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DAÂN TA – NÖÔÙC TA: 
VIEÄT NAM: ÑAÁT NÖÔÙC – CON NGÖÔØI & LÒCH 
SÖÛ

 

LTS. Muc  “DAÂN TA – NÖÔÙC TA” Do Giaùo sö söû hoïc Traàn Phuùc Loäc phuï traùch, nhaèm ñoùn 
nhaän baøi vieát cuûa caùc baäc thöùc giaû vaø ñoäc giaû khaép nôi, ñeå giôùi thieäu nhöõng baøi vieát veà Ñaát 
Nöôùc, Con Ngöôøi vaø Lòch söû Vieät Nam, ñeå  ñoäc giaû Vieät Nam bieát maø töï haøo veà Daát nöôùc 
Vieät Nam giaàu ñeïp, ngöôøi Vieät Nam thoâng minh, taøi naêng vaø lòch söû Vieät Nam ñaõ coù nhöõng 
anh huøng haøo kieät vieát leân nhöõng trang söû veû vang cho daân toäc. Baøi vieát soá naøy do Gs. Trần 
Phúc Lộc biên sọan. Luật pháp & Đời sống traân troïng giôùi thieäu ñeán quyù ñoäc giaû  

ÑAÁT NÖÔÙC VIEÄT NAM 
GIAÀU ÑEÏP 

 

 

QUEÂ 
HÖÔNG 
TOÂI: 

TÆNH BAÉC GIANG 
 

 
I/- ÑÒA LYÙÙ: 
         Tænh Baéc 
Giang naèm trong 
löu vöïc soâng Thaùi 
Bình, roäng khoaûng 
5,300 caây soà 
vuoâng, phiaù Baéc 
giaùp Laïng Sôn, 
phiaù Ñoâng giaùp 
Quaûng Yeân vaø Haûi 
Ninh, phiaù Nam 
giaùp Baéc Ninh vaø Haûi  Döông, phiaù Taây giaùp Thaùi 
Nguyeân. Tænh lî ñaët  ôû Phuû Laïng Thöông, caùch thaønh 
phoá Haø-Noäi 53 caây soá veà höôùng Ñoâng Baéc. 
         Ñòa theá Baéc Giang goàm nhöõng thung luõng phì 
nhieâu, naèm giöõa nhöõng raëng nuùi lôùn daõy Cai-Kinh veà 
phiaù Baéc soâng Thöông chaûy daàn ñeán Laïng Sôn, daõy 
Baûo-Ñaøi ôû phiaù Ñoâng, daõy Cai-Kinh vaø daõy Luïc Nam 
daøi nhaát, cao nhaát chaïy theo chieàu Taây Nam Ñoâng-
Baéc. Ngoïn Luïc Nam coøn ñöôïc goïi laø Nuùi Huyeàn-Ñònh, 
chaân nuùi chaïy daøi tôùi soâng Cam-Ly. Veà phiaù Taây cuûa 
daõy Cai-Kinh laø khu Yeân Theá vôùi nhöõng raëng ñoài ôû 
giöõa thöôïng löu soâng Caàu vaø soâng Thuông. 
        Caû ba soâng lôùn cuûa Baéc Giang ñeàu ñoå vaøo soâng 
Thaùi Bình. Löu vöïc  soâng Thöông vaø soâng Luïc Nam 

caùch nhau bôûi daõy Baûo Ñaøi,  coøn löu vöïc soâng 
Thöông vaø soâng Caàu laïi noái nhau baèng nhöõng caùnh 
ñoàng vaø nhöõng daõy ñoài thaáp, soâng Thöông phaùt  
nguoàn töø ñoàn Baûn Thi, chaïy doïc theo caùc bôø ñaù cuûa 
daõy Cai-Kinh, neân vieäc giao thoâng chæ thuaän tieän keå 
töø ñoaïn Boá Haï. Löu löôïng soâng Thöông raát baát 
thöôøng, daân chuùng phaûi xaây ñaäp Caàu Sôn ñeå daãn 
nöôùc vaøo ruoäng vaø ñieàu hoøa löu löôïng. Sau khi chaûy 
qua Phuû Laïng Thöông ñoä 7, 8 caây soá, soâng Thöông 
gaëp ñaàu daõy nuùi 99 ngoïn roài chaûy vaøo soâng Luïc Nam. 
        Soâng Luïc Nam phaùt nguyeân töø röøng nuùi Quaûng 

Yeân, ñöôïc xem laø moät trong nhöõng doøng soâng thanh tuù 
nhaát Baéc Phaàn, chaûy ngang Baéc Giang moät ñoaïn daøi 
hôn 100 caây soá, boài ñaép phuø sa cho nhöõng caùnh ñoàng 
Baûo Ñaøi vaø Luïc Nam. ÔÛ ñaây thuyeàn beø ñi laïi deã daøng. 
Taïi Phaû Laïi, soâng Luïc Nam gaëp soâng Thöông, cuøng ñoå 
vaøo soâng Luïc Ñaàu ôû Kieáp Baïc. 
       Soâng Caàu phaân chia ñòa giôùi vôùi hai tænh Thaùi 
Nguyeân vaø Baéc Ninh ôû phiaù Taây. Moät heä thoáng daãn 
thuyû nhaäp ñieàn quan troïng cuûa Baéc Giang ñöôïc xaây 
naêm 1908 taïi Keùp. 
        Thôøi tieát Baéc Giang ñöôïc chia laøm ba muøa: Töø 
thaùng Möôøi ñeán thaùng Gieâng, muaø laïnh, töø thaùng Hai 
ñeán thaùng Tö, muaø aåm thaáp vaø möa phuøn. Töø thaùng 
Naêm ñeán thaùng Chín, muaø noùng ngoät ngaït ôû caùc thung 
luõng. Thung luõng soâng Thöông vaø vuøng Yeân Theá nöôùc 
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raát ñoäc, vaø nhieàu chöôùng khí oâ nhieãm chöa ñöôïc khöû 
neân coøn deã gaây beänh soát reùt ngaõ nöôùc. 
        Quoác loä 1 vaø lieân tænh loä 13 laø nhöõng ñöôøng giao 
thoâng quan troïng, noái Baéc Giang vôùi caùc tænh khaùc. 

