳ tại Houston
đảm trách trong một vùng khoảng 4 ngàn hải
lý vuông.

delegation that we would ask the other
Southeast Asian delegations for their support
prior to issuing a formal declaration that the
issue of national sovereignty should not be
debated at this cartographic conference. After
that the Republic of China delegation neither
raised its voice in protest nor brought up
another issue in the meeting. It should also be
noted here that after this Tehran conference,
the Republic of Vietnam Navy Headquarters
continued to send a naval officer to the South
Vietnamese
delegation
attending
the
succeeding cartographic conferences. The
issue of sovereignty over the Paracel and
Spratly Islands raised by the Republic of China
(Taiwan) in a United Nations cartographic
conference was a turning point at which the
dispute over territory and resources in the
East Sea would not be merely resolved by a
denunciation or by a perfunctorily diplomatic
protest as every country in the vicinity had
done before. Offshore oil exploration by the
Republic of Vietnam from 1969 to 1971 in
areas close to Vũng Tàu and Côn Sơn (or Côn
Ðảo) was the most important cause for
concern among its neighboring countries such
as Communist China and the Socialist Republic
of Vietnam (the Communist government of
North Vietnam). We may recall that the
President of the Republic of Vietnam came
right to one of the offshore drills to kindle a
fire to celebrate the successful discovery of a
Kể từ tháng Chạp năm 1971 thì Việt Nam vast oil reserve by an American geological
Cộng Hòa đã đặt ra vấn đề nhượng quyền survey company of Houston, Texas in an area
khai thác dầu hỏa và vào tháng 2 năm 1973 of 4000 square nautical miles.
việc phân chia khu vực đặc nhượng đã hoàn
tất, nhưng mãi đến tháng 7 năm 1973 việc In December 1971, the government of South
nhượng quyền khai thác mới được công bố. Vietnam began to allot its continental shelf for
Việc chậm trễ này là do nhu cầu chính trị của offshore drilling, and in February 1973, the
thời điểm này mà chính phủ Hoa Kỳ đã khẩn allotment was completed, but was not publicly
khoản yêu cầu Việt Nam Cộng Hòa trì hoãn vì announced until July 1973. This delay was in
vào lúc đó phong trào phản chiến đang lên response to the U.S. government's persistent
cao và họ đã chúi mũi dùi vào các hoạt động request for postponement since at the time
của các tổ hợp liên quốc dầu hỏa tại Việt Nam huge anti-war demonstrations spilled out into
và Cam Bốt. Một phần quan trọng nữa là quốc the streets and were focusing on the activities
hội Hoa Kỳ đã lưu ý đến thềm lục địa vùng of multinational oil companies in Vietnam and
Đông Nam Á vì vấn đề này có liên hệ tới chính Cambodia. Moreover, the U.S. Congress began
sách của Hoa Kỳ tại vùng này. Do đó vào các to pay attention to the continental shelf in
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năm 1970-1971 việc thăm dò mỏ dầu ít được
quảng bá để làm dịu bớt phong trào phản
chiến tại nội địa Hoa Kỳ cũng như không làm
phương hại tới hòa đàm Ba Lê. Cộng Sản Bắc
Việt cũng biết được các dự định của Việt Nam
Cộng Hòa về việc đặc nhượng nhưng mãi tới
tháng 6 năm 1971 mới lên tiếng phản đối.
Đương nhiên là Trung Cộng cũng đã theo dõi
các tiến triển về thăm dò trong lòng biển và
chú tâm nhiều về các trữ lượng dầu hỏa đáng
khích lệ trong vùng Biển Đông.

Southeast Asia since it had something to do
with U.S. foreign policy in this region.
Therefore, in 1970 and 1971, the oil
exploration was not publicized not only to
abate the anti-war movement in the U.S. but
also not to stall the formal four-party peace
talks in Paris. The Communist government of
North Vietnam knew the allotment but waited
until June 1973 to raise its voice in protest.
Obviously, Communist China also watched the
progress of South Vietnam's offshore oil
exploration activities, and began to pay
attention to the East Sea's potentially oil-rich
reserve.

Côn Sơn (or Côn Ðảo) {http://www.premierCôn Sơn (Côn Ðảo) ở vùng Biển Đông oil.com/Asp/uploadedFiles/image/Maps/vietna
(Reference 1)
m.jpg}
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Kể từ tháng Chạp năm 1971 thì Việt Nam
Cộng Hòa đã đặt ra vấn đề nhượng quyền
khai thác dầu hỏa và vào tháng 2 năm 1973
việc phân chia khu vực đặc nhượng đã hoàn
tất, nhưng mãi đến tháng 7 năm 1973 việc
nhượng quyền khai thác mới được công bố.
Việc chậm trễ này là do nhu cầu chính trị của
thời điểm này mà chính phủ Hoa Kỳ đã khẩn
khoản yêu cầu Việt Nam Cộng Hòa trì hoãn vì
vào lúc đó phong trào phản chiến đang lên
cao và họ đã chúi mũi dùi vào các hoạt động
của các tổ hợp liên quốc dầu hỏa tại Việt Nam
và Cam Bốt. Một phần quan trọng nữa là quốc
hội Hoa Kỳ đã lưu ý đến thềm lục địa vùng
Đông Nam Á vì vấn đề này có liên hệ tới chính
sách của Hoa Kỳ tại vùng này. Do đó vào các
năm 1970-1971 việc thăm dò mỏ dầu ít được
quảng bá để làm dịu bớt phong trào phản
chiến tại nội địa Hoa Kỳ cũng như không làm
phương hại tới hòa đàm Ba Lê. Cộng Sản Bắc
Việt cũng biết được các dự định của Việt Nam
Cộng Hòa về việc đặc nhượng nhưng mãi tới
tháng 6 năm 1971 mới lên tiếng phản đối.
Đương nhiên là Trung Cộng cũng đã theo dõi
các tiến triển về thăm dò trong lòng biển và
chú tâm nhiều về các trữ lượng dầu hỏa đáng
khích lệ trong vùng Biển Đông.
Song song với việc thăm dò dầu hỏa là công
cuộc thực hiện việc đặt quân trú phòng trên
các đảo còn bỏ trống thuộc quần đảo Trường
Sa do chính Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa chủ
trương và nắm phần chủ động về mọi công
tác. Công cuộc thực hiện này là kết quả của
một cuộc thao dượt hạm đội vào đầu mùa hè
năm 1973 do Bộ Tư Lệnh Hạm Đội lúc bấy giờ
là Hải Quân Đại Tá Nguyễn Xuân Sơn đề
xướng với sự chấp thuận của Bộ Tư Lệnh Hải
Quân. Tôi với chức vụ là Chỉ Huy Trưởng Hải
Đội 3 (Hải Đội Tuần Dương) đã được Tư Lệnh
Hạm Đội trao phó trách nhiệm tổ chức lực
lượng và đặt kế hoạch thao dượt cũng như
chương trình thám sát các hải đảo. Sau khi
hòa đàm Ba Lê được ký kết thì Hạm Đội bấy
giờ mới có được một số chiến hạm tạm rảnh
tay với công tác tuần dương, cho nên thành
phần của hải đội đặc nhiệm đã gồm các chiến
hạm khiển dụng hoặc tạm hoãn biệt phái cho
Bộ Tư Lệnh Hành Quân Biển, trong công tác

In December 1971, the government of South
Vietnam began to allot its continental shelf for
offshore drilling, and in February 1973, the
allotment was completed, but was not publicly
announced until July 1973. This delay was in
response to the U.S. government's persistent
request for postponement since at the time
huge anti-war demonstrations spilled out into
the streets and were focusing on the activities
of multinational oil companies in Vietnam and
Cambodia. Moreover, the U.S. Congress began
to pay attention to the continental shelf in
Southeast Asia since it had something to do
with U.S. foreign policy in this region.
Therefore, in 1970 and 1971, the oil
exploration was not publicized not only to
abate the anti-war movement in the U.S. but
also not to stall the formal four-party peace
talks in Paris. The Communist government of
North Vietnam knew the allotment but waited
until June 1973 to raise its voice in protest.
Obviously, Communist China also watched the
progress of South Vietnam's offshore oil
exploration activities, and began to pay
attention to the East Sea's potentially oil-rich
reserve.
In parallel with the offshore oil exploration
was the South Vietnamese government's plan
of stationing troops on those vacant islands in
the Spratlys. The Republic of Vietnam Navy
took the initiative in carrying out this plan. It
was the result of a naval exercise at the
beginning of the summer of 1973 initiated by
Navy Captain Nguyễn Xuân Sơn, Fleet Forces
Commander at the time, and agreed to by the
Republic of Vietnam Navy Headquarters. The
Fleet Forces Commander gave me, as
Commander of Cruiser & Destroyer Group
(Task Group III), the responsibility of
organizing a naval task force, planning the
naval exercise as well as a survey of the
Spratly Islands. After the Paris peace
agreements were signed in November 1972,
the Republic of Vietnam Navy Fleet began to
have a number of surface combatants free
from coastal patrol. As a result, the surface
combatants assigned to my Cruiser &
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tuần phòng cận và viễn duyên. Vào những
năm chiến tranh sôi động thì các chiến hạm
lớn hay nhỏ không thuộc loại chuyên chở đều
phải thay phiên nhau tham dự công tác tuần
dương hay tuần duyên hoặc đảm trách một
vài nhiệm vụ yểm trợ hải pháo tùy theo nhu
cầu trong vùng công tác. Bởi vậy sự hoạt động
của các chiến hạm theo từng phân đoàn hay
hải đoàn ít khi được thực hiện và có thể nói là
gần như không có, và nếu có thì thời gian
hoạt động rất hạn hẹp. Cũng cần lạm bàn
thêm tại đây là cuộc chiến tranh tiễu trừ cộng
sản trong nội địa đã phải cần sự tham dự của
các đơn vị Hải Quân rất nhiều vì hệ thống
sông ngòi và kinh rạch từ Cửa Việt vào miền
Nam qua mũi Cà Mâu cho đến Kinh Vĩnh Tế
chạy dọc theo biên giới Miên Việt từ Hà Tiên
cho tới Châu Đốc.

Destroyer Group were either available or not
yet deployed to the Republic of Vietnam Navy
Coastal Warfare Headquarters for coastal or
maritime patrol. At the height of the Vietnam
War, every large or small ship not for
transportation had to by turns either take part
in maritime or coastal patrol or be responsible
for providing gunfire in support of ground
forces ashore in its area of operations if
needed. Thus, all of the ships assigned to my
group rarely or never had the opportunity to
take part in battle group or maritime
exercises; it is quite possible to say that the
duration of the exercise, if any, was very
short. Also, it should be added here that
during the war the Republic of Vietnam Navy
• conducted operations against the logistic
lines of the Vietnamese Communists along
the coast of South Vietnam from Cửa Việt
to Cape Cà Mâu,
• and extended the control of vital
waterways in the Mekong Delta from Kinh
Vĩnh Tế, Hà Tiên to Châu Ðốc along the
Cambodian-Vietnamese land border.

Đảo Sin Cowe và Southwest Cay thuộc Quần
Đảo Trường Sa (Reference 5)
Thành phần của Hải Đội đặc nhiệm thao dượt
gồm có: 1 Khu Trục Hạm, 3 Tuần Dương Hạm,
1 Trợ Chiến Hạm, 2 Cơ Xưởng Hạm. Cơ Xưởng
Hạm HQ 802 (Hạm Trưởng Hải Quân Trung Tá
Vũ Quốc Công) là soái hạm của cuộc thao
dượt.

HQ Vînh Long (ARL 802), Republic of Vietnam
Navy (Reference 4)
The naval task force consisted of: 1 destroyer
(DER), 3 cruisers (WHEC), 1 large landing ship
support (LSSL), and 2 modified tank landing
ships (ARL and AGP). The landing craft repair
HQ Vînh Long (ARL 802) was the flagship of
the naval exercise under the command of
Republic of Vietnam Navy Commander Vũ
Quốc Công.
Cơ Xưởng Hạm HQ Vînh Long (ARL 802), Hải
Quân
Việt
Nam
Cộng
Hòa
{http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thu
mb/6/6b/RVNS_Vinh_Long_HQ802.jpg/300px-RVNS_Vinh_Long_HQ-802.jpg}
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HQ 801 có chở theo sinh viên sĩ quan của
Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang
và một vị Hạm Trưởng được tăng phái trên
chiến hạm này để huấn luyện về tiếp tế ngoài
khơi, vì vậy cuộc thao dượt còn là một môi
trường huấn luyện trên đại dương cho các sĩ
quan Hải Quân tương lai.

The patrol craft tender HQ Cần Thơ (AGP 801)
carried the midshipmen of the Nha Trang
Naval Training Center and a detached
commanding officer in charge of training
underway replenishment. Thus, the naval
exercise also served as a training cruise for tobe-commissioned naval officers.

Nha Trang Naval Training Center, Republic of
Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang,
Vietnam Navy (Reference 5)
Hải
Quân
Việt
Nam
Cộng
Hòa
{http://hqvnch.net/default.asp?id=587&lstid=
62}

Lễ Thượng Kỳ trên Quần Đảo Trường Sa
(Reference 5)
The flag of the Republic of Vietnam on Spratly
Island in the Spratlys (Reference 2)
Hải Đội đặc nhiệm thao dượt rời quân cảng Sài
Gòn trực chỉ đảo Trường Sa và tới đảo vào The naval task force departed the port of
một buổi sáng. Thời tiết vào đầu mùa hè đã Saigon for the Spratly Islands and reached its
bắt đầu nóng nên cuộc đổ bộ lên đảo được destination one morning. Since the weather at
thực hiện thật sớm vì đảo không có cây tương the beginning of the summer was already hot
đối lớn khả dĩ có thể cho bóng mát để trú and the islands did not have shade trees big
nắng. Công tác trên đảo gồm có dựng cờ quốc enough to take shelter from the sun, the
gia và xây cất một tấm bia vì tấm bia cũ đã landing was carried out very early in the
không còn thấy, có thể là đã bị các ngư phủ morning. Our task was to raise the flag of the
của các quốc gia lân bang khi dừng chân trên Republic of Vietnam on Spratly Island in the
đảo đã phá vỡ.
Spratlys, building a new stele since the old one
was no longer there. The fishermen of
Vietnam's neighboring countries could have
removed it when making a stop on the island.
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Sau khi đổ bộ lên đảo Trường Sa, hải đội thao
dượt trực chỉ đảo Thái Bình, Nam Yết (phía
Nam đảo Thái Bình) và đảo Sơn Ca (phía Đông
Nam đảo Thái Bình). Đi qua đảo Nam Yết và
Sơn Ca, hải đội thao dượt chỉ quan sát đảo
chứ không đổ bộ và sau đó tất cả các chiến
hạm đã bỏ neo phía Nam đảo Thái Bình. Quân
trú phòng của Đài Loan trên đảo đã phải đặt
trong nhiệm sở tác chiến, nhưng sau đó họ
nhận thấy quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa nên có
thể họ đã an tâm. Hải đội đã liên lạc bằng
quang hiệu để xin thăm viếng xã giao trên đảo
và được sự đồng ý. Phái đoàn do Tư Lệnh
Hạm Đội hướng dẫn đã lên đảo vào khoảng
gần trưa và đã được Đại Tá Thủy Quân Lục
Chiến Chỉ Huy Trưởng quân trú phòng tiếp
đón trong phòng khách của Bộ Chỉ Huy và
không có cuộc đi thăm viếng trên hải đảo có
thể vì lý do bảo mật của họ.

Cuộc thao dượt kéo dài khoảng 1 tuần lễ,
trong suốt các hải trình từ đảo này tới đảo
khác, các chiến hạm tham dự đã thực tập mọi
phương tiện truyền tin từ hiệu kỳ cho đến vô
tuyến âm thoại, thực tập các chiến thế phòng
không cho đến chống tiềm thủy đĩnh, hộ tống
và tiếp tế ngoài khơi.

After landing on Spratly Island, the naval task
force headed directly for Itu Aba, Namyit
(south of Itu Aba Island), and Sand Cay
(southeast of Itu Aba Island). As the naval
task force passed by Namyit and Sand Cay
Islands, it did not land, making an observation
instead. After that, all surface combatants lay
at anchor south of Itu Aba Island. Our ships
caused the Taiwanese troops on Itu Aba
Island to be on the alert; however, they were
probably with their minds at peace after they
saw the flag of the Republic of Vietnam on our
ships. The naval task force did request a social
visit via light signal and the request was
granted. Around noon our delegation led by
the Fleet Forces Commander landed on Itu
Aba Island and was warmly received by a
Republic of China Marine colonel in command
in the reception room of his headquarters.
However, due to secret-keeping regulations,
we were not given a tour of the island.
After Itu Aba, Namyit, and Sand Cay Islands,
the naval task force steamed north towards
Northeast Cay and Southwest Cay Islands,
coming alongside Loaita Island to make an
observation of the Republic of Philippines
military occupation. We could easily observe a
simple watch tower. Although Northeast Cay
and Southwest Cay Islands were small, they
were next to one another and had a number
of big shade trees.
The naval exercise lasted about a week. While
the naval task force steamed from island to
island, its group of warships practiced all
means of communications from flag signal to
radio,
anti-aircraft
and
anti-submarine
warfare, escort as well as underway
replenishment.

{http://www.vnafmamn.com/untoldpage/HQV
N.jpg}

{Reference 2}

Sau khu Thái Bình, Nam Yết, và Sơn Ca, hải
đội trực chỉ phía Bắc hướng về hai đảo Song
Tử Đông và Song Tử Tây và ghé qua quan sát
đảo Loại Ta. Đảo Loại Ta lúc đó đã do quân
đội Phi Luật Tân trú đóng, và một chòi canh
đơn sơ có thể được quan sát dễ dàng từ bên
ngoài. Hai đảo Song Tử Đông và Tây tuy nhỏ
nhưng rất gần nhau và có một số cây lớn có
thể cho bóng mát.
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Sau cuộc thao dượt, vị Tư Lệnh Hạm Đội và
tôi đã liên lạc chặt chẽ với Chánh Võ Phòng
Phủ Thủ Tướng để xin cho hai chúng tôi được
trình bày về quần đảo Trường Sa. Sau khoảng
một tuần lễ thì lời thỉnh cầu của chúng tôi
được chấp thuận. Hai chúng tôi và một vị Hạ
Sĩ Quan (Thượng Sĩ VC Nguyễn Mạnh Hưởng)
thuộc phòng hành quân Hải Đội 3 đã đến Phủ
Thủ Tướng với đầy đủ sơ đồ và kính chiếu để
thuyết trình trong một buổi hội của Hội Đồng
Nội Các do chính Thủ Tướng chính phủ Đại
Tướng Trần Thiện Khiêm chủ tọa và đông đủ
các vị bộ trưởng. Phần thuyết trình là phần mở
đầu của buổi hội vào khoảng 9 giờ sáng. Tư
Lệnh Hạm Đội, sau phần trình bầy chi tiết địa
lý của các hải đảo cũng như sự chiếm đóng đã
lâu ngày của Trung Hoa Dân Quốc và Phi Luật
Tân, đã mạnh mẽ đề nghị Việt Nam Cộng Hòa
phải có sự hiện diện quân sự trên các đảo
thuộc quần đảo Trường Sa như: Nam Yết,
Trường Sa (Spratly), Song Tử Đông và Song
Tử Tây, v.v.. Đề nghị của Hải Quân đã được
toàn thể nội các tán đồng ngay mà không có
thắc mắc nào được đưa ra thêm để bàn cãi.
Sau phần trình bầy phái đoàn Hải Quân rút ra
khỏi phòng hội để hội đồng nội các thảo luận
tiếp sang các mục khác của buổi hội.

After the naval exercise, the Fleet Forces
Commander and I coordinated closely with the
Prime Minister's Chief of Staff regarding our
request for a presentation on the Spratly
Islands. The request was granted about a
week later. The Fleet Forces Commander,
Chief Warrant Officer Nguyễn Mạnh Hưởng of
Task Group III Operations Directorate, and I,
armed with adequate charts and a projector,
gave the presentation at a cabinet meeting
presided over by the Prime Minister, the
Honorable Trần Thiện Khiêm, and his cabinet
ministers in full numbers. The presentation
took place around 9 o'clock in the morning
since it was the first item on the Prime
Minister's cabinet meeting agenda. The Fleet
Forces Commander, after his detailed
presentation on the geography of the Spratly
Islands and the long-time military occupation
of the Republic of China and the Republic of
Philippines, forcefully proposed that the
Republic of Vietnam should have a military
presence on such islands as Namyit, Spratly,
Northeast Cay, and Southwest Cay, etc ... in
the Spratlys. Immediately, the entire cabinet
unanimously approved the proposal without
any need for further debate. After the
presentation, we stepped out of the meeting
room so that the cabinet could continue
discussing the other items on its meeting
agenda.

Thượng Sĩ Nguyễn Mạnh Hưởng, Hải Quân
Việt Nam Cộng Hòa
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The Spratlys in the East Sea (Reference 1)

HQ Qui Nhơn (LST 504), Hải Quân Việt Nam
Cộng Hòa (Reference 4). Nhân viên: 110 (7 sĩ
quan, 103 thủy thủ)
Sau đó, lệnh từ Bộ Quốc Phòng đã đến Bộ
Tổng Tham Mưu, Bộ Tư Lệnh Hải Quân, Cục
Công Binh, và Tiểu Khu Bình Tuy để thi hành
việc đồn trú quân trên các đảo vùng Trường
Sa. Đảo được thực hiện trước nhất là đảo Nam
Yết. Tôi được chỉ định là Chỉ Huy Trưởng đầu
tiên của cuộc hành quân Trần Hưng Đạo 22
(chỉ số không chắc chắn). Vào cuối tháng 5,
khi gió mùa Đông Nam đã nhè nhẹ thổi,
Dương Vận Hạm HQ 504 (Hạm Trưởng Hải
Quân Thiếu Tá Vũ Hữu San) khởi hành từ cầu
Tự Do, với khoảng một trung đội công binh,
xuồng cao su và vật liệu xây cất doanh trại
cho một trung đội công binh. Sau gần 36 giờ
hải hành, việc đổ bộ công binh và vật liệu xây
cất cũng như nước ngọt lên đảo rất mỹ mãn
và công tác xây cất được khởi sự ngay. Sau
vài ngày thì có thêm Khu Trục Hạm Trần
Khánh Dư HQ 4 (Hạm Trưởng Hải Quân Thiếu
Tá Nguyễn Quang Tộ) tới tăng cường.

Captain Hà Văn Ngạc, Republic of Vietnam
Navy (Reference 2)
Commander, Operation Trần Hưng Ðạo 22
After that, the Ministry of Defense issued its
order to the Office of the Joint Chiefs of Staff,
the Republic of Vietnam Navy Headquarters,
the Army Corps of Engineers, and Bình Tuy
province to carry out the plan of stationing
troops on the Spratly Islands. Namyit Island
was our first task. I was appointed the first
commander of Operation Trần Hưng Ðạo 22 (I
no longer remember the number). Near the
end of the month of May, when the
southeasterly monsoon began to blow very
lightly, the tank landing ship HQ Qui Nhơn
(LST 504), under the command of Navy
Lieutenant Commander Vũ Hữu San, left
Freedom Pier with a platoon of army
engineers, rubber boats, and
building
materials for barracks construction. A few days
later, HQ Trần Khánh Dư (DER 4) under the
command of Navy Lieutenant Commander
Nguyễn Quang Tộ arrived as reinforcements.

HQ Trần Khánh Dư (DER 4), Hải Quân Việt
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Nam Cộng Hòa (Reference 2). Nhân viên: 170

HQ Trần Khánh Dư (DER 4), Hải Quân Việt
Nam
Cộng
Hòa
{http://hqvnch.net/default.asp?id=529&lstid=
62}
Trong thời gian xây cất, Thủy Quân Lục Chiến
của Trung Hoa Dân Quốc ở đảo Thái Bình có
gởi một xuồng khoảng 3 người xuống gần tới
các chiến hạm và khi nhận dạng được thì họ
quay đầu về và sau đó không có hành động gì
khác.

Commander Vũ Hữu San, Republic of Vietnam
Navy (Reference 7)
During the construction, the Republic of China
Marine troops on Itu Aba Island sent a 3-men
boat towards our ships and when they
identified us, they turned around and after
that took no action.

Captain Hà Văn Ngạc, Republic of Vietnam
Lễ Thượng Kỳ Việt Nam Cộng Hòa trên Đảo Navy on Namyit Island in the Spratlys
(Reference 6)
Namyit (Reference 6)
Công cuộc xây cất doanh trại được hoàn tất
trong vòng hơn 2 tuần lễ và một lễ thượng kỳ
đã được tổ chức long trọng trên đảo với nhân
viên hải quân, công binh và địa phương quân
trú phòng. Một bảng khắc chữ bằng kim loại
không rỉ sét (inox) ghi tên cuộc hành quân
Trần Hưng Đạo ... và cấp bậc, danh tánh của
tôi là Chỉ Huy Trưởng cuộc hành quân cùng
ngày tháng đã được gắn trên nền của kỳ đài.
Tin từ một cựu chiến hữu Hải Quân còn ở lại

The construction of barracks was completed
within three weeks and a flag raising
ceremony was solemnly held on Namyit Island
in the presence of naval personnel, army
engineers, and regional troops. A stainless
steel plate engraved with the date and name
of the operation, my name and rank as Officer
in Tactical Command (OTC) was fastened into
the base of the flagpole. After April 30, 1975,
a former Republic of Vietnam naval officer
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quê hương cho biết là hình ảnh của bản khắc
nói trên đã được Việt Cộng xử dụng ít nhất là
một lần trong một cuộc triển lãm tại Trung
Tâm Huấn Luyện Hải Quân Việt Nam Cộng
Hòa cũ để chứng minh chủ quyền của Việt
Nam trên quần đảo Hoàng và Trường Sa.
Theo nhiều phân tích gia thì trong thế kỷ 21,
vùng Châu Á Thái Bình Dương sẽ trở thành
một khu vực kinh tế rất quan trọng của thế
giới, cho nên Trung Cộng không những chỉ
muốn đạt tới và duy trì vai trò một siêu cường
kinh tế mà còn muốn tái diễn một sức mạnh
đế quốc của họ trong lịch sử đối với các nước
lân bang như là thuộc quốc phải thần phục và
triều cống. Trong quá khứ về trước người
Trung Hoa không có khả năng để quan tâm tới
biển cả nên chỉ phần lớn xâm lăng bằng
đường bộ và lực lượng Hải Quân của họ chỉ đủ
để bảo vệ vùng ven biển và chống hải tặc
hoành hành các vùng cận duyên và các cửa
sông. Nhưng vai trò mới của Trung Cộng trong
vùng Đông Nam Á về kinh tế cũng như ảnh
hưởng về chính trị, cộng thêm với khả năng
tối tân của lực lượng hải quân nên Trung Cộng
đã đặt nặng vấn đề bành trướng chủ quyền
trên mặt biển như một trọng tâm trong tiến
trình trở thành một siêu cường trong thế kỷ
tới. Cho nên việc hoàn tất cưỡng chiếm toàn
quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974 bằng một
lực lượng hùng hậu về hải lục không quân
cũng như quân thủy bộ, và vào các năm sau
1975, các hành động lấn chiếm bằng cách
đánh bật lực lượng hải quân Việt Cộng để
dành giựt cùng cắm dùi các hải đảo cũng như
các bãi đá ngầm trong vùng Trường Sa, đã
chứng tỏ là các đường lối của họ đã theo đúng
các chỉ đạo chiến lược bá chủ vùng Đông Nam
Á.

Báo Tuổi Trẻ phát hành ngày 18 tháng 4 năm
1998 tại Sài Gòn có đăng tải cuộc phỏng vấn
của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), bà
Mônich Sơmiliê Giăngdrô (nguyên văn), giáo
sư luật Đại Học Đường Paris đã khẳng định là
việc Trung Cộng chiếm đóng quần đảo Hoàng
Sa là hoàn toàn trái với luật pháp quốc tế, vì

living in Vietnam discloses that the Vietnamese
Communists at least once exhibited a photo of
this plate at the former Republic of Vietnam's
Naval Training Center in Nha Trang as an
evidence of Vietnam's sovereignty over the
Paracel and Spratly Islands.
According to many analysts, the Asia-Pacific
region will become a very important economic
zone of the world in the 21st century. Hence,
Communist China would like to not only attain
and maintain its role as an economic
superpower but also repeat its past
imperialism over its neighboring countries that
were once regarded as dependencies owing
allegiance and paying tribune to China. In the
past, China's military strength was traditionally
in land warfare; its naval forces were only
strong enough to guard China's coastal zones
and oppose pirates plundering the coastal
zones and waterways. However, Communist
China's new economic and political role in
Southeast Asia plus the modern maritime
strike capabilities of its naval forces have
enabled it to give emphasis to the policy of
territorial expansion as the crux of the strategy
of becoming a superpower in the upcoming
century. Indeed,
•

•

Communist China's complete control over
the Paracel Islands by its large and
powerful navy, ground, air forces as well
as amphibious troops in 1974
and in the years after April 30, 1975,
Communist China's forcible possession of a
few of the islets and reefs in the Spratlys
by driving out the Socialist Republic of
Vietnam naval forces

prove that its military actions follow exactly
the strategy of becoming a hegemony in
Southeast Asia.
The Youth published on April 18, 1998 in Sài
Gòn featured an interview of the French Radio
International (RFI) with Madame Mônich
Sơmiliê Giăngdrô (textually translated from
French), a law professor at Paris University,
who asserts that since the Paracel Islands
historically belong to Vietnam, Communist
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những tài liệu lịch sử cho thấy quần đảo thuộc
về Việt Nam. Bà cũng đề cập đến các dẫn
chứng lịch sử từ thế kỷ 17 và thời vua Minh
Mạng. Về phía Trung Cộng, tuy họ nói có
những tài liệu xưa hơn cả tài liệu của Việt
Nam, nhưng lại chưa đưa ra được văn bản nào
đáng tin cậy để chứng minh. Đài RFI cũng nêu
tờ Minh Báo của Hồng Kông (ngày 4 tháng 4
năm 1998) tiết lộ Trung Cộng có kế hoạch
biến một đảo thuộc Hoàng Sa thành một trung
tâm du lịch như Hawaii với khách sạn và nhà
hàng và một giới hữu trách ở đảo Hải Nam xác
nhận là trong vài năm tới sẽ bắt đầu tổ chức
du lịch trên quần đảo Hoàng Sa. Đài RFI nhận
xét kế hoạch này cho thấy Bắc Kinh vẫn không
từ bỏ tham vọng lấn chiếm lãnh thổ dần từng
bước không những tại biên giới trên bộ mà
còn ở vùng biển. Bộ Ngoại Giao Cộng Sản Việt
Nam đã kịch liệt lên án kế hoạch này và khẳng
định là mọi hành động trái phép của ngoại
quốc trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường
Sa đều là sự vi phạm chủ quyền lãnh thổ của
Việt Nam. Cũng nên ghi thêm ở đây là Trung
Cộng và Việt Cộng đã có tới 10 vòng hội đàm
nhưng vẫn chưa giải quyết xong vấn đề Hoàng
Trường Sa và cả biên giới trên bộ. Tuổi Trẻ
cũng tố cáo là bằng việc xây cất cơ sở hành
chánh và với kế hoạch xây khu du lịch để đón
du khách, Bắc Kinh đã sáng tạo ra ảo tưởng là
quần đảo này vĩnh viễn thuộc về Trung Cộng.
Không những thế, ngày 21 tháng 5 năm 1998
vừa qua Trung Cộng lại thêm một lần nữa xác
nhận chủ quyền trên các đảo Trường Sa. Phát
ngôn nhân của Bộ Ngoại Giao Trung Cộng nói:
Trung Cộng có chủ quyền không thể chối cãi ở
Trường Sa và các vùng biển lân cận và còn nói
thêm là các tầu Trung Cộng có những hoạt
động khảo cứu khoa học bình thường ở vùng
nói trên hồi gần đây là vấn đề hoàn toàn nằm
trong lãnh hải của họ. Trong khi đó thì Bộ
Ngoại Giao của Việt Cộng nói chiếc tầu nghiên
cứu khoa học của Trung Cộng đã hoạt động
sâu trong thềm lục địa Việt Nam từ tháng 4
năm 1998.

