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Thú thật với các bạn từ bao nhiêu năm nay chỉ có lễ tưởng 

niệm tử sĩ Hoàng Sa của Hải Quân San Diego mỗi năm  là 

đúng ý tôi nhứt: 

1. Rất đơn giản, trang nghiêm, cảm động và có ý nghỉa 

2. Không có ăn uống  

3. Không có văn nghệ 

4. Bài tường thuật ngắn gọn không cần vô chi tiết trận đánh 

vì thắng bại không còn là vấn đề khi trận chiến đã vào 

lịch sử. Bài tường thuật nhắc một điễm chính là VC từ 

một năm nay cho tay sai đánh phá HQVNCH là đê che 

vụ Gạc Ma mà cả một Hải Quân tân tiến mà làm ngơ 

trước sự tàn sát năm 1988 cho đến nay, 30 năm sau, cũng 

không có một kế hoạch nào tấn công tái chiếm mà lại đi 

nói chuyện 1974. Nên nhớ là trước 1974, chưa bao giờ 

một ngư phủ VNCH bị TC hà hiếp hay bắt giử nói chi 

đến đánh chìm ghe ở vùng Hoàng Sa. Ngược lại trước 

1974, HQVNCH bắt rất nhiều ngư phủ TC đánh cá trong 

lảnh hải Hoàng Sa, đưa lên đảo hoặc đưa về Đànẵng cho 

ăn uống rồi trả họ về đảo Phú Lâm của TC. Sau 1975 thì 

ngược lại ngư phủ VN bị đủ thứ trường hợp hà hiếp, sát 

hai mà không một biện pháp nào bảo vệ họ. Vậy ngày 

nay với một Hải Quân tân tiến, có cả tiềm thủy đỉnh, 

chúng ta thử hỏi địch của cái Hải Quân đó là ai? 

Ngày hôm nay, chúng ta làm lễ chỉ đễ tập trung tưởng nhớ đến 

những đồng đội đã hy sinh bảo vệ Tổ Quốc và danh dự quân 

chủng đúng ý nghỉa của một lễ tưởng niệm. 364 ngày còn lại 

trong năm, mỗi ngày, chúng ta có thễ nói đến trận chiến và sự 

âm mưu cướp đất truyền kiếp của TC, chứ không chờ tới ngày 

19 tháng 1. 



Như mọi năm, sáng nay tôi dậy sớm đốt nén hương trên bàn 

thờ cầu nguyện cho 74 đồng đội đã ra đi và gia đình các tử sĩ 

được mọi sự an lành. 

 

Cám ơn anh Hải đã chuyễn bài tường thuật. 

 

hvkt 
 