 II/- DAÂN CÖ VAØ KINH TEÁ 
         Ña soá ñoàng baøo sinh soáng taïi Baéc Giang laø ngöôøi 
Kinh, ôû nhöõng vuøng phiaù Baéc coù nhieàu ñoàng baøo saéc 
toäc Thoå, Maùn vaø Nuøng. Ñaïo Thieân Chuaù phaùt trieån 
maïnh ôû Baéc Giang töø ñaàu theá kyû 18. Vaøo dòp Teát caùc 
laøng queâ thöôøng môû Hoäi vôùi nhieàu troø chôi nhö ñaùnh 
ñu, ñaùnh côø, haùt quan hoï vaø ñaëc bieät laø troø”keùo 
chöõ”.

 
         Baéc Giang coù nhieàu ñoàng ruoäng vaø ñoàn ñieàn. 
Hoa maàu chính laø luaù raát nhieàu loaïi hoa maàu phuï nhö: 
ngoâ, ñaäu töôøng, khoai lang, caø chua vaø caùc loaïi rau. 
Caây kyõ ngheä coù caø-pheâ, thuoác laù, mía, thaàu daàu, daâu 
nuoâi taèm.. Ñoàng baøo Thoå ôû  vuøng cao coù theå troàng caû 
hai loaïi luaù nuùi vaø ñoàng baèng. Caây aên traùi goàm: cam, 
quit, döaù, chanh. Cam ôû Boá Haï ngon noåi tieáng. 
         Röøng Yeân Theá coù nhieàu goã, tre, nöùa, vaàu, song 
vaø daõ thuù. Baéc Giang raát ít moû, chæ coù moät moû chì ñaùng 
keå ôû khu nuùi Thoâng. 
         Ngoaøi kyõ ngheä nuoâi taàm ôû Phuû Laïng Thöông, 
Baéc Giang coøn coù nhöõng kyõ ngheä nhö ñuùc löôõi caøy ôû 
Trí Yeân vaø deät luïa ôû Phuù Mai  

III- LÒCH SÖÛ 
          Ñaát Baéc Giang xöa thuoäc boä Vuõ Ninh, moät trong 
15 boä cuûa nöôùc Vaên Lang. Ñôøi Tieàn Leâ goïi laø Giang 
Baéc, ñôøi Traàn ñaët Loä Baéc Giang. Thôøi Vua Leâ Thaùnh 
Toâng ñoåi laø Kinh Baéc, roài xöù Kinh Baéc. Ñeán nhaø Leâ, 
luùc ñaàu ñaët  Baéc Ñaïo, roài thaønh Baéc Giang thöøa tuyeân. 
        Tænh lî Baéc Giang, teân Phuû Laïng Thöông, tröôùc 
kia laø truï sôû moät toøa Ñaïi Lyù thuoäc tænh Baéc Ninh, sau 
ñoù bò baõi boû naêm 1889 ñeå thaønh laäp tænh Luïc Nam vôùi 

phaàn lôùc caùc Phuû, Huyeän cuûa tænh Baéc Giang. Ñeán 
naêm 1895 thì tænh Baéc Giang ñöôïc chính thöùc thaønh laäp 
laïi goàm caùc Phuû Laïng Giang vaø Ña Phuùc vuøng saùu 
huyeän, veà sau laïi coù theâm huyeän Luïc Nam. 
         Khi thöïc daân Phaùp ñaùnh chieám caùc tænh mieàn Baéc 
nöôùc ta, daân chuùng Baéc Giang cuøng vôùi ñoàng baøo caû 
nöôùc noåi leân ñaùnh laïi chuùng. Ngaøy 24-6-1884, traän Baéc 
Leä xaûy ra trong möa baõo, quaân ta vaây giaëc treân nuùi, 
bao caû hai maët, chuùng phaûi môû ñöôøng maùu maø chaïy. 
Ngaøy 8-10-1884, giaëc ñem binh lính chieám ñoàn Keùp 
gaëp phaûi tinh thaàn chieán ñaáu cuûa nghiaõ quaân. Traän 
ñaùnh caän chieán kinh hoàn dieãn ra vôùi göôm, daùo, löôõi 
leâ. Nhieàu só quan vaø binh lính giaëc ñaõ cheát trong traän 
Keùp. Ngaøy 12-2-1885, ta chaän chuùng ôû Phoá Vy. Cuoái 
thaùng 12-1885, oâng Cai Binh (caùnh tay maët cuûa Hoaøng 
Ñình Kinh, goïi laø Cai Kinh) töø chieán khu Baûo Loäc, 
giöõa Phuû Laïng Thöông vaø Keùp choáng traû maõnh lieät vôùi 
ba ñaïi ñoäi cuûa thöïc daân. Cuõng trong naêm 1885, phong 
traøo Caàn Vöông lan roäng khaép nôi, chieán khu Baõi Saäy 
cuûa anh huøng Nguyeãn Thieän Thuaät ñaùp lôøi soâng nuùi, 
hoaït ñoäng töø Höng Yeân ñeán Phuû Laïng Thöông, Baéc 
Ninh, Quaûng Yeân, Luïc Nam. Vaø töø naêm 1887, cuoäc 
vuøng daäy Yeân Theá laøm chaán ñoäng nuùi röøng Baéc Giang 
vôùi söï laõnh ñaïo cuûa hai anh huøng Hoaøng Ñình Kinh 
(Cai Kinh) vaø Hoaøng Hoa Thaùm (Ñeà Thaùm). Sau khi 
oâng Cai Kinh maát, thöïc daân Phaùp nhaéc ñeán OÂng maø 
vaãn coøn gôøm vì nhöõng traän ñaùnh Bình Giaû, Baûo Ñaøi. 
Sau ño,ù chieán khu Yeân Theá ñaõ laøm cho thöïc daân Phaùp 
khoán ñoán suoát 30 naêm trôøi. Töø naêm 1889 ñeán 1891, 
thöïc daân ñöa haøng ngaøn quaân vôùi phaùo haïm, sôn phaùo 
taán coâng chieán khu Yeân Theá boán laàn vaø bò toån thaát 
naëng neà. 
        Anh huøng Hoaøng Hoa Thaùm ngöôøi laøng Ngoïc 
Cuïc, phuû Yeân Theá, ñi khaùng chieán töø naêm 23 tuoåi, laø 
moat ngöôøi taøi trí, nhaân haäu, soáng bình dò, yeâu thöông 
daân chuùng vaø caùc chieán höõu. Töø khi oâng laõnh ñaïo cuoäc 
khaùng chieán ôû Baéc Giang, daân chuùng ñaõ noùi tôùi vuøng 
Yeân Theá vôùi hai caâu thô: 
“ÔÛ ñaây laø ñaát OÂng Ñeà, 
Taây voâ thì coù,Taây veà thì khoâng.” 
 

