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Hình-ảnh những phút cuối cùng của hải-chiến. “Tàu radar” KTH 

Trần-Khánh-Dư HQ-4 (bên phải, phía xa) đang một mình tả-xung 
hữu-kích giữa Hạm-Đội Trung-Cộng: 271/274/396 “tập-trung cận-

xạ”- nguồn haichienhoangsa.freetzi.com 
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Sáng sớm ngày 19 tháng 1, thấy các chiến hạm VNCH bất thần bao 
vây và dàn đội hình tác chiến để uy hiếp đảo, lực lượng Trung Cộng 
cũng chia thành hai nhóm để nghênh cản. Hai chiến hạm mới tới 
mang số 389 và 396 vận chuyển về hướng Tây Tây Bắc đảo để chận 
đường phân đội Bắc, trong lúc 2 Kronstadt còn lại mang số 271 và 
274 đối đầu với phân đội Nam tại phía Nam đảo Quang Hòa. 
  
Mặc dù phía Trung Cộng phản ứng mạnh, lực lượng VNCH vẫn tiến 
hành kế hoạch hành quân đổ bộ tái chiếm đảo Quang Hòa như đã dự 
trù. Hồi 6 giờ 48 sáng, toán đổ bộ cũng được chia làm hai cánh: cánh 
Biệt Hải trên HQ-4 được đổ bộ lên mặt Nam, trong khi cánh Hải Kích 
trên HQ-5 được đổ bộ lên mặt Tây Tây Nam đảo Quang Hòa. Tới 7 
giờ 42 sáng, vì gió thổi quá mạnh khiến hai bè cao su chở toán Hải 
Kích bị dạt ra ngoài khơi nên HQ-5 phải thả xuồng máy để phụ giúp 
kéo tới điểm đổ bộ. Cũng trong lúc này, Trung Cộng cũng cho đổ 
thêm quân từ 2 tàu võ trang lên mặt Bắc đảo. 
  
Tuy gặp khá nhiều khó khăn vì gió mạnh và sóng lớn sát bờ, cuối 
cùng toán Hải Kích cũng đổ bộ lên được mặt Tây Tây Nam đảo 
Quang Hòa vào lúc 7 giờ 45 sáng. Sau khi hoàn tất nhiệm vụ đổ quân, 
hai chiến hạm HQ-5 và HQ-4 thuộc phân đội Nam di chuyển trong 
vùng từ Nam Đông Nam tới Tây Tây Nam của đảo Quang Hòa, có 
lúc vào sát bờ chỉ cách chừng 1 hải lý để trợ chiến cho lực lượng đổ 
bộ. 
  
Lực Lượng đổ bộ gồm những thành phần được huấn luyện tinh thục, 
thiện chiến nhất của HQVN. Lúc đầu, toán Biệt Hải do HQ Trung Úy 
Nguyễn Minh Cảnh (khóa 20 SQHQ Nha Trang) trách nhiệm, sau 
chuyển sang HQ Trung úy Nguyễn-Văn-Đơn chỉ huy, gồm những 
quân nhân “người nhái” thuộc Sở Phòng Vệ Duyên Hải. Toán Hải 
Kích chuyên về phục kích và đánh bộ do HQ Đại Úy Trần Cao Sạn 
(khóa 16 SQHQ Nha Trang?) chỉ huy. Ngay từ khi vừa đặt chân lên 
bờ đảo, cả hai toán bị quân Trung Cộng trên đảo đông hơn đàn áp. 
Địch quân trang bị vũ khí nặng dàn hàng ngang ngăn cản và uy hiếp, 
một số lớn khác ẩn núp trong các giao thông hào và công sự phòng 
thủ kiên cố để yểm trợ khiến lực lượng đổ bộ không thể nào tiến sâu 
vào trung tâm đảo. Tình hình lúc bấy giờ rất nguy cấp và thật bất lợi 
cho lực lượng VNCH, nhưng vì tuân hành thượng lệnh quyết tâm bảo 
vệ lãnh thổ nên vào khoảng 9 giờ sáng, SQ/CHCT ra lệnh cho toán 
Hải Kích vượt lên trước, di chuyển về mặt Tây Nam đảo. Thấy quyết 
tâm chiếm lại đảo của các chiến sĩ Việt Nam, quân Trung Cộng nấp 
trong các công sự phòng thủ nổ súng thượng liên vào toán Hải Kích 



