Sau hn mt gi hành trình t cng Sa K vt sóng, con tàu cao tc An Hi ã cp bn a chúng tôi n o Lý Sn. Phóng tm mt hng n bn
cng ã thy tp np nhng con tàu i bin Hoàng Sa tr v vi khoang cá y trong nim vui ca bn thuyn gi nhau í i, chúc mng.
Trong cuc mu sinh y bt trc vi bin c, nhng chuyn i hng v Hoàng Sa, Trng Sa ca hn ba nghìn ng dân Lý Sn trên 419 chic
thuyn ánh bt xa b hin nay thng xuyên ra tn qun o Hoàng Sa, Trng Sa khai thác hi sn, luôn mang theo nhng ni nim sâu
thm, hn nc quê hng. Anh Phan Vn Tân-mt ng dân Lý Sn khng khái: “Ng dân Lý Sn ai cng có suy ngh, i Hoàng Sa,
Trng Sa là v vi mnh t ca cha ông t bao i trc. Trên qun o Hoàng Sa có các o mang tên các ông cai i Hoàng Sa nh:
Quang nh, Hu Nht. Chính vì vy, ra ti ni, ng dân chúng tôi u cáo, ly t tiên!”.
Nim tin sâu xa y ã n sâu, bt r vì ã hóa thân, tr thành mt dòng chy, luôn song hành vi cuc sng ca các th h con cháu
hin ti trên hòn o này. n thm gia ình ông Phm Thoi Tuyn, thôn ông, xã An Vnh, ngi ta có th lm tng ông là mt nhà nghiên
cu. Trong ngôi nhà c ã qua my i, tm bn An Nam i quc ha (do mt giám mc ngi Pháp xut bn t nm 1838, ni dung khng nh
ch quyn ca Vit Nam trên qun o Hoàng Sa và Trng Sa) c treo v trí trang trng nht. Dù là mt ngi dân bình thng, nhng ông
Tuyn có c mt t sách nói v Hoàng Sa, Trng Sa. Các bài báo vit v Hoàng Sa c ông su tm, ct gi cn thn. Trong ó có bài ng
ti cách ây trên 20 nm. Ri nhng tp tài liu c ca dòng h, ni dung cp n nhng ngi i lính Hoàng Sa.
Không ch có ông Tuyn mà trên o còn nhiu ngi i su tm và gìn gi tài liu nh ông. Tám dòng h ra khai phá o Lý Sn t nm
1604, dòng tc nào cng có ngi i lính Hoàng Sa, vì th, các dòng tc này u gìn gi nhiu t liu quý cp n i hùng binh Hoàng Sa
nm xa. Mi quan h dòng tc, ó chính là si dây vô hình, gn bó cht ch các c dân trên o Lý Sn thành mt cng ng ln. à Nng,
Qung Ngãi mi ây ã a chng trình giáo dc v ch quyn Hoàng Sa vào ging dy cho hc sinh. Nhng Lý Sn, các em hc sinh
cng nh mi th h c dân trên o, t bao i nay, h ã c thm nhun v Hoàng Sa t chính gia ình, dòng h, m mình trong mnh t còn y
du tích Hi i Hoàng Sa Bc Hi. Vic hin tng T lnh Hoàng Sa cho Nhà nc ca gia tc h ng trên o cng là biu hin rõ nét nht v ý
thc ch quyn bin o ca ngi dân Lý Sn. Ông ng Lên cho rng: “Gia tc chúng tôi làm iu này là hoàn toàn phù hp vi o lý ca
ông bà i trc”.
Lý Sn có nhng di sn vn hóa quý báu. Các cuc khai qut kho c hc gn ây cho thy o Lý Sn tng có c dân cách nay ít nht
2.500 - 3.000 nm là ch nhân Vn hóa Sa Hunh h bin o, k ó là Vn hóa Chmpa, trong môi trng bin-o. Lp vn hóa Vit k tip
cng to c nhiu di sn quý báu. Lý Sn xa có nhiu ca dao, ngn ng c thù, nói v chính mnh t này, tâm tình hng v t lin, v ci
ngun. Lý Sn có các l hi c sc nh: L hi ua thuyn, l hi t ình làng An Hi. c bit là L khao l th lính Hoàng Sa-mt l hi truyn thng
vn hóa ca huyn o Lý Sn ã c lu truyn t hn 300 nm trc n nay vn còn tn ti nh mt minh chng sng v ch quyn ca Vit Nam trên
hai qun o Hoàng Sa, Trng Sa.

c bit, t nm 2013 tr i, L khao l th lính Hoàng Sa s c UBND tnh Qung Ngãi ng ra t chc nh k hàng nm trong tháng 3 âm
lch. Nâng tm l hi m cht vn hóa bin, o và tôn vinh nhng óng góp ca các th h c dân Lý Sn trong quá trình xác lp ch quyn

và bo v bin, o Vit Nam.
Bên cnh vic bo tn, phát huy các giá tr vn hóa truyn thng, Lý Sn ang có li th v h sinh thái bin phong phú, thích hp cho
phát trin du lch.
Trên o Lý Sn hin có gn 100 di tích vi mt qun th các n, chùa, miu, m. Và không th quên “vng quc ti” Lý Sn: Leo lên
nh núi Thi Li, mt trong nhng ming núi la ln nht còn li trên o, du khách có th nhìn toàn cnh nhng cánh ng trng hành, ti
chia ô u tm tp, ngn èn bin sng sng gia bin tri xanh bic và khó quên nht là cnh hoàng hôn rc bao trùm bin khi.
B qua cái b ngoài, i vào i sng vn hóa, sinh hot và nhng tình cm ca c dân trên o Lý Sn, ngi ta d dàng cm nhn rt rõ ý
thc bo v ch quyn 2 qun o Hoàng Sa, Trng Sa ang n giu bên trong mi con ngi - ni hn bin Lý Sn ngàn i xanh thm./.
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