         Caâu thô ñöôïc minh chöùng thaät huøng hoàn qua nhöõng 
traän ñaùnh khoác lieät nhö traän Moû Traïng, Baéc Leä, Röøng 
Pheâ, Ñoàng Vöông, Sôn Quaû, Ñoàn Ñeäm, nuùi Haøm Lôïn, 
Xuaân Lai, Yeân Loã, Tam Ñaûo… Thöïc daân Phaùp duøng raát 
nhieàu thuû ñoaïn vôùi OÂng nhö phuû duï, aùm saùt, traù hoøa… 
nhöng ñeàu voâ hieäu. Naêm 1903, hai anh huøng Phan Boäi 
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Chaâu vaø Hoaøng Hoa Thaùm ñaõ gaêp nhau baøn vieäc cöùu 
nöôùc taïi Phoàn Xöông. Gia ñình anh huøng Ñeà Thaùm laø 
moät gia ñình khaùng chieán, hai ngöôøi con trai Caû 
TROÏNG, Caû HUYØNH ñeàu cheát vì nöôùc. Baø Ñaëng Thi 
Nhu, vôï thöù ba cuûa OÂng, cuõng chieán ñaáu noåi tieáng 
duõng caûm. Khi bò giaëc baét vaø ñöa xuoáng taøu ñaøy ñi 
Guyane, Baø ñaõ caén löôõi töï vaän. Coøn anh huøng Hoaøng 
Hoa Thaùm thì ñaõ hy sinh ngaøy 18-3-1913 
         Roài ñeán cuoäc khôûi nghiaõ cuûa Vieät Nam Quoác 
Daân Ñaûng vaøo ngaøy 11-2-1930. Ñaát Baéc Giang khoâng 
thieáu ngöôøi Nghiaõ Duõng: Anh huøng Nguyeãn Khaéc Nhu 
(ngöôøi laøng Soâng Kheâ, con trai cuûa OÂng laø Nguyeãn 
Khaéc Traïch, cuõng hoaït ñoäng  trong Vieät Nam Quoác 
Daân Ñaûng, sau bò töû thöông trong moät traän giao tranh 
aùc lieät vôùi quaân Vieät coäng ôû Sôn  Taây (naêm 1945), anh 
thö Nguyeãn Thò Giang (ngöôøi Phuû Laïng Thöông) vaø 
ngöôøi  chò laø anh thö Nguyeõn Thò Baéc… Hoï laø nhöõng 
ngöôøi ñaõ daønh roïn veïn cuoäc ñôøi cho Toå Quoác. Cuoái 
naêm 1940, caùnh quaân Vieät Nam Quang Phuïc Hoäi do 
anh huøng Traàn Trung Laäp chæ huy ruùt veà röøng nuùi Cai 
Kinh coá thuû, moät soá nghiaõ quaân sau ñoù bò baét. Hai 
möôi baûy chieán só bò thöïc daân xöû baén taïi Ñoàn Meït, 
huyeän Höõu Luõng, nhöng chí khí cuûa anh em vaãn hieân 
ngang. 
        Tröôùc naêm 1975, Baéc Giang coù caùc huyeän Höõu 
Luõng,, Yeân Theá, Laïng Giang, Sôn Ñoäng, Hieäp Hoøa, 
Vieät Yeân, Yeân Duõng, Luïc Nam vaø Luïc Ngaïn. 
         Sau naêm 1975, chính quyeàn Vieät Nam Coäng Saûn 
saùt nhaäp hai tænh Baéc Giang vaø Baéc Ninh thaønh tænh Haø 
Baéc. Rieâng huyeän Höõu Luõng nhaäp vaøo tænh Laïng Sôn. 
Tænh Haø Baéc goàm: Hai thò xaõ Baéc  Giang, Baéc Ninh vaø 
14 huyeän: Gia Löông (Gia Bình, Lang Taøi), Hieäp Hoøa, 
Laïng Giang, Luïc Nam, Luïc Ngaïn, Queá Voõ (Queá 
Döông, Voõ Giaøng), Sôn Ñoäng, Taân Yeân, Thuaän Thaønh, 
Tieân Sôn (Tieân Du, Töø Sôn), Vieät Yeân, Yeân Duõng, 
Yeân Phong vaø Yeân Theá. 
 

IV/- DI TÍCH VAØ THAÉNG CAÛNH. 
         Phong caûnh Baéc Giang raát ñeïp, coù nhieàu khu 
röøng nuùi raát huøng vó  nhö vuøng Yeân Theá, nôi maø anh 
huøng Hoaøng Hoa Thaùm  ñaõ laøm quaân thöïc daân Phaùp 
thaát ñieân baùt ñaûo suoát 30 naêm trôøi. Du khaùch ñeán ñeøo 
Quan thuoäc daõy Cai Kinh coù theå nhìn bao quaùt toaøn 
vuøng thung luõng soâng Luïc Nam, soâng Thöông vaø soâng 
Hoaù cho ñeán taän Phuû Laïng Thöông, Phaùt Loäc, Baéc 
Ninh vaø Phaû Laïi. 

