
            Sự thật về sự hy sinh cao qúy của Hạm Trưởng Ngụy Văn Thà 
                                                                                                                        Thềm Sơn Hà                

               Hy sinh trong trận chiến lịch sử để bảo vệ bờ cõi bao giờ cũng được ngưỡng mộ và trân trọng, 
cho dù hy sinh trong bất cứ trường hợp nào cũng vẫn được sử sách ngàn đời lưu truyền hậu thế.  
Là Hạm trưởng, chỉ huy chiến hạm, cái chết của cố HQ Trung Tá Ngụy văn Thà trong khi đối đầu với  
địch quân bao giờ 
cũng được nhắc nhở 
trên hết, hình ảnh 
của ông lúc nào 
cũng đi đôi với các 
bài viết, biểu ngữ ca 
ngợi trận chiến 
Hoàng Sa.  
Tuy nhiên khi viết 
về trường hợp hy 
sinh của ông, giống 
các bài viết khác về 
trận hải chiến 
Hoàng Sa cũng 
không đồng nhất, đã 
có hai viện dẫn khác 
biệt nhau: 
          
1.- Ông bị thương nặng, không muốn đào thoát, ở lại chết theo tàu.  
- Đặc san Lướt Sóng “Số đặc biệt chiến thắng Hoàng Sa” do Phòng Tâm Lý Chiến Khối Chiến Tranh 
Chánh  BTL/HQ phát hành năm 1974, trong bài “Ngụy Văn Thà Liệt Sĩ Hoàng Sa’ (trang 46,) tác giả 
Nguyễn thành Đông  viết như sau:  

 



- Phó Đề Đốc Hồ văn Kỳ Thoại trả lời khi được MC Nguyễn ngọc Ngạn phỏng vấn trong Paris By Night 
‘Huế-Sài Gòn-Hà Nội’ phát hành ngày 12 tháng 1-2008: “ … vị Hạm Trưởng cũng bị thương nặng và sau 
đó cũng hy sinh theo chiến hạm …..”  
- HQ Đại Tá Hà văn Ngạc ** chỉ huy trưởng hành quân tại mặt trận: “Riêng trên Hộ tống hạm HQ 10, 
theo các nhân-viên đã đào-thoát về được đất liền, thì vị Hạm-trưởng và Hạm-phó đều bị thương-nặng, 
nhưng Hạm-trưởng đã từ-chối di-tản và quyết ở lại tuẫn-tiết cùng chiến-hạm của mình theo truyền-thống 
của một sĩ-quan hải-quân và một nhà hàng-hải. Hạm-phó được nhân-viên dìu đào-thoát được nhưng đã 
phải bỏ mình trên mặt biển.” [1]  
  
2.- Ông tử trận trên đài chỉ huy.  
  
a.- Nhân chứng trên HQ 10:   
Thiết nghĩ về các diễn tiến trên HQ 10 có lẽ không ai biết rõ sự thực bằng các chiến sĩ HQ 10 đào thoát 
trên các bè, may mắn đã sống sót khi được thương thuyền Hòa Lan vớt lên, trong đó có các sĩ quan và 
đoàn viên:  
- HQ Trung Úy Nguyễn đông Mai: “tôi gặp nhân viên dìu Hạm Phó Trí tựa lung vào thành khẩu 42. Hạm 
Phó Trí ra lịnh đào thoát gấp….” [1 ] 
- HQ Trung Úy Hà đăng Ngân: “HQ10 bị trúng trái đạn đầu tiên ngay trên đài chỉ huy, Hạm trưởng cùng 
các sĩ quan và thủy thủ có nhiệm sở tác chiến trên đài chỉ huy chết hết, trừ Hạm phó bị thương nặng, bò 
xuống được sàn tàu.” [2]  
- HQ Thiếu Úy Phạm Thế Hùng: “Sáng ngày 19-01-1974 từ lúc nhận nhiệm sở tác chiến cho đến khi HQ 
10 trúng đạn, một số thủy thủ đoàn và hạm trưởng Ngụy Văn Thà tử nạn theo chiến hạm. Hạm phó bị 
thương và cũng ra đi sau khi cho lệnh đào thoát. [3]   
- HQ Chuẩn Úy Tất Ngưu: “Chính lúc này Thiếu Tá Hạm Trưởng Ngụy Văn Thà đã anh dũng hy sinh 
trên đài chỉ huy.” [2]  
- Hạ Sĩ/TP Vương văn Hà: “Trên đài chỉ huy Hạm Trưởng Ngụy văn Thà đã hy sinh…. Hạm Phó Nguyễn 
thành Trí bị thương nặng…….. Hạm Phó Trí mặt đầy máu đứng gần bè cấp cứu dõng dạc tuyên bố “Hạm 
Trưởng đã hy sinh, tôi thay mặt Hạm Trưởng tuyên bố ra lịnh đào thoát.” [1]  
- Thủy Thủ 1/CK Trần văn Hà: “Thiếu tá, hạm trưởng Ngụy Văn Thà tử trận ngay trên đài chỉ huy vì 
mảnh đạn cắt ngang cổ. Đại úy, hạm phó Nguyễn Thành Trí cũng bị thương nặng ở bụng, mặt và ngực." 
(báo Tuổi Trẻ ngày 6 tháng 1-2014)  
- Tài liệu của một chiến sĩ ẩn danh: “bị phản pháo trúng ngay đài chỉ huy: thiếu tá Thà Hạm trưởng gục 
chết liền, Đ/U Trí bị thương ở đầu, chân….” [2]  
  
