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Quần đảo Trường Sa
Hải chiến Trường Sa 1988 là tên gọi của cuộc chiến trên biển Đông năm 1988 khi
Hải quân Quân giải phóng Nhân dân Trung Hoa đưa quân chiếm đóng bãi đá Cô Lin,
bãi đá Len Đao và bãi đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa, do ba bãi đá này không
có quân đội đồn trú nên Hải quân Nhân dân Việt Nam phải đưa quân ra bảo vệ, đánh
trả và cuộc chiến nổ ra vào ngày 14 tháng 3 năm 1988. Phía Việt Nam mất ba tàu vận
tải của hải quân Việt Nam, 64 thủy binh Việt Nam đã thiệt mạng. Trung Quốc bị hư
hại tàu chiến, thương vong 24 thủy binh. Kể từ đó Trung Quốc đã chiếm đóng bãi đá
Gạc Ma và hai nước cùng cho hải quân ra đóng giữ một số đá ngầm khác mà hai bên
cùng tuyên bố chủ quyền.
Trong các tài liệu của Hải Quân Việt Nam, sự kiện này được biết đến với tên gọi
CQ-88 (Chủ quyền-88).

Mục lục
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Bố trí kiểm soát Trường Sa của các nước









Việt Nam giữ ba đảo: Trường Sa (Spratly; diện tích 0,15 km²), Nam Yết
(Namyit) và Sinh Tồn (Sin Cowe). Ngoài ba đảo, Việt Nam còn chiếm ba cồn
cát là An Bang(Amboyna), Song Tử Tây (Southwest) và Sơn Ca (Sand Cay)
cùng mười lăm đá san hô. Tổng cộng 21 đơn vị, nằm ở phía Tây.
Philippines chiếm năm đảo: Bình Nguyên (Flat), Vĩnh Viễn (Nanshan), Bến
Lạc (West York), Loại Ta (Loaita) và Thị Tứ (Thitu). Ngoài năm đảo,
Philippines còn chiếm ba cồn, hai đá nổi và tám đá chìm, tổng cộng 18 đơn
vị.[cần dẫn nguồn]
Đài Loan chiếm đảo Ba Bình (Itu Aba).
Malaysia chiếm giữ 1 đảo và tuyên bố chủ quyền với một số đảo khác phía
Đông. Brunei không giữ đảo nào nhưng tuyên bố chủ quyền đánh cá đặc
quyền tại một bộ phận quần đảo.
Trung Quốc chiếm hai đá là đá Chữ Thập (Fiery Cross) và đá Ga Ven
(Gaven), cùng sáu đá chìm, tổng cộng 8 đơn vị ở phía Bắc quần đảo.

Quần đảo Trường Sa là một nhóm gồm hơn một trăm đảo san hô, cồn cát, rạn san hô
(gồm rạn san hô thường và các đảo san hô vòng), bãi cạn và bãi ngầm đang trong
tình trạng tranh chấp ở Biển Ðông. Là một phần của các đảo ở biển Ðông, quần đảo
Trường Sa được bao quanh bởi những ngư trường lớn và giàu dầu mỏ, khí đốt, hiện
vùng mở rộng (diện tích) của nó vẫn còn chưa được biết và đang trong vòng tranh
cãi. Việt Nam, Trung Hoa Dân Quốc (Ðài Loan) và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,
đều tuyên bố chủ quyền trên toàn bộ quần đảo, trong khi Brunei, Malaysia và
Philippines, mỗi nước tuyên bố chủ quyền nhiều phần.
Nhiều nước tham gia cuộc tranh cãi này có quân đội đóng trên từng phần của quần
đảo Trường Sa và kiểm soát nhiều căn cứ trên các đảo nhỏ và đá chìm khác nhau.
Ðài Loan chiếm đảo lớn nhất là đảo Ba Bình. Tháng 2 năm 1995, Cộng hòa Nhân
dân Trung Hoa chiếm đá Vành Khăn (Mischief Reef), gây nên một cuộc khủng hoảng
chính trị lớn ở Ðông Nam Á, đặc biệt với Philippines. Ðầu năm 1999, những cuộc
tranh cãi lại tăng lên khi Philippines tuyên bố rằng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
đang xây dựng đồn bốt quân sự trên đá ngầm. Mặc dầu những sự tranh cãi sau đó đã
giảm bớt một chút chúng vẫn là một trong những nguyên nhân có thể gây ra một
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cuộc chiến lớn ở Ðông Á có sự tham gia của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hay một
cuộc chiến nhỏ hơn giữa các nước tuyên bố chủ quyền khác.
Việt Nam hiện nay đang kiểm soát hai mươi mốt đảo, cồn và rạn san hô. Nhóm đảo
này được gộp vào thành một huyện Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. (Xem bài
Trường Sa, Khánh Hòa)

Pháp lý chủ quyền
Bằng chứng địa lý
Trường Sa cách lục địa Trung Hoa khoảng 750 hải lí, nên không nằm trong thềm lục
địa của Trung Hoa. Hoàng Sa cũng cách Hoa Lục tới 270 hải lí.
Tại bờ biển Việt Nam, thềm lục địa chạy thoai thoải từ dãy Trường Sơn ra Hoàng Sa.
Về địa hình, Hoàng Sa là một hành lang của Trường Sơn từ Lý Sơn ra khơi. Đây là
những bình nguyên của thềm lục địa Việt Nam trên mặt biển. Năm 1925, nhà địa
chất học quốc tế Tiến sĩ Khoa học A. Krempf, Giám Đốc Viện Hải học Đông Dương,
sau hai năm nghiên cứu và đo đạc đã lập phúc trình và kết luận: "Về mặt địa chất,
những đảo Hoàng Sa là thành phần của Việt Nam" (Géologiquement les Paracels
font partie du Vietnam)[cần dẫn nguồn].
Tại Trường Sa cũng vậy. Về độ sâu và địa hình đáy biển, các đảo-cồn-đá-bãi ở
Trường Sa là sự tiếp nối tự nhiên của thềm lục địa Việt Nam. Tại bãi Tứ Chính, nơi
khai thác dầu khí, biển sâu không tới 400 m, và tại vùng đảo Trường Sa độ sâu chỉ
tới 200 m. Bãi Tứ Chính cách bờ biển Việt Nam khoảng 190 hải lí và cách lục địa
Trung Hoa tới 780 hải lí. Trường Sa cách Việt Nam 220 hải lí và cách Hoa Lục 750
hải lí. Từ Trường Sa về bờ biển Trung Hoa có rãnh biển sâu hơn 4.600 m.

Tranh chấp chủ quyền các nước tại 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng
Sa
Không có sự phủ nhận rằng ít nhất từ 1816, dưới đời vua Gia Long, nhà Nguyễn Việt
Nam đã chiếm cứ công khai và thực hiện chủ quyền một cách liên tục, hòa bình các
hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong suốt triều đại nhà Nguyễn. Sau khi chiếm được
Đại Nam (tức Việt Nam thời nhà Nguyễn), nước Pháp tiếp tục thực thi quyền chủ
quyền đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Bia chủ quyền do người Pháp
(nhà nước bảo hộ Việt Nam thời thuộc Pháp), trực tiếp thực thi quyền chủ quyền tại
quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa) dựng năm 1938 có ghi rõ:
République française [Cộng hòa Pháp]
Empire d’Annam [Vương quốc An Nam]
Archipel des Paracels [Quần đảo Hoàng Sa]
1816 -Île de Pattle 1938 [Đảo Hoàng Sa]
Năm 1927, Tàu SS De Lanessan của chính phủ Pháp tiến hành một cuộc khảo sát
khoa học trên quần đảo Trường Sa. Năm 1930, chính phủ Pháp tiến hành cuộc khảo
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sát thứ hai bằng chiếc La Malicieuse, treo cờ Pháp trên một đảo tên là île de la
Tempête (có nghĩa là đảo Bão Tố, tức là Trường Sa Lớn). Ngư dân người Trung Hoa
có mặt trên đảo nhưng người Pháp cũng không trục xuất họ. Năm 1933, Ba tàu Pháp
chiếm quyền kiểm soát chín đảo lớn nhất của quần đảo Trường Sa và tuyên bố chủ
quyền của Pháp đối với quần đảo này. Pháp đưa quần đảo Trường Sa vào thuộc
quyền quản lý của xứ Nam Kỳ (Cochinchine) trong Liên bang Đông Dương. Pháp
thực thi quyền chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa cho đến thế chiến II, năm
1941 bị Nhật chiếm mất.
Lịch sử Trung Quốc không mang lại bằng chứng nào cho biết họ đã liên tục chiếm cứ
Hoàng Sa, Trường Sa từ đời Hán Vũ Đế hay ít nhất từ đời Mãn Thanh bản đồ
"Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ" (Địa dư toàn đồ tới các tỉnh của Trung Quốc
được thực hiện dưới thời nhà Thanh) xuất bản năm 1904 ghi rõ cực nam Trung Quốc
là đảo Hải Nam, không hề bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa[3]. Năm 1932, Trung Hoa
Dân Quốc gửi tới chính phủ Pháp một bản ghi nhớ tranh cãi về chủ quyền của họ đối
với Trường Sa, dựa trên bản dịch Công ước Pháp-Thanh 1887 kết thúc Chiến tranh
Pháp-Thanh. Tuy nhiên, Trung Hoa Dân Quốc chỉ thực sự đưa quân tới đảo Ba Bình
thuộc quần đảo Trường Sa vào năm 1946 sau thế chiến II, đổ bộ xuống phá bỏ các
mốc chủ quyền trước đó. Năm 1948, Nội chiến Trung Hoa giữa Trung Hoa Dân
Quốc với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Trung Hoa Dân Quốc buộc phải rút khỏi
quần đảo Trường Sa.
Đế quốc Nhật cũng tranh giành chủ quyền với Pháp về quần đảo Trường Sa, năm
1933 họ đưa ra bằng chứng về việc khai mỏ phosphat của các công dân Nhật. Năm
1939, Nhật tuyên bố ý định đặt quần đảo dưới quyền tài phán của họ.
Năm 1941, Nhật dùng vũ lực chiếm quần đảo Trường Sa và tiếp tục kiểm soát nó tới
cuối Thế chiến thứ II, cai quản vùng này như một phần của Đài Loan thuộc Nhật.
Một căn cứ tàu ngầm được thiết lập ở đảo Ba Bình. Năm 1951, Nhật Bản kí Hiệp
ước San Francisco và chấp nhận từ bỏ mọi quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và
Trường Sa.
Năm 1945. Sau khi Nhật Bản đầu hàng cuối Thế chiến thứ II, Pháp và Trung Hoa
Dân Quốc tái khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa. Trung Hoa Dân
Quốc đổ quân lên đảo Ba Bình, chiếm giữ đến năm 1948. Từ 1946 đến năm 1948,
Pháp gửi tàu chiến tới tuần tra quần đảo Trường Sa nhiều lần, và yêu cầu Trung Hoa
Dân Quốc rút khỏi quần đảo Trường Sa nhưng không tấn công quân Trung Hoa. Các
bên chủ chốt hiện nay đang tranh chấp quần đảo Trường Sa thực sự đưa quân đến
chiến hữu lâu dài trở lại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa là từ năm 1956.
Ngày 20 tháng 5 năm 1956,[4] (một số nguồn cho là tháng 7 hoặc tháng 10[5]) Đài
Loan (tức Trung Hoa Dân Quốc sau năm 1949) quay lại chiếm giữ, xây dựng cơ sở
quân sự và kiểm soát đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa. Việt Nam Cộng hòa
đưa quân ra chiếm lại vào tháng 8 năm 1956 (đã tuyên bố chủ quyền vào tháng 6),
nhưng sau đó, nhân dịp lễ Song thập 10/10, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã ra lệnh
rút quân khỏi đảo Ba Bình, và Đài Loan kiểm soát đảo cho đến tận ngày nay.
Lần đầu tiên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (tức Trung Quốc) chiếm đóng một
phần quần đảo Hoàng Sa (các đảo thuộc nhóm An Vĩnh trong đó có đảo lớn nhất là
đảo Phú Lâm) năm 1956, đến tháng 1 năm 1974 Trung Quốc chiếm được toàn bộ
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quần đảo này. Trước năm 1988, Trung Quốc chưa chiếm hữu bất cứ một phần nào
của quần đảo Trường Sa.
Ngày 7 tháng 7 năm 1951, Trần Văn Hữu, chủ tịch phái đoàn chính phủ Quốc gia
Việt Nam (ở thời điểm đó nằm trong Liên hiệp Pháp tức là thuộc sự kiểm soát của
nước Pháp) tới dự Hội nghị San Francisco về Hiệp ước Hoà bình với Nhật Bản tuyên
bố rằng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ lâu đã thuộc lãnh thổ Việt Nam. Theo
Hiệp định Genève năm 1954, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, do có vĩ độ nằm
phía Nam vĩ tuyến 17, cái mà được dùng làm giới tuyến quân sự tạm thời chia Việt
Nam làm hai vùng tập kết quân sự tạm thời, nên thuộc vùng tập trung của chính
quyền Quốc gia Việt Nam và quân đội khối Liên hiệp Pháp.
Tháng 4 năm 1956: Việt Nam Cộng hòa kế thừa chính quyền Bảo Đại (tức chính
quyền Quốc gia Việt Nam) quản lý quần đảo Hoàng Sa theo đúng công pháp quốc tế,
nhưng chỉ chiếm hữu được toàn bộ phần phía Tây của quần đảo này (tức là nhóm
Lưỡi Liềm bao gồm đảo Hoàng Sa). Ngày 22 tháng 8 năm 1956: Một đơn vị hải
quân Việt Nam Cộng hòa cắm cờ trên quần đảo Trường Sa và dựng bia đá. Đến ngày
22 Tháng 10 thì chính phủ Việt Nam Cộng hòa tuyên bố Trường Sa phụ thuộc tỉnh
Phước Tuy[6][7], thực hiện chủ quyền của Việt Nam Cộng hòa tại quần đảo Trường Sa.
Ngày 19 tháng 1 năm 1974, trong trận Hải chiến Hoàng Sa, Trung Quốc chiếm phần
còn lại của quần đảo Hoàng Sa từ tay Việt Nam Cộng hòa. Ngày 20 tháng 1 năm
1974, (ngay sau khi diễn ra trận Hải chiến Hoàng Sa), Chính phủ Cách mạng Lâm
thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam (Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam) đã ra
bản tuyên bố phản đối hành động này của phía Trung Quốc.[8] Cùng năm 1974, Việt
Nam Cộng Hòa ra tuyên cáo[9] về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đầu năm
1975, Việt Nam Cộng Hòa công bố bạch thư[10] về chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa
và Trường Sa, đồng thời tố cáo Trung Quốc tấn công quân lực Việt Nam Cộng hòa
để chiếm quần đảo Hoàng Sa vào ngày 20 tháng 1 năm 1974.
Philippines lần đầu tiên tuyên bố chủ quyền với quần đảo Trường Sa tại Đại hội đồng
Liên hiệp quốc năm 1946, thì sự dính líu nghiêm túc của họ chỉ diễn ra vào năm
1956 khi vào ngày 15 tháng 5 công dân Philippines là Tomas Cloma tuyên bố lập ra
một nhà nước mới, Kalayaan (Vùng đất tự do). Năm 1968 Philippines gửi quân tới
ba đảo để bảo vệ các công dân Kalayaan và tuyên bố sáp nhập nhóm đảo Kalayaan.
Năm 1972, Philippines sáp nhập các đảo Kalayaan (tức phần quần đảo Trường Sa)
vào tỉnh Palawan của họ.
Năm 1971, Malaysia đưa ra tuyên bố chủ quyền đối với một số đảo thuộc quần đảo
Trường Sa. Tới năm 1983, Malaysia chiếm một đảo thuộc quần đảo Trường Sa.
Năm 1984, Brunei thiết lập một vùng đánh cá đặc quyền gồm cả đảo chìm Louisa ở
phía Nam quần đảo Trường Sa, nhưng không công khai tuyên bố chủ quyền vùng đó.