China's occupation of the islands is completely
contrary to international law. She cites many
historical documents pertaining to the 17th
century and the period of the reign of Emperor
Minh Mạng. Although Communist China claims
its documents are older than those of
Vietnam, it has not produced a reliable one to
prove its claim. The French Radio International
(RFI) also brought up an article in one of Hong
Kong daily newspapers (Minh Báo published
on April 4, 1998) revealing Communist China's
plan to turn an island in the Paracels into a
resort area with hotels and restaurants like
Hawaii. Additionally, the Chinese authorities on
Hainan Island confirmed that within a few
years a regular tour of the Paracel Islands
would be organized. The French Radio
International (RFI) criticized Beijing for not
renouncing its ambition to gradually encroach
upon territory not only on land but also at sea.
The Socialist Republic of Vietnam's Foreign
Ministry vehemently denounced this plan and
asserted that any unlawful action by any
foreign country in the Paracels and Spratlys
would be a violation of Vietnam's territorial
integrity. It should also be noted here that
Communist China and the Socialist Republic of
Vietnam have met more than 10 times but not
been able to resolve their dispute over the
Paracel and Spratly Islands as well as land
border. The Youth also accused Beijing of
creating an impression that the Paracel and
Spratly Islands eternally belong to China by
constructing administrative buildings and a
resort area. Not only that, on May 21, 1998,
Communist China once again confirmed its
sovereignty over the Spratly Islands. A
spokesperson of China's Foreign Ministry said
that China's sovereignty over the Spratly
Islands in the East Sea is an irrefutable fact,
and that its vessels recently conducting normal
scientific research in the vicinity were
completely within China's territorial waters. On
the contrary, the Socialist Republic of
Vietnam's Foreign Ministry stated that the
Chinese scientific research vessels had been
operating deep inside Vietnam's territorial
waters since April 1998.
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The Map of Vietnam drawn in 1754 showing
both Paracel and Spratly archipelagos as parts
of
Vietnam
{http://bp0.blogger.com/_NEnBLhxqVCk/R4zu
Bản Đồ Có Ghi Vị Trí Hoàng Sa (the Paracels), dkl0x9I/AAAAAAAAAPU/72IMvu8HwKg/s1600Trường Sa (the Spratlys) Và Lãnh Hải Việt h/ban+do+1754+VN.jpg}
Nam Được Ấn Hành Năm 1834 Trong Quyển
"Phủ Biên Tạp Lục" (Reference 5) – This 19th
Unified Đại Nam Map found in the National
History Book of the Nguyen Dynasty indicates
that the Paracel and Spratly islands belonged
to Vietnam
Mặc dầu Việt Nam và Trung Cộng đã có hơn Although the Socialist Republic of Vietnam
10 cuộc thương thảo về chủ quyền các hải đảo conferred with Communist China more than 10
và lẫn cả biên giới trên bộ, nhưng đến nay vẫn times in order to reach an agreement
chưa có một kết quả cụ thể nào và đương regarding the sovereignty over the Paracel and
nhiên chúng ta sẽ còn thấy nhiều phen gay go Spratly Islands and the Sino-Vietnamese land
xẩy ra giữa Việt Nam và Trung Cộng trong border, so far both sides have not reach any
tương lai nhất là Việt Nam và Thái Lan đã chia specific agreements. As a result, we expect to
phần biển để tìm kiếm dầu trong vịnh Thái see more brief conflicts between the two
Lan, sau khi đã đạt tới một sự thỏa thuận về countries in the near future, especially after
lằn ranh khai thác trên mặt biển.
the Socialist Republic of Vietnam and Thailand
come to an agreement on the partitioning of
the Gulf of Thailand for oil exploration.
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Tường-Thuật Trận HảiChiến Lịch-Sử Hoàng-Sa

The 1974 Naval Battle
for the Paracels between
the Navies of the
Republic of Vietnam and
the People's Republic of
China

1. Đôi Lời Trước Khi Viết

1. Foreword

The Paracels (Reference 1)
Quần Đảo Hoàng Sa ở Biển Đông (Reference
1)
It has been 25 years since I took part in the
Naval Battle for the Paracels between the
Đã 25 năm kể từ ngày tôi tham-dự trận hải- Republic of Vietnam Navy and the Chinese
chiến Hoàng-Sa, tôi chưa từng trình bầy hay Navy. I have never spoken or written about
viết mô-tả lại về trận đánh này, ngay cả có this battle, even on many occasions breaking
nhiều lần tôi đã thất hứa với các bậc tiên-sinh my promise to the former senior officers of the
yêu-cầu tôi thuật lại chi-tiết của cuộc đụng-độ. Republic of Vietnam Navy requesting me to
Dù thắng hay bại, chỉ có một điều duy-nhứt give a detailed account of the naval skirmish.
không thể chối cãi được là các chiến-hữu các Whether they were victors or vanquished, it is
cấp của Hải-quân Việt-Nam Cộng-Hòa trong an irrefutable fact that the officers and enlisted
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trận hải-chiến đã anh-dũng chiến-đấu bằng
phương-tiện và kinh-nghiệm có trong tay để
chống lại một kẻ xâm-lăng truyền-kiếp của dântộc hầu bảo-vệ lãnh-thổ của Tổ-quốc. Trước
một thù-địch có sức mạnh gấp bội, dù cuộcchiến có hạn-chế hay kéo dài hoặc mở rộng,
phần cuối là chúng ta vẫn phải tạm lùi bước
trước các cuộc cường-tập của đối- phương để
tìm-kiếm một cơ-hội thuận-tiện khác hầu khôiphục lại phần đất đã bị cưỡng- chiếm.

Hôm nay nhân ngày Tết Kỷ-Mão, tôi viết
những giòng này để tưởng-niệm anh-linh các
liệt-sĩ đã hy-sinh khi cùng tôi chiến-đấu chống
kẻ xâm-lăng trên các mảnh đất xa vời của
Quốc-Tổ, một số đã vĩnh-viễn nằm lại trong
lòng biển Hoàng-Sa như để thêm một chứngtích lịch-sử của chủ-quyền quốc-gia, một số
khác đã bỏ mình trên biển cả khi tìm đường
thoát khỏi sự tàn-bạo của người phương Bắc.
Có nhiều chiến-hữu Hải-quân đã từng hăngsay viết lại một trang-sử oai-hùng của Hảiquân và toàn Quân-lực Việt-Nam của nền ĐệNhị Cộng-Hòa, nhưng dã thiếu-xót nhiều chitiết chính-xác mà vào những năm trước 1975
chưa được phép phổ-biến, và cũng vì phải lưulạc khắp thế-giới tự-do nên các chiến-hữu đó
đã không thể liên-lạc để tham-khảo cùng tôi.
Nhiều chi-tiết về giờ-giấc và về vị-trí bạn và
địch, cũng như tên họ của các cấp có liên-hệ
tới biến cố, vì không có tài-liệu truy-lục, nên
chỉ có thể viết vào khoảng gần đúng nhất. Tôi
chỉ tường-thuật trung-thực những chi-tiết theo
khía-cạnh của một người chỉ-huy chiến-thuật
được biết và cũng mong-mỏi các chiến-hữu
nào còn có thể nhớ chắc-chắn các chi-tiết
quan-trọng khác, tôi sẽ sẵn-sàng tiếp-nhận
qua tòa-soạn này, để sửa lại tài-liệu này cho
đúng.

personnel of the Republic of Vietnam Navy in
the naval battle used their experience and
whatever means in their hands to fight
valiantly against Chinese invasion in order to
preserve the territorial integrity of their
motherland. Whether or not we wanted the
battle to be prolonged, limited or escalated to
a regional conflict, in the final analysis, the
Republic of Vietnam Navy had to temporarily
give way to the Chinese forces' barrage of
assaults in order to wait for another
opportunity to reconquer the occupied
territory.
Today, on the occasion of the 1999 lunar New
Year of the Cat (year of the Cat), I write the
following lines in hallowed memory of those
naval heroes who laid down their lives
defending our country's faraway territory.
Some rested eternally in the shallow part of
the Paracel Islands as an additional historical
evidence of our national sovereignty. Others
lost their lives at sea escaping the cruel
Chinese Communist aggressors.
Many Navy veterans of the battle were so
eager to write awe-inspiring history's pages
about the Republic of Vietnam Navy and the
Republic of Vietnam armed forces that they
unfortunately left out many accurate details.
Either these veterans were not allowed to
publish classified information before April 30,
1975 or they were not able to consult with me
because of their wandering around the free
world after April 30, 1975.
Since I do not have any reference materials at
hand, many details about the hours of the
battle, enemy position and our position, as well
as the names and ranks of those naval officers
connected with the battle are
only
approximate. Here, I try to truthfully give a
detailed account of the battle from the point of
view of an Officer in Tactical Command (OTC),
and I hope that whoever may still exactly
remember other important details will come
forward to help me revise this historical
document.
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Hà-Văn-Ngạc
Grapevine, Texas, U.S.A.

English translation by Hà Mạnh Chí
Grapevine, Texas, U.S.A.

2. Sơ Lược

2. Overview

Tân xuân Giáp-Dần Hoàng-Sa-chiến
Nam-ngư hải-ngoại huyết lưu hồng
Hai câu thơ với lối hành-văn vận theo sấm
Trạng-Trình đã được truyền-khẩu rất nhanh
khi Hải-đội Đặc-nhiệm Hoàng-Sa trở về tới Đànẵng vào sáng sớm ngày 20 tháng 4 năm
1974. Và câu thơ này do chính Hải-quân ĐạiTá Nguyễn-Viết-Tân (thủ-khoa Khóa 5 của tôi)
lúc đó đang giữ chức-vụ Chỉ-huy-trưởng Sở
Phòng-Vệ Duyên-hải, đọc cho tôi nghe. Từ
ngày đó tới nay đã đúng 25 năm, và do sự
khuyến-khích của các bậc thượng-trưởng của
Hải-quân Việt-Nam, những chi-tiết về diễn-tiến
chưa từng tiết-lộ của trận hải-chiến cần được
ghi lại để làm chứng-liệu lịch-sử.

"Tân Xuân Giáp Dần Hoàng Sa chiến
Nam ngư hải ngoại huyết lưu hồng"
The two Vietnamese verses above long
predicted that a bloody naval skirmish between
the South Vietnamese Navy and a foreign
invader would take place at the Paracel Islands
in the East Sea near the end of the lunar
calendar year of 1973 (year of the Buffalo).
The verses whose style rhymed according to
the book of prophecies of the well-known
Vietnamese prophet, Trạng Trình, were quickly
transmitted by word of mouth when my task
force returned to the naval port of Ðà Nẵng,
Coastal Zone I Headquarters, in the early
morning hours of January 20, 1974. These two
verses were read to me by Navy Captain
Nguyễn Viết Tân (the top graduate of my 1955
class at the Nha Trang Naval Training Center)
who at the time was Commander, Coastal
Security Service. Since then it has been exactly
25 years, and with the encouragement of
former ranking officers of the Republic of
Vietnam Navy, many details about the naval
battle never revealed before are written down
in this document for the sake of history.

Vietnam (Reference 1)

Nha Trang Naval Training Center, Republic of
Vietnam
Navy
{http://www.vnafmamn.com/NAVYphoto/VN_n
avy7.jpg}
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Sau trận hải-chiến, những ưu và khuyết điểm
về chiến-thuật và chiến-lược của Hải-quân
Việt-Nam Cộng-Hòa đến nay nếu nêu ra thì sẽ
không còn một giá-trị thực-tiễn nào để có thể
làm những bài học cho những biến-cố kế-tiếp.
Vì vậy một vài điều nếu có nêu ra tại đây thì
chỉ để ghi lại tình-trạng và khả-năng khi Hảiquân Việt-Nam Cộng-Hòa khi đã phải đương
đầu với Trung-cộng, là một quốc-gia vào thờiđiểm đó, đã sẵn có một lực-lượng hùng-hậu về
hải-lục-không-quân gấp bội của Việt-Nam
Cộng-Hòa.
Một điểm hãnh-diện cho Hải-quân Việt-Nam
Cộng-Hòa lúc bấy giờ là đã không những phải
sát-cánh với lực-lượng bạn chống lại kẻ nội-thù
là cộng-sản miền bắc trong nội-địa, lại vừa
phải bảo-vệ những hải-đảo xa-xôi, mà lại còn
phải chiến-đấu chống kẻ xâm-lăng, đã từng
biết bao lần dầy xéo đất nước trong suốt lịchsử lập-quốc và dành quyền độc-lập của xứ sở.
So-sánh với các cuộc hành-quân ngoại-biên
vào các năm 1970-71 của Quân-lực VNCH sang
đất Kampuchia (Cambodia) và Hạ-Lào, thì
quân-lực ta chỉ chiến đấu ngang ngửa với
cộng-sản Việt-Nam ẩn náu trên đất nước lánggiềng mà thôi. Phải thành-khẩn mà nhận rằng
Hải-quân Việt-Nam Cộng-Hòa ngoài nội-thù
còn phải chống ngoại-xâm mà đã rất khó tiênliệu để chuẩn-bị một cuộc chiến chống lại một
lực-lượng hải-quân Trung-cộng tương-đối dồidào hơn cả chúng ta về phẩm cũng như lượng.
Hải-quân Việt-Nam ta đã có những gánh nặng
về hành-quân để yểm-trợ lực-lượng bạn và
hành-quân ngăn-chận các vụ chuyển-quân lénlút của Việt-cộng qua biên-giới Miên-Việt trong
vùng sông ngòi cũng như các vụ tiếp-tế quândụng của chúng vào vùng duyên-hải.

After the naval battle, good and bad points
about the tactics, as well as strategies of the
Republic of Vietnam Navy, if brought up, will
not serve any practical purpose as valuable
lessons for future conflicts. Therefore, a few
points considered worthy to be brought up
here concern only the status and war-fighting
capability of the Republic of Vietnam Navy at
the time of its confrontation with Communist
China whose naval, ground, and air forces
were larger and more powerful.
At that time, the Republic of Vietnam Navy
prided itself on the task of not only fighting
side by side with the other services of the
Republic of Vietnam armed forces against the
North Vietnamese Communists inland, but also
defending faraway islands against a conqueror
who many times throughout the history of our
nation had trampled on our native soil. In
comparison with the 1970-1971 operations of
the Republic of Vietnam Army in Kampuchea
(Cambodia) and Laos where our troops fought
evenly against North Vietnamese forces hiding
in these neighboring countries, I frankly admit
this was not the case with the Republic of
Vietnam Navy. It would be very difficult for the
Republic of Vietnam Navy, whose mission was
to defeat Communist aggression internally and
deter foreign invasion externally, to foresee
how to prepare to defend evenly against the
Chinese Navy that was relatively superior in
terms of quality as well as quantity. During the
Vietnam war, the Republic of Vietnam Navy
shouldered the responsibility for:

providing gunfire from destroyers and
cruisers in support of forces ashore
• interdicting
infiltration
routes
from
Cambodia into the Mekong Delta
• and conducting operations against the
logistic lines of the North Vietnamese Army
along the coast of South Vietnam
Trước khi đi vào chi-tiết của trận hải-chiến lịch- Before recounting the naval battle in every
sử này, chúng ta thử nhắc sơ-lược lại cấu-trúc detail, let's take a look at the Republic of
nhân-sự của thượng-tầng chỉ-huy và của các Vietnam Navy's chain of command and the
đơn-vị tham-chiến của Hải-quân vào lúc biến- surface combatant force taking part in the
cố:
battle:
•
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1/ Tư-Lệnh Hải-Quân: Đề-Đốc Trần-Văn-Chơn
(Reference 6)

1/ Rear Admiral Trần Văn Chơn, Chief of Naval
Operations, Republic of Vietnam Navy

2/ Commodore Lâm Ngươn Tánh, Vice Chief of
Naval Operations, Republic of Vietnam Navy
3/ Commodore Diệp Quang Thủy, Chief of
Staff, Republic of Vietnam Navy
4/ Captain Nguyễn Xuân Sơn, Fleet Forces
Commander, Republic of Vietnam Navy

2/ Tư-Lệnh-Phó Hải-Quân: Phó Đề-Đốc LâmNgươn-Tánh
{http://members.tripod.com/~nguyentin/tanh.j
pg}

5/ Commodore Hồ Văn Kỳ-Thoại, Commander
in Chief, Coastal Zone I, Republic of Vietnam
Navy {http://www.hovanky.com/cantruong/}
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6/ Captain Hà Văn Ngạc, Republic of Vietnam
Navy (Reference 2), Commander, Cruiser &
Destroyer Group (Task Group III)/Task Force
Paracel

3/ Tham-Mưu-Trưởng Hải-Quân: Phó Đề-Đốc
Diệp-Quang-Thủy
{http://members.tripod.com/~nguyentin/thuy.j
pg}
4/ Tư-Lệnh Hạm-Đội: HQ Đại-Tá NguyễnXuân-Sơn

7/ Commander Vũ Hữu San, Commanding
Officer, HQ Trần Khánh Dư (DER 4), Republic
of Vietnam Navy (Reference 8)

8/ Commander Phạm Trọng Quỳnh (right),
Commanding Officer, HQ Trần Bình Trọng
(WHEC
5), Republic of Vietnam Navy
5/ Tư-Lệnh HQ Vùng 1 Duyên-Hải: Phó Đề-Đốc
(Reference
8)
Hồ-Văn
Kỳ-Thoại
{{http://www.hovanky.com/cantruong/}}
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6/ Chỉ-Huy-Trưởng Hải-Đội Tuần-Dương (HảiĐội 3) và là sĩ-quan chỉ-huy chiến-thuật trận
hải-chiến:HQ Đại-Tá Hà-Văn-Ngạc
7/ Hạm-Trưởng Khu-Trục-hạm HQ 4: HQ
Trung-Tá Vũ-Hữu-San
8/ Hạm-Trưởng Tuần-Dương-Hạm HQ 5: HQ
Trung-Tá Phạm-Trọng-Quỳnh
9/ Hạm-Trưởng Tuần-Dương-Hạm HQ 16: HQ
Trung-Tá Lê-Văn-Thự
9/ Commander Lê Văn Thự, Commanding
Officer, HQ Lý Thường Kiệt (WHEC 16),
Republic of Vietnam Navy (Reference 8)

10/ Hạm-Trưởng Hộ-Tống-Hạm HQ 10: HQ
Thiếu-Tá Ngụy-Văn-Thà (truy-thăng HQ TrungTá)
{http://hoangsa74.tripod.com/images/image02
2.jpg}

11/ Trưởng toán Hải-Kích Đổ-Bộ: HQ Đại-Úy
Nguyễn-Minh-Cảnh (Hình chụp ngày 19 tháng
1 năm 2008 tại Santa Ana, California, USA) –
Former Lieutenant Nguyễn Minh Cảnh,
Republic of Vietnam Navy, in Santa Ana,
California, USA on January 19, 2008

10/ Lieutenant Commander Ngụy Văn Thà
(promoted to Commander posthumously)
(Reference 5), Commanding Officer, HQ Nhật
Tảo (MSF 10), Republic of Vietnam Navy
(Reference 3)
11/ Lieutenant Nguyễn Minh Cảnh, Team
Leader, Amphibious Assault Team, Republic of
Vietnam Navy (Reference 5)
HQ is for Hải Quân, meaning “Navy”
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3. Lý-Do Tôi Đã Có Mặt Tại Hoàng-Sa

3. The Reason For My Presence At The Paracel
Islands

Rất nhiều chiến-hữu trong Hải-quân đã không
rõ nguyên-cớ nào mà tôi đã có mặt để đíchthân chỉ-huy tại chỗ trận hải-chiến Hoàng-Sa.
Sự có mặt của tôi bắt nguồn từ khi tôi được
Hội-đồng Đô-đốc chỉ-định tôi tăng-phái cho
Vùng I duyên-hải khoảng từ cuối năm 72 đầu
1973. Lý do tăng-phái của tôi đến Vùng I
duyên-hải tôi không được biết trước cho đến
khi tôi tới Quân-Khu 1, tôi mới được biết
nhiệm-vụ chính của tôi là chuẩn-bị một trận
thư-hùng giữa Hải-quân VNCH và hải-quân
Bắc-Việt mà lúc đó, tin tình-báo xác-nhận là
cộng-sản đã được viện-trợ các cao-tốc-đĩnh
loại Komar của Nga-sô trang-bị hỏa-tiễn hảihải (surface to surface). Vào thời-gian đó Hảiquân VNCH chỉ có khả-năng chống-đỡ thụđộng loại vũ-khí này. Cuộc hải-chiến tiên-liệu
có thể xẩy ra khi lực-lượng hải-quân cộng-sản
tràn xuống để hỗ-trợ cho quân-bộ của chúng
khi chúng muốn tái-diễn cuộc cường-tập xuấtphát từ phía bắc sông Bến-Hải như vào ngày
cuối tháng 3 năm 1972 để khởi phát các cuộc
tấn-công suốt mùa hè đỏ lửa 1972.

Not many comrade-in-arms in the Republic of
Vietnam Navy clearly knew the reason for my
personal command of the naval battle. The
authority to command originated from my
nomination by the Board of Admiralty for a
special duty in Coastal Zone I between the end
of 1972 and the beginning of 1973. I had not
learned of the reason for my special duty until
I arrived at the headquarters of Coastal Zone I
in Ðà Nẵng where I became aware of my main
responsibility which was to prepare for a fight
to the death between the Republic of Vietnam
Navy and the North Vietnam Navy. Intelligence
sources confirmed that the North Vietnam
Navy had received from the Soviet Union
Komar-class guided missile boats carrying
subsonic Styx anti-ship missiles. At the time, all
surface combatants of the Republic of Vietnam
Navy's war-fighting fleet had only a defensive
capability against these Styx anti-ship missiles.
It was anticipated that this naval battle would
take place when the North Vietnamese Navy
began to flood into the coast of South Vietnam
in support of the North Vietnamese Army
ashore trying to repeat its stunning offensive
from the north of the Bến Hải River between
the end of March 1972 and the end of the
summer of 1972.

Cao-Tốc-Đĩnh
Komar
{http://img106.imageshack.us/img106/8690/k
omarsidece6.jpg}

KOMAR-class
Fast
(Reference 3)
Displacement, tons
Cao-Tốc-Đĩnh
Komar
{http://users.qld.chariot.net.au/~dialabull/Up
%20Top_files/Komar.jpg}

Dimensions,
(metres)
Guns

Attack

Craft-Missile

70 standard; 80 full
load
feet 83.7 x 19.8 x 5 (25.5
x 6 x 1.8)
Two 25-mm anti-
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Tôi lưu lại Vùng I duyên-hải chừng hai tuần lễ
hầu nghiên-cứu để thiết-kế. Kế-hoạch chính
của cuộc hải-chiến này là xử-dụng nhiều chiếnhạm và chiến-đĩnh (WPB và PCF) để giảm bớt
sự thiệt-hại bằng cách trải nhiều mục-tiêu trên
mặt biển cùng một lúc. Song-song với việc này
là các chiến-hạm và chiến-đĩnh phải xử-dụng
đạn chiếu-sáng và hỏa-pháo cầm-tay như là
một cách chống hỏa-tiễn thụ-động. Ngoài ra
Hải-quân cũng cần đặt ra sự yểm-trợ của
pháo-binh của Quân-đoàn I để tác-xạ ngănchặn và tiêu-diệt lực-lượng hải-quân cộng-sản
tại phía bắc Cửa Việt trước khi họ tràn xuống
phía nam để đủ tầm phóng hỏa-tiễn.

aircraft (AA) (1 twin
forward)
2
"Styx"
type
Surface missiles
launchers
Main engines
Diesels; 2 shafts;
4800 bhp
Speed, knots
40
I stayed at the headquarters of Coastal Zone I
roughly two weeks in order to work out a
defense plan. The plan called for dispersing
widely and simultaneously at sea various ships
and small craft such as Patrol Boat (WPB) and
Patrol Craft (PCF) in order to cut down
casualties. In addition to this spread formation,
many ships and small craft had to utilize flare
and chaff as a passive means against the Styx
anti-ship missile. In addition, the Republic of
Vietnam Navy was to receive artillery support
from the I Corps Tactical Zone in order to
annihilate the North Vietnamese naval forces
north of the Cửa Việt before their southward
movement along our coast brought our ships
and small craft within the range of their Styx
anti-ship missile.

Tuần Duyên Đĩnh (WPB), Hải Quân Việt Nam
Cộng Hòa

Tuần Duyên Đĩnh (WPB), Hải Quân Việt Nam
Cộng
Hòa
{http://www.gdat.org/works/quanluc/hq_wpb.
html}

Patrol Boat (WPB), Republic of Vietnam Navy
(Reference 3). Former US Coast Guard 82-ft
Point-class patrol boats (designated WPB);
actual length is 83 feet overall. Transferred
to South Vietnamese Navy in 1969 and 1970.
64 standard; 67 full
Displacement, tons
load
Dimensions, feet
83 x 17.2 x 5.8
Guns
One
81-mm/50-cal
MG; two to four 50cal MG or one 20mm
2 diesels; 2 shafts;
Main engines
1200 bhp
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Speed, knots
Complement

Duyên Tốc Đĩnh (PCF), Hải Quân Việt Nam
Cộng
Hòa
{http://www.gdat.org/works/quanluc/hq_pcf.h
tml}

Duyên Tốc Đĩnh (PCF), Hải Quân Việt Nam
Cộng
Hòa
{http://www.vnafmamn.com/untoldpage/HQ_p
cf47.jpg}
Sau khi đã thuyết-trình tại Bộ-Tư-Lệnh Hảiquân Vùng I duyên-hải cùng các Chỉ-huytrưởng các đơn-vị duyên-phòng và duyênđoàn, Tư-lệnh HQ Vùng I duyên-hải chấpthuận kế-hoạch và đưa kế-hoạch lên thuyếttrình tại Bộ-Tư-Lệnh Quân-đoàn I và Quân-Khu
I. Buổi thuyết-trình tại BTL/Quân-đoàn I do
đích-thân Trung-Tướng Ngô-quang-Trưởng
chủ-tọa, ngoài Tư-lệnh HQ Vùng I duyên-hải
còn có Đại-Tá Hà-mai-Việt Trưởng Phòng 3
Quân-đoàn, Đại-tá Khiếu-hữu-Diêu, Đại-Tá
Nguyễn-văn-Chung Chỉ-huy-trưởng pháo-binh
Quân-đoàn và một số rất ít các sĩ-quan phụ-tá.
Nhu-cầu yểm-trợ pháo-binh cho cuộc hải-chiến
được chấp-thuận ngay và Chỉ-huy-trưởng pháobinh quân-đoàn hứa sẽ phối-trí pháo- binh,
đặc-biệt là pháo-binh 175 ly để thỏa-mãn kếhoạch của Hải-quân, khi được yêu-cầu.

16.8
8 to 10

Patrol Craft (PCF), Republic of Vietnam Navy
(Reference 3). Transferred from the U.S.
Navy to South Vietnamese Navy from 1968 to
1970.
Displacement, tons
22.5 full load
Dimensions, feet
50 x 13 x 3.5
Guns
One
81-mm
mortar/one
50-cal
MG
combination;
Mount: two 50-cal
MG (twin)
Main engines
2
geared
diesels
(General Motors); 2
shafts; 960 bhp
Speed, knots
28
Complement
6

After my briefing of the defense plan to the
commanders of various Coastal Groups and
Coastal Patrol Maritime Groups at Coastal Zone
I Headquarters, the Commander in Chief of
Coastal Zone I approved the plan and asked
me to brief it to the headquarters of the I
Corps Tactical Zone also in Ðà Nẵng. My
briefing at the headquarters of I Corps was
personally presided over by the I Corps
Commander, Lieutenant General Ngô Quang
Trưởng. In addition to the Commander in Chief
of Coastal Zone I, there were Colonel Hà Mai
Việt, I Corps Operations Directorate, Colonel
Khiếu Hữu Diêu, Colonel Nguyễn Văn Chung
who is I Corps field artillery commander, and a
handful of military aides. Artillery support for
the naval battle was immediately granted and
the field artillery commander promised to
coordinate his various 175-mm artillery units to
meet the Navy's defense plan when requested.
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Kể từ khi được chỉ-định tăng-phái, tôi thường
có mặt tại Vùng I duyên-hải mỗi tháng chừng
hai tuần tùy theo công-việc của tôi tại Hải-đội,
nhưng chưa lần nào Bộ-Tư-lệnh HQ, Bộ-Tưlệnh Hạm-đội hoặc Vùng I Duyên-hải chỉ-thị tôi
phải có mặt trong vùng. Khi có mặt tại vùng tôi
thường tìm-hiểu tình-hình tổng-quát tại QuânKhu I cũng như đi hoặc tháp-tùng Tư-lệnh HQ
vùng I duyên-hải thăm-viếng các đơn-vị lụcquân bạn cấp sư-đoàn, lữ-đoàn hay trungđoàn.

Trở lại trận hải-chiến Hoàng-Sa, vào khoảng
ngày 11 tháng giêng năm 1974, chỉ khoảng vài
ngày sau khi Ngoại-Trưởng Hoa-Kỳ Kissinger
rời Trung-cộng, thì đột-nhiên Ngoại-trưởng
Trung-cộng lại một lần nữa tuyên-bố về chủquyền của họ trên các quần-đảo Hoàng Sa và
Trường-Sa. Tôi rất lưu-ý tin này vì tôi đã chỉhuy công-cuộc đặt quân trú-phòng đầu tiên
trên đảo Nam-Yết vùng Trường-Sa vào cuối
mùa hè 1973. Vào ngày sau, vì Ngoại-trưởng
VNCH Vương-văn-Bắc còn bận công-cán ngoạiquốc, thì phát-ngôn-viên Bộ Ngoại-giao VNCH
bác-bỏ luận-cứ của Trung-cộng và tái xác-nhận
một lần nữa chủ-quyền của VNCH trên các
quần-đảo đó.