khiến 1 sĩ quan là Trung Úy Lê Văn Đơn và 1 đoàn viên tên Long bị 
tử thương và 2 đoàn viên khác bị thương. Toán Hải Kích lập tức dùng 
hỏa lực cơ hữu gồm súng phóng lựu M.79 và súng cá nhân M.16 bắn 
trả. Còn toán Biệt Hải tuy cũng bị lính Trung Cộng đông hơn uy hiếp 
nhưng hoàn toàn vô sự. Lúc 10 giờ sáng, soái hạm HQ-5 ở vị trí cách 
đảo Quang Hòa 5000 yards (khoảng 3 hải lý) về hướng Tây Nam 
(245 độ). 
  
Vào khoảng 9 giờ 30 sáng, trước tình hình bất lợi và áp lực địch quá 
mạnh có thể đưa tới nguy cơ toàn thể lực lượng đổ bộ bị địch quân 
đông hơn tiêu diệt hết, Chỉ-huy-trưởng Phân-đội 1 (gồm HQ-5 và 
HQ-4) quyết-định rút tất cả hai toán Hải Kích và Biệt Hải kịp thời về 
chiến hạm,[17] với sự đồng-ý của SQ/CHCT. Lực lượng đổ bộ về tới 
chiến hạm an toàn, không bị thêm một thiệt hại nào, mang theo được 
cả xác sĩ quan tử-thương. Hai đoàn viên bị thương được di tản qua 
HQ-4. 
  
Trước những biến chuyển kém thuận lợi, SQ/CHCT ban hành chỉ thị 
mới. Trong khoảng thời gian từ 10 giờ 17 sáng cho tới 10 giờ 24 
sáng, các chiến hạm Việt Nam vận chuyển chiến thuật để thiết lập 
một hình vòng cung ở phía Tây đảo Quang Hòa. Phân đội Bắc gồm 
hai chiến hạm HQ-16 và HQ-10 di chuyển về phía Tây Tây Bắc đảo 
trong khi phân đội Nam gồm hai chiến hạm HQ-5 và HQ-4 di chuyển 
từ Tây Nam tới vị trí phía Tây Đảo. Khi thấy các chiến hạm Việt 
Nam khai triển đội hình mới, bốn chiếc tàu Trung Cộng lập tức bám 
theo, một đối một. Theo phúc trình hậu hành quân của soái hạm HQ-
5, tình hình lúc đó đã hết sức căng thẳng. Chiến hạm đôi bên có lúc 
chỉ cách nhau 300 hay 400 yards[18] đều ở trong tình trạng nhiệm sở 
tác chiến toàn diện với các nhân viên ngồi trong các ụ súng. Các khẩu 
hải pháo chĩa thẳng vào tàu TC trong tư thế sẵn sàng tác xạ tiêu diệt 
địch. 
  
Lúc đó, vị trí các chiến hạm đều nằm về hướng Tây và Tây Tây Bắc 
của đảo Quang Hòa. Hải đội VNCH bao vây phía ngoài, cách đảo 
khoảng 4-5 hải lý, các tàu Trung Cộng nằm hơi chếch về phía bên 
trong, cách đảo chừng 3-4 hải lý. Vị thế tác chiến của các chiến hạm 
Việt Nam thiết lập thành hình vòng cung phía bên ngoài, thứ tự từ 
Bắc xuống Nam được ghi nhận như sau: 
– HQ-16 chiếm vị trí cực Bắc của đội hình, sau đó là HQ-10. 
– Kế tiếp là HQ-4 và HQ-5 ở vị trí cực Nam. 
  