Tuyên bố chủ quyền của hai bên tham gia trận chiến
Ngày 4 tháng 9 năm 1958, chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra bản "quyết
định về hải phận 12 hải lí của Trung Quốc" trong đó có đề cập tới Hoàng Sa và
Trường Sa. Sau đó Phạm Văn Đồng có gửi một công hàm cho Chu Ân Lai. Về sau
công hàm này (được/bị) phía Trung Quốc diễn giải là sự thừa nhận của Việt Nam
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Dân chủ Cộng hòa (là một bên không tham gia vào tranh chấp chủ quyền quần đảo
Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa) về chủ quyền của Trung Quốc đối với Trường Sa
và Hoàng Sa[11][12]. Nhưng theo tiến sĩ Balazs Szalontai, một nhà nghiên cứu về châu
Á, khi trả lời phỏng vấn của Đài BBC, đã cho rằng cả Công hàm của Phạm Văn
Đồng cũng như tuyên bố miệng của Ung Văn Khiêm năm 1956 đều không có sức
nặng ràng buộc[12]. Theo Tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội chủ
nghĩa Việt Nam (nhà nước duy nhất kế thừa chủ quyền của Việt Nam từ 2 nhà nước
trước đó là Cộng hòa Miền Nam Việt Nam và Việt Nam Cộng hòa) về quần đảo
Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa ngày 7 tháng 8 năm 1979 thì: Sự diễn giải của
Trung Quốc về bản công hàm ngày 14 tháng 9 năm 1958 như một sự công nhận chủ
quyền của phía Trung Quốc trên các quần đảo "là một sự xuyên tạc trắng trợn trên
tinh thần và ý nghĩa của bản công hàm chỉ có ý định công nhận giới hạn 12 hải lí
của lãnh hải Trung Quốc". Theo báo Đại Đoàn Kết, một tờ báo chính thống của
nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì, Bắc Kinh (tức Cộng hòa Nhân dân
Trung Hoa) đã diễn giải công hàm của Phạm Văn Đồng một cách xuyên tạc, khi nội
dung công hàm không đề cập đến Hoàng Sa và Trường Sa, không hề tuyên bố từ bỏ
chủ quyền với 2 quần đảo này, mà chỉ công nhận hải phận 12 hải lý của Trung Quốc,
một hành động ngoại giao hữu nghị của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đối với Bắc
Kinh trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh với Đài Loan (tức Trung Hoa Dân
Quốc) đang gia tăng ở eo biển Đài Loan.
Về phương diện luật pháp quốc tế, Hoàng Sa và Trường Sa, vào thời điểm 19581975, không thuộc quyền quản lý của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nên chính phủ
này không có nghĩa vụ và quyền hạn hành xử chủ quyền tại hai quần đảo này. Hoàng
Sa và Trường Sa lúc đó thuộc quyền quản lý của Việt Nam Cộng hòa, nên trong
tranh chấp 2 quần đảo này vào thời điểm năm 1958 đến năm 1975, lời tuyên bố của
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được xem như của một quốc gia thứ ba không có ảnh
hưởng đến vụ tranh chấp.[13][14][15]
Tháng 7/1951, tại Hội nghị San Francisco về Hiệp ước Hoà bình với Nhật Bản, Quốc
gia Việt Nam tuyên bố quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ lâu đã thuộc lãnh thổ
Việt Nam. Tuyên bố này không bị bác bỏ hay bảo lưu ý kiến nào của 51 nước có mặt
tại hội nghị. Tháng 4 năm 1950 Pháp trao lại quyền quản lý quần đảo Trường Sa (và
Hoàng Sa) cho chính phủ Quốc gia Việt Nam do Quốc trưởng Bảo Đại lãnh đạo
nhưng việc đồn trú vẫn do quân đội Pháp đảm nhiệm, và khi người Pháp rời khỏi
Việt Nam sau Hiệp định Genève năm 1954, quyền kiểm soát thuộc về Quân đội
Quốc gia Việt Nam và kế tiếp là Quân lực Việt Nam Cộng hòa thực hiện chủ quyền
đóng giữ Trường Sa. Sau khi Việt Nam thống nhất năm 1975, các lực lượng hải quân
của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã tiếp quản từ quân đội Việt Nam Cộng
hòa cho đến nay.
Ngày 15 tháng 3 năm 1979, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
(nhà nước duy nhất kế thừa, tất cả các nhà nước tồn tại trên lãnh thổ Việt Nam trước
năm 1976, bao gồm cả 2 nhà nước trước đó là Cộng hòa Miền Nam Việt Nam và
Việt Nam Cộng hòa từng có quyền chủ quyền và tuyên bố chủ quyền đối với 2 quần
đảo Trường Sa và Hoàng Sa) công bố bị vong lục về vấn đề biên giới Việt - Trung,
trong đó lên án việc Trung Quốc đánh chiếm trái phép quần đảo Hoàng Sa của Việt
Nam trước đó (các năm 1956, 1974). Ngày 28-9-1979, Bộ Ngoại giao Việt Nam
công bố Sách trắng, giới thiệu mười chín tài liệu chứng minh chủ quyền của Việt
Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.[16]
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Vị trí và tên gọi
Tên (tiếng
Việt)

Tên (tiếng Anh)

Đá Gạc Ma

Johnson South Reef

Đá Cô Lin
Đá Len Đao

Tên (tiếng Trung Quốc)

Chigua Jiao / 赤瓜礁 /Xích
Qua tiêu
Johnson North/Collins Guihuan Jiao / 鬼喊礁
Reef
/Quỷ Hám tiêu
Qiong Jiao / 琼礁 /Quỳnh
Lansdowne Reef
tiêu