     THÔ 
Maëc Khaùch 
 * * * * * * * * 

VAØO THU 
 
Trôøi vaøo Thu möa bay                 
Maù  em maøu haây haây 
Toùc  vöôn theo laøn  gioù 
Ta nghe loøng ñaém say 
 
Thu veà vui  nôi nôi 
Tình ôi sao chôi vôi 
Lôøi  em   nghe thaùnh thoaùt 
Hoàn laéng …. tieáng Thu  rôi 
 
Töøng böôùc ñi mô maøng 
Höông Thu thôm noàng  naøn 
Yeâu  em  töø  muoân thuôû 
Ñaát  Trôøi coøn lang thang 
 
Naøy  Em  … ai  ñang  troâng 
Dìu  Thu   ñi vaøo loøng 
Yeâu em  töø  muoân kieáp 
Soõi ñaù  chöa  thaønh  soâng 
 
Laù Thu vaøng mong manh 
Maét  em maøu trong  xanh 
Côït  ñuøa  hoa muoân saéc 
Thôøi gian  sao troâi nhanh….. 

 
        MAËC KHAÙCH 
        Treân ñöôøng Laïng Thöông ñi Ñoâng Kheâ, coù 
Vaên Mieáu ôû Ñoâng Kheâ, ñeàn thôø Maïc Maäu Hôïp thôøi 
Nam Baéc  trieàu ôû Phöông Laâm. ÔÛ Quyønh, khoaûng 6 
caây soá treân ñöôøng Luïc Nam ñi Keùp coù thaønh nhaø MAÏC 
xaây töø theá kyû 16. 
         Baéc Giang laø moät vuøng ñaát anh huøng cuûa nöôùc 
Nam. Ngöôøi daân Baéc Giang coù quyeàn kieâu haõnh laø 
moãi ñòa danh cuûa tænh laïi laø moät trang  söû cöùu nöôùc röïc 
rôõ.        
                           Chính Ñaïo 
            Söu taàm theo taøi lieäu vaên hoïc vaø söû lieäu 
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CON NGÖÔØI VIEÄT NAM ANH HUØNG 
TRONG LỊCH SỬ DỰNG NƯỚC & GIỮ NƯỚC 

 

 HOAØNG HOA THAÙM 
 
 

I-THAÂN THEÁ 
        Anh huøng Hoaøng Hoa 
Thaùm coøn coù teân laø 
Tröông Vaên Thaùm, ngöôøi 
laøng Ngoïc Cuïc, phuû Yeân 
Theá, tænh Baéc Giang cuõ 
(nay laø Haø Baéc), theo 
khaùng chieán choáng Phaùp töø 
luùc 23 tuoåi, laø moät ngöôøi 
taøi trí, nhaân haäu, soáng bình 
dò yeâu thöông daân chuùng 
vaø chieán höõu. OÂng ñaõ theo  
Cai Kinh (töùc Hoaøng Ñình 
Kinh) ñöôïc phong laøm Ñeà 
Ñoác neân thöôøng goïi laø Ñeà 

Thaùm. Sau khi Cai Kinh thaát baïi, OÂng veà laäp chieán 
khu Yeân Theá naêm 1886.  

II-    CHIEÁN KHU YEÂN THEÁ 
         Chieán Khu Yeân Theá laø moät vuøng roäng meânh 
moâng, nôi hieåm trôû, röøng xanh nöôùc ñoäc, ñaày thuù döõ vaø 
lau saäy. Caûnh Yeân Theá hieän ra chöùa chan nhöõng söï bí 
maät haõi huøng, ai nghe noùi cuõng ruøng mình. Caây leo, coû 
daäm, suoái caû, ñeøo cao, nuùi röøng Yeân Theá raát khoù qua 
laïi cho nhöõng ngöôøi bôõ ngôõ, môùi töø nôi khaùc laïc loái 
tieán vaøo. Trong nhöõng khu röøng raäm raïp, nhöõng ñeøo ñaù 
chaäp chôøn thöôøng coù boùng ngöôøi luùc aån, luùc hieän nhö 
nhöõng boùng ma trôi. 
         Ban ñeâm, caûnh Yeân Theá laïi caøng bí maät laïnh 
luøng. Thænh thoaûng chuaù röøng xanh laïi cao ñöa maáy 
tieáng gaàm vang, theá laø muoân loaøi laïi cuùp ñuoâi im hôi 
laëng tieáng trong hang saâu hay buïi coû. Caûnh bí maät laïi 
taêng theâm söï ruøng rôïn. Cho neân taïi vuøng naøy, ít khaùch 
thöôøng daùm ñaët böôùc ñi qua. Hoï raát sôï nhöõng baát ngôø 
cuûa röøng xanh coù theå gaây neân tai vaï cho hoï. 
          Döïa vaøo ñòa theá thieân nhieân nham hieåm, moät thuû 
laõnh Caàn Vöông ñaõ tuï taäp nghiaõ quaân chieám cöù laøm 
chuaù teå caû moät mieàn naøy, ngöôøi aáy laø Hoaøng Hoa 
Thaùm. 
         Töø ngaøy oâng daáy ñoùng taïi vuøng naøy thì thuôøng 
khoâng ai daùm ñaët chaân qua laïi nöõa. Trong röøng xanh, 

choã naøy ñaëtë caøi caïm, choã kia ñaøo hoá, treân maët ñeå ít 
caønh caây, beân treân phuû vaøi lôùp laù, ngöôøi naøo voâ yù böôùc 
phaûi tuït xuoáng maát lieàn. Toaùn quaân canh cuûa Ñeà Thaùm 
cöù ôû trong röøng baén ra phiaù ngoaøi, keû ñòch voâ tình tieán 
vaøo seõ chaúng thaáy moät ai ôû trong röøng caû, chæ laøm caùi 
bia chòu ñaïn. 
         Hoaøng Hoa Thaùm cho xaây ñoàn traïi ôû nhöõng nôi 
hieåm yeáu vaø ñaøo ñöôøng haàm lieân laïc vôùi nhau, laïi mua 
suùng ñaïn beân Taøu ñeå voõ trang nghiaõ quaân. Nôi naøo caáy 
ñöôïc, oâng cho quaân lính laøm ruoäng ñeå laáy löông thöïc. 
         Töø chieán khu naøy, Ñeà Thaùm thöôøng ñaùnh baát 
thình lình vaøo caùc ñoàn leû teû hoaëc phuïc kích caùc ñoäi 
binh tuaàn tieãu ñeå cöôùp vuõ khí.  
        Vôùi chieán thuaät du kích, oâng keùo daøi cuoäc khaùng 
chieán ngoùt 30 naêm tröôøng, gaây cho Phaùp nhieàu thieät 
haïi naëng neà. 
Ñaát naøy laø ñaát cuï Ñeà, 
Taây leân boû xaùc, Taây veà tan xöông. 
 