Các chiến hạm Trung Cộng cũng ở vị thế nghênh cản một chọi một 
như sau: 
– Kronstadt 274 đối đầu HQ-5. 
– Kronstadt 271 đối đầu HQ-4. 
– MSF[19] 396 đối đầu HQ-10. 
– MSF 389 đối đầu HQ-16. 
  

 
  

 
Hình-ảnh Kronstadt 274 và 271 của Trung-Cộng, 

chụp từ Khu-Trục-Hạm Trần-Khánh-Dư HQ-4 
(khoảng cách chừng 400 – 450m, ngoài khơi đảo 



Duy-Mộng) ngay trước trận hải-chiến một giờ. 
Lưu-ý các Chiến-hạm Trung-Cộng đều chĩa tất cả 

hải-pháo nhắm thẳng vào một mình HQ-4. Tàu 
274 “abroad side” trong khi súng sân sau chiếc 

271  sẵn-sàng nhả đạn. **- nguồn 
haichienhoangsa.freetzi.com 

  
Trên soái hạm HQ-5, SQ/CHCT chỉ định mục tiêu cho từng chiến 
hạm, đó là những tàu địch đối đầu. Lệnh tác xạ đồng loạt vào các 
chiến hạm địch được ban hành từ soái hạm HQ-5 vào lúc 10 giờ 22 
phút sáng. Trận hải chiến tại Hoàng Sa khởi đầu. 
  
Ngay sau khi nhận được lệnh tác xạ chuyển đi từ soái hạm HQ-5, các 
chiến hạm VNCH đồng loạt khai hỏa vào mục tiêu được chỉ định là 
các chiến hạm địch đối đầu. Các khẩu đại bác 40 ly và 20 ly tác xạ rất 
chính xác và hiệu quả vì có nhịp bắn nhanh và mục tiêu lớn lại nằm 
trong tầm tác xạ hữu hiệu. Các khẩu đại bác 76 ly trên Khu Trục Hạm 
Trần Khánh Dư tác xạ cũng rất chính xác nhưng nhịp bắn không được 
nhanh vì hệ thống radar kiểm xạ viễn khiển bị hỏng từ lâu. Những 
dàn đại pháo 127 ly trên các Tuần Dương Hạm Trần Bình Trọng và 
Lý Thường Kiệt có nhịp bắn chậm hơn trong lúc các chiến hạm đôi 
bên vận chuyển với vận tốc cao nên rất khó nhắm vào mục tiêu. 
Riêng Hộ Tống Hạm Nhật Tảo HQ-10 vì chỉ còn một máy chánh nên 
xoay trở rất khó khăn và chậm chạp, dàn radar bất khiển dụng, tình 
trạng kỹ thuật không được khả quan nên lâm vào tình thế rất bất lợi. 
  
Với chiến thuật “tốc chiến, tốc thắng”, các chiến hạm VNCH chiếm 
được thượng phong vì bắn trước với cỡ súng lớn hơn. Các tàu Trung 
Cộng bị thiệt hại nhiều trong những phút đầu tiên này nhưng cũng 
chống trả mãnh liệt. 
  
Trên Tuần Dương Hạm Lý Thường Kiệt HQ-16 thuộc phân đội Bắc, 
lệnh tác xạ của Hạm Trưởng, HQ Trung Tá Lê Văn Thự, được đáp 
ứng ngay bằng quả đạn đầu tiên của khẩu đại pháo 127 ly do Trung 
Úy Ðoàn Viết Ất làm trưởng khẩu. Sau đó, các khẩu đại bác 40 ly và 
20 ly từ trước mũi đến sau lái thi nhau bắn vào tàu địch. Giống như 
như HQ-5, vũ khí chính của Tuần Dương Hạm Lý Thường Kiệt là 
khẩu đại pháo 127 ly (5 inch) đặt tại sân trước. Cũng ở sân trước, 
đàng sau của khẩu đại pháo là dàn đại bác 40 ly đôi (2 nòng) nằm một 
tầng cao hơn ngay dưới đài chỉ huy. Hai bên hông đài chỉ huy là các 
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khẩu đại bác 20 ly đôi (2 nòng). Tại sân sau có các khẩu đại bác 40 ly 
đơn, một bên tả hạm, một bên hữu hạm. 
  

