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Tóm tắt: 
 

Từ bao đời, cướp biển luôn là nỗi kinh hoàng của ngư dân khi ra khơi. Chúng không chỉ cướp 
bóc, giết người, gây ra bao thiệt hại về kinh tế mà còn là mối đe dọa đến an ninh chủ quyền quốc 
gia trên biển. Dưới triều Nguyễn, cướp biển xuất hiện trên vùng biển Quảng Nam - Đà Nẵng 
nhiều hơn, mức độ cướp phá trắng trợn và thường xuyên hơn. Để đối phó với lực lượng này, 
vương triều Nguyễn cùng với quân dân Quảng Nam - Đà Nẵng đã có những biện pháp hữu hiệu 
phòng chống nạn cướp biển, bảo vệ ngư dân cũng như an ninh, chủ quyền biển đảo. Hiện nay, 
trong điều kiện hội nhập quốc tế, vùng biển và hải đảo được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. 
Nghiên cứu truyền thống quốc phòng, an ninh nói chung, bảo vệ biển nói riêng của triều Nguyễn 
sẽ góp phần làm sáng tỏ hơn nữa những vấn đề lịch sử và từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm 
cho công tác phòng chống cướp biển hiện nay.  
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Abstract: 
 

For many years, sea-robbery has always been horrors of fishermen while at sea. Robbers 
plunder, murder, cause not only many economic losses but also a threat to national security and 
sovereignty at sea. Under Nguyen dynasty, sea-robbers appeared on the sea areas of Quang Nam 
Da Nang more, plundering and looting more blatantly and more frequently. To cope with this 
force, Nguyen dynasty and Quang Nam Da Nang residents had effective measures to prevent 
sea-robbers and protect the fishermen as well as security and maritime sovereignty. At present, in 
the context of international integration, seas and islands are the big concern of the Party and the 
State. Research on traditional defense and security in general, sea protection in particular of the 
Nguyen Dynasty Sea will contribute to further elucidating the historical issues and hence we can 
draw out lessons for the prevention of pirates today.  
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