b.- Nhân chứng trên các chiến hạm khác:  
- HQ Trung Tá Lê văn Thự, Hạm trưởng HQ 16: “Tiếp đến HQ 10 báo cáo Hạm trưởng bị thương. Tôi ra 
lệnh Hạm phó lên thay quyền chỉ huy.” [4]  
- HQ Trung Tá Vũ hữu San, Hạm trưởng HQ 4: “Hạm Trưởng  HQ Thiếu Tá Ngụy văn Thà bị tử trận, 
Hạm Phó là HQ Đại Úy Nguyễn thành Trí bị thương nặng.” [5]  
- HQ Trung Úy Trương văn Liêm trên HQ 5: “HQ10 báo cáo đài chỉ huy trúng đạn. Hạm Trưởng HQ 
Thiếu tá Ngụy văn Thà tử thương, bộ chỉ huy hoàn toàn tê liệt. Tàu bất khiển dụng. Hạm phó Đại úy 
Nguyễn thành Trí, bị thương nặng và ra lịnh đào thoát. HQ16 yểm trợ phía sau đã rời vòng chiến sau khi 
bị hai chiến hạm địch uy hiếp.” [2]  



- Thượng Sĩ GL Lữ công Bảy trên HQ 4 nghe qua máy truyền tin: “Trong bộ đàm tôi đã nghe thấy tiếng 
bạn tôi là trung sĩ nhất giám lộ Vương Thương báo cáo tàu đã bị trúng đạn, Hạm trưởng Thà đứt đầu, 
Hạm phó Trí bị thương nơi bụng. Sĩ quan, hạ sĩ quan và thủy thủ trên đài chỉ huy đều tử thương và bị 
thương.” [2]  
  
c.- Tài liệu từ phía Trung Cộng: hầu hết các bài viết có vẽ phóng đại, nhưng đều cho là HT Thà đã hy 
sinh: “tất cả thủy thủ chiếc 389 chiến đấu một cách anh dũng, ném từng quả lựu đạn, phóng tên lửa, qua 
chiếc HQ 10 gần sát đó, Hạm trưởng Ngụy văn Thà hy sinh trong trận chiến xáp lá cà này. 
Lúc bấy giờ, HQ 16 trở lại giao chiến với chiếc 389 để tiếp cứu chiếc HQ 10 đang cháy bừng bừng, Đại 
Úy Nguyễn (ám chỉ Hạm phó Nguyễn thành Trí) trên chiếc HQ 10 thay thế Thiếu Tá Thà đã hy sinh, dốc 
toàn lực định húc ngay phía sau chiếc 389, thì chiếc 396 đến kịp để cản trở chiếc HQ 16, yểm trợ cho 
chiếc 389 thoát hiểm.” [6]  
Và trong một bài viết khác: “Khi đó, tàu “Sóng Dữ” lao tới, bắn thọc đằng sau lưng biên đội của ta. Thế 
cục thay đổi trong nháy mắt, khiến cho tàu 389 bị quân địch tấn công từ hai phía bốc cháy nhiều chỗ …… 
Mặc dù đã trúng đạn đầy mình, nhưng tàu 389 vẫn ép sát tàu địch, các chiến sĩ trong tình thế nguy cấp đã 
ôm luôn cả bệ phóng rocket, xách luôn cả súng tiểu liên, tay cầm lựu đạn, đúng là một trận đánh dũng 
mãnh, đã xảy ra một trận “đấu lưỡi lê trên biển” hiếm thấy trong lịch sử các cuộc hải chiến, quả là một 
trận xáp mạn tàu khiếp vía kinh hồn! Thuyền trưởng tàu “Sóng Dữ”, thiếu tá họ Ngụy [Văn Thà] đã mất 
mạng trong trận chiến trần trụi bằng lưỡi lê trên biển này.” [7]  
  
