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QUỐC PHÒNG - AN NINH TT - DÂN CHỦ PL 
(04-05-2013) 
 

Mang hơi ấm đất liền đến Trường Sa 
  

Sau hành trình 670 hải lý, 10 ngày (16/4/2013 đến 25/4/2013) trên vùng biển phía Nam 
của Tổ quốc, Tàu HQ 960 thuộc Hải đội 5, Lữ đoàn 125 đã đưa đoàn công tác của Uỷ ban Mặt 
trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh (gồm các vị là uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, 
nhân sĩ, trí thức; chức sắc các tôn giáo, lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các quận, huyện; anh 
chị em văn nghệ sĩ thuộc Đội văn nghệ xung kích của Sở Văn hoá Thể thao Du lịch thành phố, 
phóng viên các Báo Đài thành phố) đến thăm tặng quà quân và dân trên các đảo: Trường Sa lớn, 
Đá Lát, Đá Tây, Trường Sa Đông, Đá Đông, Phan Vinh, Tốc Tan, An Bang và 02 nhà dàn DK1/9, 
DK1/21. 

Thời tiết trong quá trình đoàn đi được thiên nhiên ưu đãi nên tất cả đại biểu đều lên được 
các đảo, kể cả nhà dàn mặc dù thành phần trong đoàn có cả những đại biểu tuổi đã ngoài 70. 
Chuyến đi đã kết thúc tốt đẹp, kết quả có thể gọi là ngoài mong đợi, thấm đượm tình quân dân, 
hậu phương và tiền tuyến. Chuyến đi đã để lại trong mỗi đại biểu nói chung và bản thân tôi nhiều 
cảm xúc, ấn tượng sâu sắc đó là: lòng dũng cảm, bản lĩnh, ý chí quyết tâm và sẵn sàng hy sinh 
của cán bộ chiến sĩ trên các đảo, nhà dàn để bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng 
của Tổ quốc; đó là: lòng tin vững chắc, cảm thông chia sẽ, động viên, tấm lòng của hậu phương 
đối với tiền tuyến. 

Đoàn đã đi qua 04 đảo nổi, 04 đảo chìm và 02 nhà dàn, mặc dù điều kiện sống và sinh 
hoạt ở mỗi nơi có khác nhau, đại biểu trong đoàn đã tận mắt chứng kiến những khó khăn về vật 
chất và tinh thần của bộ đội Trường Sa, những người lính xa đất liền. Nhưng những khó khăn đó 
không thể nào đánh gục ý chí của các anh, các anh đã tận dụng từng khoảnh đất nhỏ trên đảo, 
từng diện tích nhỏ trên nhà dàn, để tăng gia trồng rau xanh, chăn nuôi heo, gà, vịt, chó; câu, đánh 
bắt cá để cải thiện đời sống cán bộ chiến sỹ. Các anh đã phải gác lại hạnh phúc gia đình, tình yêu 
thương của bố mẹ, vợ con, anh em, bạn bè, của đất liền để đến với biển đảo, nhà dàn để thực 
hiện nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc. 

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền biển, đảo quê hương; cán bộ chiến 
sĩ trên các đảo, nhà dàn còn là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân, bảo vệ ngư dân an tâm bám 
biển, làm tốt công tác dân vận giúp dân như: là nơi trú bão, hỗ trợ dầu, sửa chữa tàu đánh bắt cá, 
khám chữa bệnh cho ngư dân.  Mặc dù xa đất liền, nhưng các phong trào các cuộc vận động từ 
đất liền luôn có mặt các anh như: Tích cực tham gia đóng góp các loại quỹ Vì người nghèo, Đền 
ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội v.v... tham gia tích cực cuộc vận động học tập làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng đơn vị “Mạnh về phòng thủ, Tốt về đời sống, Đẹp về cảnh 
quan” ... 

Với điều kiện, hoàn cảnh khó khăn, nhiệm vụ cao cả nơi đầu sóng, ngọn gió nhưng mỗi 
cán bộ chiến sĩ trên các đảo, nhà dàn luôn vững tay súng. Qua báo cáo với đoàn, chỉ huy trưởng 
các đảo, nhà dàn luôn khẳng định một điều đó là cán bộ chiến sỹ sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ 
quyền biển đảo quê hương; hoặc như lời phát biểu của Thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh – Chính trị 
viên nhà dàn DK1 cho biết: “ nhà dàn chao đảo, nhưng lòng cán bộ chiến sỹ nhà dàn không bao 
giờ chao đảo”. Đó như là một lời tuyên thệ của tiền tuyến với hậu phương mà mỗi đại biểu trong 
đoàn đều cảm nhận được. 