 
Vị trí Khu Trục Hạm Trần-Khánh-Dư HQ-4 giữa 

vòng vây 3 tàu Trung-Cộng – – nguồn 
haichienhoangsa.freetzi.com 

  
Hộ Tống Hạm Nhật Tảo HQ-10 là một thành phần của phân đội Bắc 
dưới quyền điều động của HQ-16. Trong lúc hải chiến, HQ-10 nằm 
chếch về hướng Nam, cách HQ-16 chừng 1 hải lý. Vì là một tàu loại 
rà mìn được biến cải nên là chiến hạm chậm và nhỏ nhất trong số các 
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đơn vị VNCH tham chiến. Ngoài ra, ngay từ khi gia nhập Hải Đội 
Hoàng Sa, tình trạng kỹ thuật của HQ-10 đã không được khả quan vì 
chỉ còn một máy chánh, radar lại bị hư. Trước đây, trên đường đi từ 
Đà Nẵng ra Hoàng Sa vào ngày 18/1, soái hạm HQ-5 đã phải rời đội 
hình, bỏ HQ-10 lại phía sau vì chạy quá chậm. Tuy cần đi trước cho 
kịp giờ hẹn với các chiến hạm bạn tại Hoàng Sa, HQ-5 vẫn dùng 
radar của mình để hướng dẫn HQ-10 hải hành trong đêm. Vũ khí 
chính của HQ-10 là khẩu trọng pháo 76.2 ly đặt tại sân trước, 2 đại 
bác 40 ly đơn tại sân giữa và 4 đại bác 20 ly đặt hai bên hông đài chỉ 
huy và sân sau. 
  
Theo kế hoạch lúc ban đầu, phân đội Bắc có nhiệm vụ yểm trợ hải 
pháo để phân đội Nam đổ quân chiếm đảo Quang Hòa. Nhưng sau khi 
cuộc đổ bộ bất thành vì quân Trung Cộng trên đảo quá đông và tàu 
yểm trợ của chúng cũng rất nhiều – tổng cộng 11 chiếc đủ loại – nên 
sau khi thảo luận kỹ càng, lực lượng VNCH quyết định tiêu diệt các 
chiến hạm địch trước. Đây là một quyết định rất sáng suốt vì nếu phá 
được đoàn tàu yểm trợ, địch quân trên đảo sẽ bị cô lập và sẽ bị đánh 
tan dễ dàng. Do đó, HQ-10 cũng được chỉ định một mục tiêu tác xạ, 
đó là chiếc tàu Trung Cộng mang số 396. Theo lời tường thuật của 
các nhân chứng, chỉ trong vòng 5 phút đầu, các khẩu hải pháo trên 
HQ-10 đã bắn tê liệt chiến hạm địch, phòng lái và hầm máy bị cháy 
khiến chiếc tàu này không còn điều khiển được nữa, cứ chạy vòng 
vòng làm mồi cho hỏa lực chính xác của HQ-10. Tuy nhiên, vì chỉ 
còn một máy, xoay trở rất khó khăn nên HQ-10 cũng bị trúng nhiều 
đạn địch. Hạm Trưởng, HQ Thiếu Tá Ngụy Văn Thà bị tử trận, Hạm 
Phó là HQ Đại Úy Nguyễn Thành Trí bị thương nặng. Sau khi bắn hạ 
tàu địch, cuối cùng Hộ Tống Hạm Nhựt Tảo cũng bị hy-sinh. Một số 
nhân viên xuống được bè đào thoát mang theo vị Hạm Phó, nhưng 
chẳng bao lâu, Đại Úy Trí cũng đền nợ nước vì bị mất máu quá nhiều. 
  



