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Có người hỏi tôi, tại sao tôi lại dửng dưng khi truyền thông của chính quyền tôn vinh Anh và các chiến sỹ hy 
sinh bảo vệ Hoàng Sa là anh hùng? 
 

Thật rất dễ để tìm thấy sự gượng gạo, dối trá và xảo quyệt trong sự tôn 
vinh đó. Dối trá ở chỗ, từ 40 năm nay các anh là "lính ngụy", "lính đánh 
thuê", "lính Sài Gòn", rồi bỗng 1 ngày, khi cần đến các anh cho 1 ý đồ 
chính trị, các anh bỗng được trở thành anh hùng. 
 
Xảo quyệt ở chỗ, họ muốn tách các anh ra khỏi tất cả những người lính 
thuộc các binh chủng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa... chỉ có 74 
chiến sỹ hy sinh tại Hoàng Sa là "anh hùng", còn tất cả vẫn là "ngụy", 
"lính đánh thuê". Vì thế nghĩa trang quân đội Biên Hòa sau gần 40 năm 

hòa bình, nơi mà các đồng đội nằm yên nghỉ, họ đã biến thành nơi 
hoang vu đầy cỏ dại.  
 
Trong khi đó họ lại tu chỉnh thường xuyên các nghĩa trang của quân 
xâm lược TQ tại các tỉnh ven biên giới. 
 
Họ đang đóng kịch, nhưng màn kịch rất dở. Họ vẫn để chị Huỳnh Thị 
Sinh, người vợ hiền đã ở vậy nuôi ba con khôn lớn sau khi anh hy sinh, 
với cuộc sống chật vật, muốn có 1 nơi để thờ phụng, nhang khói cho 
anh cũng không có. 
 
Nếu họ thật lòng muốn tôn vinh anh, thật chẳng khó tý nào. Hãy trả tự 
do ngay cho anh Điếu Cày, người cũng như các anh, đã từng hô to: 
Hoàng Sa là của Việt Nam. Tại sao họ tôn vinh các anh là anh hùng, 
trong khi lại bắt các người yêu nước chống TQ, những khi TQ khiêu 
khích và bắn giết ngư dân ta tại Biển Đông?? 
 
Thôi thì, chẳng thà họ cứ gọi anh là Ngụy, mà tôi thấy họ còn chút gì 
liêm sỉ. Để anh vẫn luôn là người lính miền Nam, là đồng đội của người 
lính VNCH, là những chiến sỹ dũng cảm, không những đã bảo vệ 
Hoàng Sa, mà còn bảo vệ cả miền Nam có được 20 năm sống trong 
Tự Do và Dân Chủ. 

 
Xin trích 1 stt của BS Hồ Hải để chấm dứt bài viết này: 
 
"Chưa nói đến chuyện hàng triệu người miền Nam phải đi học tập cải tạo và bỏ xác trên biển trong cuộc trốn 
chạy khỏi cộng sản. Chỉ nói đến việc đảng cầm quyền trả lại hết nhà cửa, tài sản của dân miền Nam đã cướp 
sau ngày 30/4/1975 cũng không thể làm nổi, thì đừng bao giờ nói đến chuyện hòa hợp, hòa giải dân tộc. Cho 
nên tốt nhất đừng đem linh hồn 74 tử sỹ vì Hoàng Sa ra làm món hàng của con buôn chính trị, như đã, đang 
và sẽ sử dụng cái xác trong lăng để đi buôn. Vì đó là trò lừa bịp tanh tưởi nhất của lũ lưu manh mà bất kỳ ai 
cũng nhìn ra cả.." 
 


