Sau khi thm bo tàng Hoàng Sa à Nng, Ch tch Hi ng chuyên gia Qu h tr nghiên cu khoa hc Á-Âu G. Trofimchuk
khng nh Vit Nam s hu nhng bng chng xác thc v ch quyn Bin ông.

Vit Nam s hu nhng bng chng xác thc v ch quyn Bin ông là khng nh ca chuyên gia Nga Grigory Trofimchuk, Ch tch Hi
ng chuyên gia Qu h tr nghiên cu khoa hc Á-Âu.
Chuyên gia Nga Grigory Trofimchuk ã khng nh nh vy sau chuyn thm Nhà Trng bày v Hoàng Sa ti thành ph à Nng.
Trong bài vit khi va tr v Nga sau chuyn du lch Vit Nam và c ng trên trang in t Realtribune ngày 11/10 va qua, chuyên
gia Trofimchuk nêu bt nhng n tng mnh m ca ông khi c tn mt chng kin nhng hin vt lch s y sc thuyt phc ca Vit Nam v ch
quyn i vi qun o Hoàng Sa trên Bin ông.
Tác gi vit: “Tôi tng n thm nhiu bo tàng, nhng chính ni ây - bo tàng Hoàng Sa (Nhà Trng bày Hoàng Sa) thành ph à
Nng - tôi tham quan vi s thích thú c bit, không ch bi bo tàng có không gian trng bày cùng nhng hin vt tuyt vi, mà còn vì
ây là tài then cht i vi an ninh khu vc ông Nam Á và toàn th gii.”
Chuyên gia Nga cho rng các hin vt trng bày ti ây là các t liu lch s thc t chng minh rõ ràng, c th các hòn o và qun o thuc
s hu ca Vit Nam t nhiu th k.
["Trung Quc không có bt k c s pháp lý quc t nào a yêu sách"]
Ông nhn mnh: "Các vn kin c tp hp t nhiu th k trc ã cho thy tính chân thc nht, bao gm c các bn in vi du khc ch tng hình
theo truyn thng phng ông.”
Tuy nhiên, ông Trofimchuk cho rng cn phi tích cc qung bá, gii thiu vi công chúng nc ngoài v các hin vt này, c bit là vi
gii nghiên cu Bin ông Nga.
Là ngi nghiên cu lâu nm v các tranh chp lãnh th và v tình hình Bin ông, chuyên gia Trofimchuk mong mun trong thi
gian ti, các chuyên gia nghiên cu v Bin ông Nga có th t chc hi ngh khoa hc ngay ti khuôn viên ca nhà trng bày này.
V tình hình cng thng Bin ông hin nay, chuyên gia Trofimchuk lên án tham vng ca Trung Quc c chim Bin ông.
Theo ông, Vit Nam và các nc trong khu vc cn cao vic thc thi phán quyt ca Tòa Trng tài quc t La Haye ca Hà Lan v Bin
ông a ra nm 2016, ng thi cn vn dng tt các c ch a phng và din àn quc t ln nh ASEAN, APEC.../.
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