Vĩ độ Kinh độ
9o 45' 114o 18'
B
Đ
9o 45' 114o 14'
B
Đ
9o 46' 114o 22'
B
Đ

Diễn biến

Bản đồ bãi Union Banks, nơi diễn ra trận hải chiến
Trong những tháng đầu năm 1988, lần đầu tiên Hải quân Trung Quốc cho quân
chiếm đóng một số bãi đá thuộc khu vực tại quần đảo Trường Sa, chiếm giữ đá Chữ
Thập (31 tháng 1), đá Châu Viên (18 tháng 2), đá Ga Ven (26 tháng 2), đá Tư Nghĩa
(Huy Gơ) (28 tháng 2), Xu Bi (23 tháng 3)[17]. Hải quân Việt Nam đưa vũ khí, khí tài
ra đóng giữ tại các đá Tiên Nữ (26 tháng 1), đá Lát (5 tháng 2), đá Lớn (6 tháng 2),
đá Đông (18 tháng 2), đá Tốc Tan (27 tháng 2), đá Núi Le (2 tháng 3)[17], bước đầu
ngăn chặn được hành động mở rộng phạm vi chiếm đóng của hải quân Trung Quốc
ra các đảo lân cận. Phía Việt Nam dự kiến Trung Quốc có thể chiếm thêm một số bãi
cạn xung quanh cụm đảo Sinh Tồn, Nam Yết và phía đông kinh tuyến 115°.
Căn cứ vào tình hình xung quanh khu vực Trường Sa, Hải quân Việt Nam xác định:
Gạc Ma giữ vị trí quan trọng, nếu để hải quân Trung Quốc chiếm giữ thì họ sẽ khống
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chế đường tiếp tế của Việt Nam cho các căn cứ tại quần đảo Trường Sa. Vì vậy,
thường vụ Đảng ủy Quân chủng hạ quyết tâm đóng giữ các đá Gạc Ma, Cô Lin và
Len Đao... Thường vụ Đảng ủy Quân chủng giao cho Lữ đoàn Vận tải 125 cử lực
lượng thực hiện nhiệm vụ này.
Trong khi đó, hải quân Trung Quốc sau khi đưa quân chiếm đóng các rạn san hô Chữ
Thập, Châu Viên, Ga Ven, Xu Bi, Tư Nghĩa cũng đang có ý đồ chiếm giữ ba đá Gạc
Ma, Cô Lin và Len Đao. Đầu tháng 3 năm 1988, Trung Quốc huy động lực lượng
của hai hạm đội xuống khu vực quần đảo Trường Sa, tăng số tàu hoạt động ở đây
thường xuyên lên 9 đến 12 tàu chiến gồm: 1 tàu khu trục tên lửa, 7 tàu hộ vệ tên lửa,
2 tàu hộ vệ pháo, 2 tàu đổ bộ, 3 tàu vận tải hỗ trợ LSM, tàu đo đạc, tàu kéo và 1 pông
tông lớn.
Trước tình hình đó, ngày 31 tháng 3, Tư lệnh Hải quân Việt Nam lệnh cho vùng 4,
Lữ đoàn 125, Lữ đoàn 146, các hải đội 131, 132, 134 của Lữ đoàn 172 chuyển trạng
thái sẵn sàng chiến đấu cao. Đồng thời lệnh cho Vùng 1, Vùng 3 và Lữ đoàn 125 ở
Hải Phòng chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường. Bộ tư lệnh Hải quân
điều động 41 tàu thuyền và phương tiện nổi của Lữ đoàn 125, Cục Kinh tế, Vùng
1,3,5, Trường Sĩ quan Hải quân Việt Nam (nay là Học viện Hải quân Việt Nam), nhà
máy Ba Son... đến phối thuộc khi cần thiết.
Lúc 19 giờ ngày 11 tháng 3 tàu HQ-604 rời cảng ra đá Gạc Ma để thực hiện nhiệm
vụ trong chiến dịch CQ-88 ("Chủ Quyền 88").
Ngày 12 tháng 3, tàu HQ-605 thuộc Lữ 125 do thuyền trưởng Lê Lệnh Sơn chỉ huy
được lệnh từ đá Đông đến đóng giữ đá Len Đao trước 6 giờ ngày 14 tháng 3. Sau 29
tiếng hành quân, tàu 605 đến Len Đao lúc 5 giờ ngày 14 tháng 3 và cắm cờ Việt Nam
trên đá san hô này.
Thực hiện nhiệm vụ đóng giữ các đá Gạc Ma và Cô Lin, 9 giờ ngày 13 tháng 3, tàu
HQ-604 của thuyền trưởng Vũ Phi Trừ và tàu HQ-505 của thuyền trưởng Vũ Huy Lễ
được lệnh từ đảo Đá Lớn tiến về phía Gạc Ma, Cô Lin. Phối hợp với hai tàu 505 và
604 có hai phân đội công binh (70 người) thuộc trung đoàn công binh 83, bốn tổ
chiến đấu (22 người) thuộc Lữ đoàn 146 do Trần Đức Thông Phó Lữ đoàn trưởng chỉ
huy và bốn chiến sĩ đo đạc của Đoàn đo đạc và biên vẽ bản đồ (thuộc Bộ Tổng tham
mưu). Sau khi hai tàu của Việt Nam thả neo được 30 phút, tàu hộ vệ của Hải quân
Trung Quốc từ Huy Gơ chạy về phía Gạc Ma, có lúc đôi bên chỉ cách nhau 500 m.
17 giờ ngày 13 tháng 3, tàu Trung Quốc áp sát tàu 604 và dùng loa gọi sang. Bị uy
hiếp, hai tàu 604 và 505 kiên trì neo giữ quanh đá. Còn chiến hạm của Trung Quốc
cùng một hộ vệ hạm, hai hải vận hạm thay nhau cơ động, chạy quanh đá Gạc Ma.
Trước tình hình căng thẳng do hải quân Trung Quốc gây ra, lúc 21h ngày 13 tháng 3,
Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam chỉ thị cho Trần Đức Thông, Vũ Huy Lễ, Vũ Phi Trừ
chỉ huy bộ đội quyết giữ vững các đá Gạc Ma, Cô Lin. Tiếp đó Bộ Tư lệnh Hải quân
chỉ thị cho lực lượng công binh khẩn trương dùng xuồng chuyển vật liệu xây dựng
lên đá ngay trong đêm ngày 13 tháng 3. Thực hiện mệnh lệnh, tàu 604 cùng lực
lượng công binh trung đoàn 83 chuyển vật liệu lên đá Gạc Ma, tiếp đó lực lượng của
Lữ đoàn 146 bí mật đổ bộ, cắm cờ Việt Nam và triển khai bốn tổ bảo vệ đá.
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Lúc này, Trung Quốc điều thêm hai hộ vệ hạm trang bị pháo 100 mm đến hỗ trợ lực
lượng đã đến từ trước, yêu cầu phía Việt Nam rút khỏi đá Gạc Ma. Ban chỉ huy tàu
604 họp nhận định: Trung Quốc có thể dùng vũ lực can thiệp và quyết định chỉ huy
bộ đội bình tĩnh xử trí, thống nhất thực hiện theo phương án tác chiến đề ra, quyết
tâm bảo vệ Gạc Ma.
Ngày 14 tháng 3, chiến sự diễn ra tại khu vực các đá Gạc Ma, Cô Lin, và Len Đao.
Đá Gạc Ma
Sáng ngày 14 tháng 3, từ tàu HQ 604 đang thả neo tại Gạc Ma, Trần Đức Thông, Lữ
đoàn phó Lữ đoàn 146, phát hiện thấy bốn chiếc tàu lớn của Trung Quốc đang tiến
lại gần. Tổ 3 người gồm thiếu uý Trần Văn Phương và hai chiến sĩ Nguyễn Văn Tư,
Nguyễn Văn Lanh được cử lên đá bảo vệ lá cờ Việt Nam đang cắm trên bãi.
Phía Trung Quốc cử hai xuồng chở tám lính có vũ khí lao thẳng về phía đá. Chỉ huy
Trần Đức Thông ra lệnh cho các thủy thủ từ tàu 604 tiến về bảo vệ bãi để hình thành
tuyến phòng thủ, không cho đối phương tiến lên.
6h sáng, Hải quân Trung Quốc thả ba thuyền nhôm và bốn mươi quân đổ bộ lên đá
giật cờ Việt Nam. Hạ sĩ Nguyễn Văn Lanh bị lê đâm và bắn bị thương. Thiếu úy
Trần Văn Phương bị bắn tử thương, trước khi chết ông đã hô: "Thà hy sinh chứ
không chịu mất đảo, hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ truyền thống của Quân
chủng Hải quân".[18]
Do Hải quân Việt Nam không chịu rút khỏi đá, lúc 7 giờ 30 phút, Trung Quốc dùng
hai chiến hạm bắn pháo 100 mm vào tàu 604, làm tàu bị hỏng nặng. Hải quân Trung
Quốc cho quân xông về phía tàu Việt Nam. Thuyền trưởng Vũ Phi Trừ chỉ huy quân
trên tàu sử dụng các loại súng AK47, RPD, B-40, B-41 đánh trả quyết liệt, buộc đối
phương phải nhảy xuống biển bơi trở về tàu.
Hải quân Việt Nam vừa chiến đấu, vừa tổ chức băng bó, cứu chữa thương binh và hỗ
trợ các chiến sĩ bảo vệ cờ. Trung Quốc tiếp tục nã pháo, tàu 604 của Việt Nam bị
thủng nhiều lỗ và chìm dần xuống biển. Lữ đoàn phó Trần Đức Thông, thuyền
trưởng Vũ Phi Trừ cùng một số thủy thủ trên tàu đã hy sinh cùng tàu 604 ở khu vực
đá Gạc Ma.
Đá Cô Lin
Tại đá Cô Lin, 6h, tàu HQ-505 của Việt Nam đã cắm hai lá cờ trên đá. Khi thấy tàu
604 của Việt Nam bị chìm, thuyền trưởng tàu 505 Vũ Huy Lễ ra lệnh nhổ neo cho
tàu ủi bãi. Phát hiện tàu 505 đang lên bãi, 2 tàu của Trung Quốc quay sang tiến công
tàu HQ-505. Khi tàu HQ-505 trườn lên được hai phần ba thân tàu lên đá thì bốc
cháy.
8h15, thủy thủ tàu 505 vừa triển khai lực lượng dập lửa cứu tàu, bảo vệ đá, và đưa
xuồng đến cứu thủy thủ tàu 604 bị chìm ở phía bãi Gạc Ma ngay gần đó (Cô Lin cách
Gạc Ma khoảng 3,5 hải lí)
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Đá Len Đao
Ở hướng đá Len Đao, 8 giờ 20 phút ngày 14 tháng 3, Hải quân Trung Quốc bắn
mãnh liệt vào tàu HQ-605 của Hải quân Việt Nam. Tàu 605 bị bốc cháy và chìm lúc
6 giờ ngày 15 tháng 3, thủy thủ đoàn của tàu bơi về đảo Sinh Tồn.
Thượng uý Nguyễn Văn Chương và trung uý Nguyễn Sĩ Minh tổ chức đưa thương
binh và chiến sĩ về tàu 505 (sau khi bị bắn cháy nằm trên đá Cô Lin). Thi hài các
chiến sĩ Trần Văn Phương, Nguyễn Văn Tư, cùng các thương binh nặng được đặt
trên xuồng. Số người còn sức một tay bám thành xuồng một tay làm mái chèo đưa
xuồng về đến đá Cô Lin.

Kết quả
Trong trận chiến ngày 14 tháng 3 năm 1988, thiệt hại của Việt Nam bao gồm ba tàu
bị bắn cháy và chìm, ba người hy sinh, mười một người khác bị thương, bảy mươi
người bị mất tích. Sau này Trung Quốc đã trao trả cho phía Việt Nam chín người bị
bắt, sáu mươi tư người vẫn mất tích và được xem là đã hy sinh.
Trong trận Hải chiến Trường Sa, Học viện Hải quân Việt Nam có hai học viên (Kiều
Hồng Lập và Nguyễn Bá Cường) hi sinh trong lúc tham gia thực tập và chiến đấu
trên tàu HQ 604, hiện nay vẫn còn lưu giữ hình ảnh tại nhà truyền thống của Học
viện.
Nhờ hành động dũng cảm của thuyền trưởng Vũ Huy Lễ và tập thể tàu HQ-505, tàu
Việt Nam nằm trên đá Cô Lin và giữ được bãi đá ngầm này. Trung Quốc chiếm đá
Gạc Ma từ ngày 16 tháng 3 năm 1988 và vẫn giữ cho đến nay.
Khoảng một tháng sau trận hải chiến tại Gạc Ma, hải quân Việt Nam đưa ba mươi
lăm công binh và bảy thủy binh cùng vật liệu xây dựng bí mật đổ bộ trong đêm lên
đá Len Đao xây nhà đánh dấu chủ quyền. Lặp lại kịch bản Gạc Ma, trong ngày Trung
Quốc đưa bảy tàu chiến và nhiều xuồng nhỏ bao vây uy hiếp số quân Việt Nam trên
đá. Tuy nhiên lần này Việt Nam cho bảy máy bay chiến đấu từ đất liền bay ra phía đá
hỗ trợ nên số tàu chiến của Trung Quốc tản ra, đụng độ không nổ ra, phía Việt Nam
giữ được đá và hoàn thành việc xây dựng nhà trên đá.
Trong năm 1988, Hải quân Việt Nam đưa quân ra đóng giữ tiếp mười một bãi đá
ngầm khác. Ngày 17 tháng 10, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ký văn bản 19/NQ-TƯ
về việc bảo vệ khu vực bãi ngầm trong thềm lục địa phía nam (khu DK1). Ngày 5
tháng 7 năm 1989, Thủ tướng chính phủ ra chỉ thị số 180UT về việc xây dựng cụm
dịch vụ kinh tế - khoa học - kỹ thuật thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (gọi tắt là DK1),
xác định lại chủ quyền Việt Nam đối với khu vực thềm lục địa này. Từ tháng 6 năm
1989, Hải quân Việt Nam bắt đầu đóng giữ các bãi đá ngầm: Tư Chính, Phúc
Nguyên, Phúc Tần, Huyền Trân, Quế Dương, Ba Kè.[17]
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Giải thích của phía Trung Quốc
Theo phía Trung Quốc thì trong khi các tàu của họ đang bỏ neo để yểm trợ cho một
nhóm nghiên cứu thăm dò mỏ dầu ở đây thì Hải quân Việt Nam nổ súng tấn công, vì
thế hải quân Trung Quốc "bắt buộc phải tự vệ". Khi hạm đội Trung Quốc di chuyển
tới Trường Sa, Trung Quốc lấy danh nghĩa đưa phái đoàn khoa-học Liên Hiệp Quốc
đi khảo sát. Sau này Chính phủ Trung Quốc tuyên bố rất tiếc là biến cố đã xảy ra. Về
phía Liên Hiệp Quốc thì cho rằng họ không có công tác khảo sát nào ở Trường Sa.[19]
Theo phía Trung Quốc, chủ trương ban đầu của họ là chỉ chiếm đóng các đảo còn bỏ
hoang, chứ không tranh chấp các đảo có lực lượng nước ngoài chiếm đóng từ trước.

Bất chấp luật lệ chiến tranh
Theo các báo của Việt Nam thì khi tàu của Việt Nam bị đánh đắm thì tàu chiến
Trung Quốc chặn không cho tàu của Hội Chữ thập đỏ đến cứu. Đây là một sự vi
phạm những điều luật cơ bản nhất về chiến tranh của luật pháp quốc tế[20].

Tưởng nhớ
Phía Việt Nam

Lễ tưởng niệm các chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam hy sinh trên quần đảo
Trường Sa
Nhiều năm sau, báo chí chính thống của Việt Nam vẫn đưa tin các cuộc tưởng niệm
về các chiến sỹ đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam,
khi người dân vớt được bốn bộ hài cốt nghi là liệt sỹ hải quân Việt Nam hy sinh
trong trận chiến đấu bảo vệ đá Gạc Ma (14-3-1988) thì cũng đã được Quân chủng
Hải quân dùng phương tiện hiện đại là xác định ADN đối chiếu với thân nhân sáu
mươi tư liệt sỹ và sau đó chôn cất hài cốt các liệt sỹ tại đất liền cùng làm lễ tưởng
niệm tại đoàn M29 [21]
Trong các chuyến tàu ra quần đảo Trường Sa của Hải quân Nhân dân Việt Nam hiện
nay thường tổ chức tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh trong sự kiện CQ-88 với diễn
văn, thắp hương, mặc niệm và thả hoa xuống biển.[22]

Phía Trung Quốc
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Trung Quốc cho rằng đây là đất của họ bất kể tính chính xác của luật pháp quốc tế và
cũng không quan tâm tới quá trình xác lập chủ quyền của họ tại Trường Sa là có hay
không, điều này ngày càng lộ rõ qua đường chín đoạn mà phía Trung Quốc coi là của
họ. Đa phần dư luận Trung Quốc vẫn cho rằng cuộc chiến ngày 14 tháng 3 năm 1988
là chính đáng, thể hiện tinh thần dân tộc của đất nước Trung Hoa.

Các sự kiện có liên quan
Trong suốt thời gian xảy ra chiến sự, Hải quân Liên Xô đóng ở Cam Ranh đã
không hề can thiệp, mặc dù giữa Việt Nam và Liên Xô có ký riêng Hiệp ước
Liên minh Quân sự Đồng minh song phương (tháng 11-1978) trong đó ghi rõ là
Liên Xô sẽ hỗ trợ Việt Nam hết sức mình về các mặt kinh tế, văn hóa và quốc
phòng [23]. Sự việc này được ví von giống như trường hợp của Việt Nam Cộng hòa
trong sự kiện Hoàng Sa 1974, khi Đệ Thất Hạm đội Hoa Kỳ đóng tại Phillipines chỉ
hỗ trợ về thông tin tình báo và không có bất cứ hành động thiết thực nào để hỗ trợ
hạm đội Việt Nam Cộng hòa giao chiến với Trung Quốc[24], thậm chí từ chối cả việc
cứu những thủy thủ Việt Nam Cộng hòa của tàu HQ-10 đang trôi dạt trên biển[25].
Tháng 5 năm 1988, hai tháng sau cuộc hải chiến này, một nghị quyết mật của Bộ
Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam điều chỉnh cơ bản chiến lược đối ngoại từ dựa
vào Liên Xô sang "đa phương hóa".[23]
Vào tháng 4 năm 1988, Trung Quốc cũng đã thông qua một nghị quyết thành lập tỉnh
Hải Nam, trong đó bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam đã khẳng định
chủ quyền.
Năm 1994, Trung Quốc lại có hành động tương tự trên ở đá Vành Khăn do
Philippines kiểm soát. Philippines chỉ đưa ra phản đối chính trị chứ không có động
thái quân sự nào. Theo Henry L. Stimson Center, hải quân Philippines quyết định
tránh đối đầu vì thấy kinh nghiệm tranh chấp năm 1988 giữa Trung Quốc và Việt
Nam.[26]
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r%C6%B0%E1%BB%9Dng_Sa_1988

Ký ức về trận chiến Gạc Ma năm 1988
Sáng 14/3/1988, trung úy Trần Văn Phương cùng các chiến sĩ đứng thành vòng tròn quanh
lá cờ Tổ quốc giữa đảo Gạc Ma (Trường Sa). Tàu Trung Quốc tiến gần, những tên lính cầm
AK ào lên đảo, nã đạn.
> Gặp mặt cựu binh trong trận chiến ở Trường Sa 1988/ Tưởng niệm liệt sĩ hy sinh trên biển

Theo thượng tá Hoàng Hoan, Chỉ huy phó chính trị Trung đoàn Công binh 83 giai
đoạn 1988-1997, cuối năm 1987 Trung Quốc đơn phương đưa tàu chiến hoạt động ở
vùng biển Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Bộ Quốc phòng Việt Nam chỉ
đạo Bộ Tư lệnh Hải quân tăng cường khả năng bảo vệ quần đảo Trường Sa, bao gồm
việc củng cố, xây dựng thêm các hạng mục công trình chiến đấu, sinh hoạt cho bộ
đội.

