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Anh Hải nói đúng 100%. Tôi đã cho anh em thân biết từ 6 tháng trước 

là sẽ có chiến dịch đánh mạnh HQVNCH về vụ Hoàng Sa vì 3 lý do 

chính sau đây: 

1. VC nghỉ là VNCH sẽ tổ chức lễ tưởng niệm năm nay lớn hơn 

mọi năm vì là đúng 45 năm nên cần đánh phủ đầu trước cho 

HQVNCH không làm dân chúng câm phẩn quan thầy của VC. 

Chiến dịch nầy là làm theo lịnh của TC. 

2. VNCH mà nhắc Hoàng Sa thì không ai lại không nghỉ tới TC lấy 

2 đảo của Trường Sa mà VC không bắn lại một phát AK (có lịnh 

bảo đừng bắn hay đừng bắn trước.v..v...) chỉ vì không dám bắn 

chủ của mình là quan thầy TC. Tay sai của VC nên nghiên cứu 

về việc bị mất Trường Sa và nói với VC rằng  với một HQ hùng 

mạnh của VC ngày nay thì CSVN nên nghỉ đến đánh TC lấy lại 

Trường Sa trước đã, dễ hơn vì gần VN hơn gần TC. VNCH và 

Hoàng Sa đã đi vào lịch sử. Đến khi Cộng Sản VN sụp đổ, 

chừng đó VNCH trở lại sẽ tính chuyện lấy lại Hoàng Sa, dù thua 

cũng khai hoả trước. 

3. Từ năm 1974, không một quốc gia nào thắc mắc về trận đánh 

Hoàng Sa ai thắng ai bại mà cả thế giới đều thấy rỏ TC cướp đất 

của người khác (Mông Cổ, Tây Tạng, Hoàng Sa, Ải Nam Quan, 

Trường Sa, đảo của Phi Luat Tân...) và thấy Hoa kỳ cứ nói 

chuyện giải quyết theo ngoại giao hoài TC xem thường Hoa kỳ, 

nay Tổng thống Trump hâm Bắc Hàn ra mặt nên Bắc Hàn xuống 

nước nói chuyện thân mật vơí Hoa kỳ vì ông Trump là người 

không ai đón được những gì ông có thễ làm  nên TC không 

muốn VNCH nhắc tới Hoàng Sa vì khi ông Trump đụng tới Biễn 

Đông là sẽ có chuyện lớn. 

Trở lại baì viết của đai tá Ngạc hay trung tá Thự mỗi người chỉ viết 

theo cương vị của mỗi người, đoán mò ý nghỉ  hay việc làm của người 

khác không có gì đáng bàn, lịch sử sau nầy sẽ thấy rỏ hết. Năm 2004, 

tôi đọc 2 bài viết đó là tôi đã thấy nhiều chổ sai và chỉ làm lợi cho VC. 

Sự thật ai gan ai hèn chỉ có các chiến sỉ đôi bên trong trận chiến mới 

biết rỏ. Từ khi tôi thấy một vài sỉ quan tham dự trận chiến HS nói quá 

nhiều về trận đánh và khoe cái tôi,  tôi đã khuyên bảo là đừng nên vô 



chi tiết vô ích, cái chính thứ nhứt  là HQVNCH dám đánh TC và thứ 

hai là TC có kế hoạch đánh chiếm Hoàng Sa từ tháng 9 , 1973, theo tài 

liệu của TC và Hoa kỳ là đủ lắm rồi. Tất cả cái gì khác không làm 

thay đổi gì cả. 

Đễ thay kết luận tôi đồng ý với anh Hải trong câu dưới đây, 45 năm 

hay 90 năm gì thì không thay đổi được sự kiện dưới đây: 
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