 
Hình trưng-bày tại Bảo-Tàng-Viện Hải Quân 

Trung Cộng (Qingdao Navy Museum) về Tảo-Lôi-
Hạm T-389 chìm tại bìa đảo Quang-Hoà.- nguồn 

haichienhoangsa.freetzi.com 
  
Trong số các tàu VNCH tham chiến, có lẽ chỉ Khu Trục Hạm Trần 
Khánh Dư HQ-4 mới xứng đáng mang danh “chiến hạm”. Trong khi 
các “chiến hạm” khác tuy được gọi là Tuần Dương Hạm hay Hộ Tống 
Hạm, nhưng thật ra chỉ là loại tuần duyên (Coast Guard) hay tàu rà 
mìn của Hoa Kỳ. HQ-4 nguyên là một Khu Trục Hộ Tống Hạm được 
trang bị radar phòng không tối tân (DER – Destroyer Escort Radar). 
Vũ khí chính là hai dàn đại pháo 76.2 ly có radar kiểm xạ (radar 
control) với khả năng tự dò tìm góc độ và tầm xa để “khóa chặt” (lock 
on) mục tiêu. Đó là nói về loại DER nguyên thủy của Hải Quân Hoa 
Kỳ, nhưng khi chuyển giao cho Hải Quân Việt Nam, những trang bị 
tối tân đều đã bị tháo gỡ hay không còn sử dụng được nữa vì thiếu 
bảo trì hoặc cơ phận thay thế. Tuy hai khẩu đại pháo 76.2 ly, một tại 
sân trước và một tại sân sau vẫn còn, nhưng hệ thống kiểm xạ đã bất 

http://haichienhoangsa.freetzi.com/


khiển dụng nên các vũ khí chính mất đi rất nhiều hiệu quả. Nếu các 
khẩu súng 76.2 ly còn chính xác và bắn nhanh như khi được đài kiểm 
xạ điều khiển giống như trong hải quân Hoa Kỳ, HQ-4 dưới sự chỉ 
huy đầy kinh nghiệm của Hạm Trưởng Vũ Hữu San đã bắn hạ dễ 
dàng các chiến hạm Trung Cộng. Nhưng rất tiếc, vào thời điểm năm 
1974 khi Hoa Kỳ đã phủi tay và cuộc chiến tại Việt Nam gần tàn, khả 
năng tác chiến của HQ-4 đã giảm sút nhiều mặc dù thủy thủ đoàn rất 
thiện chiến. Một điểm khá bất lợi nữa là HQ-4 ngoài hai khẩu 76.2 ly, 
không có đại bác 40 ly bắn nhanh. Trong một trận hải chiến khi mục 
tiêu chỉ cách trên dưới một hải lý, một dàn 40 ly bắn nhanh sẽ có lợi 
thế hơn một khẩu 76.2 ly bắn chậm. 
  