Tàu HQ 604 khi nhận lệnh ra Gạc Ma. Ảnh tư liệu Lữ đoàn 125

Sau Tết Nguyên đán, các chiến sĩ Trung đoàn công binh 83 (Quân chủng Hải quân)
nhận lệnh từ Sơn Trà (Đà Nẵng) vào Cam Ranh (Khánh Hòa) cùng với lực lượng bảo
vệ đảo của Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) ra Trường Sa cắm mốc chủ quyền và xây
dựng đảo chìm ở Trường Sa theo chiến dịch CQ-88.
20h ngày 11/3/1988, tàu 604 của thuyền trưởng Vũ Phi Trừ nhổ neo từ Cam Ranh
chở theo lính công binh của Trung đoàn 83 và lực lượng giữ đảo của lữ đoàn 146 ra
xây dựng cụm đảo Gạc Ma, Cô Lin (thuộc cụm đảo Sinh Tồn) - cách đất liền khoảng
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500 km. Đảo chìm Gạc Ma lúc đó chỉ là những bãi san hô nổi lên giữa biển, có tên
trong Bản đồ Việt Nam.
2h sáng ngày 12/3, nhận thấy nhiều diễn biến bất thường, Tư lệnh quân chủng điều
thêm tàu HQ 605 cùng HQ 604 tăng cường xây dựng đảo Gạc Ma và Len Đao. Tàu
505 đang làm nhiệm vụ trực tại Trường Sa nhận lệnh chuyển đến Cô Lin.
Sau hai ngày đêm, HQ 604 và HQ 605 có mặt tại Gạc Ma vào chiều tối 13/3. Đêm
đó, Sở chỉ huy Quân chủng lệnh cho bộ phận giữ đảo quyết tâm phải giữ vững các
mục tiêu đã xác định là Cô Lin, Len Đao và Gạc Ma. "Xuồng vận tải chở vật liệu xây
dựng được chuyển xuống đảo. Một nhóm chiến sĩ gồm trung úy Trần Văn Phương và
4 đồng chí khác nhận lệnh vào đảo cắm cờ Tổ quốc khẳng định chủ quyền", ông
Hoàng Hoan nhớ lại.
Lội xuống nước chừng 5 phút, các chiến sĩ tiếp cận bãi san hô đang lộ dần khi thủy
triều rút. Phía xa, 3 tàu Trung Quốc bắt đầu di chuyển đội hình áp sát đảo. Binh nhất
Nguyễn Văn Lanh mặc chiếc quần đùi đỏ cùng nhiều chiến sĩ khác bơi vào bãi Gạc
Ma theo lệnh của chỉ huy cụm đảo Trần Đức Thông. Các chuyến vật liệu được hối hả
chuyển lên đảo.

Anh Lanh (bên trái) ôn lại ký ức trận chiến Gạc Ma với ông Hoàng Hoan. Ảnh: Nguyễn Đông

6h30 ngày 14/3, tàu Trung Quốc thả xuồng máy chuyển từng tốp lính lên Gạc Ma.
"Tôi đếm có 49 lính Trung Quốc mang AK và một tên chỉ huy dáng người cao to
mang súng ngắn. Chúng bao vây theo thế vòng cung men theo bãi san hô, những chỗ
vòng vây gần nhất, hai bên cách nhau chỉ chừng một mét. Các chiến sĩ hải quân Việt
Nam đứng thành vòng tròn quanh lá cờ Tổ quốc", trung sĩ Lê Hữu Thảo nhớ lại.
Sau một hồi giằng cờ và uy hiếp tinh thần, tên sĩ quan chỉ huy lính Trung Quốc bắn
súng chỉ thiên phát lệnh rồi chĩa thẳng vào bụng trung úy Phương, bóp cò. Anh
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Phương ngã xuống, tay vẫn giữ chặt cán cờ tổ quốc. Một tên khác xông lên chĩa
thẳng súng vào đầu trung úy Phương nhả đạn.
3 tàu chiến Trung Quốc tăng tốc áp sát đảo, cách tàu HQ 604 chừng 300 mét. Giữa
vòng vây quân thù, binh nhất Nguyễn Văn Lanh vừa đỡ lá cờ trên tay trung úy
Phương vừa đá văng khẩu súng trên tay tên sĩ quan Trung Quốc. Một tên lính gần đó
đâm lưỡi lê vào binh nhất Lanh. Anh gục xuống nhưng tay vẫn ghì chặt cán cờ. Liền
sau đó, tiếng đạn nổ chát chúa, lính Trung Quốc dùng AK bắn xối xả vào các chiến sĩ
trên đảo.
Cùng lúc, tàu chiến Trung Quốc nã pháo vào tàu HQ 604 tại Gạc Ma, tàu HQ 505
phía đảo Cô Lin cách đó 5 km và HQ 605 phía đảo Len Đao cách 12 km. Vì ở gần,
HQ 604 hứng trọn làn đạn 12 ly 7, thuyền tưởng tàu HQ 604 Vũ Phi Trừ vừa chỉ huy
chiến sĩ xuống các xuồng dùng súng chiến đấu tự vệ, vừa băng bó cho đồng đội bị
thương. Thuyền trưởng Trừ đứng ở mũi tàu dùng AK và B40 đánh trả kẻ địch.
Khi thấy HQ 604, rồi HQ 605 chìm hẳn, thuyền trưởng tàu HQ 505 Vũ Huy Lễ quyết
định lao thẳng con tàu bị bắn cháy phần đuôi lên bãi cạn Cô Lin, cắm cờ chủ quyền.
"Ba tàu của ta lúc đó tạo thành hình tam giác trên biển. Anh em muốn quay lại Gạc
Ma nhưng không thể vì tàu HQ 505 khi đó bị hư hỏng nặng", đại tá Lễ kể. Ông lệnh
hạ xuồng máy ra cứu hộ đồng đội ở tàu 605 và 604.
Trời sáng, lính Trung Quốc rút khỏi Gạc Ma. Trung sĩ Thảo bơi ngược lại đảo tìm
xác đồng đội và cấp cứu chiến sĩ bị thương, xé áo nút lại chiếc xuồng vận tải bị đạn
địch bắn thủng, dùng báng súng làm chèo chở thi thể trung úy Phương và thương
binh Lanh về hướng tàu HQ 505.

Tàu HQ 931 đưa các thương binh và chiến sĩ trong trận Gạc Ma về đất liền. Ảnh tư liệu

12h trưa 14/3, máy bay của Việt Nam bay trên bầu trời Gạc Ma. Chiếc xuồng của
anh Thảo vừa nhích từng mét nước, vừa cứu thêm những đồng đội đang đuối sức trên
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biển. Đầu giờ chiều, xuồng của HQ 505 đến nơi ứng cứu đưa các chiến sĩ về tàu, sau
đó về đảo Sinh Tồn. Binh nhất Lanh được chuyển bằng trực thăng vào đất liền cấp
cứu và may mắn giữ được tính mạng.
Trong trận chiến rạng sáng 14/3, 64 chiến sĩ trên tàu HQ 604 đã hy sinh, 9 người bị
Trung Quốc bắt giữ đưa về Quảng Đông. Từ năm 1988 đến nay, Trung Quốc đã xâm
chiếm Gạc Ma. Việt Nam bảo vệ được Cô Lin và Len Đao.
Nhớ về ngày 14/3/1988, ông Lê Văn Xuân (bố liệt sĩ Lê Văn Xanh, Đà Nẵng) kể,
đứng dưới loa phóng thanh, nghe tin con hy sinh, ông chết lặng. “Về nhà, tôi lấy hết
can đảm nói với vợ con: 'Xanh đã hiến trọn tuổi thanh xuân của mình quyết giữ chủ
quyền, đó là niềm tự hào của gia đình mình", mắt người cha già ngấn lệ.
Hằng năm, những chuyến tàu vẫn đều đặn chở đoàn công tác từ đất liền ra Trường
Sa. Mỗi lần đi qua Gạc Ma, những người con đất Việt không quên thả vòng hoa
tưởng niệm. "Các anh đã dâng hiến tuổi 20 cho Tổ quốc, nhân dân cả nước sẽ đời đời
ghi nhớ công ơn của các anh", thượng tá Nguyễn Văn Thư, phó chính ủy Lữ đoàn
146, vùng 4 Hải quân nói.
Nguyễn Đông

Nguồn:http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/ky-uc-ve-tran-chien-gacma-nam-1988-2436566.html
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TRẬN CHIẾN ĐẪM MÁU TẠI GẠC MA 1988
Quỳnh Chi - RFA

Ngày 14 tháng 3 năm 1988 đã xảy ra trận chiến đẫm máu giữa hải quân Việt Nam và
Trung Quốc tại Gạc Ma, Trường Sa.
Trận chiến kết thúc, hải quân Việt Nam chỉ có chín người sống sót. Từ đó, Gạc Ma
được cho là đã thuộc về Trung Quốc. Bối cảnh và diễn biến cuộc chiến tại Gạc Ma
như thế nào? Mời quý vị nghe chính người lính năm xưa kể chuyện của họ.
Tay không bảo vệ tổ quốc
Từ đầu năm 1988, Trung Quốc bắt đầu chiếm đóng tại một số bãi đá thuộc quần đảo
Trường Sa, cũng như đưa lực lượng của hai hạm đội xuống khu vực này. Nhận thấy
tình hình có thể diễn biến phức tạp, Bộ tư lệnh hải quân Việt Nam ra lệnh cho xây
dựng và bảo vệ đảo tại Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao bởi vì các đảo này có vị trí quan
trọng trong tuyến đường tiếp tế của Việt Nam cho các căn cứ khác tại Trường Sa.
Chiến dịch này còn được biết đến với tên gọi CQ-88, tức Chủ quyền 88.
Bắt đầu ngày 12 tháng 3 năm 1988, ba chiếc tàu vận tải của Lữ đoàn 125 mang số
hiệu HQ-604, HQ-605 và HQ-505 mang theo một số phân đội của Trung đoàn công
binh 83 và Lữ đoàn 146 đến các đảo này. Ba con tàu neo tại 3 đảo, với nhiệm vụ
“Xây dựng và bảo vệ đảo”. Tuy nhiên, giao tranh chủ yếu diễn ra ở Gạc Ma. Đó
cũng là một cuộc chiến đẫm máu nhất trong chiến dịch CQ-88.
Con tàu HQ-604 chở khoảng 74 chiến sĩ, đa phần là công binh có nhiệm vụ xây dựng
và bảo vệ đảo Gạc Ma. Trước khi đi, tất cả các chiến sĩ đều được quán triệt là bảo vệ
tổ quốc nhưng không nổ súng. Anh Nguyễn Văn Thống cho biết “Bên mình lúc ra đi
là quán triệt không được nổ súng bằng bất cứ giá nào”.
Chính vì được quán triệt là không được nổ súng, trên các con tàu trong chiến dịch
CQ-88 đều chỉ mang lương thực, xi măng, cốt thép và các cột bê tông đúc sẵn mà
không mang theo bất cứ một loại vũ khí nào, chỉ trừ vài khẩu súng AK. Các chiến sĩ
trên tàu, chủ yếu chỉ là công binh, chưa một lần cầm súng chiến đấu, để rồi cho đến
bây giờ, tim họ vẫn còn nhói khi nghĩ lại. Theo lời kể của 8 nhân vật còn sống cho
đến hôm nay, họ không hề có một khẩu súng trong tay và chỉ thấy khoảng 3¬-4
người lính Việt Nam có cầm súng AK. Anh Trần Thiện Phung chua xót nhớ lại:
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“Đơn vị tôi là đơn vị công binh mà, ra đảo chỉ biết là để xây dựng chứ đâu biết để
chiến đấu. Nhưng ra đó, tàu chiến của Trung Quốc đánh mình”.
Chiều 13 tháng 3 năm 1988, tàu HQ-604 vừa đến Gạc Ma và bị quân Trung Quốc
dùng loa cảnh báo. Theo lời những người tham gia trận đánh, Trung Quốc lúc ấy
triển khai 3 tàu chiến, đứng vị trí hình tam giác bao vây con tàu vận tải HQ-604, chỉ
cách nhau chừng vài trăm mét. Anh Dương Văn Dũng nhớ lại:
“Lính Trung Quốc cầm loa thông báo rằng đây là lãnh thổ của Trung Quốc, yêu cầu
lính Việt Nam rời ngay. Tuy nhiên, mình vẫn không rời đảo, vẫn bám trụ đảo. Cho
đến sáng mai thì trận chiến xảy ra.”
Đến sáng sớm ngày 14 tháng 3, khi hải quân Việt Nam đổ bộ, bốc vật liệu xây dựng
từ tàu xuống đảo, đó là lúc phát súng đầu tiên vang lên, để rồi tiếp sau đó là một tràn
tiếng súng dài và máu văng tung tóe. Hiện tại, Trung Quốc cho sản xuất một phim tư
liệu ghi lại trận chiến tại Gạc Ma với hình ảnh một vòng người bị bắn tan tành trên
nước. Đó chính là đoạn nghi lại hình ảnh này. Anh Thống nói:
“Bởi vì chúng tôi nhận được lệnh là chuyển cột bê tông từ tàu xuống đảo để xây
dựng đảo cho nên các anh em đổ bộ vào đảo. Khi mình đổ bộ như thế thì họ từ trên
tàu bắn xuống một hàng dài. Khi mình đưa cờ vào thì trong vòng 30 phút sau là bị
bắn.”
Trung Quốc tấn công và chiếm đảo
Lúc đó cũng là lúc tàu Trung Quốc thả 3 thuyền nhôm và khoảng 40 lính có trang bị
vũ khí đổ bộ lên đảo giật cờ Việt Nam. Dưới nước, lúc giáp lá cà, 2 bên chỉ cách
nhau khoảng 100 mét. Phía trên, tàu Trung Quốc bao vây. Anh Dũng cho biết:

