UBND thành ph à Nng s trao tng Bng khen cho anh Trn Thng, Ch tch Vin Vn hóa - Giáo dc Vit
Nam ti M vì ã dày công su tm nhng bn lch s quý giá góp phn khng nh ch quyn ca Vit Nam i vi hai
qun o Hoàng Sa, Trng Sa. Phóng viên NT ã có cuc trao i ngn vi anh Trn Thng vào chiu 18-6 hiu
thêm v nhng tâm huyt ca ngi Vit kiu này trong vic thu thp các t liu quý nói trên.

* iu gì thôi thúc anh su tm nhng b bn v Hoàng Sa ht sc giá tr nh vy? Công vic này hn khin anh tn
khá nhiu công sc, tin ca và thi gian?
- Gn ây, nhng thông tin v bn Trung Quc t thi xa u không bao gm vùng o Hoàng Sa và Trng Sa ã
gây xôn xao d lun v chng c quc t khng nh hai qun o này không thuc v Trung Quc. Tôi tìm hiu trên
mng thy có mt s ngi rao bán mt vài tm bn ca phng Tây v lãnh th Trung Quc nên ã liên h mua li.
Sau này, càng tìm càng phát hin nhiu hn nên tôi ny sinh ý nh su tm nhng tp bn này. Lúc u, tôi tìm
c 3 cun atlas rt có giá tr, khng nh pháp lý ch quyn Hoàng Sa, Trng Sa ca Vit Nam, gm mt cun Anh,
hai cun còn li Ba Lan và New York (M). Sau ó, tôi tip tc phát hin thêm nhiu t liu khác cng th hin iu
này. T ó, có s thôi thúc khin tôi thy mình phi su tm thêm nhiu tài liu khác nhm chng minh lãnh th ca
Trung Quc ch dng li o Hi Nam.
Ông Trn Thng ã tng à Nng 150
bn và t liu, trong ó có 110 bn gc
xut bn t nm 1626-1980 và 40 bn
tái bn. Các bn này chia 3 nhóm:
80 bn ghi nhn cc Nam ca Trung
Quc ch ti o Hi Nam, hoàn toàn
không cp gì n Hoàng Sa và Trng

Sa; 50 bn th hin Hoàng Sa và
Trng Sa nm sát lãnh th Vit Nam,
có chú thích tên tui các a danh
liên quan n lãnh th trên t lin Vit
Nam; 10 bn hàng hi và 10 bn
tng th châu Á, ông Nam Á th hin
Hoàng Sa và Trng Sa nm trong
vùng lãnh hi ca Vit Nam.
(Sn Trung)
Lúc u, tôi không bit mua bao nhiêu, c có tin là mua, khi ht tin thì hi bn bè. Sau này, à Nng xut
3.000 USD ra mua cun bn nm 1933, bn bè tôi góp 5.000-6.000 USD, còn li là tin dành dm ca tôi.
Vi mt ngi làm công vic nghiên cu nh tôi, ó là s tin ln, nhng tôi ngh mình nhn c nhiu hn, khó khn 1, 2
tháng mà óng góp c vào vic chung ca t nc thì ó là iu nên làm.
* Trong s nhng t liu anh su tm, theo anh, t liu nào có giá tr c bit, th hin rõ ch quyn ca Vit Nam i vi
qun o Hoàng Sa, Trng Sa?
- ó là hai cun atlas “Trung Hoa dân quc d ”, do Tng cc Bu chính thuc B Giao thông ca Trung Hoa
dân quc xut bn ln u vào nm 1919 và 1933 Nam Kinh. Tôi thy ây là cun atlas rt có giá tr khi bn
thân nó mang tính khoa hc, tính pháp lý và bi cun này không h th hin qun o Hoàng Sa, Trng Sa
trong bn lãnh th ca Trung Quc.
Cun na là bn v “Nng lng và du khí ca Trung Quc” do B Ni v M nghiên cu. Vào nm 1980, khi Trung
Quc ã phát trin công nghip, h rt cn nng lng. Tuy nhiên, mt bn chính thng ca Trung Quc v tài
nguyên nng lng, c bit là v du khí và than, cng không h có Hoàng Sa, Trng Sa nh h òi hi ch quyn
bng “ng li bò” ht sc phi lý hin nay.
* phát huy giá tr ca các bn này, theo anh cn phi làm gì?
- th gii bit rng, lãnh th Hoàng Sa, Trng Sa là ca Vit Nam, tôi ngh, cn mang nhng tài liu này qung bá
rng rãi 100 th vin ca các trng i hc hàng u ti M mi ngi trong và ngoài nc hiu rõ v ch quyn bin o Vit
Nam. Tôi cng mong mun làm sao ngi nc ngoài và mi ngi dân Vit Nam sinh sng khp ni trên th gii bit
và hiu hn v ch quyn lãnh th ca Vit Nam, xem các bn lch s này là bn quyn pháp lý u tranh, bo v ch
quyn bin o ca Vit Nam.
* Anh ngh gì khi thành qu ca mình ã to nên ting vang ln và góp phn không nh vào vic khng nh ch
quyn Vit Nam i vi Hoàng Sa, Trng Sa?
Tài liu quý này ã thc s vt khi mong i ca bn thân tôi. Lúc u, tôi su tm ch vi ý ngh n gin là su tm ch
không ngh s to hiu qu ln nh bây gi. Mt t báo M cng có bài vit u tiên v Hoàng Sa, Trng Sa… ã to
ting vang rt ln. Bi lâu nay, các bài báo ch yu vit v s xung t, ch không nói c th v vn ch quyn lãnh th.
Sau khi bài vit này c xut bn thì rt nhiu ngi bit rõ và c th hn v vn ch quyn ca Vit Nam i vi hai qun o
nói trên. ây là mt cách khng nh ch quyn rt hiu qu.
* Thi gian gn ây, có nhiu thông tin v vic tàu Trung Quc cn tr, dùng v lc e da tàu cá và ng dân Vit
Nam khi ánh bt ngoài khi thuc ch quyn Vit Nam. Anh có suy ngh gì v vn này?
- Tôi không bng lòng vi vic gn ây phía Trung Quc dùng v lc de da ng dân Vit Nam trên bin. Bi trên
vùng bin tranh chp thì c hai phía u có quyn ánh bt nh nhau. Ti sao tàu Nht, M ánh cá ngoài i dng
thì không sao, nhng tàu ca ng dân Vit Nam thì b e da? ó là vì tàu Vit Nam là tàu g, tàu nh nên h
dùng th ca nc ln áp o nc nh. iu này là không úng vì khi dùng v lc là h ã i ngc li vn nhân o.
* Vi cng v là Ch tch Vin Vn hóa - Giáo dc Vit Nam ti M, anh quan tâm th nào n vic phát trin vn hóa