Ever since reporting for duty in Coastal Zone I,
I was usually present at the headquarters
around two weeks per month depending on my
work schedule at the headquarters of Task
Group III in Saigon. However, never did I
receive an order from the headquarters of
Coastal Zone I in Ðà Nẵng, of the Navy Fleet
Forces Command, or of the Republic of
Vietnam Navy in Saigon to stay in Coastal Zone
I. When I visited there, I usually carried out a
fact finding investigation of the general
situation in Tactical Zone I, and accompanied
the Commander in Chief of Coastal Zone I to
visit an army division, brigade, or regiment of
the I Corps Tactical Zone.
Returning to the Naval Battle for the Paracels,
on January 11, 1974, only a few days after
U.S. Secretary of State Henry A. Kissinger left
China, suddenly the Chinese Foreign Minister
once again declared China's sovereignty over
the Paracel and Spratly Islands. I was very
much concerned about this news since I
commanded the task of first stationing our
troops on Namyit Island within the Spratly
Islands near the end of the summer of 1973. A
few days later, since Republic of Vietnam
Foreign Minister Vương Văn Bắc was still on an
official mission overseas, a spokesman of the
Foreign Ministry refuted China's claim and once
again reaffirmed the Republic of Vietnam's
sovereignty over the Paracel and Spratly
Islands.

Ngoại-Trưởng
Hoa-Kỳ
Henry
Kissinger
{http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commo The
Paracels
ns/archive/e/e3/20080526015212!Henry_Kissin {http://www.vnafmamn.com/paracel.html}
ger.jpg}
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Ngoại-Trưởng Việt Nam Cộng Hòa Vương-VănBắc
{http://lh5.ggpht.com/_Viz5OWnf5rU/RgPEB66
mSI/AAAAAAAAAVg/WWG4h4s2_Rk/CIMG0562.J
PG}

Namyit Island in the Spratlys (Reference 1)

The flag of the Republic of Vietnam on Namyit
Island (Reference 10)

Đại Tá Hà Văn Ngạc, Hải Quân Việt Nam Cộng
Hòa, trên Đảo Namyit thuộc Quần Đảo Trường
Sa (Reference 10)
Ngày 16 tháng giêng năm 1974, tôi từ Sàigòn
đi Vũng-Tầu để chủ-tọa lễ trao-quyền chỉ-huy
Tuần-dương-hạm HQ 5 Trần-bình-Trọng đang
neo tại chỗ, cho tân-hạm-trưởng là Hải-quân
Trung-tá Phạm-trọng-Quỳnh (tôi không còn
nhớ tên cựu hạm-trưởng). Khi trở về Sàigòn,
lúc theo dõi bản tin-tức hàng ngày của đài

On January 16, 1974, I left Saigon for the
naval port of Vũng Tàu to preside over a
formal change of command ceremony on the
cruiser HQ Trần Bình Trọng (WHEC 5).
Commander Phạm Trọng Quỳnh relieved ? (I
no longer remember the name of the departing
commanding officer) as the commanding
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truyền-hình thì thấy Ngoại-trưởng Vương-vănBắc hùng-hồn và nghiêm-trọng khi tuyên-bố
chủ-quyền của VNCH trên 2 quần-đảo Hoàng
Sa và Trường-Sa. Tôi thấy có chuyện bất-ổn có
thể xẩy ra tại Vùng I duyên-hải nhất là Việtcộng có lẽ được Trung-cộng hỗ-trợ tạo ra tìnhthế rắc-rối ngoài hải-đảo để thu-hút lực-lượng
của Hải-quân Việt-Nam, và đương nhiên cộngsản sẽ lợi-dụng để tràn-xuống dưới vĩ-tuyến 17
như đã dự-liệu.

officer of the HQ Trần Bình Trọng. After
returning to Saigon, I watched daily news on
television in which Foreign Minister Vương Văn
Bắc forcefully and formally declared the
Republic of Vietnam's sovereignty over the
faraway Paracel and Spratly Islands. I sensed a
crisis was about to take place in Coastal Zone I
especially if the North Vietnamese naval forces,
perhaps aided by China, decided to stir up
trouble in the faraway islands to draw the
Republic of Vietnam Navy into a fight to the
death. Naturally, the North Vietnamese Army
would avail itself of the opportunity to launch
an offensive across the 17th parallel as
foreseen.

HQ Trần Bình Trọng (WHEC 5), Hải Quân Việt
Nam
Cộng
Hòa
{http://www.vnafmamn.com/untoldpage/HQ5.j
pg}

HQ Trần Bình Trọng (WHEC 5), Hải Quân Việt
Nam
Cộng
Hòa
{http://www.vnafmamn.com/NAVYphoto/HQ5_
illustration.jpg}

HQ Trần Bình Trọng (WHEC 5), Republic of
Vietnam Navy (Reference 4). Ex-US Coast
Guard Cutter Castle Rock, WHEC 383, ex-AVP
35. Built by Lake Washington Shipyard in
Houghton, Washington. Launched on March
11, 1944. US Navy comm. on October 8,
1944. Transferred from US Coast Guard to
South Vietnamese Navy on December 21,
1971.

HQ Lý Thường Kiệt (WHEC 16), Republic of
Vietnam Navy (Reference 5). Ex-US Coast
Guard Cutter Chincoteague, WHEC 375, exAVP 24. Built by Lake Washington Shipyard in
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HQ Lý Thường Kiệt (WHEC 16), Hải Quân Việt
Nam
Cộng
Hòa
{http://hqvnch.net/default.asp?id=529&lstid=6
2}

HQ Lý Thường Kiệt (WHEC 16), Hải Quân Việt
Nam
Cộng
Hòa
{http://www.vnafmamn.com/untoldpage/HQ16
.jpg}

HQ Trần Quốc Toản (WHEC 6), Hải Quân Việt
Nam
Cộng
Hòa
{http://www.vnafmamn.com/NAVYphoto/HQ6_
illustration.jpg}

Houghton, Washington. Launched on April
15, 1942. US Navy comm. on April 12, 1943.
Transferred from US Coast Guard to South
Vietnamese Navy on June 21, 1972.
HQ Trần Quốc Toản (WHEC 6), Republic of
Vietnam Navy (Reference 3). Ex-US Coast
Guard Cutter Cook Inlet, WHEC 384, ex-AVP
36. Built by Lake Washington Shipyard in
Houghton, Washington. Launched on May 13,
1944. US Navy comm. on November 5, 1944.
Transferred from US Coast Guard to South
Vietnamese Navy on December 21, 1971.
HQ Ngô Quyền (WHEC 17), Republic of
Vietnam Navy (Reference 3). Ex-US Coast
Guard Cutter McCulloch, WHEC 375, ex-AVP
24. Built by Lake Washington Shipyard in
Houghton, Washington. Launched on July 10,
1943. US Navy comm. on May 17, 1944.
Transferred from US Coast Guard to South
Vietnamese Navy on June 21, 1972.
HQ Trần Bình Trọng (WHEC 5), HQ Lý
Thường Kiệt (WHEC 16), HQ Trần Quốc Toản
(WHEC 6), and HQ Ngô Quyền (WHEC 17)
were built as seaplane tenders of the
Barnegat-class for the US Navy. All
transferred to US Coast Guard in 1946-1948,
initially on loan designated WAVP and then
on
permanent
transfer;
subsequently
redesignated as High Endurance Cutters
(WHEC) (Reference 3).
These ships were the largest combatants in
the South Vietnamese Navy and the only
ones to mount a 5-inch gun battery. All antisubmarine weapons were believed to have
been removed prior to transfer (Reference
3).
1766 standard; 2800
Displacement, tons
full load
Dimensions (Length x 310.75 x 41.1 x 13.5
Beam x Draught), (94.7 x 12.5 x 4.1)
feet (metres)
one 5-inch (127-mm)
38-cal DP; one or
two 81-mm mortars;
several MG
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5-inch (127-mm) gun
(Reference 11)
Guns
Main engines

Nên sáng sớm ngày 17, không kịp thông-báo
đến Tư-lệnh Hạm-đội; tôi lên phi-trường Tânsơn-nhứt và đến thẳng ngay Trạm hàng-không
quân-sự. Tôi gặp ngay một vị Thượng-sĩ
không-quân trưởng-trạm và nói là tôi cần đi
gấp ra Đà-nẵng. Vị Thượng-sĩ trình với tôi là
danh-sách hành-khách đã đầy-đủ cho chuyến
bay và giới-thiệu tôi gặp vị Trung-úy phi-côngtrưởng phi-cơ C-130. Sau khi trình-bầy lý-do
khẩn-cấp đi Đà-nẵng của tôi, vị phi-côngtrưởng trang-trọng mời tôi lên phi-cơ ngồi vào
ghế phụ trong phòng phi-công.

C-130, Không Quân Việt Nam Cộng Hòa
{http://www.vnafmamn.com/untoldpage/anloc
_C130.jpg}
Đến Đà-nẵng khoảng 9:00 sáng, tôi mới kêu
điện-thoại cho HQ Đại-tá Nguyễn-hữu-Xuân,
Tư-lệnh-phó Vùng cho xe đón tôi tại phitrường. Đến BTL/HQ Vùng I duyên-hải tôi mới
được biết chi-tiết những gì đang xẩy ra tại
Hoàng-Sa, và được biết thêm là chiếc tuầndương-hạm HQ 5, mà tôi vừa chủ-tọa trao
quyền chỉ-huy ngày hôm qua tại Vũng-Tầu, sẽ
có mặt tại quân-cảng vào buổi chiều tối cùng
với toán hải-kích.

Diesels
(Fairbanks
Morse); 2 shafts;
6080 bhp
Speed, knots
Approx. 18
Complement
Approx. 200
In the early morning hours of January 17,
1974, as I did not have time to inform the
Fleet Forces Commander, I went to Tân Sơn
Nhất air base and walked straight to its military
terminal. I met a Republic of Vietnam Air Force
chief warrant officer in charge and told him
that I needed to go to Ðà Nẵng urgently. The
chief warrant officer explained to me that the
flight was full and introduced me to the first
lieutenant piloting a C-130. After I explained to
the pilot my urgent reason for going to Ðà
Nẵng, the pilot respectfully invited me to sit in
his cockpit.

C-130, Republic of Vietnam Air Force
(Reference 7)
Arriving at Ðà Nẵng air base around 09:00
hours, I called Captain Nguyễn Hữu Xuân,
Deputy Commander in Chief, Coastal Zone I,
for a military jeep to pick me up. After I arrived
at the headquarters of Coastal Zone I, I then
became aware of the details about what had
been happening at the Paracel Islands. I also
learned that the cruiser HQ Trần Bình Trọng
(WHEC 5), aboard which I had presided over
the change of command at Vũng Tàu the day
before, would arrive at the naval port of Ðà
Nẵng in the evening with an amphibious
assault team aboard.
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Tư-lệnh HQ vùng I duyên-hải cũng cho tôi hay
và giơ một tờ giấy nhỏ nói là ông có thủ-bút
của Tổng-thống vừa tới thăm bản-doanh trước
đây, nhưng tôi không hỏi về chi-tiết cũng như
xin xem thủ-bút vì tôi nghĩ đó là chỉ-thị riêng
tư giữa Tổng-Thống và một vị Tướng-lãnh. Vị
Tư-lệnh này còn cho tôi hai chọn-lựa: một là
chỉ-huy các chiến-hạm ngay tại Bộ-Tư-lệnh
Vùng, hai là đích-thân trên chiến-hạm. Tôi đáp
trình ngay là: Tôi sẽ đi theo các đơn-vị của tôi.
Từ ngày được thuyên-chuyển về Hạm-đội,
không như các vị tiền-nhiệm, tôi thường xa Bộchỉ-huy để đi theo các chiến-hạm trong côngtác tuần-dương. Mỗi chuyến công-tác, sự hiệndiện của tôi đã mang lại cho nhân-viên chiếnhạm niềm phấn-khởi sau nhiều ngày phải xa
căn-cứ. Tôi thường lưu ý các vị hạm-trưởng
đến việc huấn-huyện nội-bộ hoặc thao-dượt
chiến-thuật với chiến-hạm khác khi được phép.

Đến khoảng buổi chiều thì Tư-lệnh vùng I
duyên-hải còn hỏi tôi có cần thêm gì, tôi trình
xin thêm một chiến-hạm nữa vì cần hai chiếc
khi di-chuyển trong trường-hợp bị tấn-công
trên hải-trình, chứ không phải vì số lượng
chiến-hạm Trung-cộng đang có mặt tại HoàngSa. Chiếc Hộ-tống-hạm (PCE) HQ 10 Nhật-Tảo
được chỉ-định xung vào Hải-đoàn đặc-nhiệm,
với lý-do chính là chiếc Hộ-tống-hạm này đang
tuần-dương ngay khu-vực cửa khẩu Đà-nẵng
nên giảm bớt thời-gian di-chuyển, chiến-hạm
chỉ có một máy chánh khiển-dụng mà thôi.
Ngoài ra vị Tư-lệnh HQ vùng còn tăng-phái cho
tôi HQ Thiếu-Tá Toàn (Ghi chú của Trần Đỗ
Cẩm: HQ Thiếu Tá Nguyễn Chí Toàn, Khóa 11
SQHQ/Nha Trang), mà tôi chưa biết khả-năng
nên trong suốt thời-gian tăng-phái tôi chỉ trao
nhiệm-vụ giữ liên-lạc với các Bộ Tư-lệnh cho vị
sĩ-quan này. Tôi dùng cơm chiều gia-đình cùng
Tư-lệnh HQ vùng tại tư-thất trong khi chờ đợi
Tuần-dương-hạm HQ 5 tới. Sau bữa ăn, Tưlệnh HQ Vùng đích-thân đi bộ tiễn-chân tôi ra
cầu quân-cảng. Sau trận-chiến, vị Đô-đốc này
có thổ-lộ cùng tôi là ông đã tưởng đó là bữa

The Commander in Chief of Coastal Zone I also
showed me in his hand a small piece of paper
that he said contained the handwriting of the
President of the Republic of Vietnam who had
made a visit to the headquarters earlier. I did
not ask him about the visit or to see the
autograph since in my opinion it was a private
instruction from the President to a flag officer.
The Commander in Chief gave me two choices,
to stay at command post in the rear or be
present on scene. I immediately answered: I
wanted to be involved on scene personally
inspiring my men. Since my assignment to the
Cruiser & Destroyer Group (Task Group III) of
the Fleet Forces Command, unlike my
predecessors, I was usually away with my unit
patrolling at sea. On every extended patrol, my
presence brought high morale to the officers
and enlisted personnel under my command. I
usually reminded the commanding officers
about training their sailors how to respond to
battle stations and about getting involved in
joint training exercises with other ships when
allowed.
In the afternoon, the Commander in Chief of
Coastal Zone I asked me if I needed anything
else. I explained to him the need for an
additional ship for fear of being attacked along
the sea route from Ðà Nẵng to the Paracel
Islands, not because of the number of Chinese
warships present at the Paracel Islands. The
escort HQ Nhật Tảo (MSF 10) was assigned
because it was patrolling the entrance area to
the naval port of Ðà Nẵng, thus cutting down
the deployment time of my task force even
though the ship had only one diesel engine in
operation. In addition, the Commander in Chief
of Coastal Zone I also assigned to me Navy
Lieutenant Commander Nguyễn Chí Toàn
(former Navy Lieutenant Commander Trần Ðỗ
Cẩm's footnote: Nguyễn Chí Toàn was a 1961
graduate of the Nha Trang Naval Training
Center) whom I appointed as liaison officer
throughout his tour of duty since I was not
familiar with his qualification. I then had
supper at the residence of the Commander in
Chief of Coastal Zone I while waiting for the
arrival at Ðà Nẵng of the cruiser HQ Trần Bình

Ðại Tá Hà Văn Ngạc, Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa - Captain Hà Văn Ngạc, Republic of Vietnam Navy

42/130

Trận Hải Chiến Hoàng Sa 1974/The 1974 Naval Battle for The Paracels against The People’s Republic of China Navy in The East Sea

cơm cuối cùng của ông với tôi. Như vậy là trận
hải-chiến đã dự-liệu là sẽ có thể xẩy ra, và
chắc vị Đô-đốc đã mật-trình về Tư-lệnh Hảiquân thường có mặt tại Bộ-Tư-lệnh.

Hộ Tống Hạm HQ Nhật Tảo (MSF 10), Hải
Quân
Việt
Nam
Cộng
Hòa
{http://hoangsa74.tripod.com/toantapTaiLieu_f
iles/image025.jpg}

Hộ Tống Hạm HQ Nhật Tảo (MSF 10), Hải
Quân
Việt
Nam
Cộng
Hòa
{http://hqvnch.net/default.asp?id=529&lstid=6
2}

Hộ Tống Hạm HQ Nhật Tảo (MSF 10), Hải
Quân
Việt
Nam
Cộng
Hòa
{http://www.vnafmamn.com/NAVYphoto/HQ10
_illustration.jpg}

Trọng (WHEC 5). Following the supper, he
personally walked with me to the port. After
the naval battle, he confided to me that he
thought we had the Last Supper together. This
means the naval battle was anticipated, and he
must have reported regularly to the Office of
the Chief of Naval Operations.

HQ Nhật Tảo (MSF 10), Republic of Vietnam
Navy (Reference 3). Ex-USS Serene, MSF
300. Built by Winslow Marine Railway & SB
Co., Winslow, Washington. US Navy comm.
On October 31, 1943. Transferred from US
Navy to South Vietnamese Navy in January
1964.
Former US Navy minesweeper of the
Admirable-class (originally designated AM).
Minesweeping equipment has been removed
prior to transfer and two depth charge racks
fitted on fantail; employed in patrol and
escort roles (Reference 3).
650 standard; 945
Displacement, tons
full load
Dimensions (Length x 180 wl; 184.5 oa x
Beam x Draught), feet 33 x 9.75
one 3-inch (76-mm)
50-cal AA; two 40mm AA (single); up
to eight 20-mm AA
(twin) - two 20-mm
twin mounts at after
end of bridge and
one or two 20-mm
twin
mounts
on
fantail

40-mm anti-aircraft
(Reference 5)
Guns
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Anti-submarine
weapons
Main engines

Tuần-dương-hạm HQ 5 rời bến khoảng 09:00
tối và tôi trao nhiệm-vụ đi tới Hoàng-Sa cho
Hạm-trưởng HQ 5 là vị hạm-trưởng thâm-niên
hơn (Ghi chú của Trần Đỗ Cẩm: HQ 5 và HQ
10 cùng đi Hoàng Sa, Hạm Trưởng HQ 5 là
Trung Tá Quỳnh thuộc khóa 11 SQHQ Nha
Trang, thâm niên hơn Hạm Trưởng HQ 10 là
Thiếu Tá Thà thuộc khóa 12 SQHQ Nha
Trang). Sự hiện-diện của tôi trên chiến-hạm
này đã làm tân-hạm-trưởng, vừa nhậm-chức 2
ngày trước, được vững-tâm hơn vì chắc tânhạm-trưởng chưa nắm vững được tình-trạng
chiến-hạm cũng như nhân-viên thuộc-hạ. Các
chiến-hạm đều giữ im-lặng vô-tuyến ngoại trừ
các báo-cáo định-kỳ về vị-trí.

1 fixed hedgehog;
depth charges
Diesel
(Cooper
Bessemer); 2 shafts;
1710 bhp
Speed, knots
14
Complement
Approx. 80
Both cruiser HQ Trần Bình Trọng (WHEC 5)
and escort HQ Nhật Tảo (MSF 10) left Ðà Nẵng
around 21:00 hours that evening for the
Paracel Islands. I gave the responsibility of
navigating to the Paracel Islands to Navy
Commander Phạm Trọng Quỳnh, commanding
officer of the HQ Trần Bình Trọng, since he
was more senior than Navy Lieutenant
Commander Ngụy Văn Thà, commanding
officer of the HQ Nhật Tảo, (Trần Ðỗ Cẩm's
footnote: Phạm Trọng Quỳnh was a 1961
graduate while Ngụy Văn Thà was a 1962
graduate of the Nha Trang Naval Training
Center). My presence on the HQ Trần Bình
Trọng made the newly appointed commanding
officer, who had assumed his duty two days
earlier, feel more secure since he might not
have grasped fully the capabilities as well as
the crew of his ship. Both vessels remained at
radio silence except when reporting their
position now and then.

4 Những Diễn-Tiến Ngày Hôm Trước Trận HảiChiến

4 The Day Before The Battle

Khoảng 8 hay 9:00 giờ sáng ngày 18, hai chiếnhạm HQ 5 và HQ 10 đã đến gần Hoàng- Sa, và
trong tầm âm-thoại bằng máy VRC 46 (hậuthân của máy PRC 25 nhưng với công- xuất
mạnh hơn) để liên-lạc bằng bạch-văn, vì tầm
hữu-hiệu của máy chỉ ở trong vùng Hoàng-Sa
mà thôi, tôi nói chuyện với Hạm- trưởng HQ 4
HQ Trung-tá Vũ-hữu-San, lúc đó đang là sĩquan thâm-niên hiện-diện, để được am-tường
thêm tình-hình cũng như thông-báo về sự
hiện-diện của tôi, vừa là Chỉ-huy-trưởng Hảiđội vừa là để thay-thế quyền chỉ-huy mọi hoạtđộng, theo đúng thủ-tục ghi trong Hải- quy.
Sau khi được trình bầy chi-tiết các diễntiến, tôi có lời khen ngợi Hạm-trưởng này và

Around 08:00 or 09:00 hours on January 18,
1974, the cruiser HQ Trần Bình Trọng (WHEC
5) and its escort HQ Nhật Tảo (MSF 10) arrived
near the Paracel Islands. Within the effective
range of VRC 46 (the later model of PRC 25
and more powerful), I spoke not in cipher with
the commanding officer of the destroyer HQ
Trần Khánh Dư (DER 4) - Navy Commander Vũ
Hữu San at the time was the most senior
officer present - in order to be better informed
about the situation as well as to inform him of
my arrival, not only as the Commander of
Cruiser and Destroyer Group (Task Group III),
but also as the Officer in Tactical Command
(OTC), according to the procedures of the
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chia sẻ những khó-khăn mà vị này đã trải qua Navy rules and regulations. After I was briefed
trong những ngày trước khi tôi có mặt tại on the situation, I commended
the
vùng.
commanding officer and extended
my
sympathy for the troubles that he and the
cruiser HQ Lý Thường Kiệt (WHEC 16) had
gone through prior to my arrival.

PRC
25
{http://nhs.needham.k12.ma.us/cur/wwii/05/p
1-05/wexler-km-p1-5-05/images/prc-25.jpg}

The Paracel Islands (Reference 1)
Khu Trục Hạm HQ Trần Khánh Dư (DER 4), Hải
Quân
Việt
Nam
Cộng
Hòa
{http://sanvu.tripod.com/images/covnHQ4.gif}

Súng (76-ly) ở phía sau tàu (Reference 6)

HQ Trần Khánh Dư (DER 4), Republic of
Vietnam Navy (Reference 3). Ex-USS Forster,
DER 334. Built by Consolidated Steel Corp.,
Orange, Texas. Launched on November 13,
1943. US Navy comm. On January 25, 1944.
Transferred from US Navy to South
Vietnamese Navy on September 25, 1971.
Former US Navy destroyer escort of the FMR
design group. After World War II the ship
was extensively converted to radar picket
configuration to serve as seaward extension
of US aircraft attack warning system;
redesignated DER with original DE hull

Ðại Tá Hà Văn Ngạc, Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa - Captain Hà Văn Ngạc, Republic of Vietnam Navy

45/130

Trận Hải Chiến Hoàng Sa 1974/The 1974 Naval Battle for The Paracels against The People’s Republic of China Navy in The East Sea

Khu Trục Hạm HQ Trần Khánh Dư (DER 4), Hải
Quân Việt Nam Cộng Hòa

Khu Trục Hạm HQ Trần Khánh Dư (DER 4), Hải
Quân
Việt
Nam
Cộng
Hòa
{http://www.gdat.org/works/quanluc/hq_der.h
tml}

Khu Trục Hạm HQ Trần Khánh Dư (DER 4), Hải
Quân
Việt
Nam
Cộng
Hòa
{http://www.vnafmamn.com/NAVYphoto/HQ4_
illustration.jpg}

Vào khoảng xế trưa, thì cả 4 chiến-hạm (Ghi
chú của Trần Đỗ Cẩm: HQ 4, HQ 5, HQ 10 và
HQ 16) đều tập-trung trong vùng lòng chảo
của quần-đảo Hoàng-Sa và Hải-đoàn đặcnhiệm được thành hình. Nhóm chiến-binh
thuộc Tuần-dương-hạm HQ 16 và Khu-trục-

numbers. Large SPS-8 search radar and
TACAN (tactical aircraft navigation) "pod"
removed after radar picket barrier ended in
1965, but ships retained DER designation.
Subsequently employed during 1960s in
Indochina for coastal patrol and maritime
interdiction by US Navy (Operation MARKET
TIME) (Reference 3).
The ship was second in firepower in the
South Vietnamese Navy only to HQ Trần Bình
Trọng (WHEC 5) and HQ Lý Thường Kiệt
(WHEC 16) with respect to gun calibre;
however, the ship has two guns (forward
mount enclosed, after mount open). Also, it
is the most capable anti-submarine ship of
the Navy (Reference 3).
1590 standard; 1850
Displacement, tons
full load
Dimensions (Length x 300 wl; 306 oa x
Beam x Draught), 36.6 x 14
feet
Two 3-inch (76-mm)
50-cal
anti-aircraft
(AA) (single)
3-inch (76-mm) gun
(after
mount)
(Reference 6)
Guns
Anti-submarine
six to twelve 75-inch
weapons
(324-mm)
torpedo
tubes (Mk 32 triple);
1 trainable hedgehog
(Mk
15);
depth
charge rack
Main engines
Diesels
(Fairbanks
Morse); 2 shafts;
6000 bhp
Speed, knots
21
Complement
Approx. 170
As the afternoon was drawing to a close, all
four warships (Trần Ðỗ Cẩm's footnote: the
destroyer HQ Trần Khánh Dư (DER 4), cruiser
HQ Trần Bình Trọng (WHEC 5), escort HQ Nhật
Tảo (MSF 10), and cruiser HQ Lý Thường Kiệt
(WHEC 16)) concentrated in the shallow water
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hạm HQ 4 đã đổ-bộ và trương quốc-kỳ VNCH
trên các đảo Cam-Tuyền (Robert), Vĩnh-Lạc
(Money) và Duy-mộng (Drummond) từ mấy
ngày qua vẫn được giữ nguyên vị-trí phòng-thủ
để giữ đảo. Sau khi quan-sát các chiến-hạm
Trung-cộng lởn vởn phía bắc đảo Quang-Hòa
(Duncan), tôi quyết-định ngay là hải-đoàn sẽ
phô-trương lực-lượng bằng một cuộc thao-diễn
chiến-thuật tập-đội để tiến về phía đảo QuangHòa với hy-vọng là có thể đổ-bộ hải-kích như
các chiến-hạm ta đã làm trước đây. Lúc này
trời quang-đãng, gió nhẹ và biển êm. Tất cả
chiến-hạm đều phải vào nhiệm-sở tác-chiến,
nhưng các dàn hải-pháo và vũ-khí đại-liên phải
ở trong thế thao-diễn. Khởi hành từ nam đảo
Hoàng-Sa để tiến về đảo Quang-Hòa, 4 chiếnhạm vào đội-hình hàng dọc, dẫn đầu là Khutrục-hạm HQ 4, theo sau là tuần-dương-hạm
HQ 5 làm chuẩn-hạm đã có trương hiệu-kỳ hảiđội, thứ ba là tuần-dương-hạm HQ 16 và sau
cùng là Hộ-tống-hạm HQ 10, tốc-độ chừng 6
gút, khoảng cách giữa các chiến-hạm là hai lần
khoảng cách tiêu-chuẩn (tức 1000 yard),
phương-tiện truyền-tin là kỳ-hiệu và quanghiệu, và âm-thoại bằng VRC 46 hoặc PRC 25
chỉ xử-dụng để tránh hiểu-lầm ám-hiệu vậnchuyển chiến-thuật mà thôi.

environment of the Paracel Islands; thus, my
task force was formed. The combatant groups
of the HQ Trần Khánh Dư and HQ Lý Thường
Kiệt who had landed and flown the flag of the
Republic of Vietnam on Robert Island, Money
Island, and Drummond Island the past few
days still remained at their defensive positions
to guard these islands. After observing Chinese
surface warships loitering about the northern
area of Duncan Island, I immediately decided
to show off our task force via a tactical
exercise near Duncan Island with the hopes of
landing an amphibious assault team as the HQ
Trần Khánh Dư and HQ Lý Thường Kiệt had
done earlier. At this time the sky was clear
with light wind and calm sea. I ordered battle
stations, but all the 5-inch and 3-inch gun
batteries and heavy machine guns were not to
be aimed straight at their targets. Starting
from the south of Pattle Island, all four
warships lined up in a column led by the HQ
Trần Khánh Dư, followed by the task force
flagship HQ Trần Bình Trọng, then the HQ Lý
Thường Kiệt, and finally the HQ Nhật Tảo. All
warships moved at a speed of 6 knots and
maintained a separation of 1000 yards (twice
the minimum distance). Light and flag signals
were the means of communication, and the
VRC 46 or PRC 25 was only used to avoid
misunderstanding of coded signals during the
tactical exercise.