         
         Caâu ca dao treân huøng hoàn chöùng minh nhöõng traän 
ñaùnh khoác lieät vaø haøo huøng cuûa nghiaõ quaân Ñeà Thaùm: 
Caùc traän Moû Trang, Baéc Leä, Töøng Pheâ, Ñoàng Vöông, 
Sôn Quaû, Ñoàn Ñeäm, nuùi Haøm Lôïn, Xuaân Lai, Yeân  Loã, 
Tam Ñaûo… 

III- Keá Hoaïch Hoaø Hoaõn. 
         Ngöôøi Phaùp ñaõ duøng raát nhieàu thuû ñoaïn ñoái vôiù 
OÂng nhö duï haøng, aùm saùt, caàu hoøa.Nhöõng luùc haøng nguõ 
suy yeáu, caàn chænh bò laïi, Ñeà Thaùm duøng keá hoaïch hoøa 
hoaõn. 
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         Laàn thöù nhaát naêm 1894, oâng hoøa vôùi Phaùp ñeå veà 
laäp aáp ôû Phoàn Xöông. Moät maët oâng cho ngöôøi khai 
khaån ruoäng ñaát ñeå döï tröõ löông thöïc, moät maët söûa sang 
ñoàn traïi , mua theâm vuõ khí, chuaån bò tieáp tuïc khaùng 
Phaùp. Cuõng taïi Phoàn Xöông, naêm 1903, anh huøng 
Hoaøng Hoa Thaùm gaëp chí só Phan Boäi Chaâu ñeå baøn 
coâng cuoäc cöùu nöôùc. 
         Truyeàn thoáng ñaáu tranh cuûa Baéc Giang vaø Baéc 
Ninh (nay laø Haø Baéc) ñaõ ñöôïc truyeàn tuïng baèng nhöõng 
caâu ca dao truyeàn thoáng: 
Trai caàu voàng Yeân Theá (Baéc Giang) 
Gaùi Noäi Dueä Caàu Lim (Baéc Ninh) 
         Ngöôøi Phaùp ñaõ khoán ñoán vôùi Cai Kinh vaø oâng Ñeà 
trong suoát 30 naêm, vôùi Coâ Ba Ñeà Thaùm roài Coâ Ba Cai 
Vaøng. Ñaëc saûn cuûa Yeân Theá laø teân noû. 
         Naêm 1887, Ñeà Thaùm vaø Ñeà Phuùc khôûi nghiaõ, 
ñoùng 7 ñoàn ôû Yeân Theá. Naêm 1890, Phaùp ñem haøng 
ngaøn quaân xa ñaïi baùc ñeán ñaùnh. Ñeà Thaùm chaën ôû Höõu 
Nhueá, gieát caû Coâng Söù Laâm Giaùm Binh, quaân Phaùp boû 
chaïy. Naêm 1892, Phaùp ñem 2000 quaân, Ñeà Phuùc vaø 
Ñeà Nam bò thua, nhöng Ñeà Thaùm tieáp tuïc ñaùnh. Nghiaõ 
quaân dieät ñoàn Laïng Giang, gieát 3 só quan vaø 100 lính. 
Caùc phong traøo khaùc bò tan raõ, chæ coøn chieán khu Yeân 
Theá döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñeà Thaùm vaãn tieáp tuïc ñaùnh. 
         Thaáy OÂng cuûng coá Phoàn Xöông, Phaùp taán coâng 
ñoàn, oâng cuøng boä haï chaïy sang vuøng Tam Ñaûo. Phaùp 
sai Leâ Hoan ñaùnh maõi khoâng ñöôïc neân laïi duï OÂng veà 
haøng. 
         Naêm 1897, hoaø vôùi Phaùp laàn thöù hai, trôû veà Phoàn 
Xöông laäp aáp laøm aên, OÂng vôùi nhöõng ngöôøi taâm phuùc 
nhö Caû Troïng, Caû Dinh, Caû Huynh bieán vuøng Yeân Theá 
trôû thaønh moät  nôi truø maät. 
        Gia ñình anh huøng Ñeà Thaùm laø moät gia ñình 
khaùng chieán, hai ngöôøi con trai Caû Huyønh, Caû Troïng 
ñeàu hy sinh vì nöôùc. Baø Ñaëng Thò Nhu, vôï thöù ba cuûa 
OÂng quen goïi laø Coâ Ba (moät con ñöôøng song song vôùi 
ñöôøng Ñeà Thaùm taïi thaønh phoá Saøigon mang teân Ñaëng 
Thò Nhu) cuõng chieán ñaáu noåi tieáng duõng caûm. Khi  bò 
Phaùp baét ñöa xuoáng taøu ñi ñaày ôû ñaûo Guyane, Baø caén 
löôõi töï vaãn. 
            Naêm 1908, theo lôøi keâu goïi cuûa Chí só Phan 
Boäi Chaâu, Ñeà Thaùm ñem binh veà ñaùnh uùp Haø-Noäi. 
Nhöng vì coù keû phaûn boäi, Phaùp bieát tröôùc, neân cuoäc taán 
coâng bò thaát baïi. 
            Sau cuoäc baïo ñoäng ôû Haø-Noäi, Phaùp vaø Leâ 
Hoan hôïp binh taán coâng OÂng raùo rieát, nhöng khoâng haï 
noåi OÂng. 

Nhöõng vaàn thô yeâu nöôùc: 

 
   THAY LỜI TẠ ƠN 
  
Có ai về thăm lại Nghĩa Trang 
Nói dùm tôi những lời thân ái 
Với những người còn đang nằm lại 
Giữa hai mùa mưa, nắng thênh thang. 
 
