Đảo Cô Lin
ngay sau Hải chiến Trường Sa năm 1988
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Mỗi tấc đất, tấc biển của ông cha ta thấm đẫm biết bao máu và mồ hôi, trận
chiến bảo vệ đảo Cô Lin là một minh chứng hùng hồn.

Nguyễn Vinh Quang, cựu phóng viên Báo Ảnh Việt Nam, đặt chân lên mảnh đất tiền
tiêu trên Biển Đông Tổ quốc vào những ngày tháng 4/1988, khi Trung Quốc chiếm
Gạc Ma trước đó chưa đầy tháng.
Hình ảnh sinh hoạt và cuộc sống của những người lính đảo được lưu giữ trong ký ức
của những người dân Việt Nam suốt chiều dài lịch sử qua những tác phẩm của anh.
Mỗi tấc đất, tấc biển của ông cha ta thấm đẫm biết bao máu và mồ hôi.
Từ Australia anh gửi về những hình ảnh tư liệu của mình khi nghe tin Đà Nẵng tổ
chức Triển lãm “Hoàng Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử” .

Phỏng vấn các chiến sĩ trên tàu 505, con tàu mặc dù đã bị quân Trung Quốc xâm lược bắn
cháy vẫn lao lên đảo Cô Lin giữ đảo, khẳng định chủ quyền của Việt Nam.

Phía xa, trên góc trái ảnh là tàu chiến Trung Quốc luôn lượn lờ rình rập.

Cây phong ba trên đảo

25 năm trước, hoàng hôn trên đảo Phan Vinh.

Phút bình yên.

Tàu HQ505 đã lao lên bãi ngầm ở đảo Cô Lin cắm cờ khẳng định chủ quyền Tổ quốc vào ngày
14/3/1988. Ảnh: tư liệu

Hình ảnh cụm đảo Sinh Tồn (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) gồm đảo Sinh Tồn, Cô Lin,
Len Đao, Gạc Ma. Tuy nhiên, đảo Gạc Ma đã bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép từ ngày
14/3/1988.

Việt Nam đã đóng quân tại đảo Sinh Tồn từ năm 1974 và nơi đây chỉ cách đảo Gạc Ma bị Trung
Quốc chiếm đóng chừng vài hải lý.

Đảo chìm Cô Lin...

...Đảo chìm Len Đao được xây dựng kiên cố.

Theo Đất Việt
Nguồn: http://soha.vn/xa-hoi/dao-co-lin-ngay-sau-hai-chien-truong-sa-nam-198820140312210817777rf20140313174119854.htm

www.vietnamvanhien.org

