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Tại tỉnh Quảng Nam, người ta vừa phát hiện một sắc chỉ bốn trang của Triều ñình 
nhà Nguyễn liên quan ñến quần ñảo Hoàng Sa, ñược gia tộc họ ðặng, ở thôn ðồng 
Hộ, xã An Hải, huyện ñảo Lý Sơn gìn giữ nhiều ñời nay.  

ðược biết ñây là sắc chỉ vua Minh Mạng phái một ñội thuyền với 24 lính thủy ra ñảo 
Hoàng Sa năm Ất Mùi (1835) ñể làm nhiệm vụ bảo vệ ñảo Hoàng Sa của Việt Nam. 

Giới chuyên gia cho hay, sắc chỉ của vua viết: "Giao cho ông Võ Văn Hùng ở Lý Sơn 
chọn thanh niên khỏe mạnh và giỏi nghề bơi lặn ñể gia nhập ñội thuyền, giao ông 
ðặng Văn Siểm - người có kinh nghiệm ñi biển làm người dẫn ñường, giao Võ Văn 
Công ñi cùng ñội thuyền phụ trách hậu cần..."  

Ông ðặng Lên, 69 tuổi, người thuộc gia tộc họ ðặng ñang giữ văn bản cổ này, cho 
biết sáu ñời trước, cụ kỵ ông là một vị ñà công xuất sắc, từng lấy thuyền ra ngoài 
ñảo xa thuộc Hoàng Sa ñể bảo vệ biên cương của tổ quốc. 

"Tên tuổi những người ñi cùng ñều có ghi lại rõ." 

Gia ñình ông quyết ñịnh báo cho nhà nước vì cho sắc chỉ mà họ ñang giữ trong tay 
là "vật quý của ông cha, mà con cháu lâu nay không biết dùng", giờ ñược phổ biến 
rộng rãi có thể giúp các thế hệ sau biết nhiều hơn về chủ quyền tại quần ñảo Hoàng 
Sa. 

Ông Lên nói: "Tôi cũng có nghe nay Hoàng Sa ñã bị Trung Quốc chiếm. Người ñi 
ñảo ñánh cá cũng không ra ñược nữa". 

"ðất nước của mình bị chiếm cứ vậy tôi rất buồn." 

"Tôi là người quê mùa, nhưng cũng biết thời ñó mình ñã có người ra giữ Hoàng Sa, 
thì theo ñịa dư, Hoàng Sa là của người Việt Nam." 

 