Mộ bia xưa đã nhòa vết chữ 
Lạnh khói hương, lãng đãng hương linh 
Đất: hoang phế. Người: xương cốt rũ 
30 năm! Một kiếp phù sinh. 
 
Hãy nói dùm tôi lời hoài niệm 
Về mùa xuân của tuổi hoa niên 
Đà tàn trong lửa khói oan khiên 
Và chìm khuất theo cơn hồng thuỷ. 
 
Đã thấm thoát phần ba thế kỷ 
Trôi hững hờ. Ai nhớ, ai quên? 
Những nấm mồ giờ đã không tên 
Nằm lặng lẽ, mờ trong sương khói. 
 
Có phiên buồn không cần tên gọi 
Vẫn thiên thu nhức nhối âm thầm 
Có nỗi lòng không cần câu nói 
Mà trọn đời vang động tri âm. 
 
Vẫn là một nỗi niềm tha thiết 
Mang dư âm vàng đá chưa phai 
Điêu tàn phủ một trời Thương Tiếc 
Một đời người. Ai chết cho ai? 
 
                              HUY VĂN 
         

 
 Cuoái cuøng, Phaùp mua chuoäc thuû haï cuûa OÂng laø teân 
Löông Tam Kyø tìm caùch saùt haïi OÂng ngaøy 18-3-1913.  
Töø ñoù chieán khu Yeân Theá bò tan raõ. 
                          Nguyeãn Baûo Tuïng 
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Con ngöôøi vieät nam ngaøy nay: 

                    Thoâng minh taøi trí hôn ngöôøi 
                         * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * 
 

Hai đóa hồng Việt trên truyền 
hình Mỹ  
 Họ đều là những người phụ nữ giỏi giang, xinh đẹp và 
đang hút hồn hàng triệu khán giả truyền hình Mỹ. Đó là 
Thúy Vũ, phóng viên đài truyền hình CBS và Betty 
Nguyễn, phóng viên Hãng truyền thông CNN.  
        Cả hai đều có mặt trong lễ trao tặng Ngọn đuốc 
vàng lần thứ 3 cho những người Việt có thành tích xuất 
sắc tại Mỹ vừa qua. Thúy Vũ đóng vai trò dẫn chương 
trình (MC), còn Betty Nguyễn được mời phát biểu 
chính tại lễ trao giải. 

  
Thúy Vũ - Phóng 
viên Mỹ gốc Á 
được yêu thích 
nhất 
  
-Thuý Vũ.         
          Sau khi tốt nghiệp hạng 
ưu khoa Hùng biện của Đại 
học Berkley, Thúy Vũ bắt đầu 
sự nghiệp báo chí tại đài phát 

thanh KQED tại San Francisco . Sau này, cô chuyển 
sang làm cho đài phát thanh công cộng quốc gia NPR, 
nơi cô thực hiện các chương trình thời sự quốc hội tại 
Washington D.C, rồi chuyển sang KTVU - TV, ABC 7 
và nay là CBS tại San Jose . 
        Những chương trình đầu tiên đưa cô tới thành công 
có thể kể đến trận động đất tại Loma Prieta năm 1989, 
vụ cháy đồi Oakland năm 1991, vụ xét xử O.J Simpson, 
vụ tự tử tập thể của các tín đồ giáo phái Cổng trời tại 
Rancho SAnta Fe... 
        Năm 1992, Thúy Vũ nhận được học bổng 
Jefferson của Trung tâm Đông Tây thuộc Đại học 
Hawaii và trở thành người trẻ tuổi nhất được nhận học 
bổng có tính cạnh tranh rất cao. Với học bổng này, cô 
đã có cơ hội tới nhiều bang nước Mỹ và một số nước 
châu Á tác nghiệp. 
         Thúy Vũ đã từng đoạt nhiều giải thưởng báo chí 
cấp bang và cấp quốc gia, trong đó có giải thưởng 
Phóng sự nghiêm túc nhất của Hiệp hội phát thanh và 
truyền hình Mỹ, giải thưởng Nữ phóng viên phát thanh 

và truyền hình xuất sắc nhất, hai giải thưởng quốc gia 
của Hiệp hội các nhà báo Á - Mỹ và giải thưởng danh 
dự của Hiệp hội các Trưởng ban thời sự phát thanh. 
         Thúy Vũ còn được đề cử cho giải Emmy vì loạt 
phóng sự điều tra về an toàn tại khu giải trí California . 
Năm 2004, độc giả của tuần báo châu Á (Asia Week) đã 
chọn Thúy Vũ là Phóng viên truyền hình người Mỹ gốc 
châu Á được yêu thích nhất. Tạp chí Focus của San 
Francisco (giờ đã đổi tên thành tạp chí San Francisco ) 
đã từng bình chọn cô là một trong số những người tài 
năng nhất dưới 40 tuổi của vùng vịnh San Francisco . 
        Thúy Vũ cũng đã hai lần về quê hương Việt Nam 
để thực hiện những phóng sự đặc biệt về cuộc sống của 
người dân Việt Nam  
 * * * * * * * * * 

 Betty Nguyễn  

Betty Nguyễn -
  “Thống lĩnh” 
công nghiệp thông 
tin Mỹ? 
         Sự xuất hiện của Betty 
Nguyễn trên truyền hình Mỹ 
được khán giả đánh giá là sự 
xâm chiếm của cô gái Việt 

trong nền công nghiệp thông tin Mỹ. Việc cô được giao 
trọng trách dẫn các sự kiện quan trọng trên kênh truyền 
hình CNN đã cho thấy uy tín và năng lực của cô. Đó là 
các sự kiện như: Thảm họa sóng thần tại Nam Á, tổng 
tuyển cử tại Iraq ngày 28/6/2004, sự qua đời của Giáo 
hoàng John Paul II, vụ tấn công khủng bố tại nhà ga 
London ... 
        Tốt nghiệp khoa Báo hình tại Đại học Texas , 
Betty Nguyễn bắt đầu sự nghiệp bằng chương trình buổi 
sáng cho đài truyền hình KWTX tại Waco , Texas . 
Trong thời gian làm việc tại đây, cô đã từng đoạt giải 
thưởng của Hiệp hội báo chí Mỹ cho các chương trình 
phóng sự.  
          