Tàu vận tải HQ-604 bị tàu chiến Trung Quốc nã pháo, bắn cháy, đang chìm xuống
biển ngày 14-3-1988. Ảnh lấy từ youtube do TQ quay lại
“Khi họ tràn qua như thế thì mình cử một người bảo vệ cây cờ của mình trên đảo.
Khi họ bắn một phát súng thì một hàng lính của họ bắn tới tấp. Mình vẫn đứng ôm
cây cờ Việt Nam chịu chết. Một đồng chí khác cũng đứng gần đó bảo vệ cây cờ cũng
bị
thương
nặng.
Tất cả các anh em hô to giữ chặt cây cờ, không bao giờ để mất cây cờ cũng như
không bao giờ để mất tổ quốc. Mình hô to “Bảo vệ! bảo vệ! bảo vệ”. Khi họ tràn qua
21

đánh mình là mình chống trả ngay lập tức. Mình chấp nhận tay không bảo vệ cây cờ
tổ quốc”.
Thiếu úy Trần Văn Phương là người giữ lá cờ Việt Nam trên đảo Gạc Ma, cũng là
người nhận phát đạn đầu tiên và tử thương đầu tiên. Nhiều người kể rằng, trước khi
chết, anh Phương còn hô to “Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo, hãy để máu chúng
ta nhuộm đỏ Biển Đông”.
Theo anh Trần Thiện Phụng, lúc tình hình bắt đầu căng thẳng, lữ đoàn phó lữ đoàn
146 Trần Đức Thông ra lệnh “Đây là lãnh thổ của Việt Nam, các đồng chí hãy bảo vệ
lãnh thổ”. Lúc ấy cũng là lúc nhiều người dù không có vũ khí trong tay cũng nhảy
xuống tàu bơi vào bám trụ trên đảo, để rồi tất cả đều phải hi sinh nhanh chóng sau
đó. Anh Dũng nói tiếp:
“Chúng tôi biết rằng đã bị thua thế và mắc mưu Trung Quốc, cho nên chỉ làm bia đỡ
đạn cho địch thôi chứ không biết nói sao. Họ là phía hành động tất cả. Khi họ tràn
qua đánh thì chúng tôi biết rằng chỉ có chết thôi chứ làm sao sống được? Ở đó chỉ có
nước và trời, không phải rừng rú, trốn vào đâu được? Khi hành động là họ vây mình
hết rồi, nên mình chỉ có chết thôi. Tất cả các anh em đều bị bắn xối xả hết. Tôi vẫn
nhớ kỹ mà. Tôi nhìn rõ hết mà. Dễ sợ lắm.”
Lúc ấy, phía Trung Quốc có 1 hộ vệ hạm và 2 hải vận hạm, được trang bị hỏa lực
100mm với hơn 200 binh sĩ (tài liệu từ Trung Quốc). Theo tài liệu từ phía Bắc Kinh,
quân Trung Quốc luôn sẵn sàng chiến đấu. Thậm chí, trước đêm trận chiến xảy ra,
quân lính nước này còn được xem phim tuyên truyền nói rằng Việt Nam ăn cắp tài
nguyên của Trung Quốc.
Sau khi bắn xối xả vào vòng người trên đảo, Trung Quốc bắt đầu nả pháo liên tiếp
vào con tàu HQ-604. Anh Lê Minh Thoa bồi hồi nhớ lại:
“Tôi lo về máy móc của tàu không có súng ống gì cả. Lúc bắt đầu giao chiến thì tôi
còn ở trên boong tàu. Nhưng khi thuyền thưởng ra lệnh sẵn sàng chiến đấu thì ngành
nào theo ngành nấy và tôi xuống hầm máy. Khi tôi đang ở hầm máy thì tàu bị bắn và
xăng dầu trong hầm máy cũng bùng cháy. Tôi bị cháy sau lưng và bỏ chạy lên boong
tàu rồi nhảy xuống nước. Khi ấy, nước đã bắt đầu tràn vào tàu và chìm dần”.
Khi quả những khẩu đạn pháo nhắm vào thân con tàu HQ-604 già nua, cũng là lúc
quân Việt Nam chết nhiều nhất, người thì chết vì ngạt khi co cụm dưới khoang tàu,
người thì chết vì đạn pháo, người thì chết vì ngạt nước – hỗn loạn, tan tác và kinh
hãi. Anh Thoa chua xót nói tiếp:
“Khi lính của mình chết gần hết rồi, xác họ trôi lơ lửng, máu tràn lan trên biển, máu
của lính từ mạn tàu chảy xuống. Tôi thấy ghê gớm thật. Lúc đó chẳng biết suy nghĩ
gì, chạy loạn xạ hết. Nhìn thấy cảnh tượng ấy tôi rất buồn bởi vì anh em mới đêm
trước còn nói chuyện với nhau, bây giờ người sống kẻ chết. Tôi thấy rất buồn. Sau
này tôi có xem lại đoạn phim về trận hải chiến này do Trung Quốc quay. Mỗi lần
nhìn thấy đoạn phim ấy là hai hàng nước mắt chảy ra.”
Sau khi nhận quả đạn pháo đầu tiên, con tàu HQ-604 bắt đầu bùng cháy và chìm hẳn
chỉ 30 phút sau đó. Cùng với xác con tàu, là xác của hàng chục chiến sĩ hải quân Việt
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Nam với vũng máu lớn loan cả một vùng biển Đông. Khi đó cũng là lúc hải quân
Trung Quốc hoan hô reo rò chiến thắng. Họ bắt tay, ôm nhau, nói cười vui vẻ. Anh
Dũng uất ức kể lại:
“Tôi tức chứ, tức vô cùng. Tôi tức vì mình không đủ khả năng đánh lại họ vì mình
không chuẩn bị. Họ đã được chuẩn bị và họ đánh mình. Họ đánh nát tan thuyền của
mình. Họ đánh xong, họ hoan hô. Tôi nằm dưới nước thấy cảnh ấy mà tức vô cùng”.
Tàn sát lính Việt Nam
Tuy nhiên, đó còn chưa phải là kết thúc của những đau thương và mất mát. Anh
Thoa nói tiếp:

Buổi gặp gỡ các cựu chiến binh trận hải chiến Trường Sa ngày 14 tháng 3 năm 1988
diễn ra tại khu Du Lịch Suối Lương – Đà Nẵng hôm 03/9/2011. RFA files
“Khi tôi nhảy khỏi tàu thì thật tình tôi thấy hiện trường có rất nhiều lính Trung Quốc.
Tôi chứng kiến thấy rằng Trung Quốc ác quá. Khi tàu của Việt Nam đã bị chìm rồi,
lính Việt Nam nhảy xuống biển mà nổi lên trên là họ bắn hết. Trung Quốc cho những
chiếc xuồng chạy trên biển và bắn tất cả lính Việt Nam nào nổi lên”.
Cứ như thế, hải quân trên con tàu HQ-604 tại đảo Gạc Ma gần như tử thương tất cả
chỉ sau hơn một giờ đồng hồ giao tranh. Trong số 74 chiến sĩ trên con tàu ấy, chỉ có 9
người còn sống sót. Cho đến bây giờ, họ cũng không giải thích được lý do vì sao họ
có được cái may mắn còn sống để kể về câu chuyện của chính họ ngày hôm nay. Anh
Thoa cho biết vì sao mình không chết trong trận chiến ấy:
“Chín người chúng tôi còn sống sót là do có những người nổi lên nhưng nhìn cũng
như chết rồi. May mắn cho tôi là tôi có được hai quả bí. Khi nghe tiếng xuồng của
địch chạy đến thì tôi lặn xuống biển, hết tiếng xuồng là tôi ngoi lên”.
Sau khi nghĩ rằng đã tiêu diệt hết tất cả hải quân Việt Nam cùng con tàu HQ-604, ba
chiếc tàu chiến cùng hải quân Trung Quốc bỏ đi. Lúc này thủy triều đang lên, đảo
Gạc Ma lại chìm trong biển nước mênh mông (đảo Gạc Ma còn gọi là đảo chìm; nổi
lên và lặn xuống theo con nước). Không còn tiếng súng nổ, không còn tiếng động cơ,
cũng chẳng còn tiếng la hét, trả lại cho Gạc Ma sự yên ắng đến rợn người.
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Biển không gợn chút sóng, mà lòng những người sống sót đau đến lạ. Chín người
còn sống sót nằm trên đảo, bên cạnh những xác chết nghiêng ngửa của những người
bạn mà chỉ mới hôm qua thôi, còn chúc nhau sống lâu trăm tuổi. Họ nhìn đồng đội,
nhìn Gạc Ma mà nhòe đi vì nước mắt. Có lẽ không một lời nào có thể diễn tả tâm
trạng của họ lúc này; nó trống rỗng như cái khoảng không trên bầu trời cao vợi, sâu
thắt như đáy biển Đông và mênh mông như Trường Sa lúc này.
Tất cả chín người sống sót đều bị thương nặng, như những xác chết nằm cùng vô
vàng các xác chết khác. Có lẽ ngay chính họ cũng không biết là mình còn sống.
Trong cơn đau đến nỗi tưởng như có thể chết đi, các anh vẫn ý thức rằng, lá cờ Việt
Nam trên tay đồng chí Phương cũng không còn nữa. Anh Thống buồn rầu nói:
“Đá trên đảo là đá san hô cho nên không thể cắm cờ trên đảo được. Chỉ có thể cho
người cầm cờ mà thôi. Tuy nhiên, khi người cầm cờ ấy mất thì lá cờ cũng mất theo”.
Trận chiến trên đảo Gạc Ma kết thúc, phía Trung Quốc chỉ có một người bị thương.
Họ vinh danh một đặc nhiệm hải quân tên Du Xiang Hou, là người đã xé bỏ lá cờ
Việt Nam trên đảo. Họ làm phim giáo dục con cháu về trận chiến mà đối với họ là
một sự vẻ vang kiêu hùng. Và họ xem đó là bằng chứng không thể chối cãi đối với
chủ quyền tại đảo Gạc Ma. Vậy mà đã 23 năm tại Việt Nam, cuộc chiến này bị né
tránh không nói đến, như thể nó là một phần lịch sử cần được giấu đi. Có lẽ trận
chiến trên đảo Gạc Ma không phải là một vết son trong lịch sử như những chiến
thắng của đội quân Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn hay vua Quang Trung. Tuy
nhiên, người ta vẫn cần một lịch sử thật hơn một lịch sử đẹp. Huống chi, các chiến sĩ
CQ-88 tay không đánh giặc, há chẳng phải đẹp lắm sao?
Cuộc chiến tại Gạc Ma kết thúc, nhưng trận chiến của những người còn sống sót còn
chưa đến hồi kết. Số phận chín người còn sống sót như thế nào? Mời quý vị đón
nghe vào kỳ tới.

***
Những người sống sót sau trận Gạc Ma
Quỳnh Chi, theo RFA
Trận hải chiến trên đảo Gạc Ma năm 1988 diễn ra chỉ trong vòng hơn một giờ đồng
hồ đã giết chết 64 hải quân Việt Nam.

