Triều đình Nhà Nguyễn phát triển thủy quân để bảo vệ biển đảo
Bài viết gồm 3 trang giới thiệu về việc phát triển thủy quân của nhà Nguyễn
để bảo vệ biển đảo.
Dưới thời các chúa Nguyễn và vua Nguyễn, tuyến phòng thủ bờ biển được
thiết lập dọc theo chiều dài đất nước. Nhiều cuốn sách đã đề cập đến các trận thủy
chiến và lực lượng thủy quân nhà Nguyễn như bộ sách sử Đại Nam hội điển sự lệ
dưới triều Minh Mạng; Một chuyến du hành đến xứ Nam Hà 1792 – 1793 của J.
Barrow; Liệt Truyện; Đại Nam thực lục chính biên; Đại Nam thực lục chính biên;
Storia delle Indie Orientali của Felice Ripamonti xuất bản tại Milano năm 1825.
Không chỉ được đề cập đến trong các cuốn sách, sự phát triển mạnh mẽ của thủy
quân triều Nguyễn được các nghệ nhân thể hiện trên bộ Cửu đỉnh đang được trưng
bày ở kinh thành Huế. Đó là hình ảnh minh họa những chiến thuyền nổi tiếng được
trang bị những vũ khí lợi hại như Hỏa Phún Đồng gắn với những vũ khí đánh gần
như Phác Đao. Dưới triều vua Minh Mạng, thủy quân nhà Nguyễn được tổ chức
chặt chẽ và quy củ. Ngoài nhiệm vụ đo đạc thủy trình, vẽ bản đồ thủy quân nhà
Nguyễn còn phải thực thi nhiệm vụ quan trọng đó là cắm mốc, dựng bia chủ quyền
trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Với việc hết sức coi trọng phát triển lực
lượng thủy quân, triều đình nhà Nguyễn đã có được một lực lượng thủy quân đủ
mạnh để thực hiện những chuyến hải trình đi khai thác, thực thi chủ quyền đối với
hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