d.- Các cấp chỉ huy trên bờ:  
- Phó Đề Đốc Hồ văn Kỳ Thoại,   
••• Trong “Lời Mở Đầu” cho quyển sách của ông, ĐĐ Thoại TL/V1DH là vị chỉ huy cao cấp nhất trong 
trận hải chiến đã ca ngợi sự can trường của một vài anh hùng, trong đó có Cố HQ Thiếu Tá Nguyễn 
Thành Trí:  
“… loạt hải pháo đầu tiên của chiến hạm Việt Nam gây sự phản pháo của chiến hạm Trung Cộng. thiếu tá 
Ngụy văn Thà, hạm trưởng hộ tống hạm Nhựt Tảo, bị trúng đạn và tử thương trên đài chỉ huy, Đại úy 
Nguyễn thành Trí, hạm phó, mặc dù bị thương nặng vẫn tiếp tục điều động các khẩu pháo, tiếp tục bắn 
vào chiến hạm Trung Cộng. Hộ tống hạm Nhựt Tảo bị trúng đạn quá nhiều chỗ, nước vào nhiều và chiến 
hạm bắt đầu chìm lần nên Đại Úy Trí ra lịnh “nhiệm sở đào thoát”.  
Trên chiếc bè cao su, đại úy Trí vẫn tiếp tục chỉ huy các đoàn viên trên các bè khác cứu vớt tối đa những 
người còn bơi trên mặt biển. Vì máu ra nhiều và kiệt sức đại úy Trí đã trút hơi thở cuối cùng trước sự xúc 
động của đoàn viên và được thủy táng”.  
••• “Về phần Hải Quân Việt Nam thì chiếc hộ tống hạm Nhựt Tảo bị trúng đạn ngay đài chỉ huy. Hạm 
Trưởng bị tử thương và chiến hạm đang bốc cháy.” [8] (theo ĐĐ Thoại thì đây là báo cáo từ Đại Tá 
Ngạc).  
••• Và trong cuộc phỏng vấn do Tuyết Mai thực hiện: “Hạm Trưởng HQ 10 là HQ Thiếu Tá Ngụy văn 
Thà bị tử thương, Hạm Phó Nguyễn thành Trí cùng 23 chiến sĩ đào thoát trên 5 bè.”   
(http://tinhomnay1.blogspot.com ngày  29 tháng 1-2014 và trên website của Hải Ngoại Phiếm Đàn)  
•••• Gần đây nhất trong cuốn sách ‘Voices From the Second Republic of South Vietnam’ do K.W. Taylor 
biên tập, Cornell University phát hành năm 2014 có đăng bài “Naval Battle Of The Paracels” của Đô Đốc 
Thoại trong đó có đoạn như sau: “Hộ tống hạm HQ 10 bị thiệt hại nặng, nhất là đài chỉ huy, Hạm trưởng 
Ngụy Văn Thà bị tử thương ngay trên dài chỉ huy, Hạm phó của ông, HQ Đại úy Nguyễn Thành Trí cũng 

http://tinhomnay1.blogspot.com/


bị thương, nhưng đã điều khiển ra lịnh đào thoát và trông coi thủy thủ đoàn xuống phao cấp cứu, Hạm 
phó Trí vì vết thương, nên đã từ trần sau một thời gian trên phao.”  
- HQ Đại Tá Nguyễn xuân Sơn Tư Lịnh Hạm Đội: “Chiếc Hộ tống hạm bị trúng đạn bất động trên mặt 
nước và vị Hạm trưởng bị thiệt mạng trên đài chỉ huy.” [9]  
- HQ Đại Tá Đỗ Kiểm Tham Mưu Phó Hành Quân BTL/HQ: “Họ *** nói là Hạm trưởng Thà đã bị giết 
chết trên đài chỉ huy chiến hạm, nhưng các nhân viên khác đã xuống bè đào thoát.” [2]  
- HQ Đại Tá Phạm mạnh Khuê TMT/LĐ/Biển: “Hạm Trưởng Thiếu Tá Ngụy văn Thà tử thương (tuẫn 
tiết), Hạm Phó HQ Đại Úy Nguyễn thành Trí bị thương nặng.” [1]  
- HQ Đại Úy Lê Văn Thự Trung tâm trưởng Trung tâm Hành quân V1DH: “ khoảng 70 thủy thủ đoàn của 
HQ 10 chết ngay lúc ban đầu trong đó có Hạm Trưởng Ngụy Văn Thà, Hạm Phó Nguyễn Thành Trí bị 
thương nặng.”  [10] 
 
e.- Đặc san.  
- Đặc san Lướt Sóng “Số đặc biệt chiến thắng Hoàng Sa” do Phòng Tâm Lý Chiến Khối  CTCT 
BTL/HQ phát hành năm 1974:  
••• khi viết về “Khuôn mặt anh hùng Trung Sĩ CK Đinh hoàng Mai” lại viết khác:  