         Trước khi về làm việc cho CNN, Betty Nguyễn đã 
dẫn chương trình thời sự cho KTVT tại Dallas . Cô 
cũng đã có 6 năm làm việc tại CBS với nhiều chương 
trình thời sự nóng như thảm họa tàu con thoi Columbia, 
vụ tấn công khủng bố hồi 11/9 tại tòa tháp đôi thuộc 
Trung tâm thương mại thế giới tại New York. 
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         Cô cũng đã từng làm phóng viên tự do cho E! 
Entertainment Television trong suốt mùa tuyển cử tại 
California năm 2003. Hiện, cô là hội viên của Hiệp hội 
nhà báo người Á gốc Mỹ. Betty Nguyễn chính thức trở 
thành người dẫn chương trình thời sự cho CNN có trụ 
sở tại Atlanta từ tháng 4/2004. 
         Ngoài vai trò của một phóng viên truyền hình, 
Betty Nguyễn là đồng sáng lập tổ chức Help the Hungry 
(giúp đỡ những người nghèo đói), chương trình xóa đói 
giảm nghèo toàn cầu với những hỗ trợ nhân đạo cho 
những người gặp khó khăn khắp thế giới. Những công 
việc bác ái của cô đã từng được ghi danh tại Texas . 
         Tháng 9/2005, cô đã đích thân tới Houston đưa tin 
về hàng ngàn nạn nhân của cơn bão Katrina đang tìm 
nơi trú ẩn ở Sân vận động Astrodome. Cũng tháng đó, 
cô đã trở về Việt Nam tường thuật về trận bão lụt khủng 
khiếp gây thiệt hại nặng nề cho người dân đồng bằng 
sông Cửu Long. Ngoài ra, cô đã nhiều lần trở về Việt 
Nam thực hiện các chương trình hỗ trợ nhân đạo. 
         Nổi tiếng lẫy lừng tại Mỹ, nhưng cô vẫn nhớ mình 
là một người Việt. Phát biểu tại lễ trao giải Ngọn đuốc 
vàng vừa qua, Betty Nguyễn đã nói: "Những địa vị, 
chức vụ không quan trọng. Có một danh hiệu làm tôi 
hãnh diện nhất. Đó là: Tôi là người Mỹ gốc Việt". 

* * * * * * * * *         
Kim Vũ, một 
cô gái gốc Việt 
“Người phụ nữ 
ưu tú của 
Thung lũng 
Silicon”  
Kim Vũ tại lễ trao giải 

của tạp chí Silicon Valley - San Jose Business Journal 
năm 2006. Ảnh: Người Lao Động         
          
         Trong danh sách 40 ngôi sao dưới 40 tuổi đã và 
đang nổi ở Thung lũng Silicon (Mỹ) - được tạp chí 
Silicon Valley - San Jose Business Journal công bố vào 
tháng trước có tên Kim Vũ, một cô gái gốc Việt 29 tuổi. 
       Đây không phải là lần đầu tiên tạp chí này đánh giá 
cao Kim Vũ - hiện là trợ lý phó chủ tịch phụ trách 
chương trình tài chính tư nhân tại Technology Credit 
Union (Tech CU - nhà cung cấp các dịch vụ tài chính 
hàng đầu ở bang California có trụ sở ở thành phố San 
Jose). 
       Năm ngoái, cô gái gốc Việt này đã được tạp chí 
trao giải “Người phụ nữ ưu tú của Thung lũng Silicon” 
trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng. Giải thưởng 
thường niên này được xét chọn dựa trên nhiều tiêu chí 
khác nhau như những thành tựu đạt được trong nghề 