Nhưng dù với những bất lợi nói trên, dưới quyền chỉ huy sáng suốt, 
kinh nghiệm của Hạm Trưởng Vũ Hữu San cùng sự quả cảm, gan dạ 
của thủy thủ đoàn, HQ-4 đã xứng đáng mang danh Khu Trục Hạm. 
Ngay sau khi nhận được lệnh tác xạ vào tàu địch, hai khẩu đại bác 
76.2 ly đã chuẩn-bị từ lâu, khai hỏa chính xác trúng ngay tàu địch lúc 
đó nằm trong khoảng cách 1,600 yards. Chỉ trong vòng vài phút đầu, 
chiếc Kronstadt 271 là soái hạm của hải đội Trung Cộng đã bị bắn 
cháy không còn khả năng tác chiến. Có nguồn tin nói rằng chiếc tàu 
này sau đó phát nổ và đã bị chìm. Nhưng cũng như những chiến hạm 
đồng đội khác, HQ-4 là một mục tiêu khá lớn cho tàu địch nên cũng 
bị trúng nhiều vết đạn. Tuy-nhiên các máy móc chính, nhất là hệ 
thống truyền tin vẫn trong tình trạng khiển dụng tốt. Đặc biệt, Trung 
Tá San cho biết vì HQ-4 là một chiến hạm khá lớn có nhiều tầng nên 
được trang bị một hệ thống quạt hút khổng lồ để các tầng bên dưới 
bớt nóng. Khi tác chiến, một viên đạn địch khi phát nổ đã thổi bay hệ 
thống quạt hút khổng lồ này. Tuy nhiên, những thiệt hại của HQ-4 
được coi là nhẹ so với các chiến hạm bạn khác và vẫn còn khả năng 
tác chiến. 
  
Trên soái hạm HQ-5, khi lệnh tác chiến được ban hành, các ổ súng nổ 
giòn giã hướng về tàu địch. Trong lúc tác chiến, Hạm Trưởng, HQ 
Trung Tá Phạm Trọng Quỳnh, lo việc vận chuyển chiến hạm để vào 
vị trí tác xạ hữu hiệu nhất cũng như để tránh các vùng san hô, đá 
ngầm nguy hiểm trong khi Hạm Phó và Sĩ Quan Hải Pháo lo việc chỉ 
huy tác chiến. Mục tiêu của HQ-5 là chiếc Kronstadt mang số 274 
mặc dầu chống trả mãnh liệt nhưng bị hư hại nặng vì trúng nhiều đạn 
40 ly và 20 ly nên bị loại ra khỏi vòng chiến. Để dễ bề lẩn tránh, tàu 
địch phun ra một màn khói ngụy trang khiến HQ-5 khó nhận biết 
chính xác mục tiêu. Tuy nhiên, bị trúng đạn quá nặng, chiếc 
Kronstadt này bắt buộc phải ủi vô bờ san hô phía Nam đảo Quang 



Hòa để tránh bị chìm. Tuy đã loại được đối thủ, nhưng tình trạng tác 
chiến của HQ-5 cũng không mấy khả quan. Tới khoảng 10 giờ 50 
sáng tức là vào phút thứ 25 của trận chiến, tất cả các ổ súng lớn trên 
chiến hạm đều bị trở ngại tác xạ không bắn được, ngoại trừ khẩu đại 
bác 40 ly bên tả hạm do Thượng Sĩ Tài làm trưởng khẩu. Như vậy, 
nguyên hông phải của chiến hạm không còn trọng pháo để bảo vệ. 
Nguy hiểm hơn nữa, các chiến hạm còn lại của Trung Cộng tập trung 
lực lượng nhắm vào HQ-5 như để trả thù cho đồng bọn. Tuy bị bao 
vây và bắt đầu bị trúng nhiều đạn địch, khẩu đại bác 40 ly độc nhất 
còn lại phản pháo ác liệt khiến địch phải chùn lại. Trung Tá San cho 
biết cũng trong lúc đó, các chiến hạm VNCH quan sát thấy có bốn 
lượng sóng lớn trắng xóa đang tiến tới từ hướng Đông Bắc với vận 
tốc rất nhanh và có tin các phi tiễn đĩnh loại Komar của địch đang 
trên đường đến tiếp viện. Trước tình thế bất lợi, vả lại các chiến hạm 
chính của địch tham chiến cũng đã bị hư hại, Đại Tá Hà Văn Ngạc, 
SQ/CHCT đã ra lệnh cho các chiến hạm VNCH rời vùng giao tranh 
để bảo toàn lực lượng. 
  