VRC
46
{http://www.kpjung.de/bilder2/vrc46a.jpg}
Task Force (reference 5)
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Trận
Hải
Chiến
Hoàng
Sa
{http://www.vnafmamn.com/paracel.html}
Chừng nửa giờ sau khi hải-đoàn vận-chuyển
vào đội-hình hướng về phía đảo Quang-Hòa thì
hai chiến-hạm Trung-cộng loại Kronstadt mang
số-hiệu 271 và 274 bắt đầu phản-ứng bằng
cách vận-chuyển chặn trước hướng đi của hảiđoàn, nhưng hải-đoàn vẫn giữ nguyên tốc-độ,
trong khi đó thì hai chiếc chiến-hạm khác nhỏ
hơn mang số 389 và 396 (Ghi chú của Trần Đỗ
Cẩm: đây là hai trục lôi hạm tức là tàu vớt mìn
loại T 43) cùng 2 chiếc ngư-thuyền ngụy-trang
402 và 407 (Ghi chú của Trần Đỗ Cẩm: ngư
thuyền số 402 mang tên Nam Ngư) của họ vẫn
nằm nguyên vị-trí sát bờ bắc đảo Quang-Hòa.
Tôi đã không chú-tâm đến 2 chiếc chiến-hạm
nhỏ của địch vì cho rằng, hai chiếc này chỉ là
loại phụ mà thôi (sau này, khi sưu tầm tài liệu
về trận hải chiến Hoàng Sa, HQ Thiếu-Tá TrầnĐỗ-Cẩm truy ra theo số-hiệu là loại trục-lôihạm và chắc trang-bị vũ-khí nhẹ hơn), còn hai
chiếc tầu tiếp-tế ngụy-trang như ngư-thuyền
thì không đáng kể. Hành-động chặn đường
tiến của chiến-hạm ta đã từng được họ xửdụng trong mấy ngày trước đây khi các chiếnhạm ta đổ quân lên các đảo Cam-tuyền, Vĩnhlạc và Duy-mộng để xua quân của Trung-cộng
rời đảo. Chiếc Kronstadt 271 bắt đầu xin liênlạc bằng quang-hiệu để xin liên-lạc, Tuầndương-hạm HQ 5 trả lời thuận và nhận côngđiện bằng anh-ngữ:

Battlefield (Reference 8)
About half an hour after the task force moved
into its column to approach Duncan Island, two
Chinese Kronstadt-class corvettes numbered
271 and 274 began to react by moving into the
direction of our task force which still
maintained its speed of 6 knots. Meanwhile,
the other two smaller Chinese warships
numbered 389 and 396 (Trần Ðỗ Cẩm's
footnote: these two ships were T43-class
minesweepers) along with two camouflaged
fishing vessels numbered 402 and 407 (Trần
Ðỗ Cẩm's footnote: the fishing vessel
numbered 402 named Nam Ngư) remained at
their positions close to the northern shore of
Duncan Island. I did not pay attention to the
two smaller enemy warships because I thought
they were auxiliary ships. Later, during his
search for documents on the Naval Battle for
the Paracels, former Republic of Vietnam Navy
Lieutenant Commander Trần Ðỗ Cẩm
discovered
that
the
two
T43-class
minesweepers were lightly armed. As for the
two supply ships disguised as fishing vessels,
they were of little significance. Their tactics of
obstructing the right-of-way of our warships
had been employed a few days earlier when
the destroyer HQ Trần Khánh Dư (DER 4) and
cruiser HQ Lý Thường Kiệt (WHEC 16) had
landed our troops on Robert Island, Money
Island, and Drummond Island in order to drive
away Chinese troops from these islands. The
Chinese Kronstadt-class corvette 271 began to
use light signal to request communication, and
the cruiser HQ Trần Bình Trọng (WHEC 5)
agreed, receiving a message in English as
follows:
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{http://hqvnch.net/default.asp?id=1000&lstid=
135}

{http://hqvnch.net/default.asp?id=1000&lstid=
135}

Kronstadt-class corvette & submarine chaser
(Reference 3). Flush decked, squat funnel,
slightly raked, block bridge structure.
310
standard;
Displacement, tons
380 full load
Dimensions
(Length
x 170.6 x 21.5 x 9
Beam x Draught), feet (52 x 6.5 x 2.7)
(metres)
Guns
one 3.5-inch;
two 37-mm
anti-aircraft
(AA); six 12.7mm anti-aircraft
(AA)
2
rocket
launchers;
2
depth
charge
racks as antiKronstadt-class firing
submarine
rocket launchers
weapons
(Reference 3)
2 rails for 8-10
Mines
mines
Diesels;
2
Main engines
shafts;
3300
bhp
Speed, knots
24
1500
at
12
Range, miles
knots
Complement
Approx. 65
Radar
Ball
Gun,
Skinhead
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{http://hqvnch.net/default.asp?id=1000&lstid=
135}

"These islands belong to the People's Republic
of China (phần này tôi nhớ không chắc-chắn)
since Ming dynasty STOP Nobody can deny
(phần này tôi nhớ rất kỹ vì tôi có phụ nhận
quang-hiệu)"
Tôi cho gởi ngay một công-điện khái-quát như
sau:
"Please
leave
our
territorial
waters
immediately"
Công-điện của chiến-hạm Trung-cộng được lập
đi lập lại ít nhất 3 lần sau khi họ nhận được
công-điện của Hải-đoàn đặc-nhiệm VNCH, và
chiến-hạm ta cũng tiếp-tục chuyển lại côngđiện yêu-cầu họ rời khỏi lãnh-hải của VNCH.
Vì 2 chiến-hạm Kronstadt Trung-cộng cố-tình
chặn đường tiến của Hải-đoàn đặc-nhiệm với
tốc-độ khá cao, nếu Hải-đoàn tiếp-tục tiến

T43-class fleet minesweeper (Reference 3)
Displacement, tons
500 standard; 610
full load
Dimensions (Length x 190.2 x 28.2 x 6.9
Beam x Draught), feet (58 x 2.6 x 6.1)
(metres)
Guns
four 37-mm antiaircraft (AA) (2
twin); four 25-mm
(2 twin)
2 diesels; 2 shafts;
Main engines
2200 bhp
Speed, knots
17
Range, miles
1600 at 10 knots
Complement
Approx. 40
Radar
Skinhead or Ballgun
'These islands belong to the People's Republic
of China (I definitely do not remember this
part) since Ming dynasty STOP Nobody can
deny (I surely do remember this part because I
additionally received the message via light
signal)."
I immediately replied with a message generally
as follows:
"Please
leave
our
territorial
waters
immediately."
Kronstadt 271 repeated its message to our
task force at least three times after it received
our reply, and the cruiser HQ Trần Bình Trọng
(WHEC 5), in turn, continued to transmit our
message requesting them to leave the
territorial waters of the Republic of Vietnam
immediately.
Since the two Chinese Kronstadt-class
corvettes were deliberately passing in front of
our vessels at high speed, a collision seemed
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thêm thì rất có thể gây ra vụ đụng tầu, tôi đưa
Hải-đoàn trở về phía nam đảo Hoàng-Sa và
vẫn giữ tình-trạng ứng-trực cũng như theo dõi
các chiến-hạm Trung-cộng, họ cũng lại tiếp-tục
giữ vị-trí như cũ tại phía bắc và tây-bắc đảo
Quang-Hòa. Sự xuất-hiện thêm 2 chiến-hạm
của Hải-quân Việt-Nam vào trong vùng chắcchắn đã được chiếc Kronstadt 271 của Trungcộng, được coi như chiến-hạm chỉ-huy, báo
cáo về Tổng-hành-dinh của họ, và việc tăngviện có thể được coi như đã được chuẩn-bị.

unavoidable if our task force continued to
advance. I, therefore, ordered our task force to
return to the south of Pattle Island and to
remain at battle stations. Meanwhile, the
Chinese warships continued to maneuver
north-northwest of Duncan Island. The
presence of two more Republic of Vietnam
Navy ships - the cruiser HQ Trần Bình Trọng
(WHEC 5) and escort HQ Nhật Tảo (MSF 10) in the area must have been reported by
Kronstadt 271, considered as the flagship, to
its headquarters, and reinforcements must
have been under way.

{http://hqvnch.net/default.asp?id=1000&lstid=
135}

Chinese vessels did not abide by the
International Right-of-Way Rules (Reference 5)
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Với hành-động quyết-liệt ngăn-chặn ta không
tiến được đến đảo Quang-Hòa, tôi cho rằng họ
muốn cố-thủ đảo này. Việc đổ-bộ quân để xua
đuổi họ ra khỏi đảo, lúc đó tôi hy-vọng, chỉ có
thể phải thực-hiện bất-thần để tránh hànhđộng ngăn-chặn của họ và có lực-lượng hảikích với trang-phục người nhái, may ra họ có
thể phải nhượng-bộ, như Tuần-dương-hạm HQ
16 và Khu-trục-hạm HQ 4 đã thành-công trong
mấy ngày trước đó. Nếu họ tấn-công thay vì
nhượng-bộ, Hải-đoàn đặc-nhiệm buộc phải
sẵn-sàng chống-trả.

Vào khoảng 8 giờ tối, tôi yêu-cầu Tuần-dươnghạm HQ 16 chuyển phái-đoàn công-binh của
Quân-đoàn I sang Tuần-dương-hạm HQ 5
bằng xuồng. Phái-đoàn công-binh Quân-đoàn I
do Thiếu-tá Hồng hướng-dẫn đã vào gặp tôi tại
phòng ăn sĩ-quan có theo sau Ông Kosh thuộc
cơ-quan DAO Hoa-Kỳ tại Đà-nẵng. Tôi cho cả
hai hay là tình-hình sẽ khó tránh khỏi một cuộc
đụng-độ nên tôi không muốn các nhân-viên
không Hải-quân có mặt trên chiến-hạm và tôi
sẽ đưa họ lên đảo. Tôi cũng yêu-cầu Tuầndương-hạm HQ 5 cấp cho tất cả một ít lươngkhô. Riêng ông Kosh thì tôi yêu-cầu Hạmtrưởng HQ 5 đưa cho ông 1 bịch thuốc lá 10
bao Capstan. Tôi tiễn chân tất cả phái-đoàn
xuống xuồng và vẫy tay chào họ khi xuồng bắt
đầu hướng về đảo Hoàng-Sa. Kể từ giờ phút
đó tới nay tôi không có dịp nào gặp lại ông
Kosh để thăm hỏi ông và yêu-cầu ông cho trả
lại Tuần-dương-hạm HQ 5 bịch thuốc lá
Capstan vì thuốc lá này thuộc quân-tiếp-vụ của
chiến-hạm xuất ra ứng trước. Riêng Thiếu-tá
Hồng thì tôi đã có dịp thăm hỏi ông tại Los
Angeles vào năm 1996, cũng theo lời ông thì
ông đã viết xong vào trước năm 1975, một

Because of their drastic measures, I sensed the
Chinese were determined to prevent our task
force from landing on Duncan Island. At that
time I thought the only way of successfully
driving Chinese armies away from the island
without any opposition was to suddenly convey
our troops to shore. And with our amphibious
assault team dressed as frogmen, we might
further the chance of their withdraw from the
island, as the destroyer HQ Trần Khánh Dư
(DER 4) and cruiser HQ Lý Thường Kiệt (WHEC
16) had done successfully a few days earlier. If
they attacked instead of giving way, our task
force would be compelled to resist.

Republic of Vietnam Navy SEALs (SEa, Air, and
Land) (Reference 6)
About 20:00 hours, I requested the cruiser HQ
Lý Thường Kiệt (WHEC 16) to transfer a
company of I Corps combat engineers to the
cruiser HQ Trần Bình Trọng (WHEC 5) by boat.
Major Hồng, company commander, followed by
Mr. Gerald E. Kosh, a civilian at the U.S.
Defense Attaché's Office (DAO) at Ðà Nẵng,
came to see me in the officer's dining room. I
told both of them that since a clash was likely
going to take place, I did not want any nonNavy personnel on my ship, HQ Trần Bình
Trọng, and I would send them to shore. I also
requested the commanding officer of HQ Trần
Bình Trọng to issue them some dry provisions.
As for Mr. Kosh, he was also given a carton of
10 boxes of Capstans cigarettes. I saw Mr.
Kosh and the company of I Corps combat
engineers off and waved goodbye to them as
their landing craft was heading toward Pattle
Island. From that moment to April 30, 1975 I
never had a chance to meet Mr. Kosh again to
ask him to return to the cruiser HQ Trần Bình
Trọng the carton of 10 boxes of Capstans
cigarettes since the boxes were advanced to
him from the ship's supply room. As for Major
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cuốn ký-sự về thời-gian bị bắt làm tù-binh
trong lục-địa Trung-Hoa nhưng không được
Tổng Cục Chiến-tranh Chính-trị cho xuất bản vì
chưa phải lúc thuận-tiện.

Vào khoảng 10 giờ tối, tôi trực-tiếp nói chuyện
bằng vô-tuyến với tất cả hạm-trưởng để cho
hay là tình-hình sẽ khó tránh được một cuộc
đụng-độ, và yêu-cầu các vị này chuẩn-bị các
chiến-hạm và huy-động tinh-thần nhân-viên để
sẵn-sàng chiến-đấu. Tôi biết rõ cuộc chiến nếu
xẩy ra thì tất cả nhân-viên đều không đủ kinhnghiệm cho các cuộc hải-chiến, vì từ lâu các
chiến-hạm chỉ chú-tâm và đã thuần-thuộc
trong công-tác tuần-dương ngăn-chặn hoặc
yểm-trợ hải-pháo mà thôi, nếu có những nhânviên đã phục-vụ trong các giang-đoàn tại các
vùng sông ngòi thì họ chỉ có những kinhnghiệm về chiến-đấu chống các mục-tiêu trên
bờ và với vũ-khí tương-đối nhẹ hơn và dễ-dàng
trấn-áp đối-phương bằng hỏa-lực hùng-hậu.

Vào khoảng 11:00 giờ tối ngày 18, một lệnh
hành-quân, tôi không còn nhớ được xuất-xứ,
có thể là của Vùng I duyên-hải, được chuyển
mã-hóa trên băng-tần SSB (single side band)
(Ghi chú của Trần Đỗ Cẩm: đây là công điện
Mật/Khẩn chiến dịch mang số 50.356, nhóm
ngày giờ 180020H/01/74 do BTL/HQ/V1ZH gửi
với tiêu đề: Lệnh Hành Quân Hoàng Sa 1).
Lệnh hành-quân vừa được nhận vừa mã-dịch
ngay nên không bị chậm-trễ, và lệnh này ghi
rõ quan-niệm hành-quân như sau: tái-chiếm
một cách hòa-bình đảo Quang-Hòa. Lệnh
hành-quân cũng không ghi tình-hình địch và
lực-lượng trừ-bị nhưng những kinh-nghiệm từ
trước tới nay nhất là trong hai năm tôi đảmnhận trách-vụ Tham-mưu-phó hành-quân tại
BTL/HQ, tôi dự-đoán Trung-cộng, vì đã thiếtlập một căn-cứ tiền-phương tại đảo Phú-lâm
thuộc nhóm Tuyên-đức nằm về phía đông-bắc
đảo Hoàng-Sa sát vĩ-tuyến 17, nên họ đã có
thể đã phối-trí tại đây lực-lượng trừ-bị, và hơn
nữa trên đảo Hải-Nam còn có một căn-cứ Hải-

Hồng, I had an opportunity to visit him in Los
Angeles, California in 1996. He told me that
prior to 1975, he had written a chronicle about
his prisoner of war experience in China but
that it had been deemed not suitable for
publication by the Political Warfare General
Department of the Republic of Vietnam Army.
About 22:00 hours, through wireless radio, I
spoke directly with all four commanding
officers to inform them that a skirmish was
unavoidable and that they should prepare their
ships and mobilize their men to be ready to
fight. I clearly knew that if the naval battle
took place, all of my men would be at a
disadvantage because of their limited
experience. For long our surface combatant
force had been well trained for coastal patrol
and maritime interdiction or for providing
gunfire in support of ground forces ashore. As
for those naval officers and sailors who had
served in various Riverine Assault Groups in
the Mekong Delta, they only had experience in
inshore operations against Việt Cộng guerrillas
using relatively light weapons or overwhelming
firepower if needed to suppress the guerrillas
in their base areas.
Around 23:00 hours on January 18, 1974, a
coded execute order that I no longer
remember its source and that could come from
the headquarters of Coastal Zone I was
transmitted via a SSB (single side band)
frequency (Trần Ðỗ Cẩm's footnote: This is a
coded urgent and secret execute order
numbered 50.356, dated 180020H/01/74, and
sent from the headquarters of Coastal Zone I
with a heading as follows: Execute Order for
Operation Paracel 1). The order, which was
immediately decoded as it was received to
avoid any delay, clearly noted down the
following main objective: Repossess Duncan
Island peacefully. Although the order did not
spell out the enemy strength and its reserve
troops, from my two-year experience as
Deputy Chief of Staff for Operations at the
Republic of Vietnam Navy Headquarters, I
predicted the Chinese Navy would have its
reserve troops on Woody Island. This island
belongs to the Amphitrite Group lying
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quân rất lớn và một không-lực hùng-hậu với
các phi-cơ MIG 19 và 21 với khoảng cách gần
hơn là từ Đà-nẵng ra. Việc Trung-cộng lấnchiếm những đảo không có quân trú-phòng
của ta trong vùng Hoàng-Sa, đã phải được họ
chuẩn-bị và thiết-kế chu đáo từ lâu trước khi
tái tuyên-bố chủ-quyền. Trong khi đó việc Hảiquân VNCH phát-hiện sự hiện-diện của họ chỉ
có từ khi Tuần-dương-hạm HQ 16 được lệnh
đến thăm-viếng định-kỳ và chở theo phái-đoàn
công-binh Quân-đoàn I ra thám-sát đảo để dựkiến việc thiết-lập một phi-đạo ngắn.

MIG
19
{http://migluver.files.wordpress.com/2007/09/
shenyangj-5-2424.jpg}
Ngay sau khi hoàn-tất nhận lệnh hành-quân,
tôi chia Hải-đoàn thành hai phân-đoàn đặcnhiệm: Phân-đoàn I là nỗ-lực chính gồm Khutrục-hạm HQ 4 và Tuần-dương-hạm HQ 5 do
Hạm-trưởng Khu-trục-hạm HQ 4 chỉ-huy;
Phân-đoàn II là nỗ-lực phụ gồm Tuần-dươnghạm HQ 16 và Hộ-tống-hạm HQ 10 do Hạmtrưởng Tuần-dương-hạm HQ 16 chỉ-huy.
Nhiệm-vụ là phân-đoàn II giữ nguyên vị-trí
trong lòng chảo Hoàng-Sa để tiến về đảo
Quang-Hòa vào buổi sáng. Phân-đoàn I khởi
hành vào 12:00 đêm đi bọc về phía tây rồi
xuống phía nam sẽ có mặt tại nam đảo QuangHòa vào 06:00 sáng ngày hôm sau tức là ngày
19 để đổ-bộ toán hải-kích. Phân-doàn I phải đi
bọc ra phía tây quần-đảo thay vì đi thẳng từ
đảo Hoàng-Sa xuống đảo Quang-Hòa là để
tránh việc các chiến-hạm Trung-cộng có thể lại
vận-chuyển ngăn-chặn đường tiến của chiếnhạm như họ đã làm vào buổi chiều, vả lại việc
hải-hành tập-đội về đêm trong vùng có bãi cạn

northeast of Pattle Island close to the 17th
parallel where the Chinese Navy had built an
outpost. Furthermore, the Chinese Naval Air
Force had a large naval air station equipped
with MIG 19 and MIG 21 fighter aircraft on the
island of Hainan closer to the Paracel Islands
than Ðà Nẵng. China' s occupation of the
vacant islands within the Paracel Islands must
have been well prepared and well planned in
advance before it announced its sovereignty.
Meanwhile, the Republic of Vietnam Navy only
became aware of the presence of Chinese
troops when the cruiser HQ Lý Thường Kiệt
(WHEC 16) was ordered to make a scheduled
visit and to carry a company of I Corps combat
engineers planning to scout an area in
preparation for building a short landing strip.

MIG 21 (Reference 7)
Immediately after I finished receiving the
coded execute order, I divided our task force
into two groups:

Battleground (Reference 11)
•

Group I, the striking force, consists of the
destroyer HQ Trần Khánh Dư (DER 4) and
cruiser HQ Trần Bình Trọng (WHEC 5)
under the command of Navy Commander

Ðại Tá Hà Văn Ngạc, Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa - Captain Hà Văn Ngạc, Republic of Vietnam Navy

54/130

Trận Hải Chiến Hoàng Sa 1974/The 1974 Naval Battle for The Paracels against The People’s Republic of China Navy in The East Sea

và đá ngầm có thể gây trở-ngại cho các chiếnhạm, nhất là Khu-trục-hạm còn có bồn SONAR
(máy dò tiềm-thủy-đĩnh), hy-vọng hải-trình
như vậy sẽ tạo được yếu-tố bất ngờ. Hơn nữa
về mùa gió đông-bắc, việc đổ-bộ vào phía tâynam sẽ tránh được sóng biển cho xuồng-bè.
Nên ghi-nhận tại điểm này là kể từ năm 1973,
toán cố-vấn HQ Hoa-kỳ tại Hạm-đội mà trưởng
toán là HQ Đại-tá Hamn (tên họ) đã nhiều lần
yêu-cầu tháo gỡ máy Sonar trên các khu-trụchạm. Phó Đề-đốc Nguyễn-thành-Châu (lúc đó
còn mang cấp HQ Đại-tá) Tư-lệnh Hạm-đội đã
trao nhiệm-vụ cho tôi thuyết-phục họ giữ máy
lại để dùng vào việc huấn-luyện. Mãi đến khi
HQ Đại-tá Nguyễn-xuân-Sơn nhận chức Tưlệnh Hạm-đội một thời-gian, tôi vẫn tiếp-tục
liên-lạc với toán cố-vấn, và sau cùng họ mới
bằng lòng giữ máy lại với tính-cách để huấnluyện. Thực ra một khu-trục-hạm mà thiếu
máy thám-xuất tiềm-thủy-đĩnh thì khả-năng
tuần-thám và tấn-công sẽ giảm đi nhiều.

•

Vũ Hữu San, Commanding Officer, HQ Trần
Khánh Dư
Group II, the auxiliary force, comprises the
cruiser HQ Lý Thường Kiệt (WHEC 16) and
escort HQ Nhật Tảo (MSF 10) under the
command of Navy Commander Lê Văn Thự,
Commanding Officer, HQ Lý Thường Kiệt

The objective of Group II was to remain in the
shallow water environment of Pattle Island in
order to move to Duncan Island in the
morning. Group I would set off at 00:00 hours
to go around by heading west, then south to
arrive in the southern part of Duncan Island
around 06:00 hours on the following day,
January 19, 1974, in order to land our
amphibious assault team. Group I had to go
around heading west instead of straight from
Pattle Island to Duncan Island in order to avoid
being intercepted by the Chinese warships as
they had done during the afternoon. In
addition, night movement in the shallow sea of
coral reef could cause trouble to our ships,
especially the destroyer HQ Trần Khánh Dư
(DER 4) which had a hull-mounted antisubmarine sonar. Hopefully such a movement
would create an element of surprise.
Furthermore, in the face of northeast wind,
landing in the southwest area would enable
our landing craft to avoid the high waves of
the sea. At this point it should be recorded that
since 1973, the group of U.S. Navy advisors,
headed by Captain Hamn at our Fleet Forces
Command, many times requested to have the
HQ Trần Hưng Ðạo (DER 1), Hải Quân Việt anti-submarine sonar on the HQ Trần Khánh
Nam Cộng Hòa (Reference 9)
Dư and her sister ship, the destroyer HQ Trần
Hưng Ðạo (DER 1), removed. At that time,
Captain Nguyễn Thành Châu (Commodore
Selectee), Fleet Forces Commander, assigned
me to convince the Americans that we needed
the sonar for training purposes. Even after
Captain Nguyễn Xuân Sơn becoming Fleet
Forces Commander, I continued to stay contact
with Captain Hamn, and finally he agreed to
HQ Trần Hưng Ðạo (DER 1), Hải Quân Việt our training idea. In fact, a destroyer without
Nam
Cộng
Hòa its anti-submarine sonar loses its offensive and
{http://www.vnafmamn.com/NAVYphoto/HQ1_ defensive capabilities.
illustration.jpg}
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5. Diễn-Tiến Trận Hải-Chiến Ngày 19 Tháng 1
Năm 1974

5. Orders of Battle

Đúng 6:00 sáng ngày 19, trời vừa mờ sáng,
Phân-đoàn I đã có mặt tại tây-nam đảo
Quang-Hòa, thủy-triều lớn, tầm quan-sát trong
vòng 1.50 đến non 2.00 hải-lý, trời có ít mây
thấp nhưng không mưa, gió đông-bắc thổi
nhẹ, biển tương-đối êm tuy có sóng ngầm.
Phân-đoàn I tiến sát đảo khoảng hơn 1 hải-lý,
Tuần dương-hạm HQ 5 nằm gần bờ hơn một
chút để thuận-tiện đổ-bộ hải-kích. Hai chiếc
Kronstadt 271 và 274 bị bất ngờ rõ-rệt nên
thấy họ đã vận-chuyển lúng-túng và không
thực-hiện được hành-động ngăn-cản như họ
đã từng làm vào chiều hôm trước. Tôi cũng bị
bất-ngờ là hai chiếc chủ-lực địch lại có mặt
cùng một nơi để sẵn-sàng đối đầu mà tôi
không phải tìm-kiếm họ, như tôi đã coi họ như
là mục-tiêu chính. Họ đã phải luồn ra khỏi khu
lòng chảo vào ban đêm, nhưng không hiểu là
họ có theo dõi được đường tiến-quân của
Phân-đoàn I hay không? Vào giờ này thì họ đã
phải biết rõ là Tuần-dương-hạm HQ 5 là chiếnhạm chỉ-huy của ta và cũng đã phải biết được
hỏa-lực của chiếc khu-trục-hạm.

Exactly at 06:00 hours on January 19, 1974
when visibility was still reduced, Group I was
already present southwest of Duncan Island.
The tide was high. Visibility was from 1.5 to 2
nautical miles. The sky had a few low clouds
but no rain anticipated. Light wind came from
the northeast, and the sea was relatively calm
with light waves. Group I approached closer,
more than a nautical mile from Duncan Island.
The cruiser HQ Trần Bình Trọng (WHEC 5)
stationed closer to shore to conveniently land
our amphibious assault team. The Chinese
Kronstadt-class corvettes 271 and 274 were
clearly caught off guard as they moved
awkwardly and could not accomplish their
interception as they had done successfully in
the afternoon of the day before. I was also
surprised to learn that I did not have to look
for these two Chinese warships which had
been present together since I considered them
as our main targets. They must have sneaked
out of the shallow water environment at night,
but I was not sure whether or not they had
followed the movement of Group I. I was sure
they must have known HQ Trần Bình Trọng to
be the flagship of my task force and must have
been aware of the firepower of the destroyer
HQ Trần Khánh Dư (DER 4).

Cựu Hải Quân Đại Úy Nguyễn Minh Cảnh
(Santa Ana, California, USA) – Hình chụp ngày Operation Trần
19 tháng 1 năm 2008
(Reference 10)

Hưng
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Toán hải-kích do HQ Đại-úy Nguyễn-minhCảnh chỉ-huy đã được tôi chỉ-thị là không được
nổ súng và lên bờ yêu-cầu toán quân của họ
rời đảo. Trong toán này có một chiến-sĩ hảikích Đỗ-văn-Long và luôn cả HQ Đại-Úy
Nguyễn-minh-Cảnh là những chiến-sĩ đã thamdự cuộc hành-quân đầu-tiên Trần-hưng-Đạo
22 (nếu tôi không lầm) cũng do tôi chỉ-huy để
xây-cất doanh-trại và đặt quân trú-phòng đầutiên trên đảo Nam-Yết thuộc quần-đảo
Trường-Sa vào cuối mùa hè năm 1973.
Một lần nữa, khi toán hải-kích xuống xuồng
cao-su, tôi đích-thân ra cầu thang căn-dặn và
nhấn mạnh về việc đổ-bộ mà không được nổ
súng, và khi bắt liên-lạc được với họ thì yêucầu họ rời khỏi đảo.
Tôi không chắc là cuộc đổ-bộ sẽ thành-công vì
quân Trung-cộng trên đảo đã phải tổ-chức bốphòng cẩn-mật tiếp theo sự thất-bại của họ
trên các đảo khác đã nói ở trên, trong khi đó
toán hải-kích lại không có được hỏa-lực chuẩnbị bãi đổ-bộ. Một lần nữa tôi lại chỉ-thị cho các
hạm-trưởng chuẩn-bị để chiến-đấu. Nếu cuộc
đổ-bộ thất-bại thì với hỏa-lực của 2 khẩu 76 ly
tự-động trên Khu-trục-hạm HQ 4, một chiếnhạm chủ-lực của Hải-đoàn đặc-nhiệm, sẽ có đủ
khả-năng loại ít nhất là hai chiến-hạm chủ-lực
Trung-cộng ra khỏi vòng chiến không mấy
khó-khăn, còn quân-bộ của Trung-cộng trênđảo thì tôi tin chỉ là một mục-tiêu thanh-toán
sau cùng. Tôi còn có ý-định là sẽ điều-động
chiếc khu-trục-hạm vượt vùng hơi cạn trực-chỉ
hướng bắc vào thẳng vùng lòng chảo để tăngcường cho Phân-đoàn II nếu cần sau khi đã
loại xong 2 chiếc Kronstadt mà tôi luôn-luôn
cho là mục-tiên chính. Tôi rất vững lòng vào
hỏa-lực của chiến-hạm chủ-lực vì tôi đã được
tường-trình đầy-đủ về khả-năng của hải-pháo
76 ly tự-động khi Khu-trục-hạm này yểm-trợ
hải-pháo tại vùng Sa-huỳnh trong nhiệm-kỳ
hạm-trưởng của HQ Trung-Tá Nguyễn-quangTộ.
Biệt-đội hải-kích tiến vào đảo bằng 2 xuồng
cao-su, từ chiến-hạm ta, việc quan-sát sự bốphòng của Trung-cộng trên đảo không được rõ

The amphibious assault team commanded by
Lieutenant Nguyễn Minh Cảnh was instructed
by me not to open fire when landing and
request the Chinese troops to leave the island.
In this team, only Nguyễn Minh Cảnh and Ðỗ
Văn Long participated in the first Operation
Trần Hưng Ðạo 22 (if I am not mistaken)
under my command to build a barrack and
station our troops to defend Namyit Island
belonging to the Spratly Islands near the end
of the summer of 1973.
Once again, as the amphibious assault team
descended to its two rubber boats, I personally
went to the ladder to remind the team of the
fact that the landing should be without force,
and when contact was made, we should
request the Chinese troops to leave the island.
I was not sure the landing would be successful
since Chinese armies had guarded Duncan
Island with strict security precautions after
their failure on the other islands. Meanwhile,
the amphibious assault team did not have the
gunfire of our ships in support of its landing.
Once again, I instructed the four commanding
officers to prepare for combat. If the landing
failed, the firepower of two automatic 76-mm
guns on the destroyer HQ Trần Khánh Dư
(DER 4), the powerful ship of the task force,
would be easily capable of putting the Chinese
Kronstadt-class corvettes 271 and 272 out of
action. As for the Chinese ground troops on
the island, I believed they would be the final
targets to be eliminated. I still had an intention
of mobilizing the HQ Trần Khánh Dư to head
north to the shallow water environment to
reinforce Group II if needed, after having
eliminated our main targets, the Chinese
Kronstadt-class corvettes 271 and 272. I was
very confident in the firepower of this ship
since I had been fully briefed on the capability
of these two automatic 76-mm guns when this
ship had provided gunfire support in the area
of Sa-Huỳnh under the command of Navy
Commander Nguyễn Quang Tộ.
The amphibious assault team approached
Duncan Island via its two inflatable rubber
boats. From the bridge of the cruiser HQ Trần
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ràng. Các chiến-hạm Trung-cộng cũng không
có phản-ứng gì đối với xuồng của hải-kích.
Theo báo-cáo của Biệt-đội-trưởng hải-kích thì
chiến-sĩ hải-kích Đỗ-văn-Long là người đầu-tiên
tiến vào đảo và vừa nổ súng vừa tiến vào
trong nên đã bị hỏa-lực trong bờ bắn tửthương ngay tại bãi-biển. HQ Trung-Úy Lê-vănĐơn (xuất-thân từ bộ-binh) tiến vào để thâuhồi tử-thi của liệt-sĩ Long cũng lại bị tử-thương
ngay gần xuồng nên tử-thi vị sĩ-quan này được
thâu-hồi ngay.Việc thất-bại đổ-bộ được báocáo ngay về Bộ-Tư-lệnh HQ vùng I duyên-hải
và chừng ít phút sau đó (vào khoảng 09:30
sáng) thì đích thân Tư-lệnh HQ VNCH hay Tưlệnh Vùng I duyên-hải ra lệnh vắn-tắt có hai
chữ: "khai-hỏa" bằng bạch-văn cho Hải-đoàn
đặc-nhiệm và không có chi-tiết gì khác hơn.
Tôi nhận biết được khẩu-lệnh trên băng siêutần-số SSB (single side band) không phải là
của nhân-viên vô-tuyến mà phải là của cấp Đôđốc, nhưng từ đó đến nay tôi vẫn tin rằng là
của Tư-lệnh Hải-quân mà tôi đã quen-thuộc
giọng nói, nên tôi đã không kiểm-chứng thêm
về sau. Tôi trở nên yên-tâm hơn vì khẩu-lệnh
khai hỏa đã giải-tỏa trách-nhiệm của tôi ghi
trong phần quan-niệm của lệnh hành-quân là
tái-chiếm một cách hòa-bình. Tôi đích-thân vào
máy siêu-tần-số trình ngay là chưa có thể khaihỏa được vì phải chờ triệt-thối toán hải-kích về
chiến-hạm, họ còn trên mặt biển và ở vào vịthế rất nguy-hiểm. Riêng tử-thi của liệt-sĩ hảikích Đỗ-văn-Long tôi lệnh không cho vào lấy vì
có thể gây thêm thương-vong. Tôi tin rằng tửthi của Liệt-sĩ Long sẽ không khó-khăn để
thâu-hồi khi toán quân-bộ Trung-cộng được
tiêu-diệt sau đợt các chiến-hạm của họ bị loại
hoàn-toàn khỏi vòng chiến.