Đến với các đảo, nhà dàn, từng đại biểu đã mang đến cho cán bộ chiến sĩ tình cảm sâu 
đậm, sắc son của hậu phương: không khỏi bùi ngùi và bật khóc khi nghe, thấy được sự khó khăn, 
thiếu thốn và cao hơn đó là sự hy sinh, ý chí quyết tâm của các anh; đặc biệt tại lễ tưởng niệm 
các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh khi 02 nhà dàn bị sập đỗ do bão, đã cướp đi mạng sống của 05 
cán bộ, chiến sỹ; khi nghe bài diễn văn tưởng niệm, thả hoa tưởng nhớ các anh trên biển, tôi bắt 
gặp các anh hải quân trên Tàu HQ 960 chia sẽ từng điếu thuốc, có anh cho biết đã gửi ít thuốc ký 
ninh v.v... để làm ấm lòng các anh;  từng đại biểu đã không cầm được nước mắt xót thương cho 
sự hy sinh cao cả ấy, cùng nguyện cầu cho linh hồn các anh được an vui nơi chín suối. 

Chính vì lẽ đó, Sơ Bề trên Trần Thị Giồng phát biểu trong nghẹn ngào khi thăm DK1/9 
thể hiện qua 02 từ “Thương quá”, ca sĩ Ngọc Khánh (đã 04 lần đến với Trường Sa) đã ôm chầm 
từng chiến sĩ trên nhà dàn DK1/9 như để san sẽ hơi ấm từ đất liền với các anh, tại đảo Phan Vinh 
các cô chú đại biểu lớn tuổi cũng đã hội ý chớp nhoáng để phục vụ các anh bài Bạch Đằng Giang. 
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Chính vì sự hy sinh, quyết tâm của các anh đã gầy dựng nên trong lòng mỗi  đại biểu một 
niềm tin vững chắc đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, là 
động lực giúp các đại biểu đạp sóng biển đến với đảo và nhà dàn, có đại biểu cao tuổi nhưng 
trước sự hy sinh của các anh đã phải kính cẩn nghiêng mình cúi chào. Chính sự hy sinh nay đã 
thôi thúc lòng yêu nước, hun đúc thêm lòng tự hào dân tộc về truyền thống đấu tranh chống ngoại 
xâm: đến với đảo Đá Đông, đại biểu Trần Quốc Thuận (nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc 
hội) đã nhớ về chiến thắng Đống Đa lịch sử, ngẫu hứng với bài thơ: “Đá Đông - Đống Đa”, phải 
chăng đó là một niềm tin tất thắng nếu giặc ngoại xâm đến đảo Đá Đông cũng sẽ nếm mùi như 
thất bại Đống Đa. 

Như lời đồng chí Dương Quan Hà (Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố), Trưởng 
đoàn phát biểu: “so với sự hy sinh của các anh thì sự đầu tư chăm lo của Bộ Quốc phòng, Quân 
chủng Hải quân cũng chưa đủ bù đắp, sự đóng góp hướng về Trường Sa của nhân dân cả nước 
trong đó có thành phố Hồ Chí Minh còn quá nhỏ bé, nhưng các anh hãy yên tâm cầm chắc tay 
súng nơi biên cương, sau lưng các anh còn có nhân dân cả nước trong đó có thành phố Hồ Chí 
Minh, sẽ là hậu phương vững chắc cho tiền tuyến ”. 

Mỗi lần chia tay các anh đến với địa điểm khác từng thành viên trong đoàn không khỏi 
quyến luyến muốn ở lại với các anh thêm chút nữa, muốn giữ thêm hơi ấm đất liền cho các anh 
thêm chút nữa qua những bài hát tập thể, trò chơi tập thể mà cả cán bộ chiến sỹ cùng anh chị em 
văn nghệ sỹ và đại biểu trong đoàn cùng tham gia. Những cái vẫy tay chào tạm biệt nhưng luôn 
chưa đựng một niềm nuối tiếc từ phía cán bộ chiến sĩ và cả đoàn đại biểu. 

Chia tay Trường Sa về với đất liền, trong lòng các đại biểu luôn mong có ngày trở lại thăm 
các anh, mỗi đại biểu trong chuyến đi đều mang về một nỗi niềm từ Trường Sa, nhưng tôi cho 
rằng: dù ở cương vị nào mỗi đại biểu cũng sẽ có những hành động thiết thực hướng về Trường 
Sa thân yêu vì chúng ta đều là con cháu rồng tiên, cùng chung Tổ quốc Việt Nam, có chung một 
tình yêu đối với Trường Sa, để rút ngắn khoảng cách từ Trường Sa đến đất liền, để hơi ấm đất 
liền luôn bên cạnh Trường Sa. 
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