 
Liệp-Tiềm-Đĩnh K-274 được một chiếc Trục-Vớt-

Hạm kèm hông đưa về bến.- nguồn 
haichienhoangsa.freetzi.com 

  
Khi rời khỏi vùng giao tranh vào khoảng 11 giờ sáng ngày 19/1, hải 
đội VNCH cũng chia làm hai cánh. HQ-16 vì hoạt động ở khu phía 
Bắc và đã bị thiệt hại khá nặng có nguy cơ bị chìm nên đã đổi đường 
ngược lên phía Bắc, hướng về đảo Hoàng Sa rồi sau đó di chuyển về 
hướng Tây nhắm về Đà Nẵng. Trong khi đó phân đội Nam gồm HQ-4 
và HQ-5 hải hành về hướng Đông Nam. Phía Trung Cộng cũng 
không còn sức để đuổi theo vì tất cả các chiến hạm tham chiến đều đã 

http://haichienhoangsa.freetzi.com/


bị chìm hay lên cạn. Theo Hải Ðội Trưởng Hà Văn Ngạc sau này cho 
biết, phân đội Nam đi về hướng Ðông Nam để có thể đến căn cứ Hải 
Quân Subic Bay yêu cầu Hoa Kỳ sửa chữa nếu cần. 
  

 
Sau hải-chiến, HQ-4 tiếp-tục hành-quân, yểm trợ 
hải-pháo phía Nam Vùng 1CT. 2 tuần-lễ sau, HQ-

4 trở về Quân-Cảng Sài-Gòn.- nguồn 
haichienhoangsa.freetzi.com 

  
Khoảng ba tiếng đồng hồ sau, vào lúc 2 giờ 15 phút, phân đội Nam 
gồm HQ-4 và HQ-5 nhận được lệnh của Ðề Ðốc Trần Văn Chơn, Tư 
Lệnh HQVNCH lúc đó có mặt tại Ðà Nẵng, quay trở lại cố thủ tại 
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Hoàng Sa. Các chiến hạm liền đổi đường về hướng Tây Bắc trở lại 
vùng đã xảy ra trận hải chiến hồi sáng. khi đã gần tới Hoàng Sa, vào 
lúc 5 giờ 20 chiều, lệnh cố thủ được hủy bỏ, phân đội Nam được lệnh 
trở về Đà Nẵng. Về lệnh “cố thủ” này, Trung Tá Vũ Hữu San, Hạm 
Trưởng Khu Trục Hạm Trần Khánh Dư HQ-4 đã viết trong bài nói 
chuyện kỷ niệm 24 năm trận hải chiến Hoàng Sa, đọc tại San José vào 
ngày 17 tháng 1 năm 1998 nguyên văn như sau: 
“Sau Hoàng Sa 24 năm, chúng tôi còn sống và vẫn đi tìm trong mấy 
chục triệu sách thư viện nhưng cho đến nay, đã không thể nào tìm 
thấy được cái lý tưởng nào cao xa hơn được biểu lộ qua hình ảnh Khu 
Trục Hạm Trần Khánh Dư HQ-4 và Tuần Dương Hạm Trần Bình 
Trọng HQ-5 tuân hành quân lệnh chuẩn bị lên cạn phơi xác mình. 
Quân lịnh như núi! Lịnh này đúng hay sai cũng là lệnh! Đến chiều 
tối, lệnh hải hành rời bỏ Hoàng Sa mới được ban ra và chúng tôi các 
chiến hạm mang đầy vết thương vẫn còn đang rỉ máu, được về Đà 
Nẵng để lo mai táng cho các bạn đã hy sinh, đưa đồng đội bị thương 
vào quân y viện và sửa chữa chiến hạm . . .”. 
  
Những lời nói hào hùng đầy khí tiết của Trung Tá San tưởng đã diễn 
tả quá đủ tinh thần chiến đấu bảo vệ lãnh thổ, vì nước quên mình của 
các chiến sĩ HQ/VNCH. 
  
  
January 17. 2018 
Vũ Hữu San & Trần Đỗ Cẩm 
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