Họ vẫn còn sống
Chín người sống sót bao gồm anh Lê Văn Đông, Nguyễn Văn Thống, Trần Thiện
Phụng, Phạm Văn Nhân, Nguyễn Tiến Hùng, Trương Văn Hiền, Lê Minh Thoa, Mai
Văn Hải và Dương Văn Dũng. Số phận của họ sau cuộc chiến như thế nào?
Anh Thống cho biết: “Tàu chìm lúc khoảng 7 giờ 30 sáng. Sau đó tôi bị thương và
vớt được một miếng gỗ và trôi đến khoảng 4 giờ chiều thì bị bắt. Tôi bị thương nặng
nhưng lại ôm được tấm gỗ mang ra làm nhà. Tôi ôm và cứ để mặc nó trôi thế nào thì
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trôi. Lúc bị họ kéo khỏi mặt nước thì tôi đau lắm. Tôi biết rằng có vài người cũng bị
bắt lên khoang tàu rồi nhưng không nhìn rõ ai cả vì tôi bị thương ở mắt”.
Đó là lý do anh Thống còn sống sót sau trận chiến. Nếu không nhờ những tấm gỗ mà
các chiến sĩ hải quân Việt Nam dự định dùng làm nhà trên đảo, có lẽ cũng chẳng ai
còn sống sót kể chuyện của họ ngày hôm nay. Trong số những người không tử
thương trong trận chiến, có lẽ anh Thoa là người tỉnh táo nhất. Anh còn nhớ rõ cảm
xúc của mình khi thấy tàu Trung Quốc xuất hiện trở lại:
“Đến 6 giờ chiều thì tôi nhìn thấy một con tàu từ hướng đông chạy đến. Lúc ấy tôi rất
mừng và nghĩ là tàu Việt Nam. Nhưng khi tàu này dừng lại và chuyển hướng gió thì
tôi nhìn thấy hai chữ “Trung Quốc”. Lúc đó tôi đã xác định rằng cuộc đời tôi đến đây
là hết rồi. Họ bắt từng người lên tàu. Tôi là người bị bắt cuối cùng và khi lên tàu thì
đã thấy tám anh em trên tàu rồi.”
Tất cả những người bị bắt lên tàu đều bị thương, đều bị yêu cầu cởi bỏ hết quần áo
ngoài và đều bị bỏ cùng một khoang tàu chở về nhà tù Trung Quốc ở Quảng Đông.
Lúc đó, tất cả nghĩ rằng đời họ đến đây là hết. Mọi người đều im lặng, chỉ nhìn nhau
nhưng không nói được lời nào.
Trong số chín người trên khoang tàu, anh Thống là người bị thương nặng nhất. Theo
lời anh kể, lúc lên tàu, anh không phân biệt được ngày đêm và bất tỉnh ngay sau đó.
Khi tỉnh lại, anh chỉ biết kêu than và xin quần áo mặc vì lạnh. Anh Thoa nói tiếp:
“Lúc bị bắt lên tàu Trung Quốc thì suốt ba ngày ba đêm cũng không ai ăn uống gì cả.
Có lúc tôi khát nước, nhìn thấy một người nữ trên tàu và xin cô ấy chút nước vì cô ấy
đang ăn dưa hấu. Nhưng cô ấy còn không cho, còn dùng giày đá vào chân tôi đau
điếng. Lúc đó, người thì bị thương. Trời thì lạnh, chúng tôi chỉ mặc quần đùi và áo
lót.
Tất cả đều bị thương và mệt mỏi vì phải bơi gần một ngày trên biển. Tất cả những
người bị bắt lên khoang tàu đều không được băng bó gì cả. Sau 3 ngày 3 đêm, chúng
tôi về đến đảo Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông, thì những người bị thương nặng mới
được băng bó. Lúc đó thì những vết thương đã bốc mùi lên rồi”.
Sau 3 ngày 3 đêm, chín hải quân Việt Nam bị đưa về làm tù binh ở bán đảo Lôi
Châu. Tại đây, mỗi người nuôi một niềm hy vọng riêng. Tuy nhiên, không ai dám hy
vọng sẽ lại bước chân trên mảnh đất quê hương lần nữa. Anh Dũng tâm sự:
“Lúc ấy tôi không hề nghĩ có ngày mình được trở về. Bởi vì các loại tù khác thì còn
có án, còn có ngày về. Còn tù như chúng tôi thì không thể biết được ngày về”.

Bị bắt làm tù binh
Họ vẫn còn sống – là sự thật. Họ bị bắt làm tù binh tại Trung Quốc – là sự thật. Tất
cả không hề hoài nghi gì về điều ấy. Điều duy nhất họ chưa biết rõ lúc ấy là việc
Trung Quốc có chiếm đảo Gạc Ma hay không. Chính vì thế mà họ hy vọng. Anh
Thoa thở dài nhớ lại:
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Anh Lê Văn Đông (P) và anh Trần Thiện Phụng (T) chụp trước ngày xảy ra trận hải
chiến đẫm máu. Photo courtesy of toquoc.net
“Vì đảo Gạc Ma rất dài, nên lúc ấy tôi hy vọng là Trung Quốc không chiếm hết đảo.
Nhưng sau này khi trở về Việt Nam thì tôi cũng biết là Trung Quốc chiếm đảo ấy
luôn rồi.”
Cũng tại đây, họ bắt đầu một cuộc đấu mới: cuộc đấu trí với cai ngục Trung Quốc.
Theo lời kể, trong năm đầu tiên bị giam, cứ cách vài ngày họ bị gọi đi cung một lần
để tìm hiểu về những người giữ chức vụ quan trọng trong hải quân Việt Nam. Họ còn
phải đấu trí với những bài báo được viết bằng tiếng Việt được đưa vào ngục mà theo
họ là “của những người phản quốc”. Thậm chí, các anh đã xé bỏ những tờ báo xuyên
tạc ấy. Anh Dũng nói:
“Khi cai ngục đưa cho chúng tôi những bài báo ấy thì chúng tôi không đọc, thậm chí
xé, đốt trước mặt cai ngục luôn. Có lúc đánh với cai ngục, tôi cũng không sợ. Tôi
nghĩ mình cá đã nằm trên thớt, tôi không sợ gì nữa. Họ muốn chặt con cá lúc nào
cũng được, nhưng họ có dám chặt không?”
Trong số những người còn sống sót, có lẽ anh Dũng là người kiên cường và mạnh mẽ
nhất. Thậm chí, có lần anh đã cãi nhau với thông dịch viên Trung Quốc vì anh không
khuất phục. Anh nói tiếp:
“Tôi tuyên bố rằng ‘Mày nhốt tao thì mày phải mang cơm cho tao ăn. Mày dám
không đem cơm cho tao ăn không?’. Tôi đã nói câu đó thì tôi không bao giờ sợ chết.”
Cuộc đấu trí lớn nhất có lẽ là việc trình bày về việc bên nào nổ súng trước khi một
năm sau đó, Hội chữ thập đỏ quốc tế vào trại giam thăm các hải quân Việt Nam. Anh
Dũng nói:
“Khi hội chữ thập đỏ quốc tế đến thì họ yêu cầu mình phải viết tường trình rằng ai nổ
súng trước. Tôi trả lời là Trung Quốc là phía nổ súng bởi Việt Nam súng đâu mà nổ?
Hành động và nổ súng là chỉ có Trung Quốc thôi. Nhưng Trung Quốc lại không chấp
nhận là họ nổ súng trước.”
Một năm sau khi ngày trận chiến xảy ra, đại diện Hội chữ thập đỏ quốc tế đến thăm
các tù binh Việt Nam, đó cũng là lúc gia đình nhận được tin báo các anh còn sống.
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Trước đó, báo Nhân dân đăng ngày 28 tháng 3 năm 1988 đăng tin rằng tất cả các
chiến sĩ tử trận trong trận hải chiến Trường Sa. Anh Thoa nói:
“Trong một năm đầu ở tù, chúng tôi hoàn toàn không có tin tức về Việt Nam. Sau đó,
Hội Chữ thập đỏ quốc tế vào tù thăm chúng tôi thì họ cho phép viết mỗi người một lá
thư dài 24 chữ để họ chuyển về gia đình. Tôi báo cho gia đình là tôi vẫn còn sống và
hiện đang ở tù tại Trung Quốc”.
Và đó là lá thư duy nhất các anh được gởi về nhà trong gần 4 năm ở nhà tù Trung
Quốc. Họ ở trong nhà tù Trung Quốc, tồn tại trong sự lo lắng với những nỗi niềm
riêng. Anh Thống lo cho cha mẹ già cùng bảy anh chị em khác. Anh Phụng lo cho
đứa con vừa mới chào đời được một năm. Anh Hải lo cho cảnh nhà túng quẫn… Anh
Thoa lại có
“Ở trong tù, nhớ nhà kinh khủng, nhất là vào những đêm giao thừa. Nhớ gia đình,
cha mẹ, em út…không biết họ sống như thế nào. Ở trong tù thì làm sao mà thoải mái
được. Lúc đó, đầu óc tôi suy nghĩ rất nhiều. Lao động thì vất vả. Tôi cứ suy nghĩ về
gia đình và cuộc đời của mình. Lúc ấy tôi còn trẻ, chỉ mới 20-21 mà thôi. Tôi là con
cả trong gia đình có 4 người con, đứa em út tôi lúc ấy mới 7 tuổi thôi nên tôi lo cho
nó lắm.”
Giấc mơ hồi hương
Và họ cứ sống như thế với những lo toan, mong mỏi cho đến một ngày vào tháng 11
năm 1991, sau chuyến công du Trung Quốc của Đại tướng Lê Đức Anh vào tháng 9.
Anh Thoa nhớ lại:

Các chiến sĩ hải quân VN lên đảo Trường Sa Đông hôm 06/6/2011. AFP photo

“Chiều hôm ấy chúng tôi được đãi một bữa ăn tươi mà họ cũng không nói gì cả. Đến
khoảng 4 giờ sáng họ bảo chúng tôi thu xếp quân trang. Khi lên xe, họ đọc lệnh
phóng thích tù binh”.
Anh Thoa còn cho biết, khi nghe lệnh được phóng thích, anh vừa mừng vừa sợ.
Mừng vì mình có hy vọng được về với gia đình, với tổ quốc thân yêu; nhưng lo vì
không biết thực hư như thế nào. Ngồi trên xe, chín người lại nhìn nhau mà im lặng,
như lúc họ im lặng trên khoang tàu khi bị bắt mang về Trung Quốc cách đó gần 4
năm. Mỗi người một suy nghĩ, một nỗi lo. Anh Thống nói:
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“Sau hơn 3 năm rưỡi, họ đọc lệnh cho về là tất cả đều mừng rỡ, mừng mà không ngủ
được. Cứ đợi đến sáng để được lên xe qua biên giới. Được về, dĩ nhiên là vui, nhưng
buồn vì mình bị thương nặng thì không biết cuộc sống sẽ thế nào”.
Không khí im lặng, hồi hộp kéo dài trong suốt 2 ngày đường đi, để khi họ nhìn thấy
được lá cờ Việt Nam bay phất phới phía bên kia biên giới, họ mới tin là mình được
tái sinh. Anh Thoa tâm sự:
“Lúc ấy vừa vui vừa sợ nên mọi người đều nhìn nhau im lặng. Đến khi được qua bên
kia biên giới Việt Nam rồi, chúng tôi rất mừng. Nhìn trong bản đồ tôi thấy Quảng
Đông và Cao Bằng rất gần, nhưng không hiểu sao khi ngồi lên xe thì thấy đi lâu lắm.
Chúng tôi đi 2 ngày mới đến biên giới Việt Nam.”
Vậy là họ được trả về Việt Nam sau gần 4 năm chịu cảnh tù đày nơi đất khách. Bây
giờ nhớ lại, cái cảm giác sung sướng và hạnh phúc vẫn còn dâng trào trong từng con
tim, từng chân tóc, thớ da của họ. Họ sung sướng cảm nhận từng bước chân mình
trên con đường đất quê hương, mở rộng lồng ngực hít thật sâu mùi cao nguyên xanh
thẫm và ngửa mặt như đón lấy cái nắng gió trên bầu trời. Lòng họ hân hoan, nôn nao
và hạnh phúc như được sống lại lần thứ hai.
Sau một tháng sống tại khu an dưỡng dành cho hải quân tại vịnh Hạ Long, chín
người lính còn sống sót trong trận hải chiến tại Gạc Ma được cho về nhà. Trừ anh
Phụng được gia đình lên tận khu an dưỡng đón, tám người còn lại không thể báo tin
về nhà. Để rồi khi thấy họ xuất hiện, gia đình chỉ biết khóc và không nói nên lời. Anh
Dũng cho biết:
“Cả làng thấy tôi về họ đến thăm. Lúc ấy vì vui quá mà không biết nói gì nữa, mừng
quá mà khóc thôi. Gia đình tôi rất mừng, không thể tượng tượng được con mình trở
về như thế.”
Rồi trong số họ, có người về nhà và thấy chính ảnh của mình trên bàn thờ. Cho đến
bây giờ, anh Thoa vẫn nhớ như in cái ngày đặc biệt ấy:
“Tôi ngồi tàu đi từ Hà Nội về đến Qui Nhơn khoảng 4 giờ sáng. Không biết lúc ấy
gia đình vì sao gia đình tôi lại có linh tính. Chiếc xe ôm chở tôi vừa dừng trước nhà
thì gia đình mở cửa ra. Lúc ấy tôi mặc trang phục hải quân. Gia đình thấy tôi thì khóc
òa lên. Tôi cũng khóc luôn bởi vì lúc ấy bố mẹ, anh em, bác của tôi ai cũng khóc cả.
Khóc vì quá mừng.
Lúc tôi trở về nhà thì thấy nhà vẫn còn thờ tôi. Đó là bức hình tôi chụp khi chưa vào
quân đội. Lúc ấy tôi mới 15-16 tuổi thôi. Gia đình phóng lớn tấm hình ấy và để trên
bàn thờ. Bây giờ tôi vẫn còn giữ tấm hình ấy.”
Cho đến bây giờ, anh Thoa vẫn còn giữ tấm ảnh thờ của chính mình. Anh Dũng vẫn
giữ những tấm hình của đồng đội. Anh Phụng, anh Hải, anh Nhân, anh Đông, anh
Thống, anh Hiền vẫn còn giữ những tấm huân chương chiến sĩ… như để khép lại
một quá khứ nhưng không chối bỏ nó. Có lẽ hơn ai hết, họ hiểu rằng: họ đã sống thay
cho 64 đồng đội mãi mãi nằm lại Gạc Ma ngoài kia.
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Chương trình “Câu chuyện hàng tuần” xin được tạm dừng tại đây. Thưa quý vị, trở
về cuộc sống bình thường, họ có chấm dứt được những gian truân? Mời quý vị đón
nghe kỳ tới.