 
••• và tương tự trong bài “Khuôn mặt anh hùng HQ Thiếu Tá Nguyễn thành Trí”:   

 
Tuy nhiên có điểm cần nhấn mạnh nơi đây là trong Đặc San Lướt Sóng hải ngoại xuân Mậu Dần năm 
1998 đã trích đăng lại hầu hết các bài viết chính yếu từ Đặc san Lướt Sóng năm 1974, nội dung vẫn được 
giữ nguyên, chỉ trừ bài viết vể HQ Thiếu Tá Nguyễn thành Trí (trang Lướt Sóng 28) lại bị cắt bỏ một 
đoạn rất quan trọng nói về sự hy sinh của Hạm Trưởng:  
 

 



 
Có lẽ người gởi các bài này đến Đặc San Lướt Sóng hải ngoại đã nhận thấy sự mâu thuẫn, nên tự ý 
sửa lại lời văn cho phù hợp với bài viết về Hạm Trưởng Ngụy văn Thà.  
Và có thể một số người đã dựa vào đặc san này khi viết những bài viết, những vần thơ ca tụng khí tiết của 
HT Ngụy văn Thà dù bị thương vẫn ở lại tử chiến.   
Vì làm sao không tin được khi đặc san này là tiếng nói của Tổng hội cựu Hải quân&Hàng hải 
VNCH và nhất là lại được xác nhận qua lời phát biểu của vị Sĩ quan cao cấp nhất chỉ huy tổng quát trận 
chiến Hoàng Sa trên DVD Paris By Night.  
- Bộ Dân Vận và Chiêu Hồi.  
Trong đặc san ‘Hoàng Sa Lãnh Thổ Việt Nam Cộng Hòa do Bộ Dân Vận và Chiêu Hồi’ phổ biến trước 
năm 1975, trang 22 viết như sau: “HQ 10 chịu nhiều thiệt hại nhân mạng, hạm trưởng tử trận, những đoàn 
viên còn lại anh dũng cầm cự đến phút chót và chỉ bỏ tàu lúc 11 giờ 00 khi toàn thể chiến hạm bốc cháy 
dữ dội. ”

  
  
                             Để kết thúc, tác giả xin trích một đoạn trong email ngày 16 tháng 2 năm 2014 của cháu 
Nguyễn thị Thanh Thảo, con gái của cố HQ Thiếu Tá Nguyễn thành Trí, Hạm Phó HQ 10:  
“………thật là tủi cho vong linh của ba cháu. Không lẻ ba cháu bị thương nặng mà tham sống lên bè đào 
thoát trong khi hạm trưởng khỏe mạnh bình tĩnh chấp nhận chết theo tàu. Cháu thấy oan cho ba cháu quá 
nên năm nay khi báo chí bên VN đến phỏng vấn, cháu đã cho họ xem lá thơ viết tay kể lại những giờ phút 
sau cùng của chiếc HQ 10, họ đã chụp hình và cho đăng mạng. Cháu cũng sợ bên nước ngoài không tin 
những tin tức từ VN đăng tải nên cách đây vài ngày cháu đã tự mình viết bài và gởi hình chụp lá thơ, 
cháu gởi cho tập san Lướt Sóng bên đó. Chú Hà có thấy bài đó chưa ?  Cháu không có ý tranh giành 
danh tiếng cho ba cháu mà chỉ mong muốn các thế hệ em cháu sau này hiểu cho đúng về những gì đã xảy 
ra trong trận chiến năm đó.” ****  
 

                            ---------------------------------------------------------------------------------------  
  
CHÚ THÍCH:  
** Có thể Đại Tá Ngạc đã dựa trên đặc san Lướt Sóng số 33 ngày 17 tháng 1 năm 1998 khi vìết về trường hợp hy 
sinh của Hạm Trưởng Ngụy văn Thà. (ông viết bài này sau 25 năm như vậy có lẽ ông hoàn tất trước cuối năm 
1998). Đại Tá Ngạc mất ngày 12 tháng 2 năm 1999.  
*** Đại Tá Kiểm ám chỉ những người sống sót.  
**** Phổ biến trong mục “Tài liệu đặc biệt của gia đình cố HQ Thiếu Tá Nguyễn thành Trí”, chương “Tài Liệu Bổ 
Túc.”  
***** Các trích đoạn nằm trong khung và khác loại chữ được lấy ra trực tiếp từ đặc san Lướt Sóng 1974 và 1998.   
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