Vào khoảng gần 10:00 giờ sáng, toán hải-kích
được hoàn-tất thu-hồi về Tuần-dương-hạm HQ
5 với HQ Trung-Úy Lê-văn-Đơn tử-thương.
Trong khi đó thì tôi chỉ-thị cho các chiến-hạm
chuẩn-bị tấn-công, mỗi chiến-hạm tấn-công
một chiến-hạm địch, và bám sát địch trong
tầm hải-pháo 40 ly (khoảng 3 cây-số), vì loại
hải-pháo này có nhịp tác-xạ cao, dễ điều-chỉnh

Bình Trọng (WHEC 5), my observation of
China's defense measures on the island was
not clear. Meanwhile, the Chinese warships
strangely enough seemed not to have any
reaction to the landing. According to the report
of the amphibious assault team leader, Ðỗ Vån
Long was the first to come ashore and as he
opened fire to advance he was fatally shot
right on the shoreline. Lieutenant Junior Grade
Lê Văn Ðơn (transferred from the Republic of
Vietnam Army) tried to retrieve Long's body
but was also shot dead near the boat. His body
was quickly recovered. This failed landing
attempt was reported immediately to the
headquarters of Coastal Zone I. A few minutes
later (around 09:30 hours) either the Chief of
Naval Operations or the Commander in Chief of
Coastal Zone I personally issued a brief and
plain order in two words to the task force:
"open fire" and no other details. As I received
the voice order via the SSB (single side band) I
knew it did not come from a communications
technician, but from a flag officer who I
believed was the Chief of Naval Operations.
Since I was so familiar with his voice, I did not
verify further. I became at ease since the
verbal order to "open fire" had cleared my
responsibility of repossessing the island by
peaceful means as specified in the execute
order. I personally used the radio explaining
we could not open fire yet as the amphibious
assault team was still at sea on its way back to
the HQ Trần Bình Trọng and in danger of being
caught in the crossfire. As for Ðỗ Văn Long, I
ordered my people not to retrieve his body for
fear of losing more lives. I firmly believed it
would not be difficult to retrieve Long's body
once the Chinese ground troops on Duncan
Island were wiped out after their warships had
been completely put out of action.
Around 10:00 hours, the amphibious assault
team finished boarding the cruiser HQ Trần
Bình Trọng (WHEC 5) with the dead body of
Navy Lieutenant Junior Grade Lê Văn Ðơn. At
the same time, I ordered all four ships to
prepare for attack. Each ship would take on
one Chinese warship, and would stay close to
its target within the range of its 40-mm guns
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và xoay hướng nhanh hơn. Tôi không tintưởng nhiều vào hải-pháo 127 ly và khả-năng
điều-khiển chính-xác của nhân-viên vì hải-pháo
chỉ có thể tác-xạ từng phát một, nạp đạn nặngnề và chậm xoay hướng nên tốt hơn là trực-xạ.
Tất cả các chiến-hạm phải cùng khai-hỏa một
lúc theo lệnh khai-hỏa của tôi để tạo sự bất
ngờ và sẽ gây thiệt-hại trước cho các chiếnhạm Trung-cộng. Vì tầm quan-sát còn rất hạnchế, nên từ Tuần-dương-hạm HQ 5 không
quan-sát được Tuần-dương-hạm HQ 16 và Hộtống-hạm HQ 10 cũng như hai chiến-hạm khác
và hai ngư-thuyền ngụy-trang của Trung-cộng
nên tôi không rõ các chiến-hạm này bám-sát
các chiến-hạm Trung-cộng được bao nhiêu,
nhưng tôi đã tin rằng Phân-đoàn II không có
bận tâm về việc đổ-bộ nên có nhiều thì-giờ
hơn để thi-hành kế-hoạch tấn-công và sẽ dễdàng chế-ngự được hai chiến-hạm phụ của
địch cùng hai ngư-thuyền. Riêng Tuần-dươnghạm HQ 5 và Khu-trục-hạm HQ 4 đã nghiêmchỉnh thi-hành lệnh. Trước khi ban-hành lệnh
khai-hỏa tôi lần-nữa hỏi các chiến-hạm đã sẵnsàng chưa và nhấn-mạnh một lần nữa là phải
khai-hỏa đồng-loạt để đạt yếu-tố bất-ngờ. Các
hạm-trưởng đích-thân trên máy VRC 46 lầnlượt báo-cáo sẵn-sàng. Tôi rất phấn-khởi vì giờ
tấn-công hoàn-toàn do tôi tự-do quyết-định,
không phải lệ-thuộc vào lệnh của thượng-cấp
và vào ý-đồ chiến-thuật của địch. Địch lúc này
đã tỏ ra không có một ý-định gì cản-trở hay
tấn-công chiến-hạm ta.

Hải-quân Đại-Tá Đỗ-Kiểm, Tham-mưu-phó
hành-quân tại Bộ-Tư-lệnh Hải-quân còn đặcbiệt cho tôi hay là có chiến-hạm bạn ở gần,
nhưng với sự hiểu-biết của tôi, tôi không có
một chút tin-tưởng gì vào đồng-minh này vì kể
từ tháng 2 năm 1972 khi Hoa-Kỳ và Trung-

(around 3 km) since this gun has a faster rate
of firing, is easily adjusted, and trains quicker.
I did not have any confidence in our 127-mm
guns and the ability of our gunners to aim
accurately because these guns fire one round
at a time, are clumsy in loading and too heavy
to train.
All four ships had to open fire simultaneously
under my order to create an element of
surprise and to quickly disable the Chinese
warships. Because of poor visibility, from the
bridge of the cruiser HQ Trần Bình Trọng
(WHEC 5) I could not make any observations
toward the cruiser HQ Lý Thường Kiệt (WHEC
16) and escort HQ Nhật Tảo (MSF 10), as well
as the other two Chinese T43-class
minesweepers numbered 389 and 396, and the
two disguised fishing boats numbered 402 and
407. Therefore, I was not sure how close the
HQ Lý Thường Kiệt and HQ Nhật Tảo were to
their targets. But I believed that since these
two ships of Group II were not busy
themselves with the landing task, they should
have plenty of time to carry out the plan of
attack, and would easily suppress the two
auxiliary ships as well as the two disguised
fishing boats. As for the HQ Trần Bình Trọng
and destroyer HQ Trần Khánh Dư (DER 4),
they respectfully followed the order. Before I
ordered open fire, I again asked each of the
four ships whether they were ready or not, and
emphasized one more time that we had to
open fire simultaneously to achieve the
element of surprise. Each commanding officer
in turn answered on the VCR 46 to report his
ship was ready. I was very elated because I
was now in control of the attack hour, no
longer dependent upon the execute order from
my superior or the military tactics of the
enemy. This time the Chinese warships did not
show any signs of intercepting or attacking our
ships.
Navy Captain Ðỗ Kiểm, Deputy Chief of Staff
for Operations at the Republic of Vietnam Navy
Headquarters, informed me of the presence of
U.S. Navy ships nearby. However, from my
experience, I had not had any confidence in
our ally since the U.S. and China ended their
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cộng đã chấm-dứt sự thù-nghịch nên Hải-quân
của họ sẽ không một lý do gì lại tham-dự vào
việc hỗ-trợ Hải-quân Việt-Nam trong vụ tranhchấp về lãnh-thổ. Họa chăng họ có thể cứu-vớt
những người sống-sót nếu các chiến-hạm
HQVN lâm-nạn. Nhưng thực-tế cho thấy trong
suốt cuộc tìm-kiếm những nhân-viên từ Hộtống-hạm HQ 10 và các toán đã đổ-bộ lên trấn
giữ các đảo đã đào-thoát để trở về đất liền,
chúng ta không nhận thấy một hành-động
nhân-đạo nào từ phía đồng-minh kể cả của
phi-cơ không-tuần.
Khoảng 10:24 sáng thì lệnh khai-hỏa tấn-công
được ban-hành và tôi vào trung-tâm chiến-báo
trực-tiếp báo cáo bằng máy siêu-tần-số SSB,
tôi đã cố-ý giữ ống nói sau khi tôi chấm-dứt
báo-cáo để tiếng nổ của hải-pháo cũng được
truyền đi trên hệ-thống này. Cuộc khai-hỏa tấncông đã đạt được yếu-tố bất ngờ cho các
chiến-hạm địch vì tôi cho rằng họ vẫn tin là các
hành-động của chiến-hạm cũng tương-tự như
trong những vài ngày trước, khi Hải-quân ViệtNam đổ-quân trên các đảo Cam-tuyền, Vĩnhlạc và Duy-mộng và nhất là cuộc phô-diễn lựclượng của hải-đoàn đặc-nhiệm ngày hôm trước
Hải-quân Việt-Nam đã không có một hànhđộng khiêu-khích nào, mà còn chấp-thuận giữ
liên-lạc bằng quang-hiệu.

animosity beginning February 1972. Thus,
there should be no reason for the U.S. Pacific
Fleet to get involved in helping us in a
territorial dispute between the Republic of
Vietnam and the People's Republic of China.
American ships could rescue our men in case
we were in trouble. However, reality indicated
otherwise that during the search and rescue of
the survivors of the escort HQ Nhật Tảo (MSF
10) and of our ground troops defending Pattle
Island who managed to avoid capture by
Chinese naval forces, we did not see any
humanitarian acts from the U.S. ships or
aircrafts.
Around 10:24 hours, the order to open fire was
issued and I went into the Combat Information
Center (CIC) of the cruiser HQ Trần Bình Trọng
(WHEC 5) to directly report the battle to the
headquarters of Coastal Zone I via the SSB
(single side band). I intentionally held the
microphone after I finished reporting so that
the sound of gunfire was also recorded. The
attack achieved the element of surprise since
the Chinese warships thought that our action
was like the days before, i.e., the peaceful
landing of our ground troops on the islands of
Robert, Money, and Drummond,
and
especially, the unprovoked tactical exercise of
our task force that brought about the direct
communication via light signal between both
sides.

{http://doanket.orgfree.com/}
Battlefront (Reference 8)
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Chiếc Kronstadt 271 nằm về hướng tây gần
đảo Quang-Hòa, hướng mũi về phía tây là mụctiêu của Tuần-dương-hạm HQ 5 đang hướng
mũi vào bờ tức là phía đông, đặt mục- tiêu về
phía tả-hạm (tức là phía bắc). Chiếc này bị
trúng đạn ngay từ phút đầu, vận- chuyển rất
chậm-chạp nên đã là mục-tiêu rất tốt cho
Tuần-dương-hạm HQ 5. Hỏa-lực của chiếc
Kronstadt 271 này không gây nhiều thiệt- hại
cho Tuần-dương-hạm HQ 5, nhưng có thể đã
gây thiệt-hại nặng cho Hộ-tống-hạm HQ 10
nằm về phía bắc. Khu-trục-hạm HQ 4 nằm về
phía tây-nam của Tuần-dương-hạm HQ 5 đặt
mục-tiêu là chiếc Kronstadt 274 nằm về phía
bắc tức là tả-hạm của chiến-hạm. Nhưng
chẳng may, HQ 4 báo cáo bị trở-ngại tác-xạ
ngay từ phút đầu-tiên và phải chờ sửa-chữa.
Việc này đã làm đảo lộn các dự-tính của tôi và
làm tôi bối-rối. Sau vài phút thì chiến-hạm này
xin bắn thử và kết-quả là vẫn bị trở-ngại và
cần tiếp-tục sửa chữa thêm, nhưng tôi vẫn còn
chút hy-vọng. Khu-trục-hạm HQ 4 vài phút sau
lại xin tác-xạ thử lần thứ ba nhưng vẫn không
có kết-quả, tuy-nhiên chiến-hạm này vẫn phải
tiếp-tục bám-sát mục-tiêu của mình trong tầm
các loại đại-liên nên đã bị thiệt-hại nhiều bởi
hỏa-lực của chiếc Kronstadt 274, và đại-liên đã
không áp-đảo được hỏa-lực của địch.
Trên Tuần-dương-hạm HQ 5, tôi xử-dụng chiếc
máy PRC 25 trước ghế hạm-trưởng bên hữuhạm của đài chỉ-huy để liên-lạc với các chiếnhạm, tôi vừa rời ghế để ra ngoài quan-sát hai
phía thì một trái đạn loại nổ mạnh gây một lỗ
lủng khoảng nửa thước đường kính và làm nát
máy PRC 25, nên từ phút này trở đi tôi phải
vào tận Trung-tâm chiến-báo để dùng máy
VRC 46. Hạm-trưởng Tuần-dương-hạm HQ 5
đứng cạnh đài chỉ-huy bên tả-hạm với sĩ-quan
hải-pháo để dễ quan-sát mục-tiêu được chỉđịnh, nên tôi thường nói trực-tiếp với hạmtrưởng tại nơi này. Trung-tâm chiến-báo của
chiến-hạm này chỉ quen-thuộc dùng radar vào
việc hải-hành, vả lại trời mù, mây thấp, radar
có nhiều nhiễu-xạ nên tôi không được rõ về vịtrí của Phân-đoàn II và các chiến-hạm của địch
còn nằm trong khu lòng-chảo Hoàng-Sa.

The Chinese Kronstadt-class corvette 271
stationed off the west coast of Duncan Island
with her bow heading west was the target of
the cruiser HQ Trần Bình Trọng (WHEC 5)
whose bow pointing east and guns on the port
side pointing north. The Chinese warship was
immediately hit in the first minute, moving so
slowly that it became a good target for the HQ
Trần Bình Trọng. The firepower of this
Kronstadt-class corvette did not cause any
serious damage to the HQ Trần Bình Trọng,
but could cause heavy damage to the escort
HQ Nhật Tảo (MSF 10) lying further north. The
destroyer HQ Trần Khánh Dư (DER 4) lying
southwest of the HQ Trần Bình Trọng aimed at
the Kronstadt-class corvette 274 on its port
side. Unfortunately, the HQ Trần Khánh Dư
reported that it had trouble firing its 76-mm
guns in the first minute and had to wait for
repairs. This report upset my plan and caused
difficulties. After a few minutes, the HQ Trần
Khánh Dư retried its 76-mm guns and they
were still inoperable, but I still had a little bit of
hope. After a few more minutes, the HQ Trần
Khánh Dư tried for the third time but without
success. However, since this ship had to follow
closely its target to stay within the range of its
heavy machine guns, it was seriously damaged
by the firepower of the Kronstadt-class
corvette 274.
On the cruiser HQ Trần Bình Trọng (WHEC 5),
I used the PRC 25 in front of the commanding
officer's chair on the starboard side of the
bridge to stay in contact with the other ships.
As I left the chair to go outside to observe
both sides of the ship, a high-explosive
projectile burst violently nearby creating a
small crater of half a meter in diameter and
completely destroying the PRC 25. Hence, I
had to go to the ship's Combat Information
Center to use the VCR 46. Since the
commanding officer of the HQ Trần Bình Trọng
and his weapons officer stood on the port side
of the bridge to easily observe their designated
target, this is where I usually spoke directly
with the commanding officer. In the Combat
Information Center, due to fog and low cloud
radar had diffraction; as a result, I could not
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Sau chừng 15 phút thì Tuần-dương-hạm HQ 16
báo-cáo là bị trúng-đạn hầm máy, tầu bị
nghiêng nên khả-năng vận-chuyển giảm-sút,
buộc phải lui ra ngoài vòng chiến để sửa-chữa
và cũng không còn liên-lạc được với Hộ-tốnghạm HQ 10, không biết rõ tình-trạng và chỉ
thấy nhân-viên đang đào-thoát. Tôi nhận thấy
một tuần-dương-hạm đã vận-chuyển nặng-nề
mà chỉ còn một máy và bị nghiêng, nếu tiếptục chiến-đấu thì sẽ là một mục-tiêu tốt cho
địch, nên tôi đã không ra phản-lệnh. Ngoài ra,
Hạm-trưởng Tuần-dương-hạm HQ 16 là một vị
sĩ-quan ít tích-cực hơn, nên tôi không mấy tintưởng là vị này có thể vượt qua được các khókhăn kỹ-thuật để cố-gắng tiếp-tục tấn-công.
Khu-trục-hạm HQ 4 đã bị thiệt-hại nhiều sau
khi phải bám-sát chiến-hạm địch trong tầm đạiliên, nên tôi ra lệnh cho Khu-trục-hạm HQ 4
phải rút ra khỏi vòng-chiến ngay và chỉ-thị cho
Tuần-dương-hạm HQ 5 yểm-trợ cho chiếc này
khi tiến ra xa, vì tất-nhiên Hải-đội đặc- nhiệm
không thể để bị thiệt-hại một khu-trục- hạm
mà Hải-Quân VNCH chỉ có tổng-cộng 2 chiếc
mà thôi.

comprehend the exact positions of Group II
and of the enemy warships in the shallow
water environment of Duncan Island.
After 15 minutes, the cruiser HQ Lý Thường
Kiệt (WHEC 16) reported its engine room was
hit. Since the ship was listing, its speed was
reduced. It requested to retreat out of the
action area in order to make repairs and thus
lost contact with the escort HQ Nhật Tảo (MSF
10), not knowing exactly the ship's status
except sighting the crew abandoning the ship.
I granted the HQ Lý Thường Kiệt the request
to withdraw since I recognized that this cruiser
was slowly moving with one engine operational
and it was listing. If it continued to fight, it
would become a good target for enemy ships.
In addition, the commanding officer of the HQ
Lý Thường Kiệt was less energetic, I did not
have confidence in his ability to overcome the
technical difficulties of his ship to continue the
attack. On the other hand, the destroyer HQ
Trần Khánh Dư (DER 4) was seriously
damaged because of running close to the
Kronstadt-class corvette 274 to stay within the
range of its heavy machine guns. I also
ordered the HQ Trần Khánh Dư to retreat and
instructed the cruiser HQ Trần Bình Trọng
(WHEC 5) to provide cover because the
Republic of Vietnam Navy had a total of two
destroyers of this kind, i.e., our task force
could not afford to loose this ship.
•
Starboard side of HQ •
Trần Khánh Dư (DER
4), Republic of
Vietnam
Navy •
(References 3 & 8)
•
•
Port side of HQ Trần
Khánh Dư (DER 4),
Republic of Vietnam •
Navy (References 3 &
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7 holes over 15
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diameter
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diameter
30 dents caused
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26 holes over 15
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in
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27 holes under
15 centimeters in
diameter
700
dents
caused
by

62/130

Trận Hải Chiến Hoàng Sa 1974/The 1974 Naval Battle for The Paracels against The People’s Republic of China Navy in The East Sea

8)

Hư hại của Khu Trục Hạm HQ Trần Khánh Dư
(DER 4) {References 3 & 8}
Khi khu-trục-hạm HQ 4 ra khỏi vùng chiến, thì
không bị chiếc Kronstadt 274 truy-kích hoặc
tác-xạ đuổi theo, ngược lại chiếc này của địch
có phần rảnh tay hơn để tấn-công Tuầndương-hạm HQ 5 vào phía hữu-hạm hầu giảmbớt hỏa-lực của chiến-hạm ta như để cứu vãn
chiếc 271 đang bị tê-liệt. Vào giờ này thì tintức từ Bộ-Tư-lệnh Hải-quân tại Sàigòn do chính
Tham-mưu-phó hành-quân cho hay là một phiđội khu-trục-cơ F5 đã cất-cánh để yểm-trợ cho
Hải-đoàn đặc-nhiệm.

shrapnel
• 4 holes over 15
centimeters
in
diameter
HQ Trần Khánh Dư's
• 11 holes under
deck
(DER
4),
15 centimeters in
Republic of Vietnam
diameter
Navy (Reference 8)
• 30 dents caused
by shrapnel
As the destroyer HQ Trần Khánh Dư (DER 4)
began to retreat out of the action area, it was
not pursued or fired upon by the Kronstadtclass corvette 274. On the contrary, this ship
was now free to attack the starboard side of
the cruiser HQ Trần Bình Trọng (WHEC 5) in
order to help rescue the disabled Kronstadtclass corvette 271. At this time, the
information sent directly from the Deputy Chief
of Staff for Operations at the Republic of
Vietnam Navy Headquarters indicated that a
squadron of F-5 had already taken off from Ðà
Nẵng air base to provide air cover for the task
force.

Phản Lực Cơ F-5, Không Quân Việt Nam Cộng
Hòa
{http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/9
4/Vnf-5c-23tw-522fs--bh-1971.jpg}
Do sự liên-lạc từ trước với Bộ-Tư-lệnh Sư-đoàn
I Không-quân tại Đà-nẵng, tôi hiểu là phi-cơ F5
chỉ có thể yểm-trợ trong vòng 5 tới 15 phút mà
thôi vì khoảng-cách từ Đà-nẵng tới Hoàng-Sa
quá xa so với nhiên-liệu dự-trữ. Tôi vẫn tin
rằng loan tin việc phi-cơ cất-cánh, Bộ-Tư-lệnh
Hải-quân đã cho rằng tin này có thể làm cho
tôi vững-tâm chiến-đấu. Một điều nữa là từ
trước tới giờ phút đó tôi chưa được thấy có
cuộc thao-dượt hỗn-hợp nào giữa Không-quân
và Hải-quân nên tôi rất lo-âu về sự nhận-dạng
của phi-công để phân-biệt giữa chiến-hạm của
Hải-quân Việt-Nam và chiến-hạm Trung-cộng,
nhất là lúc có mây mù thấp, nên phi-cơ có thể
gây tác-xạ nhầm mục-tiêu. Máy VRC 46 trong

F-5, Republic of Vietnam Air Force (Reference
7)
From our prior liaison with the Headquarters of
the Republic of Vietnam Air Force Division I at
Ðà Nẵng, I understood that the F-5 fighter
aircraft with its external fuel tank could only
provide air support within 5 to 15 minutes
because of the long distance between Ðà Nẵng
and the Paracel Islands. I believed that this
news of air operation from the Republic of
Vietnam Navy Headquarters was nothing but to
make me feel reassured to fight out the battle.
Another concern is that up to that time I had
never seen a joint training exercise between
the Air Force and the Republic of Vietnam
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Trung-tâm chiến-báo phải chuyển sang tần-số
không-hải và đích thân tôi dùng danh-hiệu để
bắt liên-lạc với phi-cơ. Một viên đạn xuyên-nổ
trúng ngay Trung-tâm chiến-báo từ hữu-hạm,
sát gần ngay nơi tôi đứng, làm trung-tâm bị
phát-hỏa. Các nhân-viên trong trung-tâm còn
mải núp sau bàn hải-đồ thì tôi nhanh tay với
một bình cứu-hỏa gần chỗ tôi đứng dập tắt
ngay ngọn lửa. Tôi bị té ngã vì vấp chân vào
bàn hải-đồ, bàn chân trái bị đau mất vài ngày.
Tôi vẫn tiếp-tục liên-lạc với phi-cơ nhưng sau
chừng 5 tới 10 phút vẫn không thấy đáp-ứng
nên tôi phải ngưng và chuyển tần-số về liênlạc với các chiến-hạm khác vì cuộc giao-tranh
đã đến độ khốc-liệt hơn. Sau phút này thì
Tuần-dương-hạm HQ 5 bị trúng nhiều đạn làm
sĩ-quan trưởng-khẩu 127 ly tử-thương và hảipháo bị bất-khiển-dụng vì phần điện điềukhiển pháo-tháp tê-liệt, và máy siêu-tần-số
SSB không còn liên-lạc được vì giây trời bị sập
rớt xuống sàn tầu, hiệu-kỳ hải-đội bị rách nát
phần đuôi. Tôi ra ngoài quan-sát phía tả-hạm
và được nghe báo cáo là hầm-đạm phát-hỏa.
Tôi nói ngay với hạm-trưởng là cần phải làm
ngập hầm-đạn. Khẩu hải-pháo 40 ly đơn tảhạm bị bất khiển-dụng vì bị trúng đạn vào khối
nạp-đạn và khẩu 40 ly hữu-hạm bị hư-hại nhẹ.
Tôi yêu-cầu hạm-trưởng là chỉ nên cho tác-xạ
từng viên mà thôi, vì nhu-cầu phòng-không rất
có thể xẩy ra trong một thời-gian ngắn.

Navy. I became very worried about our pilots
capable of identifying our ships and the
Chinese ships, especially when the sky was
cloudy and foggy. Our pilots could fire at
wrong battlefield targets. The VCR 46 in the
Combat Information Center had to be switched
to a naval air frequency and I myself called to
talk to the pilots using my appellation.
Suddenly, a shell exploded in the starboard
side of the Combat Information Center, close
to where I stood, and the center caught fire.
While the center's personnel were scared
hiding behind a map table, I quickly grabbed a
fire extinguisher nearby to immediately wipe
out the fire. I fell down because I tripped over
the map table; as a result, my left leg got hurt
for a few days. I then continued to make
contact with our F-5 fighter aircraft but after 5
to 10 minutes of no response I stopped and
switched the VCR 46 back to its normal
frequency to contact the other ships because
the fighting was intensifying. This time the
cruiser HQ Trần Bình Trọng (WHEC 5) was hit
in many places; not only the gunnery officer of
the 127-mm gun was fatally wounded but also
the gun itself was out of action because the
electrically-actuated
gun
turret
stopped
rotating. The SSB (single side band) was also
inoperative because its antenna fell down to
the deck and the flag of the task force was
completely torn. I went out to observe the port
side and was reported that the ammunition
room was on fire. I immediately instructed the
commanding officer to flood the ammunition
room. The 40-mm anti-aircraft (AA) gun
(single) on the port side was inoperative
because its self-loading was hit, and the other
on the starboard side was slightly damaged. I
requested the commanding officer to instruct
his gunners to only fire one shell at a time
because the gun might soon be needed for
defense against aircraft attack.

SSB
{http://www.io.com/~nielw/nat_list/wrr.jpg}
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Bất thần về phía đông vào khoảng 11:25 sáng
cách xa chừng 8 đến 10 hải-lý, xuất hiện một
chiến-hạm của Trung-cộng loại có trang bị mỗi
bên một dàn phóng kép hỏa-tiễn (loại hải-hải)
(Ghi chú của Trần Đỗ Cẩm: đây là loại khinh
tốc đĩnh Komar) đang tiến vào vùng giao-tranh
với một tốc-độ cao, quan-sát được bằng mắt
viễn-kính và không một chiến-hạm nào báocáo khám-phá được bằng radar từ xa. Tôi dựđoán loại chiến-hạm này ít khi được điều-động
từng chiếc một, và tin là có thể thêm ít nhất
một chiếc theo sau. Với tình-trạng của Hải-đội
đặc-nhiệm:

Suddenly, around 11:25 hours from a distance
of 8 to 10 nautical miles there was a binocular
sighting of a Chinese warship with two "Styxtype" anti-ship missile launch canisters (Trần
Ðỗ Cẩm's footnote: Komar-class guided missile
boat) visible on both sides of the ship
approaching at a high speed from the east.
None of our warships, however, reported to
have seen this ship on radar. I guessed this
type of ship was rarely on coastal patrol by
itself, and believed another one could possibly
follow. As I looked at the status of our task
force:
•
•
•
•

The escort HQ Nhật Tảo (MSF 10) was out
of action
The cruiser HQ Lý Thường Kiệt (WHEC 16)
suffered damage in its engine room
The cruiser HQ Trần Bình Trọng (WHEC 5)
and the destroyer HQ Trần Khánh Dư (DER
4) both had very limited firepower
An imminent threat of being attacked by
enemy anti-ship missile as well as aircraft
could take place

Hộ-Tống-Hạm HQ Nhật Tảo (MSF 10), Hải
Quân
Việt
Nam
Cộng
Hòa
{http://www.vnafmamn.com/NAVYphoto/HQ10
a.jpg}
•
•
•
•

một hộ-tống-hạm bị loại khỏi vòngchiến;
một tuần-dương-hạm bị thương nơi
hầm máy;
một khu-trục-hạm và một tuần-dươnghạm chỉ còn hỏa-lực rất hạn-chế;
cộng với nguy-cơ bị tấn-công bằng cả
hỏa-tiễn hải-hải cũng như bằng phi-cơ
rất có thể xẩy ra,

nên tôi triệt-thoái phần còn lại của lực-lượng là
Khu-trục-hạm HQ 4 và Tuần-dương-hạm HQ 5
ra khỏi vùng Hoàng-Sa tiến hướng đông-nam
về phía Subic Bay (Hải-quân công-xưởng của
Hoa-Kỳ tại Phi-luật-tân). Tôi cũng cầu-nguyện
Đức Thánh Trần, Thánh-Tổ của Hải-quân
VNCH ban cho tôi một trận mưa để giảm tầm

The Naval Battle for the Paracels (Reference
11)
I, therefore, decided to have the remaining
task force consisting of the cruiser HQ Trần
Bình Trọng (WHEC 5) and destroyer HQ Trần
Khánh Dư (DER 4) withdrawn out of the
Paracel Islands and headed southeast to the
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quan-sát và khả-năng tấn-công của phi-cơ
địch.

Subic Bay Naval Shipyard at Subic Bay,
Philippines. I also prayed to the patron saint of
the Republic of Vietnam Navy, Field Marshal
Trần Hưng Ðạo, for rain in order to reduce
visibility, thus hampering the attack capability
of enemy aircraft. A light rain poured down
over the Paracel area about 10 minutes after
our two ships were out of the battlefield. Our
ships were not pursued and enemy aircraft did
not appear yet. My objective of heading to the
southeast was to avoid being ambushed by the
Chinese Romeo- and Whiskey-class submarines
along the Paracel-Ðà-Nẵng sea route. Once we
were out of our territorial waters, if enemy
aircraft or submarines attacked us, luckily our
U.S. ally could more easily rescue us according
to the spirit of the international maritime
rescue treaty. If we were not attacked, our
arrival at Subic Bay, Philippines for repair prior
to repatriation would be acceptable to higher
authorities.