***
Những người lính sống sót trong trận Gạc Ma
Quỳnh Chi, theo RFA
Sau khi trở về từ nhà tù Trung Quốc, chín người lính sống sót trong trận Gạc Ma
sống cuộc đời như thế nào? Mời quý vị theo dõi.
“Số phận”
Sau khi được trả về từ nhà tù Trung Quốc vào cuối năm 1991, những người lính trẻ
sống sót sau trận hải chiến tại Gạc Ma trở về cùng gia đình, hy vọng sẽ bắt đầu một
cuộc sống mới. Chỉ có một điều, trong số họ, nhiều người vẫn không dám ước mơ về
một gia đình riêng. Anh Dương Văn Dũng chia sẻ:
-“Sau khi được trả về từ nhà tù Trung Quốc, tôi cũng không có ý lấy vợ. Nhưng
không ngờ số phận lại cột tôi và vợ lại với nhau nên đến đầu năm 1992 là tôi có vợ,
sang năm 1993 tôi sinh đứa con trai đầu lòng.”
“Số phận” – là hai từ mà cho đến bây giờ họ vẫn thường dùng để nói về chính mình,
về những điều mình phải trải qua cách đây hơn 20 năm và về những gì còn đeo đẳng
trong cuộc sống của họ. Sau khi trở lại Việt Nam, số phận rồi cũng gắn kết họ với
những người đàn bà và những đứa con. Những người lính trẻ năm xưa giờ đây đều
đã gần 50 tuổi nhưng số phận lại mang họ đi qua 23 năm một cách khó nhọc, để họ
cứ mãi loay hoay trong cơ cực. Hiện tại, chỉ 8 anh còn sống, anh Nguyễn Tiến Hùng
đã mất vì bệnh ung thư cách đây vài năm. Trong số họ, có lẽ anh Mai Văn Hải là
người nghèo khổ nhất và vẫn bám trụ với nghề nông, còn anh Lê Văn Đông có lẽ là
người có cuộc sống ổn định nhất. Anh Nguyễn Văn

Anh Dương Văn Dũng. Source biengioihaidao.com
Thống cho biết:
-“Trong bọn tôi chỉ có anh Đông là khá hơn cả vì gia đình cha mẹ anh có rẫy trồng
cao su. Còn bọn tôi thì cũng chẳng làm được gì cả, chỉ sống nhờ trợ cấp”.

29

-“Nói chung, sau trận chiến tôi bị thương nặng, không làm được gì cả, chỉ ở nhà
giúp vợ con mà thôi. Bây giờ gia đình sống nhờ vào trợ cấp thương binh của nhà
nước thôi. Cuộc sống cũng tạm đủ chứ không khá giả như người ta.”
Anh Thống là người bị thương nặng nhất và được hưởng chế độ thương binh hạng ¼
với số tiền khoảng 3 triệu đồng một tháng. Anh Đông và anh Phụng cũng hưởng trợ
cấp thương binh hạng 4/4. Anh Trần Thiên Phụng nói:
-“Vì vấn đề sức khỏe, tôi cũng chẳng làm gì được cả. Bây giờ chỉ ở nhà giúp vợ bán
bún. Mỗi tháng, tôi được nhà nước trợ cấp khoảng hơn 500 ngàn vì là thương binh
hạng 4/4. ”
Và đó là sợi dây duy nhất kết nối họ với đơn vị cũ. Không còn chiến đấu chung,
không còn sống cùng trong nhà giam Trung Quốc, mỗi người có một cuộc sống riêng
và không gặp nhau từ đó. Mỗi người bươn chải cho cuộc sống của mình và không
hẹn mà họ lại chọn cùng một nghề: nghề phụ hồ. Trừ anh Hải làm nghề nông, tất cả
đều chọn cho mình cái nghề lao động khổ cực ấy để sống. Anh Thống tâm sự:
-“Tại Việt Nam, nếu không có trình độ học vấn hay nghiệp vụ chuyên môn thì ngoài
chọn nghề phụ hồ để kiếm vài chục hay một trăm nghìn một ngày thì cũng chẳng biết
phải làm gì”.
Anh Dũng cho biết, cái nghề phụ hồ đã đeo bám anh từ khi ra tù. Đã 20 năm, anh
chưa một ngày thoát khỏi vất vả. Có lẽ chính vì thế mà anh già hơn so với cái tuổi
ngoài 40 của mình.
-“Sau khi có vợ thì tôi đi phụ hồ. Làm phụ hồ cực quá mà hay bị sai vặt nữa. Cho
nên tôi về nhà sắm

Anh Nguyễn Văn Thống, anh là một trong những người bị thương nặng nhất trong trận
chiến ngày 14/3/1988. Source tintuconline.com-Ảnh: Hằng Nhom

dụng cụ đi làm thợ. Lúc đầu thì tôi cũng làm từ từ thôi, nhưng chỉ có cái là tôi sai
được người phụ hồ mà thôi chứ cũng chỉ là một nghề làm việc tay chân”.
Anh Dũng kể câu chuyện của mình khi đứa con trai duy nhất vừ qua đời cách đây
mấy tháng. Vì nhà đang bị giải tỏa, anh lập bàn thờ cho con trong ngôi nhà như một
đống gạch vụn, khiến ai thấy cũng mũi lòng.
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-“Lúc giải tỏa thì tôi cũng nhận được tiền đền bù để xây nhà mới nhưng do vừa rồi
thằng con trai tôi phải vào viện nên tất cả số tiền có được đều dùng để chữa cho nó.
Vậy mà vẫn không cứu được con tôi mà tiền cũng hết”.
Khiêm nhường và cuộc sống giản dị
Mỗi người họ có một hoàn cảnh, một câu chuyện riêng, để khi phải kể câu chuyện về
mình, họ cũng không biết bắt đầu từ đâu. Ra tù, anh Thoa là người duy nhất trở lại
quân ngũ phục vụ đến năm 1996, tuy nhiên, câu chuyện của anh cũng chẳng phải là
một câu chuyện vui. Anh nói:
-“Ra ngũ, tôi chạy xa ôm ở Sài Gòn và lấy vợ ở Nha Trang. Bà xã tôi không chịu
được khổ cực và không làm việc gì cả. Một mình tôi phải bươn chải và trở lại Sài
Gòn đi làm phụ hồ. Lúc đó, vợ tôi đã sinh được 2 đứa con mà gia đình lại túng thiếu
nên cô ấy bỏ về Qui Nhơn ở với mẹ tôi. Khi sinh đứa bé thứ ba được 4 tháng thì vợ
tôi cũng bỏ tôi ra đi. Từ đó, tôi trở về Qui Nhơn sống và nuôi con”.
Không có nổi một ngôi nhà cho riêng mình, hiện tại anh Thoa sống cùng ba đứa con
tại ngôi nhà nhỏ của cha mẹ. Bắt đầu hơn một năm nay, anh mở tiệm phở nhỏ bán đồ
ăn sáng. Cơ duyên đưa anh đến với nghề nấu bếp cũng chẳng thể gọi là bình thường:
-“Về Qui Nhơn, tôi mua một cái máy bơm hành nghề vá xe đạp. Khi thấy cuộc sống
khổ quá, tôi xin đi học nấu ăn. Tại Bình Định không có một trường nào dạy nấu ăn
cả, tôi chỉ tham gia một lớp dạy nấu ăn của Hội phụ nữ dành cho các bà mẹ. Trong
lớp không có ai là nam, trừ tôi. Sau khi hoàn thành khóa học, tôi làm phụ bếp ở CLB
Hoàng Anh Gia Lai. Trong thời gian phụ bếp tôi học được nghề nấu phở.”
Ngôi nhà của ba mẹ anh Thoa nhỏ đến nỗi chỉ có thể để được 3 cái bàn cho khách.
Vậy mà anh phải

Vợ chồng anh Lê Văn Đông và Nguyễn Thị Thương, Ảnh: Hằng Nhom tintuconline.com
san sẻ mặt bằng cho người em gái của mình, là đứa em gái duy nhất mà anh luôn lo
lắng khi ở nhà tù Trung Quốc.
-“Cái mặt bằng ngôi nhà này tôi phải chia sẻ với em tôi. Tôi bán phở vào buổi sáng
thôi, còn buổi chiều thì để cho em tôi bán ốc.”
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Trận hải chiến tại Trường Sa năm 1988 có lẽ còn xa lạ với nhiều người. Thậm chí,
nhiều người còn không tin nó đã từng xảy ra. Những người còn sống sót cũng chưa
một lần trở lại Gạc Ma từ năm 1988. Anh Thoa nói:
-“Từ khi ra tù, tôi chưa bao giờ trở lại Gạc Ma. Tôi có phục vụ lại trong quân đội
sau khi ra tù và cũng nghe bạn bè nói rằng Gạc Ma đã thuộc về Trung Quốc. Nghe
như thế tôi rất buồn vì mình vừa bị đau thương mất mát mà vừa mất lãnh hải”.
Trừ những bài báo trên tờ Nhân dân, cũng như tuyên bố của bộ Ngoại giao Việt Nam
trong năm 1988 về trận chiến, bắt đầu từ năm 1991, tin tức về sự kiện này gần như
không còn được nói đến trên các phương tiện truyền thông trong nước. Để rồi số
phận những người ngã xuống và hy sinh chìm trong lặng lẽ và để những thế hệ lớn
lên không biết về một phần lịch sử quan trọng của dân tộc. Những người sống sót sau
trận chiến Gạc Ma đã bị lãng quên và dường như đành bằng lòng với sự đối xử của
số phận. Anh Dũng tâm sự:
-“Đó là những gì của quá khứ, tôi cũng muốn để cho qua đi và cũng không kể lại cho
vợ con”.
-“Riêng tôi thì cuộc sống khó khăn, nhưng tôi cũng cố gắng sống với vợ con, gia
đình mà không suy nghĩ gì hết”.
Chính vì cuộc sống khổ cực, trừ anh Đông và anh Thống ở cùng huyện Bố Trạch,
tỉnh Quảng Bình nên có cơ hội gặp mặt; tất cả mất liên lạc với nhau từ cái ngày chia
tay nhau tại khu nghỉ dưỡng hải quân vào năm 1991. Cho đến tháng 9 vừa qua, tại
cuộc hội ngộ mang tên “Vòng tròn bất tử”, họ gặp nhau sau 20 năm mà vừa mừng
vừa tủi. Anh Thống nói:
-“Sau 23 năm, chúng tôi gặp nhau ở cuộc gặp mang tên “Vòng tròn bất tử”. Mọi
người rất mừng, bắt tay, ôm nhau ôn lại kỷ niệm. Tiếc là hôm đó chúng tôi chưa có
cơ hội nói chuyện nhiều và cũng chưa có cơ hội uống với nhau ly rượu.”
Sau ngần ấy năm, họ gặp lại và huyên thuyên với nhau như thể muốn nói hết những
gì đã đi qua họ trong hơn hai thập niên. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng những gì xảy ra
tại Gạc Ma chỉ có thể trở thành một góc của quá khứ mà họ có thể cất đi giữa những
bộn bề nhưng không thể làm nó biến đi như thể nó chưa từng tồn tại. Anh Thoa nói:
-“Thỉnh thoảng, lúc buồn tôi vẫn nhớ lại những kỷ niệm cũ về Trường Sa và buồn
cho các anh đã ngã xuống. Tôi nghĩ rằng mình còn sống là may mắn hơn các đồng
đội khác. Cho nên, (cuộc sống dù khổ cực), thì tôi vẫn cứ vậy mà sống thôi.”
Quý thính giả vừa nghe chia sẻ của những người lính hải quân Việt Nam về trận hải
chiến tại Gạc Ma mà chính họ là người trong cuộc. Anh Dũng từng tâm sự, đã một
thời gian dài con cái anh cho rằng chuyện anh từng bị bắt làm tù binh Trung Quốc là
chuyện hoàn toàn không có thật. Có lẽ con của anh Dũng không phải là người đầu
tiên và duy nhất hoài nghi về trận hải chiến ấy. Lịch sử như một thước lụa dài mà các
sự kiện là những sợi tơ. Hy vọng chia sẻ của những người lính năm xưa trong ba kỳ
phát thanh vừa qua sẽ là những sợi tơ không thể thiếu trong việc dệt nên tấm sử dân
tộc.
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Chương trình “Câu chuyện hàng tuần” xin tạm dừng tại đây. Mời quý thính giả đóng
góp ý kiến với Quỳnh Chi tại email: QUYNHCHI@RFA.ORG. Xin kính chào và
hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
___
Tiếng Nói Dân Chủ là diễn đàn chia sẻ những quan điểm dân chủ từ nhiều nơi khác
nhau. Ban Biên Tập không chịu trách nhiệm nội dung các bài viết đã được đăng tải,
cũng như bài viết không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tiếng Nói Dân Chủ.

Nguồn:https://tiengnoidanchu.wordpress.com/2011/11/04/tr%E1%BA%
ADn-chi%E1%BA%BFn-d%E1%BA%ABm-mau-t%E1%BA%A1ig%E1%BA%A1c-ma-1988/
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Giải mật tài liệu CIA về trận hải
chiến Trường Sa
theo Theo Kienthuc | 17/03/2013 21:30

Một tài liệu của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) vừa được
giải mật cho biết thêm chi tiết và quan điểm của Mỹ trong
trận hải chiến Trường Sa 1988.