nghiệp, vai trò lãnh đạo trong cộng đồng, những đóng 
góp vào hoạt động giáo dục và giúp đỡ những phụ nữ 
khác... 
          Ông Kim Burns, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc 
điều hành Tech CU, nhận định: “Việc trở thành người 
xuất sắc nhất trong số những phụ nữ tài giỏi khác ở 
Thung lũng Silicon không dễ dàng, nhưng Kim là một 
cá nhân đặc biệt. Cô đã nỗ lực hết sức để đạt được 
những thành tựu to lớn trong nghề nghiệp và xây dựng 
cho mình một vị trí nổi bật trong cộng đồng. Chúng tôi 
rất tự hào vì cô ấy nằm trong đội ngũ của chúng tôi”. 
          Những gì Kim đã làm trong mấy năm qua cho 
thấy ông Burns không hề quá lời khi nói về cô. Là một 
trong những phụ nữ gốc Á trẻ nhất đảm nhận vị trí điều 
hành ở Thung lũng Silicon, Kim đã thể hiện tinh thần 
không biết mệt mỏi trong công việc và những hoạt động 
cộng đồng. 
          Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành quản trị kinh 
doanh tại Đại học San Jose State năm 2001, Kim xin 
vào làm việc tại Tech CU, khởi đầu công việc tại một 
trung tâm tài chính. Khoảng 6 tháng sau đó, Tech CU 
mở một chương trình tài chính tư nhân, và Kim nộp đơn 
cho vị trí quản lý. 
          Dưới sự quản lý của cô, chương trình này đã phát 
triển từ con số 0 đến việc quản lý số tài sản trị giá 600 
triệu USD cho hàng nghìn thành viên trong gần 6 năm 
qua. Chương trình này thành công đến nỗi nó được xem 
là hình mẫu của ngành công nghiệp, đồng thời còn giúp 
thay đổi suy nghĩ của công chúng về các hiệp hội tín 
dụng và những dịch vụ họ cung cấp. 
          Kim cho biết: “Tôi thực sự thích giao tiếp với 
khách hàng, giúp họ thỏa mãn những gì đang cần. Từ 
đó, tôi hiểu họ nhiều hơn và xây dựng được mối quan 
hệ ngày càng tốt hơn”. 
         Ngoài công việc, Kim còn dành thời gian và công 
sức cho nhiều tổ chức dân sự, kinh doanh và cộng đồng, 
như Hiệp hội Nữ doanh nhân trẻ quốc gia (NAWBO) 
hay Liên đoàn Người Mỹ gốc Việt ở Bắc California 
(nơi cô là người phát ngôn và phụ trách quan hệ với 
giới truyền thông). 
          Kim là một trong những người sáng lập “Hội 
đồng những nhà điều hành trẻ” với nhiệm vụ phát triển 
thành viên cho một mạng lưới các nhà điều hành trẻ ở 
Thung lũng Silicon. Cô còn là thành viên của Viện 
Nghiên cứu Filene, nơi phát triển các quan niệm kinh 
doanh mới cho ngành công nghiệp hiệp hội tín dụng ở 
Mỹ và Canada. 
          Tuy nhiên, đam mê lớn nhất của cô chính là làm 
việc với Girls for Change (GFC), một tổ chức phi lợi 
nhuận chuyên giúp các nữ sinh trở thành những người 
tạo ra sự thay đổi trong xã hội. 
         Kim bộc bạch: “Tôi tin vào sức mạnh của giáo 
dục trong việc thay đổi cuộc sống của phụ nữ. Người ta 
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không thể trở thành lãnh đạo một sớm một chiều. Họ 
phải học cách lãnh đạo và cần có những hình mẫu để 
noi theo. Công việc của tôi ở Tech CU cho tôi khả năng 
trở thành một hình mẫu như thế cho phụ nữ trẻ”. 
          Kim thể hiện mong muốn này qua những nỗ lực 
học tập không ngừng. Khi nhận bằng thạc sĩ ngành 
Lãnh đạo ở Đại học Saint Mary năm ngoái, Kim tâm sự: 
“Tôi luôn nhận thức rõ ý nghĩa của việc học, đồng thời 
quan tâm đến công việc lãnh đạo cũng như những triết 
lý và học thuyết đằng sau nó. Tôi cũng mong muốn trở 
thành người tạo ra những thay đổi tốt đẹp trong xã 
hội”. 
          Nhận xét về Kim Vũ, ông Sean Toomey, Phó 
Chủ tịch hãng tư vấn bất động sản Colliers 
International ở San Jose, nói: “Kim luôn thể hiện 
mình là một người giàu sáng kiến, đầy sáng tạo, có 
khả năng lãnh đạo và dấn thân vì cộng đồng. Kim 
là nhân vật tiêu biểu trong số những nhà quản lý 
trẻ trong cộng đồng của chúng ta. Cô ấy đang có 
một tương lai xán lạn ở đây”. 

 

 
 
 
Bú đi nào 
        Trên tàu hỏa, một người mẹ trẻ cho con bú nhưng 
đứa bé cứ nằng nặc khóc, không chịu ăn sữa. Bực mình, 
bà mẹ liền mắng:  
- Bú đi nào, không mẹ cho chú kia bú bây giờ.  
        Bà mẹ mắng 3 lần liền như vậy, mà đứa trẻ vẫn 
không chịu bú. Đến lúc này, cậu thanh niên trẻ ngồi đối 
diện mới rụt rè lên tiếng:  
- Chị nói cháu quyết định nhanh lên, tôi chờ. Tàu đã 
chạy quá 5 ga rồi. 
 

 Chọn 
- Mày kiếm đâu ra cái xe đạp này vậy".  
         Cậu kia trả lời:  
- "Hôm qua, trên đường đi học về, tao đang đi trên 
đường bỗng có một đứa con gái cùng trường phóng xe 
đến chỗ tao, quăng xe xuống, cởi hết quần áo ra, nằm 
xuống bãi cỏ và nói: "em cho anh tất cả những gì anh 
muốn,thế là tao lấy ngay cái xe đạp".  
       Cậu kia gật gù: 
" Ừ mày chọn thế là khôn đấy, dù sao thì mày cũng 
không mặc vừa quần áo của nó" 
 
 
 
 

THÔ 
Maây Ngaøn 
* * * * * * * * 
ÔN CHA MEÏ 

Töôûng nhôù Meï Cha nhaân Muøa Vu Lan baùo hieáu 
 
Cao thanh quang aùnh ngaân haø 
Soâng daøi beå roäng bao la ôn Ngöôøi 
Phong traàn quaúng gaùnh ñöôøng xa 
Möa chieàu naéng sôùm queâ nhaø nhôù thöông 
Thöông con böôùc troïn con ñöôøng 
Hieáu trung tieát nghóa luaân thöôøng daäy con 
Cuø lao chín chöõ naèm loøng 
Coâng cha nghóa meï sôùm mong baùo ñeàn 
Tình nhaø nôï nöôùc ñoâi beân 
Laø ngöôøi troïng nghóa trieàn mieân giuùp ñôøi 
Loøng meï xanh nöôùc bieån khôi 
Tröôøng Sôn huøng traùng maây trôøi ôn cha 
Tô vaøng saéc boùng noon naø 
Moät thôøi vinh hieån meï cha sinh thaønh. 
* * * * * * * * * 

CHÔÙM THU 
 
Gioït söông laáp laùnh vuøng coû daïi 
Chôùm thu böøng daïy hoa saéc töôi 
Sôïi buoàn thöông nhôù ai naøo bieát 
Laùc ñaùc hoàn nghe tình aùi ngaïi 
 
Ngöôøi coù nhôù ta haõy ñôïi chôø 
Naéng thu hoàng, deät maáy ñöôøng tô 
Trôøi xanh keát moäng ñôøi nhung gaám 
Beán vaéng ñoø ñôïi ñeán bao giôø 
 
Naêm aáy treân soâng ta ñôïi ñoø 
Soùng buoàn maët nöôùc caùnh beøo thöa 
Giai nhaân nghieâng noùn vaãy tay chôø 
Voâ tình nöôùc chaåy beánb ñoø xöa 
 
AÙo traéng thô ngaây nhuoäm saéc vaøng 
Toùc maây buoâng thaû naéng thu sang 
Buoàn vöông thô thaån quaèn côn soùng 
Nhìn boùng chieàu tan daï ngoån ngang. 
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