
Hải chiến Hoàng Sa:  

Tuyên cáo ngày 14.2.1974 
của Chính phủ Việt Nam 
Cộng Hòa 

 

Tuần hành phản đối Trung Quốc chiếm Hoàng Sa 

  

(TNO) Sau khi Trung Quốc nổ súng cưỡng chiếm Hoàng Sa, một làn 
sóng phản đối mạnh liệt đã nổ ra trên khắp miền Nam Việt Nam. Chính 
quyền tại Sài Gòn cũng đã ra tuyên bố lên án Trung Quốc xâm lược. 
Dưới đây là tuyên cáo ngày 14.2.1974 của Chính phủ Việt Nam Cộng 
Hòa. 

 



“Nghĩa vụ cao cả và cấp thiết nhất của một Chánh phủ là bảo vệ chủ 
quyền, độc lập và sự vẹn toàn lãnh thổ của quốc gia. Chánh phủ Việt Nam 
Cộng Hòa cương quyết làm tròn nghĩa vụ này, bất luận những khó khăn trở 
ngại có thể gặp phải và bất chấp những sự phản đối không căn cứ dầu 
phát xuất từ đâu. 

Trước việc Trung Cộng trắng trợn xâm chiếm bằng vũ lực quần đảo Hoàng 
Sa của Việt Nam Cộng Hòa, Chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa thấy cần phải 
tuyên cáo long trọng trước công luận thế giới cho bạn cũng như thù biết rõ 
rằng: 

Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là những phần bất khả 
phân của lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Chánh phủ và nhân dân Việt 
Nam Cộng Hòa không bao giờ chịu khuất phục trước bạo lực mà từ 
bỏ tất cả hay một phần chủ quyền của mình trên những quần đảo ấy. 

Chừng nào còn một hòn đảo thuộc phần lãnh thổ ấy của Việt Nam 
Cộng Hòa bị nước ngoài chiếm giữ bằng bạo lực thì chừng ấy Chánh 
phủ và nhân dân Việt Nam Cộng Hòa còn đấu tranh để khôi phục 
những quyền lợi chánh đáng của mình. 

Kẻ xâm chiếm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi tình trạng căng 
thẳng có thể do đó mà có. 

Trong dịp này, Chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa cũng long trọng tái xác 
nhận chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa trên những hòn đảo nằm ở ngoài 
khơi bờ biển Trung Phần và bờ biển Nam Phần Việt Nam, từ trước tới nay 
vẫn được coi là một phần lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa căn cứ trên 
những dữ kiện địa lý, lịch sử, pháp lý và thực tại không thể chối cãi được. 

Chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa cương quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia 
trên những đảo ấy bằng mọi cách. 

Trung thành với chánh sách hòa bình cố hữu của mình, Chánh phủ Việt 
Nam Cộng Hòa sẵn sàng giải quyết bằng đường lối thương lượng những 
vụ tranh chấp quốc tế có thể xảy ra về những hải đảo ấy, nhưng nhất 
định không vì thế mà từ bỏ chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa trên 
những phần đất này”. 



Cũng trong thời gian đó, nhà cầm quyền Hà Nội đã 
bác bỏ đề nghị VNCH lên án vụ Trung cộng xâm 
chiếm Hoàng Sa tại Hội nghị La Cell Saint Cloud. 

 

 

 

 