Đức Thánh Trần, Thánh-Tổ của Hải-quân Việt
Nam
Cộng
Hòa
{http://www.vietnamnavy.com/Images/thanht
ohq_nho.jpg}
Sau khi hai chiến-hạm còn lại rút ra khỏi vùng
giao-tranh chừng 10 phút thì một trận mưa
nhẹ đã đổ xuống toàn vùng quần-đảo HoàngSa. Các chiến-hạm ta đã không bị truy-kích và
phi-cơ địch cũng chưa xuất-hiện. Mục-đích tôi
hướng về phía đông-nam là để tránh bị phụckích của tiềm-thủy-đĩnh Trung-cộng tại hảitrình Hoàng-Sa Đà-nẵng, và khi ra ngoài xa
lãnh-hải thì nếu còn bị tấn-công bằng phi-cơ
hoặc tiềm-thủy-đĩnh thì may ra đồng-minh Hảiquân Hoa-Kỳ có thể cấp-cứu chúng tôi dễ-dàng
hơn theo tinh-thần cấp-cứu hàng-hải quốc-tế.
Nếu chúng tôi không còn bị tấn-công thì việc
đến Subic Bay Phi-luật-tân để xin sửa-chữa
trước khi hồi-hương là một điều khả-dĩ được
thượng-cấp chấp-thuận.

Field Marshal Trần Hưng Ðạo, the Patron Saint
of the Republic of Vietnam Navy (Reference 6)
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Chinese Romeo-class submarine (Reference 3)

Tiềm-Thủy-Đĩnh Trung Cộng loại Romeo
{http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/4
8/Romeo_class_submarine.jpg}

Tiềm-Thủy-Đĩnh Trung Cộng loại Whiskey
{http://webs.lanset.com/aeolusaero/images/W
hiskey_class_sub--web.jpg}
Tuần-dương-hạm HQ 5 phải mất gần một giờ
mới kéo lên được giây trời khẩn-cấp để tái-lập
sự liên-lạc bằng máy siêu-tần-số SSB. Hầm
đạn phía mũi của chiến-hạm đã bị làm ngập,
mũi bị chúc xuống nên tốc-độ có bị thuyêngiảm. Chính trong thời-gian mất liên-lạc, Bộ
Tư-lệnh tại Sàigòn cũng như tại Đà-nẵng rất
bối-rối cho sự an-toàn của hai chiến-hạm và
bản-thân tôi. Chính Tư-lệnh Hạm-đội tại
Sàigòn cũng đã đưa tin mất liên-lạc đến với
gia-đình tôi.
Vào khoảng 01:00 trưa, hai chiến-hạm HQ 4 và
HQ 5 đã cách Hoàng-Sa chừng 10 hải-lý, trời
nắng và quang-đãng. Tư-lệnh Hải-quân đích
thân ra lệnh cho cả hai chiến-hạm phải trở lại
Hoàng-Sa và đánh chìm nếu cần, tôi nhận
được giọng nói của Đô-đốc. Lệnh đã được thihành nghiêm-chỉnh ngay tức khắc. Sau khi liênlạc vô-tuyến siêu-tần-số được điều-hòa
trở-lại thì mọi báo-cáo chi-tiết về tổn-thất và
tình-trạng lúc bấy giờ của các hai chiến-hạm

Chinese Whiskey-class submarine (Reference
3)

It took almost an hour for the cruiser HQ Trần
Bình Trọng (WHEC 5) to repair its antenna and
reestablish its communication via the SSB
(single side band). Since the ammunition room
in the bow was flooded, the ship was listing
forward; as a result, its speed was reduced.
Due to the loss of communications, the
Republic of Vietnam Navy Headquarters as well
as the headquarters of Coastal Zone I
pondered over my safety as well as the safety
of the two ships. The Fleet Forces Commander
in Saigon also imparted this information to my
family.
Around 13:00 hours, the destroyer HQ Trần
Khánh Dư (DER 4) and cruiser HQ Trần Bình
Trọng (WHEC 5) were about 10 nautical miles
southeast of the Paracel Islands. The sky was
sunny and clear. I suddenly heard the voice of
the Chief of Naval Operations ordering the two
ships to return to the Paracel Islands and to
self-destruct if necessary. The voice order was
respectfully carried out immediately. After the
wireless communication via the SSB (single
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được chuyển đầy-đủ. Trên Tuần-dương-hạm
HQ 5 tôi cũng được thông-báo về Tuần-dươnghạm HQ 16 sẽ được Tuần-dương-hạm HQ 6 tới
hộ-tống về Căn-Cứ Hải-Quân Đà-Nẵng.

Đến khoảng 02:30 chiều, khi cả hai chiến-hạm
đang trở về Hoàng-Sa, quá ngang Hòn Tri-Tôn,
nghĩa là còn cách đảo Hoàng-Sa chừng 1 giờ
rưỡi hải-hành nữa, thì hai chiến-hạm được
phản-lệnh trở về Đà-nẵng. Lúc này trời đã
nắng, mây cao nên rất dễ-dàng cho việc hảihành. Trong một cuộc đến thăm Tư-lệnh Hảiquân VNCH tại tư-dinh vào khoảng tháng 2
năm 1974, thì vị Đô-Đốc này đã tiết-lộ rằng
nếu biết được sớm tình-trạng của Hải-đoàn
đặc-nhiệm thì Tư-lệnh đã cho lệnh trở về căncứ trước sớm hơn. Trên đường về, tôi vẫn ra
lệnh cho các chiến-hạm giữ nguyên nhiệm-sở
tác-chiến và nhất các nhân viên không ở trong
nhiệm-sở phòng máy phải túc-trực trên boong
để tránh tổn-thất về nhân-mạng trong trườnghợp bị tiềm-thủy-đĩnh Trung-cộng phục-kích
bằng ngư-lôi. Nhưng may-mắn là điều tôi dựliệu đã không xẩy ra. Các chiến-hạm đã khởisự ngay thu-dọn các tổn-thất về vật-liệu và
thu-hồi các dư-liệu tác-xạ.

side band) returned to normalcy, all of the
detailed reports of casualties and the status of
the two ships were transmitted fully to the
headquarters of Coastal Zone I. On the HQ
Trần Bình Trọng, I was informed that the
cruiser HQ Lý Thường Kiệt (WHEC 16) had
been escorted to Ðà Nẵng seaport by the
cruiser HQ Trần Quốc Toản (WHEC 6).
Around 14:30 hours when the two ships were
on their way to the Paracel Islands, passing
Triton Island, i.e., about an hour and half from
Duncan Island by sea, then I received another
execute order to return to Ðà Nẵng. This time
the sky was sunny with high clouds, very ideal
for ocean voyage. During my visit to the Office
of the Chief of Naval Operations in February
1974, Rear Admiral Trần Văn Chơn revealed to
me that had he learned early of the status of
the task force, he would have ordered me to
return to Ðà Nẵng seaport sooner. On our way
to Ðà Nẵng, I still ordered our two ships to
remain at battle stations and especially the
crew not in the engine room to be on deck to
avoid casualties in case of being torpedoed by
the Chinese submarine. Fortunately, what I
had anticipated did not happen. Both ships
immediately began the task of collecting
material damage and recovering empty shells.

Quần
Đảo
Hoàng
Sa
{http://www.vnafmamn.com/paracel.html}
Triton Island in the Paracels (Reference 1)
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Tôi một mình ngồi bên hữu-hạm đài chỉ-huy,
nhiều suy-tư và bâng-khuâng về trận đánh vừa
qua đã không diễn-tiến được như tôi dự-tính
cũng như khó tiên-liệu về phản-ứng của
Trung-cộng nếu họ dùng cường-lực để tấncông trả đũa trong các ngày kế-tiếp và sốphận các quân-nhân đồn-trú trên đảo HoàngSa cũng như các chiến-sĩ hải-quân đã đổ-bộ
lên các đảo lân-cận để phòng-vệ đảo. Tôi rất
băn-khoăn về số-phận cuối-cùng của Hộ-tốnghạm HQ 10, vì mất liên-lạc nên không một chitiết nào được báo-cáo có thể tin được về khảnăng và kết-quả của chiến-hạm tấn-công địch,
và sự thiệt-hại do địch gây ra. Tôi rất tiếc việc
Phân-đoàn-trưởng là Hạm-trưởng Tuần-dươnghạm HQ 16 đã không cố gắng quan-sát diễnbiến trên Hộ-tống-hạm HQ 10 và chỉ báo-cáo
đến tôi là mất liên-lạc và chỉ thấy các nhânviên đang đào-thoát. Trong phần chiến-đấu,
tôi nhận-thấy Phân-đoàn I đã hăng-say tấncông nhiều hơn Phân-đoàn II, nên Phân-đoàn I
đã gây nhiều tổn-thất nặng cho đối-phương.
Tôi rất tiếc là trên Tuần-dương-hạm HQ 5 còn
có HQ Đại-Úy Trần-kim-Điệp thuộc phòng nhì
Vùng I duyên-hải, mà tôi mới biết về sau, có
mang theo máy ảnh, nhưng vị này đã không
có can-đảm của một phóng-viên chiến-trường,
ra khỏi phòng ăn sĩ-quan, trong lúc khói đạn
mịt-mùng, để chụp ảnh ít nhất là chiếc
Kronstadt 271 đang dẫy chết.

I sat alone on the starboard side of the bridge
of the cruiser HQ Trần Bình Trọng (WHEC 5),
contemplating and thinking about the naval
battle that had not gone well according to my
plan. I worried about China's reaction if it
decided to use massive forces to retaliate in
the next few days and what would happen to
our military personnel and civilians on the
Paracel Islands? I also worried about the final
fate of the escort HQ Nhật Tảo (MSF 10)
because I lost contact. Thus, I had no report
on the casualties of the ship. I regretted that
the commanding officer of the cruiser HQ Lý
Thường Kiệt (WHEC 16) did not try to observe
what was happening on the HQ Nhật Tảo. He
only reported losing contact and sighting the
crew abandoning the ship. During the naval
battle, I realized that Group I was more
engrossed in attacking than Group II, causing
heavy losses to our adversary. I also regretted
to learn later that on the HQ Trần Bình Trọng,
Navy Lieutenant Trần Kim Ðiệp, Director of
Naval Intelligence for Coastal Zone I, had a
camera but did not have the courage of a
battlefield correspondent to venture out of the
officer's dinning room to photograph the naval
battle amidst dim and immense smoke,
especially the disabled Kronstadt-class corvette
271.

Đại Tá Hà Văn Ngạc, Hải Quân Việt Nam Cộng
Hòa
{http://www.vnafmamn.com/untoldpage/HQ_h Captain Hà Văn Ngạc, Republic of Vietnam
vngac.jpg}
Navy (Reference 2)
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Tôi tò-mò mở đài phát-thanh BBC vào sáng
sớm ngày 20, thì họ chỉ vỏn-vẹn loan tin một
trận hải-chiến đã xẩy ra trong vùng quần-đảo
Hoàng-Sa giữa Hải-quân Việt-Nam Cộng-Hòa
và Cộng-Hòa Nhân-dân Trung-Hoa, mỗi bên
thiệt-hại 1 chiến-hạm và không thêm một chitiết nào khác. Tôi tỏ ra khâm-phục đài này về
sự loan-tin nhanh chóng và xác đáng.
Tôi đã không hút thuốc từ nhiều tháng qua,
nhưng tôi muốn hút một vài điếu thuốc cho
tinh-thần bớt căng-thẳng sau gần 48 tiếng
đồng-hồ liên-tục không được nghỉ-ngơi, tôi yêu
cầu Hạm-trưởng dùng hệ-thống liên-hợp để
loan-báo xem có nhân-viên nào còn thuốc lá
cho tôi xin một ít để hút. Tôi không ngờ là các
nhân-viên tuần-tự mang đến cho tôi hơn 2
chục bao cả loại trong khẩu-phần C của đồngminh và các loại thuốc trong thương-trường lúc
bấy giờ, tôi lấy làm cảm-động về sự ưu-ái của
các nhân-viên trên chiến-hạm này. Vào khoảng
2 giờ đêm tôi soạn-thoản một sơ-đồ hànhquân và các chi-tiết về tổn-thất để chuẩn-bị
thuyết-trình khi về tới căn-cứ.
Khoảng 7:00 sáng ngày 20 tháng giêng thì hai
chiến-hạm của Phân-đoàn I về tới căn-cứ antoàn. Tuần-dương-hạm HQ 16 cũng đã về bến
trước đó ít lâu. Một điều mà các nhân-viên của
các chiến-hạm và riêng tôi rất cảm-động là
trên cầu Thương-cảng Đà-nẵng là nơi đã được
chỉ-định cho các chiến-hạm cặp bến, đã có sự
hiện-diện của các vị Đô-Đốc Tư-lệnh và Tưlệnh-phó HQ VNCH, Đô-Đốc Tư-lệnh HQ Vùng
I Duyên-hải, một số đông sĩ-quan cùng nhânviên của các đơn-vị HQ vùng Đà-nẵng cùng
các trại gia-binh đã túc-trực đón đoàn chiếnhạm trở về với rừng biểu-ngữ:
•
•
•
•

Hải-quân Việt-Nam quyết-tâm bảo-vệ lãnhthổ đến giọt máu cuối cùng
Một ý-chí: chống cộng. Một lời thề: bảo-vệ
quê-hương
Hoan-hô tinh-thần chiến-đấu anh-dũng của
các chiến-sĩ Hải-quân tham-dự Hải-chiến
Hoàng-Sa
Hoan-hô tinh-thần bất-khuất của các chiến-

I curiously listened to the British Broadcasting
Corporation (BBC) news on the radio in the
early morning hours of January 20, 1974. All in
all it only announced a naval battle having
taken place in the Paracel Islands between the
Navies of the Republic of Vietnam and the
People's Republic of China. It also reported
that each side lost one warship and no other
details. I felt a deep admiration for the BBC for
its accurate and fast news.
I had not smoked for the past several months.
I suddenly felt the urge to smoke a few
cigarettes to relieve my tense mind after nearly
48 hours without rest. I requested the
commanding officer of the cruiser HQ Trần
Bình Trọng (WHEC 5) to use intercom to ask
any of his crew for a few cigarettes. I did not
anticipate that every crewmember individually
brought to me more than 20 boxes of
cigarette, including those standard C-ration
boxes of our U.S. ally and those in market at
the time. I was moved by the solicitude of the
officers and crew of the HQ Trần Bình Trọng.
Around 02:00 hours I compiled a diagram of
the operation and the details of casualties for
briefing upon returning to Ðà Nẵng.
Around 07:00 hours on January 20, 1974, the
two warships of Group I arrived safely at Ðà
Nẵng seaport. The cruiser HQ Lý Thường Kiệt
(WHEC 16) had also arrived not long before.
On the pier designated for our two ships to
dock, the crew and officers, especially myself,
were very moved by the presence of the Chief
of Naval Operations, the Vice Chief, and the
Commander in Chief of Coastal Zone I. In
addition, a large crowd of officers and enlisted
personnel of various naval units at Ðà Nẵng
joined in company with their families had
already been waiting to welcome the returning
task force with a sea of banners:
• The Republic of Vietnam Navy is
determined to defend the nation's territory
to the last drop of blood
• An iron will: to oppose Communism. A
solemn oath: to defend our country
• Hurrah the valiant fighting spirit of the
naval officers and sailors taking part in the
Naval Battle for the Paracels
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sĩ Hải-chiến Hoàng-Sa

•

Hurrah the indomitable fighters of the
Naval Battle for the Paracels

The Chief of Naval Operations, Rear Admiral
Trần Văn Chơn, welcomed the returning task
force (Reference 11)
Phó Đề-Đốc Hồ Văn Kỳ-Thoại, Tư-Lệnh Hải
Quân
Vùng
I
Duyên-Hải
{http://www.hovanky.com/cantruong/}

Briefing of the Naval Battle: (from left to right)
Commodore Hồ Văn Kỳ Thoại, Commander in
Thuyết trình trận hải chiến (Reference 11)
Chief, Coastal Zone I, Rear Admiral Trần Văn
Chơn, Chief of Naval Operations, Commodore
Sau khi di-tản các chiến-sĩ thương-vong và tửLâm Ngươn Tánh, Vice Chief of Naval
vong lên căn-cứ thì chỉ có 3 vị Đô-Đốc cùng
Operations, and Captain Hà Văn Ngạc
HQ Đại-tá Nguyễn-viết-Tân Chỉ-Huy-Trưởng Sở
(Reference 11)
Phòng-vệ Duyên-hải lên Tuần-dương-hạm HQ
5 và vào phòng-khách của Hạm-trưởng để dự
After the evacuation of the dead and the
cuộc thuyết-trình về trận đánh. Ba vị Hạmwounded to base, the Chief of Naval
trưởng đều có mặt để trình bầy chi-tiết về
Operations, the Vice Chief, and the
chiến-hạm của mình. Các vị Đô-đốc cũng
Commander in Chief of Coastal Zone I, along
không hỏi thêm tôi về những yếu-tố đã đưa
with Captain Nguyễn Viết Tân, Commander of
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đến những quyết-định chiến-thuật của tôi,
nhất là quyết-định triệt-thoái phần còn lại của
Hải-đoàn đặc-nhiệm ra khỏi vùng Hoàng-Sa.
Sau phần thuyết-trình các vị Đô-Đốc đã đi
quan-sát sự thiệt-hại của các chiến-hạm và ủylạo nhân-viên các cấp. Tôi cũng được nghe Đôđốc Tư-lệnh-phó đề-nghị với Tư-lệnh HQ là sẽ
không có thuyết-trình cho Tư-lệnh Quân-đoàn
I.

Coastal Security Service, came aboard the
cruiser HQ Trần Bình Trọng (WHEC 5) to
attend a briefing of the naval battle in the
commanding officer's guest room. The three
commanding officers were there to present the
details about their ships, respectively. The
three flag officers did not ask me about my
tactical decisions, especially my decision to
withdraw Group I out of the Paracel area. After
the briefing, the three flag officers inspected
damage and solaced the officers and enlisted
personnel. I also heard the suggestion from
the Vice Chief to the Chief of Naval Operations
not to have a briefing for the I Corps Tactical
Zone Commander.
Sau chừng một giờ thì Trung-tướng Tư-lệnh About an hour later, the Lieutenant General
Quân-đoàn I/Quân-Khu I cũng tới thăm-viếng commanding I Corps also made a visit and was
và được hướng-dẫn quan-sát một vòng các provided a guided tour around the ships to
chiến-hạm để nhận-định sự thiệt-hại.
assess damage.
6. Kết-Quả Của Trận Hải-Chiến

Kronstadt 274, People’s Liberation Army Navy
(PLAN)
{http://www.vnafmamn.com/untoldpage/Hoan
gSa_274.jpg}
Một cách tổng-quát thì sự thiệt hại của hai đốithủ được kể như tương-đương trong trận hảichiến. Mỗi bên bị tổn-thất một chiến-hạm, như
đài BBC loan tin vào sáng sớm ngày 20 tháng
giêng, phía VNCH là Hộ-tống-hạm HQ 10, phía
Trung-cộng là chiếc Kronstadt 271 (được coi là
chiến-hạm chỉ-huy) còn một số khác thì chịu

6. Outcome of The Battle
In general, both sides sustained the same
losses in the naval battle. Each side lost one
warship, as reported by BBC Radio in the early
morning hours of January 20, 1974. The
Republic of Vietnam Navy lost the escort HQ
Nhật Tảo (MSF 10), the Chinese Navy lost its
Kronstadt-class corvette 271 (regarded as
flagship). The other ships of both sides
suffered damage from average to above
average. The two smaller Chinese warships
389 and 396 along with their two disguised
fishing boats 402 and 407, according to my
estimate, were slightly out of order due to our
overwhelming firepower. As for Kronstadt 271,
it could sustain heavy losses since its
superstructure was hit repeatedly by the 76mm guns of the cruiser HQ Trần Bình Trọng
(WHEC 5), while its counterpart, Kronstadt
274, suffered minor damage since it was hit by
heavy machine guns and trench mortars.
Nevertheless, in a naval battle it is usually
counted toward the number of ships out of
action rather than the number of casualties. As
for the HQ Nhật Tảo, according to its crew who
escaped safely to shore, the commanding
officer and the excutive officer were both

Ðại Tá Hà Văn Ngạc, Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa - Captain Hà Văn Ngạc, Republic of Vietnam Navy

72/130

Trận Hải Chiến Hoàng Sa 1974/The 1974 Naval Battle for The Paracels against The People’s Republic of China Navy in The East Sea

một sự hư-hại trung-bình hoặc trên trung-bình.
Hai chiếc nhỏ hơn 389 và 396 cùng hai ngưthuyền ngụy-trang theo tôi ước-lượng chỉ hưhỏng hơi nặng mà thôi vì tầm hỏa-lực của ta
trội hơn. Riêng chiếc Kronstadt 271 có thể bị
tổn-thất nhiều nhân-viên hơn vì trúng nhiều
hải-pháo của Tuần-dương-hạm HQ 5 vào
thượng-tầng kiến-trúc, trong khi đó chiếc 274
thì tổn-thất được coi là nhẹ hơn cả vì chỉ bị
tấn-công nhiều bằng đại-liên và ít hải-pháo về
sau này.

seriously wounded. However, the commanding
officer refused to be evacuated in order to go
down with his ship according to the tradition of
a naval officer and a sailor. The executive
officer was able to flee with his men; however,
he lost his life at sea because his wounds were
so severe. This reminded me of what my
predecessors had told me that when the
French Navy conducted an operation on the
Ðáy River, one of its ships, either an (LSSL) or
(LSIL), was hit at the bridge, killing both the
commanding officer and the executive officer.
The engineering officer then had to assume
the command. After this experience, the
French Navy never allows the commanding
officer and the executive officer to be present
together in combat. I personally at the time did
not have time to remember applying what my
predecessors had taught.

Đại Úy Nguyễn Thành Trí, Hạm Phó Hộ Tống
Hạm HQ Nhật Tảo (MSF 10), Hải Quân Việt
Nam
Cộng
Hòa
{http://hqvnch.net/default.asp?id=895&lstid=1
35}
Tuy-nhiên trong các trận hải-chiến thì người ta
thường kể về số chiến-hạm bị loại khỏi vòng
chiến hơn là số thương-vong về nhân-mạng.
Riêng trên Hộ-tống-hạm HQ 10, theo các
nhân-viên đã đào-thoát về được đất liền, thì vị
Hạm-trưởng và Hạm-phó đều bị thương-nặng,
nhưng Hạm-trưởng đã từ-chối di-tản và quyết
ở lại tuẫn-tiết cùng chiến-hạm của mình theo
truyền-thống của một sĩ-quan hải-quân và một
nhà hàng-hải. Hạm-phó được nhân-viên dìu
đào-thoát được nhưng đã phải bỏ mình trên
mặt biển vì vết thương quá nặng. Vụ này làm
tôi nhớ lại, theo lời kể của các bậc tiên-sinh, thì
khi hải-quân Pháp hành-quân trên sông (nếu

Lieutenant Nguyễn Thành Trí, Executive Officer
of HQ Nhật Tảo (MSF 10), Republic of Vietnam
Navy (Reference 5)

HQ Ðoàn Ngọc Tảng (LSSL 228), Republic of
Vietnam Navy (Reference 3)
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không lầm thì là Sông Đáy) một chiến-hạm loại
trợ-chiến-hạm (LSSL) hay Giang-pháo-hạm
(LSIL) đã bị trúng đạn đài-chỉ-huy, làm tửthương cả hai hạm-trưởng và hạm-phó cùng
một lúc, sĩ-quan cơ-khí đã phải lên thay thế
tiếp-tục chỉ-huy. Sau kinh-nghiệm này, hảiquân Pháp không cho hạm-trưởng và hạm-phó
có mặt cùng một nơi khi lâm-trận. Cá-nhân tôi
lúc đó đã không có chút thì giờ để nhớ tới
kinh-nghiệm mà các bậc tiên-sinh đã truyền lại
HQ Thiên Kích (LSIL 329), Republic of Vietnam
tôi mà áp-dụng.
Navy (Reference 3)

HQ Ðoàn Ngọc Tảng (LSSL 228), Hải Quân Việt
Nam
Cộng
Hòa
{http://hqvnch.net/default.asp?id=529&lstid=6
2}
Một điều lạ là Trung-cộng có đủ khả-năng tuy
khiêm-nhượng, vào lúc cuối trận-chiến, vì có
thêm tăng-viện đến kịp thời, nhưng đã bỏ rơi
cơ-hội truy-kích khi lực-lượng ta triệt-thoái, hay
xử-dụng hỏa-tiễn hải-hải vì lực-lượng ta vẫn
còn nằm trong tầm hữu-hiệu của loại vũ-khí
này. Tôi cho rằng có thể họ đã bận-tâm vào
việc cứu vãn chiếc Kronstadt 271 và quân bộ
trên đảo Quang-Hòa, hoặc họ đã không nhận
được lệnh tấn-công, và chỉ đương-nhiên chốngtrả tự-vệ mà thôi. Tôi nhận rằng ước- tính của
tôi về phản-ứng của địch đã cao hơn như thựctế đã xẩy ra. Việc Hải-quân Việt-Nam khai-hỏa
tấn-công sau khi thất-bại đổ-bộ đã tạo cho
Trung-cộng có nguyên-cớ vì bị tấn- công mà
phải hành-động, nên đã dùng cườnglực cưỡng-chiếm các đảo vào ngày sau.
Theo các quân-nhân trú-phòng trên đảo
Hoàng-Sa thì sáng sớm ngày hôm sau tức là

HQ Thiên Kích (LSIL 329), Hải Quân Việt Nam
Cộng
Hòa
{http://hqvnch.net/default.asp?id=529&lstid=6
2}
The Chinese Navy near the end of the naval
battle did receive a timely reinforcement but
strangely enough abandoned the opportunity
of pursuing our task force or of using the Styx
anti-ship missile since our task force was still
within the range of the missile. I suspected
either the Chinese Navy was possibly busy
rescuing Kronstadt 271 and landing more
troops on Duncan Island, or it received the
execute order not to attack but to fight us in
self-defense. I admitted that I had
overestimated the enemy reaction. The open
fire to attack by the Republic of Vietnam Navy
after its failed landing attempt on Duncan
Island gave China an excuse to retaliate by
extorting by force the rest of the Paracel
Islands the following day.
According to our troops stationing on Pattle
Island, in the early morning of the following
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ngày 20 tháng giêng, Trung-cộng đã huy-động
một lực-lượng hùng-hậu kết-hợp hải-lụckhông-quân đổ-bộ tấn-chiếm đảo Hoàng-Sa và
các đảo kế-cận mà các chiến-binh hải-quân
đang chiếm-giữ. Theo ký-giả Lê-Vinh, một cựu
sĩ-quan hải-quân, đã từng đảm-trách chức-vụ
thư-ký của ủy-ban nghiên-cứu trận hải-chiến
cho biết, thì vào thời-gian trận hải-chiến, Hảiquân Hoa-Kỳ đã chuyển cho Hải-quân ViệtNam một tin-tức về 42 chiến-hạm Trung-cộng
với 2 tiềm-thủy-đĩnh đang tiến xuống HoàngSa. Dù nhiều hay ít thì lực-lượng của họ sẽ trội
hẳn lực-lượng Hải-quân Việt-Nam có thể điềuđộng tới. Nếu hai chiến-hạm còn lại của Hảiđoàn đặc-nhiệm phải lưu-lại Hoàng-Sa như
lệnh ban ra lúc đầu, với khả-năng chiến-đấu đã
bị giảm-sút nhiều thì sự bảo-tồn của hai chiếnhạm này rất mong-manh. Thế cho nên phảnlệnh cho hai chiến-hạm phải trở về căn-cứ
được kể như là đúng lúc và sát với thực-tế
hơn.

Trung-cộng đã bắt giữ tất cả quân-nhân và
dân-chính Việt-Nam trên đảo Hoàng-Sa và
toán hải-quân đổ-bộ thuộc Khu-trục-hạm HQ 4
trên đảo Vĩnh-Lạc (sát phía nam đảo HoàngSa) mà trưởng toán là HQ Trung-Uý Lê-vănDũng (sau được vinh-thăng HQ Đại-Uý tại mặttrận), làm tù-binh đưa về giam-giữ đầu tiên tại
đảo Hải-nam. Riêng ông Kosh là nhân-viên của
cơ-quan DAO Hoa-Kỳ tại Đà-nẵng thì được trao
trả cho Hoa-Kỳ sớm nhất tại Hồng-Kông. Còn
các nhân-viên Việt đã bị họ nhồi-sọ về chủnghĩa của họ trong suốt thời-gian tại QuảngĐông, và trao trả về Việt-Nam tại ranh-giới
Hồng Kông và Trung-cộng. Đô-đốc Tư-lệnhphó HQ đã được đề-cử đích-thân đến Hồng
Kông tiếp-nhận. Các chiến-sĩ từ Trung-cộng hồihương đều được đưa vào Tổng-Y-viện CộngHòa điều-trị về các bệnh-trạng gây ra do các
hành-động ngược-đãi trong khi bị giam- cầm
trên lục-địa Trung-Hoa.

day, January 20, 1974, China mobilized its
large and powerful navy, ground and air forces
to invade Pattle Island and its surroundings.
Also according to Lê Vinh, a journalist and
former naval officer who once was the
recording secretary for the Republic of Vietnam
Navy's Warfare Assessment Committee, the
U.S. Navy passed to the Republic of Vietnam
Navy an intelligence report of 42 Chinese
warships and two submarines on their way to
the Paracel Islands at the time of the battle.
More or less the Chinese naval forces would
eventually
prevail
over
whatever
reinforcements the Republic of Vietnam Navy
could muster. If the destroyer HQ Trần Khánh
Dư (DER 4) and cruiser HQ Trần Bình Trọng
(WHEC 5) of the task force stayed near Pattle
Island as originally ordered, the survival of
these two ships would be very slim since their
offensive and defensive capabilities were
significantly reduced. I, therefore, concurred
that the order for the two ships to return to Ðà
Nẵng came at the right time and was more
realistic.
China captured all South Vietnamese military
personnel and civilians on Pattle Island and an
expeditionary force of the destroyer HQ Trần
Khánh Dư (DER 4) on Money Island (south of
Pattle Island) led by Navy Lieutenant Junior
Grade Lê Văn Dũng (promoted to Lieutenant at
the front) as prisoners of war. First, they were
detained on the island of Hainan, later
transferred inland to Guangdong (Quảng
Ðông). As for Mr. Kosh, an employee of the
U.S. Defense Attaché's Office at Ðà Nẵng, he
was released earliest to the U.S. consulate in
Hong Kong. As for the South Vietnamese
military personnel and civilians, they were
indoctrinated with Communism throughout
their ordeal, and then released to the Republic
of Vietnam at the border between Hong Kong
and China. The Vice Chief of Naval Operations
came to Hong Kong to receive our servicemen.
All of the repatriated front-line soldiers
received treatment at the Cộng Hòa General
Army Hospital in Saigon for their illness as a
result of maltreatment during their detention in
mainland China.
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Biên Giới Hong Kong và China (Reference 5)
The release of South Vietnamese servicemen
at the border between Hong Kong and China
(Reference 5)

Nhân dân Việt Nam Cộng Hòa đón chào các
chiến sĩ Hải Quân trở về (Reference 5)

South Vietnamese servicemen received medical
treatment prior to repatriation (Reference 5)
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Visit by the I Corps Tactical Zone Commander,
Lieutenant General Ngô Quang Trưởng, and
the Chief of Naval Operations, Rear Admiral
Trần Văn Chơn (Reference 5)
Thế là cuối cùng thì Việt-Nam Cộng-Hòa đã Finally, from January 20, 1974, to April 30,
mất nốt nhóm đảo Nguyệt-Thiềm phía nam 1975, the Republic of Vietnam lost control over
của cả quần-đảo Hoàng-Sa cho tới ngày hôm all of the Paracel Islands.
nay.
Các chiến-sĩ Hải-quân đào-thoát từ Hoàng-Sa, As for those sailors and naval officers who
sau nhiều ngày trôi-dạt trên mặt biển, một số escaped from Pattle Island and spent many
đã được chính các tuần-duyên-đĩnh của Hải- days drifting at sea, some were rescued by our
quân cứu vớt, một số đã được các thương- patrol craft (PCF). Others were picked up by
thuyền trên hải-trình Singapore Hồng Kông bắt merchant vessels on the Singapore-Hong Kong
gặp. Tất cả các chiến-sĩ thoát-hiểm được đưa sea route. All received treatment at the Duy
về điều-trị tại các Tổng-y-viện Duy-Tân (Đà- Tân General Army Hospital in Ðà Nẵng or at
nẵng) hay Cộng-Hòa, và còn được Thủ-tướng Cộng Hòa in Saigon. They also received solace
chính-phủ, các vị Tư-lệnh Quân-đoàn, và các vị from the Prime Minister, the I Corps Tactical
Zone Commander, and the flag officers of the
Đô-đốc Hải-quân đến thăm hỏi và ủy-lạo.
Republic of Vietnam Navy.