Về toan tính của Trung Quốc
Tài liệu CIA đề ngày 8/8/1988 cho hay Việt Nam và Trung Quốc có xung đột
tại Trường Sa vào tháng 3/1988 và bất đồng giữa hai bên có thể dẫn tới các
đụng độ khác trong tương lai: “Việc Trung Quốc chiếm các đảo đá gần nơi
Việt Nam đóng quân cho thấy khả năng lâu dài là Trung Quốc sẽ chọn giải
pháp quân sự. Khi cả hai bên đều có hiện diện quân đội ở trên các đảo, khả
năng xảy ra đụng độ vũ trang là khá cao”.
Báo cáo của CIA nhận định: “Bắc Kinh có thể đã quyết định tấn công vào
mùa xuân năm nay (1988) vì nhận thấy rằng sự chú ý của quốc tế đang
hướng về tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Campuchia, đồng thời Trung Quốc
muốn tìm cách khẳng định chủ quyền trước khi ASEAN giảm căng thẳng với
Việt Nam. Báo chí Trung Quốc luôn chỉ trích Hà Nội gây căng thẳng bằng
việc chiếm các đảo tại Trường Sa và đại diện ngoại giao Trung Quốc tại Liên
Hợp Quốc luôn tìm cách củng cố quan điểm này”.
CIA nói tính toán của Bắc Kinh có lẽ là cô lập hóa Việt Nam và phòng ngừa
phản ứng từ các nước trong khu vực. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng tìm
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cách thuyết phục Philippines, Malaysia và Đài Loan rằng Trung Quốc chỉ
nhắm vào một mình Việt Nam, chứ không phải bất kỳ quốc gia nào khác.
Theo CIA, các hoạt động hải quân của Trung Quốc tại Biển Đông cũng như
việc xây dựng căn cứ tại các đảo ở Trường Sa nằm trong chiến lược lâu dài
là khẳng định chủ quyền và buộc các nước khác từ bỏ tuyên bố chủ quyền
của mình. Báo cáo nói quá trình triển khai “chưa từng thấy” của Trung Quốc
tại Trường Sa cho thấy sự chuyển mình của hải quân nước này, với khả
năng và sức mạnh đã vượt ra khỏi bờ cõi. Chiến dịch 6 tháng năm 1988 của
Trung Quốc ở Trường Sa được cho là quy mô lớn nhất của Giải phóng quân
Trung Quốc trên biển.
Về phản ứng của Việt Nam
Báo cáo của CIA nhận xét rằng trận hải chiến 1988 đã không làm cho Việt
Nam sợ hãi: “Việt Nam đã đối phó với thách thức của Trung Quốc trên hai
lĩnh vực ngoại giao và quân sự bằng cách mô tả mình như nạn nhân của sự
xâm lược của Trung Quốc, trong khi củng cố các tiền đồn ở Trường Sa…”.
Hà Nội một mặt mô tả Bắc Kinh như kẻ xâm lược và hiếu chiến, mặt khác
muốn vận động Trung Quốc quay lại bàn đàm phán để giải quyết tranh chấp
một cách hòa bình. Việt Nam cũng đồng thời thúc đẩy thảo luận với các
nước khác trong khu vực như Malaysia và Philippines.
Theo CIA, Việt Nam tích cực chuẩn bị cho khả năng chiến sự tiếp tục nổ ra
với việc nâng cấp khả năng phòng thủ, đặt chỉ huy sở ở Vịnh Cam Ranh,
điều chiến đấu cơ tới Phan Rang và sử dụng máy bay tuần ra biển..
Việc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu phát tín hiệu rằng Việt Nam sẽ bảo vệ chủ
quyền ở Trường Sa bằng bất kỳ giá nào. Báo cáo CIA cho rằng hai bên khó
có thể đạt được thỏa thuận, Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường khả năng
phòng thủ biển và có thể sẽ tìm cách dựng thêm một số cơ sở ngoài khơi để
chặn bước tiến của hải quân Trung Quốc, đồng thời gia tăng áp lực ngoại
giao.
Báo cáo của CIA cho rằng sau sự kiện 14/3/1988, Bắc Kinh có lẽ tính toán
rằng xung đột hải quân với Việt Nam sẽ không diễn ra tiếp nữa và phản ứng
của Việt Nam ngay sau sự kiện Gạc Ma có thể đã làm Bắc Kinh ngạc nhiên.
Về thái độ của Liên Xô
Báo cáo nói trên của CIA cũng nhận xét rằng Bắc Kinh có lẽ đã hài lòng khi
thấy Moscow tỏ ra trung lập trong vấn đề Trường Sa. Khi đó Liên Xô đã lâm
vào tình thế khó xử: vừa muốn giữ quan hệ với Việt Nam, vừa muốn cải
thiện quan hệ với Trung Quốc. Báo cáo viết: “Liên Xô ủng hộ Việt Nam kêu
gọi tìm giải pháp cho xung đột, nhưng Thứ trưởng Ngoại giao Liên Xô
Rogachev đã bác yêu cầu của Việt Nam muốn Liên Xô cùng lên án hành
động của Trung Quốc ở Trường Sa”.
Báo cáo CIA nhận định xung đột vũ trang khó có khả năng xảy ra tiếp trong
năm 1988: “Cùng với việc Trung Quốc hoàn thành công việc xây dựng căn
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cứ trên đảo Chữ thập và 5 đảo đá khác, hoạt động hải quân của Trung Quốc
đã lắng xuống”.
Nguồn: http://soha.vn/quan-su/giai-mat-tai-lieu-cia-ve-tran-hai-chientruong-sa-2013031718105857.htm
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Tại sao Trung Quốc đánh chiếm các đảo của Việt
Nam vào tháng 3-1988?
theo Theo Thanh Niên | 14/03/2013 17:07

Từ đầu năm 1988, Trung Quốc đã sử dụng một lực lượng lớn hải
quân gồm nhiều tàu chiến chiếm đóng một loạt đá ngầm thuộc quần
đảo Trường Sa của Việt Nam.

Đảo Gạc Ma đã bị quân Trung Quốc đánh chiếm vào ngày 14.3.1988 . Ảnh:
D.Đ.Minh
Cao trào của hành động xâm lược này diễn ra vào ngày 14.3.1988 khi biên
đội gồm 6 tàu chiến, trong đó có 3 tàu hộ vệ có trang bị tên lửa và pháo 100
mm, của Trung Quốc đã bắn chìm và cháy 3 tàu vận tải của Việt Nam tại
bãi đá ngầm Gạc Ma trong cụm đảo Sinh Tồn của Việt Nam.
Trong vụ thảm sát này, 64 binh sĩ Việt Nam đã anh dũng hy sinh. Sau đó
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Trung Quốc còn ngăn chặn không cho tàu mang cờ chữ thập đỏ ra cứu
những người bị thương, bị nạn.
Điều phải lưu ý là đây là lần đầu tiên người Trung Quốc (lục địa) đặt chân
đến Trường Sa. Trước đó, với tư cách quan phương, Trung Quốc chưa
bao giờ có mặt ở vùng biển này.

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
Đã một phần tư thế kỷ trôi qua, từ sự kiện 14.3.1988, có những điều cần
phải nói rõ như sau:
Đầu tiên, ngay sau ngày 14-3-1988, thông qua hệ thống tuyên truyền
khổng lồ của mình, Trung Quốc đã ngang nhiên bịa đặt trắng trợn với dư
luận trong nước và quốc tế rằng: Các tàu Trung Quốc đang thả neo để
yểm trợ cho tàu chở đoàn các nhà khoa học Liên Hiệp Quốc (LHQ) đi
khảo sát khoa học tại Trường Sa thì bị các tàu chiến của Việt Nam tấn
công. Vì thế hải quân Trung Quốc bắt buộc phải đánh trả tự vệ!
Sau đó thông qua người phát ngôn của Tổng thư ký, LHQ đã nói rõ: không
hề có tàu của LHQ tổ chức khảo sát khoa học ở Trường Sa vào 3.1988!
Rõ là “cháy nhà ra mặt chuột” và chính quyền Trung Quốc đã “lấy thúng
úp voi”, đã “lấy thịt đè người” lại còn muốn lấy tay che mặt trời!
Đã không có tàu khảo sát khoa học của LHQ thì chắc chắn không có việc
tàu chiến Việt Nam tấn công tàu Trung Quốc. Điều mà nhiều người đều
biết đó là chuyện “ngậm máu phun người” là sở trường của các nhà cầm
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quyền Trung Quốc.
Trước đó, năm 1962 Trung Quốc phát động chiến tranh biên giới với Ấn
Độ và chiếm của Ấn Độ hàng nghìn km2 nhưng lại vu cáo Ấn Độ xâm lược
Trung Quốc. Năm 1979, Trung Quốc tiếp tục đem 60 vạn quân xâm lược
Việt Nam trên toàn tuyến biên giới Bắc. Sự việc rõ ràng như vậy nhưng
cũng được họ tuyên truyền là “phản kích tự vệ quân Việt Nam xâm lược”!

Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh ngày 14.3.1988 tại Cam Ranh
(Khánh Hòa). Ảnh: tư liệu
Thứ hai, có một câu hỏi cần đặt ra là, tại sao Trung Quốc lại tiến hành
đánh chiếm các đảo của Việt Nam tại Trường Sa vào tháng 3.1988?
Cuối 1987 đầu 1988 là thời kỳ Việt Nam rơi xuống điểm thấp nhất của
cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội. Tình hình trong nước chồng chất khó
khăn: kinh tế đình đốn, đời sống của đại đa số người dân cực kỳ vất vả.
Cũng trong thời điểm đó, Liên Xô cũng bắt đầu lâm vào khủng hoảng
chính trị - xã hội. Bắc Kinh cúi mình trước Washington, tự nhận là “NATO
phương Đông” để nhận được nguồn tài chính và công nghệ, kỹ thuật từ
Mỹ và phương Tây để phục vụ cho mục tiêu hiện đại hóa. Trong bối cảnh
ấy, Trung Quốc cũng đã câu kết với Mỹ và hầu hết các nước trong khu
vực (trừ Lào và Campuchia) siết chặt vòng bao vây, cấm vận đối với Việt
Nam.
Lợi dụng tình thế khó khăn đó của Việt Nam, Trung Quốc đánh chiếm một
số đảo của Việt Nam tại Trường Sa phục vụ cho ý đồ lâu dài.
Trung Quốc cũng là bậc thầy trong việc lợi dụng thời điểm. Mặc dù đã đưa
lực lượng ra Trường Sa và có những hoạt động đe dọa từ đầu năm 1988,
nhưng thời điểm được Trung Quốc lựa chọn nổ súng rơi đúng vào
14.3.1988 cũng là thời điểm lễ tang Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm
Hùng được tổ chức tại Hà Nội! Một khi họ đã có dã tâm thì chuyện “tang
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gia bối rối” lại trở thành điều có thể lợi dụng được!

Độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc là tài sản lớn nhất, quý giá và quan
trọng nhất của cả dân tộc - Ảnh: Chiến sĩ canh gác trên đảo Len Đao (quần đảo Trường
Sa) . Ảnh: D.Đ.Minh

Câu chuyện xảy ra ngày 14.3.1988 tại Trường Sa đến nay vẫn còn nguyên
ý nghĩa thời sự. Sự hy sinh của những người lính Việt Nam 25 năm trước
là một lời nhắc nhở tới 90 triệu người đồng bào hôm nay, trước hết là
những người có trọng trách với dân tộc, không bao giờ được quên 3 điều:
Một là, lòng tin phải được đặt đúng chỗ. Đối với Trung Quốc, điều quan
trọng không phải là lời nói mà là hành động. Các đấng quân vương Trung
Hoa từ xưa đến nay và từ nay về sau đều là những bậc thầy về nghệ thuật
“nói một đàng làm một nẻo”. Tin vào những điều mà giới lãnh đạo cấp cao
ở Bắc Kinh nói không khác gì chuyện “gửi trứng cho ác”!
Hai là, cần phải hiểu về con đường mà Trung Quốc lựa chọn. Những toan
tính và hành động của Trung Quốc liệu có phải là một quốc gia cộng sản
đồng chí như họ từng miêu tả hay thực tế là chính sách dân tộc nước lớn
vị kỷ?
Việc vô cớ đem quân đánh chiếm các đảo của một quốc gia láng giềng,
bất kể quốc gia đó phát triển theo đường lối nào cũng là đi ngược lại
những nguyên tắc sơ đẳng trong quan hệ quốc tế và phản bội đối với chủ
nghĩa Marx - Lênin mà Trung Quốc từng sử dụng như một chiêu bài.
Láng giềng là vĩnh viễn và không bao giờ thay đổi, trừ phi có một trận siêu
động đất đẩy hai quốc gia ra xa nhau!
Việt Nam cần và mong muốn có một mối quan hệ hữu nghị, ổn định, lâu
dài với Trung Quốc. Tuy nhiên quan hệ ấy cần được đặt trong sự tôn trọng
lẫn nhau về nhiều mặt, đặc biệt là vấn đề “bất biến” là chủ quyền quốc gia,
lợi ích dân tộc. Không tỉnh táo nhận thức được điều này, lệ thuộc vào
những yếu tố “ứng vạn biến” như “mười sáu chữ”, “bốn tốt” có thể dẫn đến
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những bước đi sai lầm mang lại hậu quả lớn cho quốc gia, dân tộc!
Chúng ta đã có được bài học đắt giá khi rơi vào cảnh bị cô lập trên trường
quốc tế từ 1979-1990. Bài học ấy cùng với sự kiện 14.3.1988 mách bảo
chúng ta rằng bị cô lập không đồng nghĩa với có độc lập, mà ngược lại, bị
cô lập sẽ dẫn đến thảm họa, thậm chí mất cả độc lập và chủ quyền quốc
gia.
Các nhà sử học Việt Nam chân chính và những người Việt có lương tâm
trong sáng sẽ còn mất nhiều thời gian và công sức nghiên cứu, mổ xẻ, soi
xét sự kiện 14.3.1988 một cách khách quan để rút ra bài học bổ ích cho
những người Việt hiện nay và các thế hệ mai sau.
Độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc không thuộc sở hữu
riêng của riêng ai. Nó là tài sản lớn nhất, quý giá và quan trọng nhất của
cả dân tộc.

Nguồn: http://soha.vn/quan-su/tai-sao-trung-quoc-danh-chiem-cacdao-cua-viet-nam-vao-thang-31988-20130314170750093.htm

25 năm hải chiến Trường Sa – Ký ức Gạn Ma (video)
http://youtu.be/tpvmWxdZEog (bấm vào để xem)

Trung Quốc Đánh Chiếm Gạc Ma Ngày 14/3/1988 (video)
http://youtu.be/aqblBfAfIrA (bấm vào để xem)

Nam Phong tổng hợp
Ngày 14/2/4893 – Giáp Ngọ (14/3/2014)
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