Vit Nam cho cng ng ngi Vit ây?
- T khi còn là sinh viên, tôi ã tham gia làm rt nhiu chng trình v ph bin vn hóa Vit Nam. Sau này ra
trng, tôi mun tip tc phát huy nhng chng trình nh vy vi quy mô ln hn, chuyên nghip hn. Hn na, sng
M, nhng chng trình nh vy em li nim vui cho tôi và kiu bào Vit.
M, tôi thng xuyên t chc các chng trình giao lu, gii thiu vn hóa Vit Nam nh âm nhc truyn thng, thi
trang, chiu phim, trin lãm tranh nh mang du n Vit Nam… Và Vit Nam, chúng tôi t chc các hi tho
giáo dc M, a sinh viên Vit kiu v dy ting Anh, t vn du hc M, gii thiu, ký kt hp tác gia các trng H Vit
Nam và M. Trong 10 nm làm vic, chúng tôi ã t chc c hn 50 bui hi tho giáo dc M, giúp c t 7.0008.000 sinh viên, h tr c khong 15% du hc sinh. M cng là quc gia a vn hóa, a dân tc nên chúng tôi
cng rt mun a vn hóa Vit Nam hòa nhp vào s a dng y.
* Xin cm n anh!
Anh Trn Thng sinh nm 1970 ti tnh Qung Ngãi. Vn là sinh
viên Trng i hc Bách khoa TP.HCM, chuyên ngành c khí.
Nm 1991, anh cùng gia ình nh c ti Connecticut, M. Sau khi
tt nghip H Connecticut, anh Trn Thng hc tip ly vn bng hai
chuyên ngành Qun lý nhà máy. Anh hin là Ch tch Vin Vn
hóa - Giáo dc Vit Nam ti M (vit tt là IVCE, có a ch trang
thông tin là http://www.ivce.org) và ang làm vic cho Công
ty sn xut ng c máy bay Prat & Whitney.
Sau khi báo chí trong nc và quc t loan tin t cuc trng bày Bn
Hoàng triu trc tnh a d toàn 1904 ca Nhà Thanh ch rõ cng
gii ca Trung Quc ch n o Hi Nam, anh Trn Thng ã ngay lp tc
tìm tòi khp ni tìm kim ngun t liu có giá tr lch s, pháp lý này
óng góp cho T quc. Trong thi gian ngn, anh ã su tm c 3
atlats bn và gn 150 bn riêng l, có giá tr v lch s và pháp lý.
Sau ó, anh quyt nh tng s t liu này cho UBND huyn Hoàng
Sa (thành ph à Nng). Toàn b s hin vt này ang c bo qun và
trng bày ti Bo tàng à Nng.
c Mnh - Qunh Trang
(Theo danang.gov.vn)