Thủ Tướng Việt Nam Cộng Hòa Trần Thiện
Khiêm thăm viếng và úy lạo (Reference 5)

7. Công-Cuộc Chuẩn-Bị Tái-Chiếm Hoàng-Sa

7. Preparation For Repossessing the Paracel
Islands

Khi phần thăm-viếng của thượng-cấp kết-thúc,
thì tất cả các chiến-hạm bắt tay ngay vào việc
sửa-chữa và tái tiếp tế đạn-dược để chuẩn-bị
tấn-kích tái-chiếm Hoàng-Sa. Một toán thợ
thượng-thặng của Hải-quân công-xưởng cũng
đã được điều-động từ Sàigòn ra để phụ-lực với
chuyên-viên của Thủy-xưởng Đà-nẵng. Riêng
Tuần-dương-hạm HQ 16, tuy không bị hư-hại
nhiều trên thượng-tầng kiến-trúc, nhưng các
chuyên-viên đã tháo-gỡ được đầu viên đạn đã
xuyên lủng hầm máy. Viên đạn này là một loại
đạn xuyên-phá và không nổ 127 ly của Tuầndương-hạm HQ 5 bị lạc. Kinh-nghiệm cho thấy
là loại đầu đạn không nổ nếu trúng nước thì

After the visit of high-ranking military and
government officials, the destroyer HQ Trần
Khánh Dư (DER 4), cruiser HQ Trần Bình Trọng
(WHEC 5), and cruiser HQ Lý Thường Kiệt
(WHEC 16) set to work the task of repairing
and resupplying munitions in preparation for
an offensive to reoccupy the Paracel Islands. A
team of repair experts from the Saigon Naval
Shipyard arrived in Ðà Nẵng to assist their
counterparts. As for the HQ Lý Thường Kiệt
whose superstructure was slightly damaged,
the team of repair experts was able to
disassemble the projectile penetrating its
engine room. This astray projectile which is
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đạn-đạo sẽ thay đổi rất nhiều vì đầu đạn nhọn
bị nước làm chuyển hướng đi rất xa. Tin này
do đích thân Tư-lệnh phó Hải-quân mang đến
cho tôi. Đó là một điều không may-mắn cho
Hải-đoàn đặc-nhiệm Hoàng-Sa, nhưng trong
bất cứ một cuộc chiến-tranh nào, sự nhầm-lẫn
về mục-tiêu, về bạn và địch, về vị-trí tác-xạ
đều đã xẩy ra ít nhất là tại chiến-trường ViệtNam. Hơn nữa trong cuộc hải-chiến này, Tuầndương-hạm HQ 5 đã tác-xạ cả trăm đại-pháo
127 ly, mà chỉ có một viên bị lạc, nên vẫn còn
là điều may-mắn. Việc chiến-hạm bị trúng 1
viên đạn của bạn cộng với việc hai khẩu hảipháo 76 ly tự-động trên khu-trục-hạm HQ 4 đã
bị trở-ngại kỹ-thuật ngay từ phút đầu của cuộc
chiến, là hai nhược-điểm chiến-thuật mà Hảiquân VNCH chỉ muốn phổ-biến hạn-chế vào
đầu năm 1974 là thời điểm, mà nhiều sự phântích đáng tin cho rằng Tổng-Thống Nguyễnvăn-Thiệu đã lợi-dụng biến-cố Hoàng-Sa để
tránh-né sự chỉ-trích của các phần-tử đối-lập
lúc đó đang rất-mạnh.

Sau ít ngày sửa chữa, thì Tuần-dương-hạm HQ
16 chỉ đủ khả-năng tự hải-hành về quân-cảng
Sàigòn và được đón-tiếp trọng-thể. Khu-trụchạm HQ 4 không sửa chữa tại chỗ được hai
khẩu 76 ly tự-động. Tuần-dương-hạm HQ 5,
sau khi tái tiếp-tế đạn và hàn vá các hư-hại đã
cùng HQ 6 ra khơi tìm-kiếm các nhân-viên đàothoát khỏi vùng Hoàng-Sa. Các phi-cơ C-130
đã bay lượn trong một vùng duyên-hải hạn-chế
để tránh sự hiểu nhầm về hành-động khiêukhích của Việt-Nam đối với Trung-cộng. Các
phi-cơ hướng-dẫn các chiến-hạm xem xét các
vật trôi trên mặt biển nhưng vẫn chưa cấp-cứu
được nhân-viên nào ngoại trừ vỏ một thùng
xăng dự-trữ. Tôi vẫn có mặt trên Tuần-dươnghạm HQ 5 để tham-dự cuộc tìm-kiếm. Riêng
hộ-tống-hạm HQ 10, vì mất liên-lạc nên tôi đã
không biết được tình-trạng cuối cùng của
chiến-hạm, nhưng chúng tôi vẫn còn một hyvọng tuy mong-manh là chiến-hạm này chưa
chìm hẳn và có thể trôi dạt về phía duyên-hải

capable of piercing but not exploding was fired
from the HQ Trần Bình Trọng. Experience
indicated that the trajectory of this sharply
armor piercing projectile would change
significantly when wet. This information was
personally brought to my attention by the Vice
Chief of Naval Operations. Fortune was not on
the side of my task force. In any battle,
mistaken military targets, confusion about
friend or foe, and wrong firing coordinates are
all expected to take place. This situation
happened on many battlefields in Vietnam
during the war. Furthermore, in the Naval
Battle for the Paracels, the HQ Trần Bình Trọng
fired hundreds of 127-mm rounds, yet only one
went astray; I considered my task force was
very fortunate. The HQ Lý Thường Kiệt hit by a
friendly fire and the two automatic 76-mm
guns on the HQ Trần Khánh Dư inoperative
during the first minute of the battle were the
two tactical errors that the Republic of Vietnam
Navy preferred not to disclose in the early
months of 1974. Reliable sources confirmed
that during that time Republic of Vietnam
President Nguyễn Văn Thiệu used the naval
battle to distract the growing criticism of his
administration from various opposition parties.
After a few days of repair, the cruiser HQ Lý
Thường Kiệt (WHEC 16) steamed on its own to
Saigon Naval Base and received a warm
reception. The two automatic 76-mm guns on
the destroyer HQ Trần Khánh Dư (DER 4)
could not be repaired on the spot. After
resupplying its munitions and patching its
damage, the cruiser HQ Trần Bình Trọng
(WHEC 5) and cruiser HQ Trần Quốc Toản
(WHEC 6) put to sea searching for any
survivors. Numerous C-130 tactical transport
aircrafts circled within a restricted coastal area
to
avoid
provoking
another
military
confrontation between the Republic of Vietnam
and Communist China. So far the tactical
transport aircraft guided our ships to afloat
objects such as an empty barrel of petrol. I
was present on the HQ Trần Bình Trọng
overseeing the search, rescue, and recovery.
As for the escort HQ Nhật Tảo (MSF 10), due
to lost communication I did not know the ship's
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miền Trung trong mùa gió đông-bắc.

final status, but I remained slimly hopeful that
the ship had not sunk completely and could
have drifted along the current towards the
Central coastal area during the season of
northeasterly wind.

HQ Lý Thường Kiệt (WHEC 16), Hải Quân Việt
Nam
Cộng
Hòa
{http://www.vnafmamn.com/untoldpage/HQ16 HQ Lý Thường Kiệt (WHEC 16) received a
warm reception in Saigon, Republic of Vietnam
b.jpg}
(Reference 5)
Với Tuần-dương-hạm HQ 6 đã có mặt trong The presence in the area of the cruiser HQ
vùng và vừa hoàn-tất hộ-tống Tuần-dương- Trần Quốc Toản (WHEC 6) which had just
hạm HQ 16 từ nửa đường Hoàng-Sa Đà-nẵng finished escorting the cruiser HQ Lý Thường
về bến, cộng với HQ 17 (Hạm-trưởng HQ Kiệt (WHEC 16) halfway from the Paracel
Trung-Tá Trần-đình-Trụ) điều-động từ Trường- Islands to the port of Ðà Nẵng, and the cruiser
Sa tới tăng-cường đã kết-hợp với Tuần-dương- HQ Ngô Quyền (WHEC 17) (under the
hạm HQ 5 thành một Hải-đoàn đặc-nhiệm mới command of Navy Commander Trần Ðình Trụ)
với nhiệm-vụ chuẩn-bị tái-chiếm Hoàng-Sa. mobilized from the Spratly Islands as
Mặc dầu nhiều sĩ-quan thâm-niên hơn tôi có reinforcement combined with the cruiser HQ
mặt tại chỗ, nhưng tôi vẫn được chỉ-định tiếp- Trần Bình Trọng (WHEC 5) formed a new task
tục chỉ-huy. Một cuộc thao-dượt chiến-thuật và force. The responsibility of this new task force
thực-tập tác-xạ đã diễn ra trong vòng một was to prepare for repossessing the Paracel
ngày tại vùng một đảo nhỏ nằm về phía bắc Islands. Although there were more senior
vùng Cù-lao Chàm phía đông-nam Đà-nẵng. officers present, I was still appointed to be in
Sau cuộc thao-dượt, tôi trình bầy kết-quả việc command of the new task force. A training
huấn-luyện trong các buổi thuyết trình hành- exercise and firing practice took place within a
quân tại Bộ-Tư-lệnh Hải-quân vùng, vẫn được day in the area of a small island north of Chàm
Tư-lệnh-phó Hải-quân chủ-tọa.
Island southeast of Ðà Nẵng. After the
exercise, I presented the training results in all
of my operation briefings at the headquarters
of Coastal Zone I presided over by the Vice
Chief of Naval Operations.
Nhưng cuối cùng thì công-cuộc tái-chiếm However, at last, the objective of repossessing
Hoàng-Sa được hủy-bỏ. Tuy vẫn được tín- the Paracel Islands was cancelled. Although I
nhiệm để chỉ-huy, nhưng tôi tin rằng cuộc was entrusted the command, I believed the
phản-kích tái-chiếm sẽ thất-bại ngoại trừ đó là offensive would fail unless it was to score a
một chiến-thuật thí-quân nằm trong một chiến- moral victory. Old cruisers (WHEC) used to be
lược cao hơn. Với các tuần-dương-hạm cũ-kỹ employed in the U.S. Coast Guard were better
(WHEC) xử-dụng trong lực-lượng phòng-vệ armed for patrol than for fighting because they
duyên-hải Hoa-Kỳ (US Coast guard) từ lâu, were slow. It would be difficult for them to
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được trang-bị vào công-tác tuần-tiễu hơn là để
chiến-đấu, vừa chậm-chạp và vận-chuyển
nặng-nề, nên khó chống trả lại với các chiếnhạm chiến-đấu tối-tân hơn. Loại này chỉ có
một hải-pháo 127 ly, còn 2 hải-pháo 40 ly đã
được Hải-quân Việt-Nam đặt thêm vào lái tầu
là nơi đã được dùng làm sàn đáp trực-thăng.
Trong thời-gian tại căn-cứ, Tư-lệnh-phó HQ ít
nhất đã hai lần tập-hợp nhân-viên tất cả các
chiến-hạm có mặt tại chỗ để chỉ-thị không
được có hành-động kiêu-ngạo về chiến-tích
của Hải-quân VNCH. Để làm gương cho tất cả
nhân-viên thuộc quyền, tôi đã giữ một thái-độ
rất khiêm-nhượng và im-lặng. Tôi chưa bao giờ
thảo-luận hoặc trình bày chi-tiết với bất cứ một
ai hay một tổ chức nào, về những yếu-tố đã
đưa đến các quyết-định chiến-thuật của tôi
trong trận đánh.
Tôi lưu-lại Vùng I duyên-hải chừng hơn một
tuần-lễ, đã được cùng Đô-đốc Tư-lệnh HQ
vùng I Duyên-hải xuất-hiện trên đài chỉ-huy
cũng của Tuần-dương-hạm HQ 5 để thực-hiện
một phóng-sự cho đài truyền-hình quân-đội.
Sau đó tôi trở về nhiệm-sở chính tại Sàigòn.
Tôi còn được đến phòng thâu-hình của quânđội cùng các vị hạm-trưởng và một vài hạ-sĩquan trưởng pháo-khẩu để trình bầy các chiếntích. Tuy nhiên tôi không đề-cập nhiều chi-tiết
và nhường lời lại nhiều hơn cho các hạmtrưởng vì tôi nghĩ rằng các vị này đáng được
đề-cao vì đã đích-thân huy-động tinh-thần
nhân-viên và can-dảm trực-tiếp chiến-đấu. Ít
lâu sau tôi phải theo học Khóa Chỉ-huy Thammưu đặc-biệt tại Long-Bình, đặc-biệt vì khóa
gồm nhiều các sĩ-quan đang đảm-trách những
vai-trò then-chốt của quân-lực và các đại-đơnvị. Khi Phó-Đề-đốc Phụ-tá hành-quân biển của
Tư-lệnh-Hải-quân đến thuyết trình tại trường
về tổ-chức của Hải-quân Việt-Nam, thì một câu
hỏi đầu-tiên của khóa-sinh là về hải-chiến
Hoàng-Sa. Đô-đốc đã chuyển câu hỏi này cho
tôi đang ngồi trong hội-trường, quả thật vị này
đã trao cho tôi một trái banh khó đỡ. Tôi đáp
lại câu hỏi vỏn-vẹn ngay là: Các quí-vị đã
nghiên cứu về trận đánh Ấp-Bắc, thì trận hảichiến Hoàng-Sa cũng gần tương-tự. Sau câu
trả lời của tôi thì không một câu hỏi nào về

fight against more modern
warships.
Armament for this type of cruiser consisted of
only one 5-inch (127-mm) gun and a pair of
40-mm anti-aircraft guns installed by the
Republic of Vietnam Navy on the fantail which
used to be a flight deck for helicopter
operations.
During the time I was at base, the Vice Chief
of Naval Operations at least twice gathered the
officers and enlisted personnel of all ships
present at their home port to instruct them not
to be arrogant about the feat of arms of the
Republic of Vietnam Navy. To set a good
example for subordinates, I kept quiet and
maintained a very unassuming attitude. I have
never discussed or explained in detail to
anyone or any organization about the factors
leading to my tactical decisions during the
battle.
I stayed at the headquarters of Coastal Zone I
more than a week, appearing with the
Commander in Chief of Coastal Zone I on the
bridge of the cruiser HQ Trần Bình Trọng
(WHEC 5) for a news report by the armed
forces television broadcasting station. After
that I returned to my main post in Saigon. I
was again invited to the armed forces
television broadcasting station along with the
three commanding officers and a handful of
Navy petty officers in charge of ordnance to
talk about our exploit of arms. Nevertheless, I
did not go into details of the battle. Instead, I
called upon the three commanding officers to
speak since I thought they deserved to be
accoladed for personally maintaining the high
morale of their men and displaying great
courage to fight out the battle to the end. Not
long after, I had to attend a special class on
Command and General Staff at Long Bình. This
class was special because the majority of its
students were armed force officers taking on
important roles in their major units. When the
commodore, Deputy Chief of Naval Operations
for Coastal Warfare, came to the class to give
an overview of the organization of the Republic
of Vietnam Navy, the first question among the
students was about the Naval Battle in the
Paracels. The commodore related this question
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trận Hoàng-Sa được nêu ra thêm. Xin ghi thêm
vào nơi này, trận Ấp-Bắc đã làm cho quân-lực
bị bất ngờ về chiến-thuật của địch, có sự sai
lầm về ước-tính tình-báo và nhầm-lẫn về
chiến-thuật điều-quân.

to me sitting in classroom. Frankly, I was
caught off guard. My only immediate answer
was: Gentlemen, since you all studied the
Battle of Ấp Bắc, the Naval Battle in the
Paracels was very similar. After my answer, no
other questions about the Naval Battle in the
Paracels were raised. It should be added that
in the Battle of Ấp Bắc our ground troops were
unprepared for the tactics of the North
Vietnamese Army and Viet Cong soldiers due
to wrong intelligence and confusion in
deploying and directing troops.

Phó Đề Đốc Nguyễn Hữu Chí, Phụ-Tá HànhQuân
Biển
của
Tư-Lệnh-Hải-Quân
–
Commodore Nguyễn Hữu Chí, Deputy Chief of
Naval Operations for Coastal Warfare
{http://tonthatphusi.t.o.pic.centerblog.net/38ef
bc23.JPG}
Vào những năm tháng cuối cùng của cuộcchiến Việt-Nam tôi được biệt-phái giữ chức-vụ
Phụ-Tá Hải-quân cho Trung-tướng Chỉ-Huytrưởng Trường Chỉ-huy Tham-mưu Liên-quân
đồn-trú tại Long-Bình.

In the final months of the Vietnam war, I was
detached to the Armed Forces Command and
General Staff College at Long Bình as an
executive assistant to the Superintendent for
Naval Affairs.

8. Phần Sau Trận Hải-Chiến

8. After The Battle

Sau trận hải-chiến, Hải-quân được nhiều vinhdanh nhờ trận-chiến đã nêu cao và nối-tiếp
được tinh-thần chống bắc-xâm của dân-tộc.
Trận hải-chiến được liên-tục ca-ngợi hàng ngày
trên các phương-tiện truyền-thông của quânđội cũng như ngoài dân-sự để thêm vào với:
Bình-long anh-dũng, Kontum kiêu-hùng v.v....

After the naval battle, the Republic of Vietnam
Navy received many accolades for carrying on
the heroic fighting spirits of our ancestors in
the expulsion of northern invaders. The naval
battle was daily praised in the civilian and
armed forces media network as much as the
Battles of Bình Long and Kontum had been.

9. Hoàng-Trường-Sa Với Việt-Nam Là Một

9. The Paracel and Spratly Islands and Vietnam
Are All One

Cũng nhờ trận hải-chiến mà phần đông nhân- Thanks to the naval battle, the majority of the
dân Việt-Nam mới được biết đến phần lãnh-thổ South Vietnamese people became aware of our
nằm xa vời trong Biển-Đông mà Hải-quân
faraway territory in the East Sea that the
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VNCH từ ngày thành-lập đã âm-thần bảo-vệ và
tuần-tiễu.

Nói về trận hải-chiến, dù Hải-quân VNCH giả
thử có thắng được trận ngày đầu, thì chúng ta
khó lường được sự tổn-thất nếu Hải-quân còn
ở lại để cố-thủ Hoàng-Sa. Phó Đề-Đốc Chủ-tịch
Ủy-Ban nghiên-cứu về trận hải-chiến khi vị này
đích thân thăm-viếng Khu-trục-hạm HQ 4, khi
đang nằm trong ụ lớn sửa chữa đã nói riêng
với tôi: thế là vừa đủ, ý của vị này nói là không
nên tiếp-tục chiến-đấu thêm ít nhất là vào thờiđiểm đó Hải-quân còn phải đảm-nhận nhiều
công-tác tiễu-trừ cộng-sản trong đất liền. Đó
là chưa kể việc tấn-chiếm phần còn lại của
quần-đảo Hoàng-Sa có thể đã nằm trong các
đường lối đi-đêm chiến-lược của các cườngquốc. Tôi nghĩ rằng nếu chiếc khu-trục- hạm
HQ 4 không bị trở-ngại kỹ-thuật và trận- chiến
đã xẩy ra gần như tôi đã dự-liệu và mongmuốn, nghĩa là ta thắng trận đầu, thì cườnglực hải-lục-không quân của chúng huy- động
ngày hôm sau không những đủ sức tràn ngập
quân trú-phòng và lại còn đủ sức truy- kích
Hải-quân VNCH trong một vùng rộng lớn hơn.
Tôi đã tin-tưởng rằng Quân-đoàn I/Quân- khu I
đã phải đặt trong tình-trạng báo-động đềphòng sự tấn-công của Trung-cộng ngay sau
khi trận hải-chiến diễn ra. Một phi-tuần chiếnđấu-cơ F5 của Sư-đoàn I Không-quân tại Đànẵng đã sẵn-sàng trên phi-đạo nhưng không
được lệnh cất cánh từ cấp cao để yểm- trợ cho
Hải-quân vì có thể là e-ngại sẽ châm ngòi cho
một cuộc chiến mới, hoặc chỉ hạn-chế trậnchiến tới mức có thể chấp-nhận được trong
một thế chính-trị.

Republic of Vietnam Navy had quietly defended
and patroled until April 30, 1975, since its
establishment on January 1, 1955.

The people of the Republic of Vietnam held a
rally to protest China's invasion of the Paracel
Islands (Reference 5)
Speaking of the naval battle, on the first day
had the Republic of Vietnam Navy won and set
up a last-ditch defense on Pattle Island, it
would have been difficult to estimate our
losses. The commodore, who chaired the
Warfare Assessment Committee, did personally
visit the destroyer HQ Trần Khánh Dư (DER 4)
under repair in a naval shipyard and privately
told me, "That's enough." I interpreted what
he had just said to mean that we should stop
fighting at least for the time being since the
Republic of Vietnam Navy still had to take upon
itself
the
responsibility
for
defeating
Communist guerrillas inshore. Besides, China's
strategic move to occupy the rest of the
Paracel Islands could have been secretly
agreed on among the superpowers. I believed
if the two 76-millimetre guns of the HQ Trần
Khánh Dư were not hindered and the battle
progressed as planned, i.e., winning on the
first day of the battle, then China's massive
naval, ground, and air forces mobilized the
following day would be able not only to
overwhelm our troops stationing on Pattle
Island but also to pursue our task force in a
wider area. I also believed the I Corps Tactical
Zone had been on the alert taking precautions
in contemplation of an attack. A squadron of F5s of the Republic of Vietnam Air Force Division
I at Ðà Nẵng air base were ready on the
runway but received no order to take off to
provide air cover for our task force for fear
either of escalating to a new conflict or that an
acceptable political solution to both Communist
China and the Republic of Vietnam could not
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Một lần nữa, giả-dụ rằng ta cứ để Trung-cộng
có mặt trên đảo Quang-Hòa, trận hải chiến đã
không xẩy ra thì chúng ta vẫn có thể tiếp-tục
hiện-diện trên đảo Hoàng-Sa, tuy nhiên có thể
phải trải thêm quân trên các đảo Cam-tuyền,
Vĩnh-Lạc và Duy-mộng, để tránh sự lấn-chiếm,
cộng thêm là Hải-quân Việt-Nam phải thườngxuyên tuần-tiễu với một hải-đoàn tương-đối
mạnh. Nhưng dần-dà thì Trung-cộng sẽ cưỡng
chiếm toàn vùng Hoàng-Sa theo kế-hoạch
bành-trướng thế-lực của họ trong vùng ĐôngNam-Á. Có thể Trung-cộng đã trả đũa hay dập
theo khuôn-mẫu Việt-Nam Cộng-Hòa khi ta đã
đặt quân trú-phòng trên đảo Nam-Yết và SơnCa nằm phía nam và đông cùng trên một
vòng-đai san-hô với đảo Thái-Bình, đã bị
Trung-Hoa Dân-quốc (Đài-Loan) chiếm-đóng
từ khi Nhật-Bản thua trận đệ-nhị thế-chiến.
Người Trung-Hoa dù là lục-địa hay hải-đảo, đã
từng nhiều lần tuyên-bố là lãnh-thổ của họ,
không những vùng này mà thôi mà cả toàn
vùng Hoàng-Sa Trường-Sa. Phải thành-khẩn
mà nhận rằng, khi Việt-Nam Cộng-Hòa đặt
quân trú-phòng trên các đảo còn bỏ trống
trong vùng Trường-Sa như Nam-Yết, Sơn-Ca,
Song-Tử-đông, Song-Tử-tây, Trường-Sa v.v..,
chúng ta đã không gặp một hành-động đốikháng về quân-sự nào từ phía Trung-Hoa Dânquốc hoặc Phi-Luật-Tân hay Mã-Lai-Á.

be found.
Once again, let's assume that if we had let
Communist China be present on Duncan
Island, the naval battle would not have taken
place and we would still have occupied Pattle
Island. This means that besides stationing
additional troops on Robert, Money, and
Drummond Islands to prevent an invasion, the
Republic of Vietnam Navy would have had to
patrol regularly with a relatively large fleet of
warships. I believed China would gradually
extort the entire Paracel Islands according to
its plan to exert a sphere of influence in
Southeast Asia. China either retaliated or
simply followed the Republic of Vietnam's
pattern of once stationing its troops on Nam
Yit and Sand Cay Islands lying south and east
of Itu Aba Island occupied by the Republic of
China (Taiwan) since the defeat of Japan in
World War II. These islands are parts of the
Spratly Islands. China and Taiwan also many
times proclaimed the entire Paracel and Spratly
Islands in the East Sea part of its territotial
waters. We have to frankly admit that when
the Republic of Vietnam stationed its troops on
vacant islands of the Spratly Islands such as
Namyit, Sand Cay, North-East Cay, South-East
Cay, and Spratly, v.v..., we did not encounter
any opposition militarily from China, Taiwan,
Philippines, or Malaysia.
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Quần Đảo Trường Sa (Reference 1)
Một suy-luận nữa là có thể trận hải-chiến là
một cuộc điều-chỉnh sự nhường quyền chiếmgiữ từ một nhược-tiểu đến một cường-quốc
theo một chiến-lược hoàn-cầu mà vài cườngquốc đã ngầm thỏa-thuận trước. Chúng ta có
thể nhớ lại cuộc tấn-công hùng-hậu của Anhquốc trong cuộc tranh-chấp đảo Falkland (Nam
Mỹ-Châu) vào thập-niên 80, mà Á-căn-đình
(Argentina) vẫn luôn coi như lãnh-thổ của họ.
Họ đã chiến-đấu mạnh-mẽ trên mặt ngoại-giao
và buộc phải chiến-đấu trên mặt quân-sự sau
khi ngoại-giao thất-bại. Về mặt quân-sự, họ
biết trước là khó chống lại Anh-quốc với lựclượng khá dồi-dào, nhưng họ đã phải chiếnđấu trong khả-năng của họ, họ biết tự kiềmchế cường-độ chiến-tranh để giảm-thiểu tổnthất. Kết-quả là đảo Falkland đã về tay Anhquốc. Tuy đảo Falkland rộng lớn hơn về diệntích và nguồn-lợi cũng như dân-số, quân-lực
hai đối-thủ đưa vào cuộc đụng-độ hùng-hậu
hơn, mức-độ chiến-tranh nặng hơn, nhưng hai
trận Falkland và Hoàng-Sa đã gần tương-tự
nhau về tính-chất của một cuộc chiến.

Người Pháp, trong chiến-tranh tại Đông-dương
sau 1945, vì chiến-cuộc gia-tăng tại nội-địa, đã
phải bỏ-ngỏ hoàn-toàn nhóm đảo Tuyên-đức
phía bắc, và bỏ-ngỏ nhóm Nguyệt-thiềm phía
nam trong vài năm. Riêng nhóm Tuyên-đức
phía bắc đã do Trung-Hoa Dân-quốc cưỡngchiếm trong ít lâu, nhưng sau đó họ đã phải
rút về vì sự thất-trận của họ trong lục-địa. Về
sau, hiệp-định Balê 1954 lại đề ra khu phiquân-sự dọc theo vĩ-tuyến 17,đã làm cho ViệtNam Cộng-Hòa đã không thể tích-cực hiệndiện tại nhóm Tuyên-Đức bắc đảo Hoàng-Sa
thuộc nhóm Nguyệt-thiềm.

