ĐI TÌM DẤU TÍCH ĐỘI HÙNG BINH HOÀNG SA (CHUNG CHO 2 KỲ)
Thông qua việc khảo sát các địa danh ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, gia phả của
những dòng họ của những nhân vật được nhắc tới trong văn bản cổ được gia tộc họ
Đặng (làng An Hải, huyện Lý Sơn lưu giữ), tác giả khẳng định sự trùng khớp của
nhiều nội dung trong văn bản này so với các bản chính sử, châu bản, tấu thư cũng
như các văn bản khác dưới triều Nguyễn. Khảo cứu gia phả nhiều dòng họ ở
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, tác giả khẳng định quê hương bản quán của
họ, nhiều dòng họ còn tồn tại và phát triển đến ngày nay. Tuy nhiên, những người
được nhắc đến trong tờ lệnh đi Hoàng Sa mà gia tộc họ Đặng lưu giữ cũng như ở
các văn bản khác chỉ là những người có “chức vụ” cụ thể trong các đội Hoàng Sa,
và rất ít. Cùng với họ còn rất nhiều người vô danh (mỗi đội Hoàng Sa có 70 người),
hàng năm đi làm nhiệm vụ ở Hoàng Sa theo lệnh của Triều đình. Được Triều đình
thưởng phạt rõ ràng, nghiêm minh, tùy mức độ hoàn thành hay không hoàn thành
nhiệm vụ. Có người may mắn trở về, có người bỏ xác ngoài khơi xa. Công việc rất
nguy hiểm nhưng đã được sung vào đội Hoàng Sa thì ai cũng quyết một lòng ra đi.
Công lao, xương máu thì rất nhiều, nhưng không phải ai cũng được lưu danh.
Nhưng người đời sau không bao giờ quên ơn họ, những “hùng binh Hoàng Sa” đã
góp phần thực thi chủ quyền của tổ quốc trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trương Sa
từ hành tram năm qua.

