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Tường thuật Lễ tưởng niệm Anh linh 74 tử sĩ Hoàng Sa
Sáng nay, khoảng 200 người dân Hà Nội theo lời thông báo của No U Hà
Nội đã mang hương, hoa tới chân tượng đài Lý Thái Tổ, Hồ Gươm để
tưởng niệm anh linh của 74 Anh hùng Liệt sỹ của Quân đội Việt Nam
Cộng Hòa đã hy sinh tại trận Hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm
1974 – 42 năm trước.
Vào ngày 19/01/1974, chính quyền Trung Cộng đã nổ súng xâm chiếm
quần đảo Hoàng Sa và giết hại 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà đang bảo
vệ mảnh đất thiêng liêng đó của Tổ quốc.
Cho đến ngày hôm nay, điều đó vẫn không thay đổi. Trung Cộng vẫn tiếp
tục chiếm đóng, xâm lấn biển đảo và giết hại, áp bức đồng bào ta. Chính
quyền cộng sản Trung Quốc ngày càng bộc lộ rõ nó là kẻ thù trực tiếp,
nguy hiểm nhất tới hoà bình và sự phát triển của dân tộc Việt Nam.
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Hà Nội đã cử một lực lượng an ninh vừa phải tới hiện trường để giám sát
buổi lễ. Một số nhân viên an ninh quay phim ghi lại những hình ảnh của
bà con.
Không có dư luận viên nào được điều tới để phá đám. Tất cả các nhân
viên an ninh có mặt không hề có bất cứ một động thái nào ngăn cản, đàn
áp, hoặc đe dọa nhóm người tham gia lễ tưởng niệm.
Tất cả các hoạt động trong dự kiến của anh chị em No U đều được thực
hiện trọn vẹn.
Anh Lã Việt Dũng – thay mặt anh chị em đọc Diễn văn tưởng niệm nhớ
74 tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh tại Hoàng Sa 42 năm trước:
Kính thưa anh chị em cô bác!
Cách đây đúng 42 năm – ngày 19/01/1974 – chính quyền cộng sản
Trung Quốc đã nổ súng xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa, giết hại 74 quân
nhân Việt Nam Cộng Hoà, những người đã chiến đấu đến hơi thở cuối
cùng để bảo vệ Tổ quốc.
Hôm nay, trong giờ phút linh thiêng, xúc động này, chúng ta có mặt ở
đây để tưởng nhớ và tôn vinh những người con thân yêu của Tổ quốc đã
hi sinh thân mình để bảo vệ mảnh đất cha ông. Chúc các anh yên nghỉ
nơi biển sâu sóng dữ, chúc cho gia đình, người thân các anh được ấm no,
hạnh phúc, được tôn trọng và thừa nhận trong lòng nhân dân Việt Nam!
Kính thưa anh chị em cô bác! Lịch sử luôn công bằng và không dễ bị bóp
méo bởi những luận điệu xuyên tạc. Sự thật rõ ràng là các anh, 74 quân
nhân Việt Nam Cộng Hoà, đã anh dũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng,
không một ai bỏ chạy hay đầu hàng trước quân thù mà giờ đây nhiều kẻ
đang gọi là bạn, là đồng chí. Nhưng cũng chính vì lẽ đó mà sự hi sinh của
các anh bị rơi vào quên lãng, thậm chí bị xúc phạm cho đến tận hôm nay.
Vì vậy, việc chúng ta có mặt ở đây để thắp một nén hương tưởng nhớ các
anh là một sự tri ân, một sự khẳng định người dân Việt Nam không bao
giờ quên công ơn, xương máu của các anh, cũng như không bao giờ quên
mảnh đất biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu đang nằm trong tay
giặc.
Kính thưa anh chị em cô bác! Chúng ta, người dân Việt Nam, không ghét
bỏ hay hận thù nhân dân Trung Quốc; nhưng chúng ta có trách nhiệm
phải khẳng định, phải lên tiếng rằng chính chính quyền cộng sản Trung
Quốc là kẻ thù trực tiếp, nguy hiểm nhất tới hoà bình và sự phát triển
của nhân dân Việt Nam. Từ khi xâm chiếm Hoàng Sa đến nay, Trung
Cộng không ngừng dùng mọi biện pháp xâm lấn, chiếm đóng, chia rẽ,
mua chuộc, áp đặt tư tưởng lên nhân dân Việt Nam dù bằng chiến tranh
hay dưới vỏ bọc hoà bình, hữu nghị. Họ không phải là bạn bè, càng
không phải là đồng chí. Không có đồng chí nào lại liên tiếp gây chiến từ
Hoàng Sa 1974, biên giới phía Bắc 1979 đến Gạc Ma – Trường Sa 1988;
không có bạn bè nào ngang nhiên cắm giàn khoan thăm dò dầu khí vào
lãnh thổ người khác; càng không có cái hữu nghị nào trước kẻ thù luôn
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tìm cách lũng đoạn kinh tế, chính trị và tuồn hàng hoá, thực phẩm độc
hại vào đất nước Việt Nam bằng vỏ bọc hợp tác, hoà bình.
Kính thưa anh chị em cô bác! Chúng tôi tin rằng phần lớn người dân Việt
Nam ngày nay đã thức tỉnh trước hiểm hoạ Trung Quốc, ngoại trừ một số
kẻ nhắm mắt làm ngơ để giữ quyền lực và trục lợi. Những kẻ đó, một
mặt che dấu, xuyên tạc lịch sử, một mặt tiếp tay cho sự lũng đoạn, đô hộ
của Trung Cộng bằng cách tiêu diệt sự tự do, quyền làm chủ của nhân
dân Việt Nam, tìm cách ngăn cản đất nước Việt Nam phát triển vững
mạnh. Vì vậy, việc chúng ta ở đây hôm nay có một ý nghĩa quan trọng,
lớn lao. Đó là sự khẳng định chúng ta có quyền tự do hội họp, tự do ngôn
luận, tự do tưởng nhớ những người con đã hi sinh xương máu để bảo vệ
Tổ quốc; và chúng ta không sợ sự đàn áp của bất cứ thế lực nào!
Thay mặt anh em No-U, tôi xin chân thành cảm ơn anh chị em cô bác đã
đến đây hôm nay!
Hoàng Sa – Việt Nam!
Trường Sa – Việt Nam!
Đả đảo Trung Quốc xâm lược!

Một số hình ảnh buổi lễ tưởng niệm:
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Ảnh:

JB Nguyễn Hữu Vinh – Hà Thanh – Lê Hoàng và nhiều người khác
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