Xét về sự phòng-thủ, so sánh với đảo TháiBình trong vùng Trường-Sa thì thế bố-trí trên
đảo Hoàng-Sa của VNCH đã thua kém rất xa,
và không thể đủ sức để cố-thủ chống lại một
cuộc cường-kích thủy-bộ. Trên đảo không có

The Paracel Islands (Reference 1)
Another conclusion is that the naval battle was
to set in motion the territorial concession from
a small and weak country to a superpower
according to a global strategy secretly agreed
on among the superpowers. We could recall in
the 80's Great Britain's powerful offensive to
drive the Argentines out of its Falkland Islands
in the South Atlantic (South America). The
Argentines who regarded the Falkland Islands
as parts of their territory attempted to
negotiate vigorously on the diplomatic front
and were compelled to fight the British
militarily after their diplomacy effort failed.
Militarily, the Argentines knew it would be
difficult to oppose the mighty British forces,
but they fought within their means, controlling
the intensity of the fighting in order to reduce
their casualties. Finally, the Falkland Islands
were reclaimed by Great Britain. Although the
Falkland Islands are larger in area, more
abundant in natural resources, more populated
than the Paracel Islands, and the fighting
involved larger number of troops as well as
was fierce, the Battles of the Falklands and
Paracels were very similar to each other in
terms of their procedures of war.
After 1945, because of a long, bitter war
known as the Indochinese War against the
Communist forces inland, the
French
completely abandonded control of the Paracel
Islands consisting of the Amphitrite and
Crescent Groups for a few years. As for the
Amphitrite Group, the Nationalist government
of China occupied it for a while, but later
withdrew when it was defeated by Chinese
Communist armies and retreated to Taiwan in
1949. Later, the 1973 Paris Agreement
designation of a demilitarized area along the
17th Parallel made it impossible for the
Republic of Vietnam to be actively present in
the Amphitrite Group, lying northeast of the
Crescent Group.
Considering the line of defense on Pattle Island
by the Republic of Vietnam, it was far less
adequate than that by the Republic of China
(Taiwan) on Itu Aba Island belonging to the
Spratly Islands, not capable of holding against

Ðại Tá Hà Văn Ngạc, Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa - Captain Hà Văn Ngạc, Republic of Vietnam Navy

84/130

Trận Hải Chiến Hoàng Sa 1974/The 1974 Naval Battle for The Paracels against The People’s Republic of China Navy in The East Sea

công-sự nặng, chỉ có khoảng một trung-đội
địa-phương-quân với vũ-khí cá-nhân và một
vài quan-sát viên khí-tượng. Trong khi đó Đảo
Thái-Bình, khi Nhật chiếm-đóng trong đệ-nhị
thế-chiến, họ đã xây-cất nhiều công-sự nặng.
Sau này khi Trung-Hoa dân-quốc (Đài-Loan)
chiếm-đóng, chắc-chắn họ đã tăng-cường mọi
cơ-cấu phòng-thủ, lại có trang-bị các khẩu đạipháo chống chiến-hạm, đưa quân-số trú-phòng
có thể tới cấp hơn tiểu-đoàn và do một vị Đạitá Thủy-quân lục-chiến chỉ-huy.

a massive amphibious assault. There was no
heavy fortification on Pattle Island, only a
platoon of lightly armed Republic of Vietnam
regional
soldiers
and
a
handful
of
meteorologists. As for Itu Aba Island, Japan
built a heavy fortification when it occupied
during World War II. Later, when the Republic
of China (Taiwan) occupied, it surely must
have reinforced the line of defense, equipping
with cannons capable of delivering heavy
artillery fire on warships, and bringing troops
to a battalion under the command of a Marine
colonel.

Đảo
Pattle
{http://www.oceandots.com/pacific/paracel/t/4
The Line of Defense on Pattle Island
7150b.jpg}
(Reference 5)
Ngoài ra việc tuyên-bố chủ-quyền của Trung- Furthermore, China's declaration of sovereignty
cộng trên cả hai quần-đảo Hoàng-Sa và over the Paracel and Spratly Islands was
Trường-Sa được nhận-xét chỉ diễn ra sau cuộc considered to have taken place after the visit
thăm-viếng Trung-cộng của Ngoại-trưởng Hoa- to China of U.S. Secretary of State Henry A.
Kỳ Kissinger. Ít nhất là Hoa-Kỳ và Trung-cộng Kissinger. At least, either the U.S. and China
đã ngầm có nhiều thỏa-thuận về chiến-lược signed some secret strategic agreements or
hay ít nhất cũng đồng-ý là Hoa-kỳ sẽ không the U.S. agreed not to intrude in China's affairs
can-thiệp vào các hành-động của Trung-cộng in the East Sea. As for the Republic of
trong vùng. Đối với Việt-Nam Cộng-Hòa, Hoa- Vietnam, the U.S. did not want to get involved
Kỳ đã không muốn can-dự vào sự bảo-vệ lãnh- in our territorial defense. On the day of the
thổ. Trong ngày hải-chiến thì các đối-tác-viên naval battle, the Joint Staff Operations
tại Bộ-Tổng-Tham-mưu đã khẳng-định đó là Deputies at the Office of the Joint Chiefs of
Staff did assert that the defense of our
công chuyện riêng của Việt-Nam.
territory was our private matter.
Quan-niệm của Hoa-Kỳ trong việc mở-rộng lực- From the American point of view, the warlượng Hải-quân chỉ là vừa đủ để hành-quân fighting capability of the Republic of Vietnam
yểm-trợ hỏa-lực và ngăn-chặn trong vùng Navy should be expanded to the extent of:
sông-ngòi và duyên-hải mà thôi. Công-cuộc
xây-cất một hệ-thống thám-báo liên-tục từ a) providing supporting fire to troops ashore
Bến-Hải đến Vịnh Thái-lan là một công-tác cao, b) controlling vital waterways in the Mekong
cả về kỹ-thuật lẫn tài-chánh với mục-tiêu duy- Delta and
nhất là kiểm-soát hữu-hiệu sự xâm-nhập lén- c) conducting operations against the logistic
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lút bằng đường-biển của cộng-sản Bắc-Việt
vào vùng duyên-hải. Việc viện-trợ hai chiếc
khu-trục-hạm, vì là loại tấn-công, nên sau
1973 họ đã nhiều lần đòi tháo gỡ máy dò tiềmthủy-đĩnh như đã trình-bầy, làm như vậy là sẽ
giảm khả-năng của loại này một nửa. Vũ-khí
tấn-công trên mặt biển và trên không của khutrục-hạm là hai dàn hải-pháo 76 ly tự-động với
nhịp tác-xạ khoảng 60 viên một phút. Với hỏalực tấn-công mạnh-mẽ như vậy, Hải-quân HoaKỳ, vào những năm cuối của cuộc chiến, songsong với kế-hoạch rút lui, đã không bỏ sót cơhội cắt đứt hay ít nhất cũng trì-hoãn việc tiếptế cơ-phận thay-thế cho loại hải-pháo tối-tân
này.

lines of the North Vietnam military personnel
along the coast of South Vietnam with the help
of a network of radar surveillance sites

Sau trận hải-chiến, để nêu gương hy-sinh của
các chiến-sĩ bỏ mình trên đại-dương, Bộ-Tưlệnh HQ đã có nghiên-cứu một kiến-trúc dựđịnh xin phép Đô-thành Sàigòn Chợ-lớn xây cất
trong khu-vực cột-cờ thủ-ngữ bên sông
Sàigòn. Riêng Hội-đồng Đô-thành đã đồng-ý
trên nguyên-tắc là sẽ có một đường-phố mang
tên Ngụy-văn-Thà. Một buổi lễ kỷ-niệm lần thứ
nhất trận hải-chiến Hoàng-Sa đã được tổ-chức
vào ngày 19 tháng giêng năm 1975 do Tư-lệnh
Hải-quân Đề-Đốc Lâm-ngươn-Tánh chủ-tọa
nhưng tôi không được thông-báo để đến thamdự.

After the naval battle, in order to pay a lasting
tribute to the officers and enlisted personnel
who laid down their lives at sea for their
country, the Republic of Vietnam Navy
Headquarters did consider the construction of
a landmark memorial within the area around
the Thủ Ngữ flagpole by the Saigon River
pending the approval of the city of Saigon. The
Saigon City Council had already agreed in
principle to have a street named after Navy
Commander Ngụy Văn Thà. A ceremony
commemorating the first anniversary of the
Naval Battle for the Paracels held on January
19, 1975, was presided over by Rear Admiral
Lâm Ngươn Tánh, Chief of Naval Operations;
however, I was not able to take part in the
ceremony.
Every year on the occasion of our Vietnamese
Lunar New Year whether falling in January or
not, I always have a moment of thinking
longingly of the naval officers and enlisted

The construction of the network of radar
surveillance sites continuing from the
demilitarized zone (DMZ) at Bến Hải to the Gulf
of Thailand to effectively control the infiltration
by sea from the North was a challenging task
in terms of technical know-how and financial
resources. After the transfer to the South
Vietnamese Navy in 1971 of two ex-US DER
type destroyers - the HQ Trần Hưng Ðạo (DER
1) and HQ Trần Khánh Dư (DER 4) - which
became our Navy's largest combatants with
respect to gun calibre, the U.S. Navy on many
occasions after 1973 requested to remove the
ship's hull-mounted anti-submarine sonar. This
removal would certainly degrade the ship's
offensive capability. The ship was armed with
two 76-millimetre anti-aircraft guns that could
fire 60 rounds a minute. With this powerfully
offensive weapon, it was no wonder that the
HQ Trần Hưng Ðạo (DER 1), Hải Quân Việt U.S. Navy in the final years of the Vietnam War
Nam
Cộng
Hòa did not miss any opportunities at least to either
{http://www.vnafmamn.com/NAVYphoto/HQ1_ delay or cut off providing spare parts for these
two modern guns.
illustration.jpg}

Hàng năm cứ mỗi Tết nguyên-đán đến, dù vào
tháng giêng hay không, tôi luôn luôn có ít phút
tưởng-niệm dành cho các liệt-sĩ đã hy-sinh và
cũng tưởng nhớ tới chiến-sĩ đã anh-dũng cùng
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tôi chiến-đấu trong trận-hải-chiến Hoàng-Sa,
mà số đông đang lưu-lạc trong vùng đất tự-do.
Họ là những anh-hùng đã xả-thân để bảo-vệ
lãnh-thổ của tiền-nhân xây-dựng từ bao thếkỷ. Mong rằng tài-liệu này sẽ mang lại niềm
hãnh-diện cho toàn-thể các chiến-sĩ Hải-quân
đã tham-dự trận đánh mà tôi đã có vinh-dự
chỉ-huy.

Hà Văn Ngạc
Dallas, Texas, U.S.A.
mùa Xuân Kỷ-Mão

personnel who laid down their lives for their
country and those who fought bravely under
my command at the Naval Battle for the
Paracels. The majority of the naval veterans of
the battle, now wandering throughout the free
world, are the heroes willing to sacrifice their
lives to preserve the territory that our
forefathers had built for many centuries. It is
hoped that this document will bring a sense of
pride to those naval officers and enlisted
personnel of the Republic of Vietnam Navy
who participated in the Naval Battle for the
Paracels that I had the honor to command.

English translation by Hà Mạnh Chí
Grapevine, Texas, U.S.A.
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Tiểu Sử Hải Quân Ðại Tá
Hà Văn Ngạc
Hải Quân Việt Nam Cộng
Hòa
26 Tháng 4 Năm 1935 12 Tháng 2 Năm 1999

Biography of Navy
Captain Hà Văn Ngạc
Republic of Vietnam
Navy
April 26, 1935 –
February 12, 1999

Hải Quân Đại Tá Hà Văn Ngạc sinh ngày 26
tháng 4 năm 1935 tại làng Nguyệt Trung, xã
Yên Tân (tên cũ Nguyệt Lãng), huyện Ý Yên,
tỉnh Nam Định, Bắc Việt trong một gia đình
nho học. Ông có 1 chị và 2 em trai. Cha ông
sau 2 năm bị tù cộng sản tại trại Lý Bá Sơ mất
vào tháng 3 năm 1951. Từ đó ông phải thay
thế cha săn sóc gia đình 1 mẹ và 2 em. Ông
tốt nghiệp Bằng Trung Học Đệ Nhất Cấp vào
ngày 27 tháng 5 năm 1952 rồi vào Nam theo
học trường Pétrus Ký ở Sài Gòn. Với bằng Tú
Tài I, ông thi đậu vào trường Hàng Hải
Thương Thuyền ở Phú Thọ. Tuy nhiên, trong
lúc học ông bị động viên vào khóa V (Đệ Nhất
Hải Sư) Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha
Trang trong chương trình bàn giao giữa Hải
Quân Pháp và Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa.
Ông tốt nghiệp vào ngày 25 tháng 5 năm
1955.

Navy Captain Hà Văn Ngạc was born to a
Confucian family on April 26, 1935, in Yên Tân
(formerly Nguyệt Lãng) village, Ý Yên district,
Nam Ðịnh province in North Vietnam (formerly
the French protectorate of Tonkin). Navy
Captain Hà Văn Ngạc was the second of four
children; he had one older sister and two
younger brothers. After two years of
imprisonment at Camp Lý Bá Sơ by the
Vietnamese Communists, his father passed
away in March 1951. Since then he took over
the responsibility of caring for his mother and
his two younger brothers. On May 27, 1952,
he graduated from junior high school, then
moved to South Vietnam to enter Pétrus Ký
High School in Sài Gòn. Having obtained the
first baccalaureate, he passed the entrance
examination to the Republic of Vietnam
Merchant Marine at Phú Thọ. While studying
there, he was compulsorily enrolled for the 5th
Nha Trang Naval Training Center class (Sea
Lion I) under the turnover program between
the Navies of the Republic of France and the
Republic of Vietnam. He graduated on May 25,
1955.
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Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang,
Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa (Tài Liệu Tham
Khảo 1) - Nha Trang Naval Training Center,
Republic of Vietnam Navy (Reference 1)
Trong hoàn cảnh nhiễu nhương của đất nước,
ông là người duy nhất nhập ngũ trong khi các
anh em chú bác của ông đều là nhà giáo. Phục
vụ trong Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa từ năm
1955 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 với
cấp bậc cuối cùng là Đại Tá, ông đã đảm
nhiệm những chức vị sau đây:

Front row, 2nd from left: Midshipman Hà Văn
Ngạc
During his country's troublous times, Navy
Captain Hà Văn Ngạc was the only one serving
in the military while his cousins all became
teachers. From May 1955 to April 30, 1975, his
distinguished 20-year career in the Republic of
Vietnam Navy, from which he attained the
rank of captain, included the following sea and
shore duty assignments:

Thăng cấp Đại Tá tại Văn Phòng Tư Lệnh Hải
Quân Việt Nam Cộng Hòa, Đề Đốc Trần Văn
Chơn - Promotion to Captain in the Office of
the Chief of Naval Operations, Rear Admiral Republic
of
Vietnam
Navy
Trần Văn Chơn, Republic of Vietnam Navy
{http://www.rivervet.com/images/vnnavalhisto
ry.gif}
Chức Vụ
•

Hạm Trưởng HQ 225 Nỏ Thần

Rank and Function
•

Commanding Officer of ex-U.S. Landing
Ships Support (LSSL) HQ 225 Nỏ Thần,
Republic of Vietnam Navy
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HQ Nỏ Thần (LSSL 225), Hải Quân Việt Nam
Cộng Hòa (Tài Liệu Tham Khảo 3)

•

Hạm Trưởng HQ 451 Hóa Giang

HQ Nỏ Thần (LSSL 225), Republic of Vietnam
Navy
• Commanding Officer of ex-U.S. Freighter
(FS) HQ 451 Hóa Giang, Republic of
Vietnam Navy

Lieutenant Hà Văn Ngạc
Republic of Vietnam Navy

Đại Úy Hà Văn Ngạc, Hải Quân Việt Nam Cộng
Hòa (1963)

•

Hạm Trưởng HQ 09 Kỳ Hòa

HQ Hóa Giang (FS 451), Hải Quân Việt Nam
Cộng Hòa - HQ Hóa Giang (FS 451), Republic
of Vietnam Navy
• Commanding
Officer
of
ex-U.S.
MineSweeper (MSF) HQ 09 Kỳ Hòa,
Republic of Vietnam Navy
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HQ Kỳ Hòa (MSF 09), Hải Quân Việt Nam
Cộng Hòa (Tài Liệu Tham Khảo 3)

•
•

Chỉ Huy Trưởng Giang Đoàn 25 Xung
Phong, Cần Thơ
Chỉ Huy Trưởng Giang Đoàn 22 Xung
Phong, Nhà Bè

HQ Kỳ Hòa (MSF 09), Republic of Vietnam
Navy
{http://www.vnafmamn.com/NAVYphoto/HQ9.
jpg}
• Commander, Riverine Assault Group 25, in
Cần Thơ, Republic of Vietnam
• Commander, Riverine Assault Group 22, in
Nhà Bè, Republic of Vietnam

Yabuta Junk, Republic of Vietnam Navy
Giang Thuyền, Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa {http://pcf45.com/anthoi/pcf4/yabutargia.jpg}
(Tài Liệu Tham Khảo 3)
"Hải Quân Thiếu Tá Hà Văn Ngạc và tôi có
mặt trong phòng họp của chiến hạm Hải Quân
Hoa Kỳ ELDORADO để bàn kế hoạch hành
quân cho Chiến Dịch 'Đâm Dao Găm' sắp sửa
xảy ra ở một khu vực gần Mũi Ke Ga. Theo
như tôi nhớ lại thì Hải Quân Thiếu Tá Hà Văn
Ngạc và tôi đi ra chiến hạm bằng một ghe Hải
Thuyền của Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa và
lên tàu ELDORADO bằng một cầu thang dây
thừng đang lắc qua lắc lại. Tôi phải thú nhận
rằng việc nhảy vọt từ một chiếc ghe đang
nhấp nhô trên mặt biển lên trên chiếc cầu
thang đang lắc lư một cách dữ tợn là một việc

"Ngac and I were aboard USS ELDORADO for
a planning meeting in conjunction with an
upcoming 'Dagger Thrust' Operation scheduled
for an area near Point Ke Ga. I do recall that
Ngac and I went out to the ship in a South
Vietnamese Navy Yabuta Junk and boarded
USS ELDORADO via a swinging rope ladder. I
must confess, however, that the leap from the
foredeck of the bouncing Junk to the wildly
swinging rope ladder was an event not to be
forgotten and, hopefully, never to be
repeated. As the saying goes, 'a miss could
have really ruined our day'!!!"
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khó quên và hy vọng không bao giờ phải lập
lại. Như người ta thường nói, 'lỡ hụt chân, hụt
tay thì toi cả mạng'!!!"
Trung Tá Richard R. Ward, Hải Quân Hoa Kỳ
(Hưu Trí)
Pembroke, Massachusetts
U.S.A.

Commander Richard R. Ward, U.S. Navy
(Retired)
Pembroke, Massachusetts
U.S.A.

USS ELDORADO (LCC 11 or AGC 11), United
Navy
Hải Quân Hoa Kỳ Đại Úy Richard R. Ward States
(ngồi bên trái) và Hải Quân Thiếu Tá Hà Văn {http://www.stokerfamily.org/aboutus.html}
Ngạc (ngồi bên phải) trong phòng họp của
chiến hạm Hải Quân Hoa Kỳ ELDORADO (LCC
11 hoặc AGC 11) ngoài khơi Biển Nam Hải gần
Mũi Ke Ga vào tháng 11 năm 1965 Lieutenant Richard R. Ward (left), U.S. Navy,
and Lieutenant Commander Hà Văn Ngạc
(right), Republic of Vietnam Navy, on board
USS ELDORADO (LCC 11 or AGC 11) in the
South China Sea off Point Ke Ga in November
1965
USS ELDORADO (LCC 11 or AGC 11), United
States
Navy
{http://www.battleshipscruisers.co.uk/images/len0280_usseldorado.jp
g}

Chiến Hạm Hải Quân Hoa Kỳ ELDORADO (LCC
11 hoặc AGC 11) vào năm 1965 (Tài Liệu
Tham Khảo 3)

USS ELDORADO (LCC 11 or AGC 11), United
States
Navy
{http://images.military.com/UserImages/1102
02}
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•

Tham Mưu Trưởng Vùng IV Duyên Hải

•

Chief of Staff, Coastal Zone IV, Republic of
Vietnam Navy

Coastal Zone IV Headquarters at An Thới, Phú
Quốc
Island,
Republic
of
Vietnam
{http://www.pcf45.com/}

•

Chỉ Huy Trưởng Hải Đội IV Duyên Phòng

Hải Đội IV Duyên Phòng, Hải Quân Việt Nam
Cộng Hòa (Tài Liệu Tham Khảo 1) - Coastal
Patrol Maritime Group IV, Republic of Vietnam
Navy (Reference 1)
•
•

Chỉ Huy Trưởng, Trung Tâm Hành Quân,
Bộ Tư Lệnh Hải Quân
Tham Mưu Phó Hành Quân, Bộ Tư Lệnh
Hải Quân

•

Commander, Coastal Patrol Maritime Group
IV, Republic of Vietnam Navy

Patrol Craft Fast (PCF), Republic of Vietnam
Navy {http://www.pcf45.com/}
• Director, Operations Center, Republic of
Vietnam Navy Headquarters
• Deputy Chief of Staff for Operations,
Republic of Vietnam Navy Headquarters
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•

Hải Đội Trưởng Hải Đội III Tuần •
Dương/Hải Đội Đặc Nhiệm Hoàng Sa

Commander, Cruiser & Destroyer Group
III/Task Force Hoàng Sa, Republic of
Vietnam Navy

Cruiser & Destroyer Group III, Republic of
Navy
Hải Đội III Tuần Dương, Hải Quân Việt Nam Vietnam
{http://www.vnafmamn.com/untoldpage/HQV
Cộng Hòa (Tài Liệu Tham Khảo 2)
N.jpg}
• Phụ Tá về Hải Quân cho Trung Tướng Chỉ • Executive Assistant to the Superintendent
Huy Trưởng Trường Chỉ Huy Tham Mưu
for Naval Affairs, Armed Forces Command
Liên Quân tại Long Bình
and General Staff College in Long Bình,
Republic of Vietnam

Đại Tá Hà Văn Ngạc, Hải Quân Việt Nam Cộng
Hòa (1974) (Tài Liệu Tham Khảo 2) - Captain
Hà Văn Ngạc, Republic of Vietnam Navy
(1974) (Reference 2)

Captain Hà Văn Ngạc, Republic of Vietnam
Navy
{http://www.vnafmamn.com/untoldpage/HQ_
hvngac.jpg}
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Huy Chương
•

•

Decorations

Certificate of Achievement Awarded for •
Outstanding United States/Vietnamese
Naval Support for the 2nd Battalion, 3rd
Infantry Brigade during the period August
3, 1967 to September 5, 1967
Bộ Tư Lệnh Vùng IV Duyên Hải Bằng •
Tưởng Lục Cấp Quân Đoàn, ngày 10 tháng
12 năm 1968

•

Bộ Chỉ Huy Hải Đội III Bằng Tưởng Lục •
Cấp Quân Đoàn, ngày 17 tháng 12 năm
1973

•

Nhiều loại huy chương khác

•

Tu Nghiệp
•

Tốt nghiệp khóa Kỹ Thuật về Hải Dương •
Học và Thủy Đạo Trắc Lượng Học tại Viện
Hải Dương Học Hoa Kỳ ở tiểu bang
Maryland vào ngày 23 tháng 8 năm 1963

Certificate of Achievement Awarded for
Outstanding United States/Vietnamese
Naval Support for the 2nd Battalion, 3rd
Infantry Brigade during the period August
3, 1967 to September 5, 1967
Certificate of Merit with Corps Citation
from Coastal Zone IV Headquarters,
December 10, 1968, Republic of Vietnam
Navy
Certificate of Merit with Corps Citation
from Cruiser & Destroyer Group III
Headquarters,
December
17,
1973,
Republic of Vietnam Navy
Various service and campaign medals
Training
Oceanographic-Hydrographic Engineering,
United States Navy Oceanographic Office,
Suitland, Maryland, U.S.A., graduated on
August 23, 1963

U.S. Navy Oceanographic Office, Suitland,
Maryland,
U.S.A.
Viện Hải Dương Học Hoa Kỳ ở tiểu bang {http://www.history.navy.mil/pics/mauryMaryland (1963) - United States Navy oceanbldg.jpg}
Oceanographic Office, Suitland, Maryland,
U.S.A. (1963)
• Tốt nghiệp khóa Quản Trị Quốc Phòng
• International Defense Management
tại trường Cao Học Hải Quân Hoa Kỳ ở
Course, Naval Postgraduate School,
thành phố Monterey, tiểu bang
Monterey, California, U.S.A., graduated
California vào ngày 31 tháng 3 năm
on March 31, 1972
1972

Ðại Tá Hà Văn Ngạc, Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa - Captain Hà Văn Ngạc, Republic of Vietnam Navy

97/130

Trận Hải Chiến Hoàng Sa 1974/The 1974 Naval Battle for The Paracels against The People’s Republic of China Navy in The East Sea

U.S. Naval Postgraduate School, Monterey,
California
{http://cisr.nps.navy.mil/WECS6/images/camp
us.jpg}

Trường Cao Học Hải Quân Hoa Kỳ ở thành phố
Monterey, tiểu bang California (1972)
Tham Dự
•

Participation In

Hội Nghị Liên Hiệp Quốc lần thứ VI về Đồ •
Bản Khu Vực Á Châu và Viễn Đông tại thủ
đô Tehran, Ba Tư vào tháng 10 năm 1970

The
6th
United
Nations
Regional
Cartographic Conference For Asia And The
Far East in Tehran, Iran in October, 1970

Tehran, Ba Tư (1970) - Tehran, Iran (1970)
Tehran,
Iran
{http://www.hotelsiran.com/images/irantehran.jpg}
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Gia đình họ Hà nhân dịp Lễ Giáng Sinh năm The Hà family at Christmas of 1998 in
1998 tại thành phố Grapevine, tiểu bang Grapevine, Texas, U.S.A.
Texas, Hoa Kỳ
Hàng đầu (từ trái qua phải): Hà Melinda, Hà
Audrey, Hà Natalie, Hà Daniel, Hà Michael, và
Hà David
Hàng giữa (từ trái qua phải): Hà Văn Ngạc
(ông nội, ông ngoại), Hà M. Kimberly, Hà
Marissa, Hà Brannon, Nguyễn T. Mỹ (bà nội,
bà ngoại), và Hà Candice
Hàng sau (từ trái qua phải): Lữ Đ. Chung, Cao
P. Loan, Phạm T. Phương-Trâm, Hà N. MỹLinh, Hà M. Quý, Hà V. Minh, Hà C. Dũng, và
Hà M. Chí

Front row (left to right): Melinda Hà, Audrey
Hà, Natalie Hà, Daniel Hà, Michael Hà, and
David Hà
Middle row (left to right): Ngạc V. Hà
(grandfather), Kimberly M. Hà, Marissa Hà,
Brannon Hà, Mỹ T. Nguyễn (grandmother),
and Candice Hà
Back row (left to right): Chung Đ. Lữ, Loan P.
Cao, Phương-Trâm T. Phạm, Mỹ-Linh N. Hà,
Quý M. Hà, Minh V. Hà, Dũng C. Hà, and Chí
M. Hà

Tiếc Thương Hải Quân Ðại Tá Hà Văn
Ngạc Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa

Kình-Ngư từ giã biển xanh rồi
Thương tiếc anh tài lắm hỡi ôi!
Hận nước thù nhà đau cố-quốc
Ôm hận tuyền đài mãi không thôi
Trùng-Dương lịm tắt vừng sao sáng
Sông núi lu mờ bóng nguyệt soi
Kính điếu hồn linh nơi chín suối
Vô-Thường cõi lạc thoát luân hồi
Thôi! "Anh ngủ nhé hồn vào biển rộng
Thương dạy rồi vun vút trời cao."
Bạn hữu Hải Quân
Fort Worth, Texas, U.S.A.
Chủ Nhật, ngày 14 tháng 2 năm 1999

Hà Văn Ngạc's tomb
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Tiếc Thương Hà Văn Ngạc

Điếu Văn Anh Hà Văn Ngạc

Ố hô, ố hô, ố hô, bác Ngạc ơi!
Ðược tin bác sớm qua đời,
Lòng tôi đau xót, ngậm ngùi nhớ thương.
Dương trần còn lắm vấn vương,
Vội đi, bác để nhớ thương bao người.
Cớ sao bác sớm chán đời?
Gia đình thương tiếc, người người xót xa,
Ðường mây cánh hạc bay xa,
Bồng lai tiên cảnh lánh xa bụi trần.
Lâu lâu gặp bác một lần,
Hàn huyên chưa kịp vội dần xa nhau.
Về trông đàn cháu lau nhau,
Nỗi buồn trút bỏ, chuyển sầu thành vui.
Bao năm sống với ngậm ngùi,
Nỗi lòng mất nước, một người Quốc Gia.
Hải Quân Ðại Tá tham gia,
Hoàng Sa nổi sóng, chẳng tha quân thù.
Trùng dương thuốc súng mịt mù,
Dốc lòng chống trả kẻ thù quá to.
Ðoàn tầu lướt sóng vo vo,
Trường Sa trực chỉ giáng cho quân Tàu.
Ngàn năm lệ thuộc đã lâu,
Giờ đây chiếm đất, bác cầu đánh ta.
Phen này đã có họ Hà,
Gương Trần Hưng Ðạo thật là xứng danh.
Tiếc thay mộng lớn chưa thành,
Dương trần vĩnh biệt sao đành yên tâm.
Hồn có linh ứng,
Chứng giám lòng này.
Từ nay thiên hạ,
Tri âm còn ai ?
Than ôi! Ðau đớn thay,
Xin hồn về thượng hưởng.
Ố hô, ố hô, ố hô, bác Ngạc ơi!
Giờ đây bác đã ra người,
Ngàn năm thiên cổ, một đời tài hoa.
Niết bàn cõi Phật bao la,
Cầu linh hồn bác thoát xa cõi trần.

Hỡi ôi ! anh đã đi rồi !
Nghe tin sét đánh lưng trời lòng đau !
Cứ tưởng rằng:
Nhân sinh bách tuế vui trần thế
Đâu ngờ anh sớm:
Giấc điệp ngàn thu nhập niết bàn
Để:
Vợ con anh đau buồn đứt ruột
Bạn bè thương tiếc lại nhớ nhung
Hậu duệ mất đi người nương tựa
Họ hàng trò chuyện lúc sớm trưa
Vẫn biết rằng:
Sinh ký tử quy, tránh sao khỏi số
Hóa công ơi:
Tạo chi ra cảnh đau lòng
Buộc người không thoát khỏi vòng tử sinh
Ô hô ! Anh Hà Văn Ngạc
Tấm thân tứ đại giờ nằm đó
Mà hồn đã lướt gió theo mây
Cầu xin chư Phật hôm nay
Đón anh về chốn phương Tây cõi trời
Nam Mô A Di Đà Phật
Kính Điếu
Thanh-Toàn Đặng Phạm Khảo
San Jose, California, U.S.A.
Chủ Nhật, ngày 14 tháng 2 năm 1999

Vũ Ngọc Ðịnh
Dallas, Texas, U.S.A.
Chủ Nhật, ngày 14 tháng 2 năm 1999
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Cảm nhớ Cố Đại-Tá Hà Văn Ngạc

Cảm nhớ Họ Hà Hải-Quân Việt-Nam

Hải-Quân Đại-Tá Hà Văn Ngạc,
Thân-thế oai-hùng chống ngoại-xâm.
Hải-Chiến Hoàng-Sa vào sách-sử;
Chiến-công oanh-liệt để nêu gương.
Giang-san gấm-vóc đầy hào-kiệt;
Nước Việt Thiên-Thư định phú-cường.
Tiếng gọi Họ Hà hồn Việt-Quốc,
Âm-Dương cách-biệt vẫn còn thương ...

Việt-Nam Quân-Lực ngọn cờ hoàng (vàng
1948),
Diệt Nội-Thù, vừa chống Ngoại-Xâm (7/1954 4/1975).
Oanh-liệt Hoàng-Sa vinh sử-ký (19/01/1974),
Kiên-cường bảo-vệ vẹn biên-cương.
Hải-Quân Đại-Tá Hà Văn Ngạc (26/4/1935 –
12/02/1999),
Dũng-cảm giao-tranh trận-chiến trường.
Hào-Kiệt Anh-Hùng thời thế-tạo;
Văn thơ Gia-Trạng cảm niềm-thương.

Gia-Trạng LÊ Ngọc-Quỳnh
Paris, France

Gia-Trạng LÊ Ngọc-Quỳnh
Paris, France
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