MỘT TÀI LIỆU HÁN NÔM VIẾT VỀ HOÀNG SA TRƯỜNG SA
THUỘC CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM
Tác giả trích dẫn nguyên văn đoạn viết về Hoàng Sa trong sách Đại Việt sử ký tục
biên (còn có tên Việt sử tục biên, Lê Hoàng triều kỷ, Hậu Lê thời sự kỷ lược) để
khẳng định giá trị khoa học về lịch sử, pháp lý và thực tế về chủ quyền của Việt
Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Nguyên văn đoạn viết như sau (Dịch nghĩa):
“8 người thuộc đội Hoàng Sa xã AnVĩnh huyện Bình Sơn phủ Quảng Ngãi đi
thuyền nhỏ vào bãi Hoàng Sa giữa hải đảo tìm lấy hóa vật, bị gió giạt vào cửa song
Thanh Lan, huyện Văn Chương, phủ Lô Châu, nước Thanh. Quan địa phươg đó xét
hỏi đúng sự thực rồi đưa trả về nguyên quán. Thế Tông Hiếu Vũ Hoàng Đế ta sai
Thức Lượng hầu viết thư đáp lại nước Thanh. Ngoài biển xã An Vĩnh có nhiều đảo
lớn gồm hơn 130 đảo, cách nhau hoặc một ngày đi thuyền hoặc vài canh giờ. Trên
đảo có chỗ có suối nước ngọt. Trong đảo có bãi cát vàng (Hoàng Sa), dài ước hơn
30 dặm, bãi phẳng, nước trong. Đảo có vô số tổ yến, ở bãi cát lại có ốc vằn, tục gọi
là ốc tai voi, ốc xà cừ, hải sâm, hải trùng, đồi mồi…Đặt đội Hoàng Sa gồm 70 suất,
lấy người xã An Vĩnh xung vào đội ấy, cắt lượt nhau đi thuyền đến đảo mò tìm sản
vật. Mỗi năm cứ tháng 3 ra đi, mang lương ăn 6 tháng, đi thuyền ra biển 3 ngày 3
đêm mới đến đảo. Ở đấy tha hồ tìm nhặt, được sản vật gì, bao nhiêu, đến kỳ tháng
8 thuyền về cửa Eo, đem đến Phú Xuân nộp. Trong khoảng ấy cũng có người mò
được tiền bạc, chì, thiếc, nồi, đồng, khí giới, súng, ngà voi, bát bằng đá…”
Như vậy, thêm một tư liệu lịch sử khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ
quyền của Việt Nam mà ngay cà Trung Quốc, khi đó là chính quyền nhà Thanh
cũng công nhận.

