
            Tản Mạn Ngày Tết  

Tôi thường hướng dẫn những bài học lịch sử cho các en Hướng Đạo Sinh ở 

hải ngoại trên 20 năm. Những hướng dẫn đó được trình bày dưới hình thức 

“câu chuyện dưới cờ” trong những kỳ họp kỳ trại, những dịp lễ hội như tết, 

chào cờ đầu năm, họp bạn… vân… vân… Hơn thế nữa, tôi còn sưu tầm, tham 

khảo các tài liệu lịch sử để viết và in thành sách vào năm 2002 nhằm phổ biến 

rộng rãi, đồng thời cũng dùng tài liệu đó để tổ chức những lần “Đố Vui Để 

Học” cho các em trong những kỳ trại lớn. Mới đây, mùa hè 2018 tôi bỏ gần 

cả năm trời cũng để soạn tại liệu lịch sử, lần này mục đích của tôi là nhằm 

phổ biến dòng lịch sử Việt Nam qua “Công Cuộc Chống Giặc Ngoại Xâm 

Phương Bắc”. 

Chủ đề lịch sử “Chống Giặc Ngoại Xâm Phương Bắc” dưới hình thức “Đố Vui 

Để Học” tại trại họp bạn Thẳng Tiến XI ở Virginia tháng 6 – 2018 cho các 

Hướng Đạo Sinh từ 9 đến 15 tuổi đến từ các tiểu bang Hoa Kỳ và các nước có 

Hướng Đạo Việt Nam về tham dự. Dĩ nhiên trước đó các em nhận được tài 

liệu để học do sự hướng dẫn của các Trưởng và Phụ huynh. Có 9 đội dự thi, 

mỗi đội 3 em. Có 100 câu hỏi, ngoài phần lịch sử, có thêm phần địa lý tổng 

quát cũng như phần nói về các danh nhân văn hóa Việt Nam…. Khi các em 

bốc thăm câu hỏi (đánh số từ 1 đến 100) thì trên màn ảnh hiện ra câu hỏi, 

các em có 10 giây để trả lời. Sau các vòng thi loại, có 3 đội được vào chung 

kết. Đội của liên đoàn Gia Định (Virginia) về nhất, đội của liên đoàn Trường 

Sơn (California) về nhì và đội của liên đoàn Chi Lăng (California) về ba. Các 

đội thắng được nhận những phần thưởng xứng đáng. Trong số các em dự thì 

có ba em nhỏ tuổi nhất, hai em 9 tuổi và một em 10 tuổi. Đến dự để cổ vũ có 

rất đông phụ huynh và Trưởng. 

Người sáng lập Phong Trào Hướng Đạo thế giới là huân tước Baden Powell 

nói: “Hướng Đạo là trò chơi của trẻ em nhưng là công việc của người lớn”. 

Điều đó cho tới ngày nay vẫn là một trong những lời phát biểu của vị thủ lãnh 

Hướng Đạo mà Huynh trưởng lấy đó làm kim chỉ nam. Các em chơi. Các 

Trưởng lo hướng dẫn cho các em chơi, đó là công việc – một công việc không 

kém phần nặng nề, trách nhiệm vì công việc đó thuộc lãnh vực giáo dục. 



Có thể nói 100% các em Hướng Đạo Sinh Việt Nam tại hải ngoài thuộc vào 

thế hệ thứ ba nên vấn đề ngôn ngữ Việt Nam (chữ viết và tiếng nói) là một 

trở ngại lớn để các em có thể tham dự vào những sinh hoạt có tính cách hoàn 

toàn Việt Nam như trường hợp tham gia vào việc “Đố Vui Để Học” nói trên.  

Tôi rất khâm phục các em, cám ơn các Trưởng và phụ huynh đã tiếp tay để 

hướng dẫn cho các em học và hiểu về lịch sử Việt Nam mà hiện nay chương 

trình giáo dục ở trong nước không quan tâm, hoặc giả, nếu đưa môn lịch sử 

vào chương trình giáo dục thì những người có trách nhiệm đã cố tình sửa đổi 

và bóp méo lịch sử, đặc biệt họ không bao giờ dạy cho học sinh các cấp biết 

rằng người Tàu là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam. 

Từ ngày qua tị nạn tại Hoa Kỳ tới nay, tôi vẫn hằng tâm hằng sức để đóng góp 

một phần nhỏ nhoi và việc sinh hoạt mang tính cách giáo dục. Đó là sinh hoạt 

Hướng Đạo, trong đó việc bảo tồn và phát huy văn hóa Việt tôi đặt lên hàng 

đầu. Chẳng những muốn gửi đến các em những điều mình hiểu biết, tôi cũng 

có kỳ vọng mang đến cho các Trưởng Hướng Đạo và Phụ Huynh trẻ tuổi 

những điều kể trên để họ có thể hiểu biết thêm về nguồn cội của mình, của 

các bậc sinh thành và cả các đấng tổ tiên Việt Nam đã trải qua gần năm ngàn 

năm dựng nước và giữ nước. Hôm nay tôi xin “tản mạn” đôi điều về một giai 

đoạn lịch sử Việt Nam. 

Nhìn lại quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước của ông cha suốt gần 5 ngàn 

năm (2019 + 2879 = 4888 năm) tôi phải cúi đầu nể phục và luôn nguyện trong 

tâm là phải nhớ ơn Tổ Tiên qua nhiều thế hệ đã hy sinh xương máu, vắt cạn 

mồ hôi, chịu bao cay đắng…để đem lại nền độc lập tự chủ cho dân tộc. Hiện 

nay trước họa xâm lăng (đã xâm lăng qua nhiều hình thức) của nước “Trung 

quốc - Tàu vĩ đại” (*) với gần một tỉ rưởi đầu người, trừ những kẻ nhiểm máu 

Lê Chiêu Thống, gần một trăm triệu người Việt không ai muốn một lần nữa 

bị giặc Tàu đô hộ vì khi bị đô hộ lần thứ 5 thì Việt Nam sẽ mãi đắm chìm trong 

vòng nô lệ oan nghiệt. 

 



Mỗi năm cứ đến dịp tết, tôi đều nghe được trên các hệ thống truyền thông 

truyền hình và báo chí gửi thông báo cho đồng hương mời dự ngày lễ tết 

Đống Đa để nhớ ơn người anh hùng của dân tộc Việt Nam. Đó là Vua Quang 

Trung, người đã đánh tan giặc Bắc phương vào trưa ngày mồng 5 tết năm Kỷ 

Dậu (1789). 

Năm nay kỷ niệm 230 năm chiến thắng của Đại Đế Quang Trung đánh tan 20 

vạn quân Tàu (giặc nhà Thanh), đuổi chúng ra khỏi kinh đô Thăng Long. Đó là 

một mối hận lớn của người Tàu đối với người Việt Nam mà suốt hơn hai thế 

kỷ qua, lúc nào chúng cũng rắp ranh dòm ngó, chực chờ cơ hội thôn tính đất 

nước Việt Nam. Cơ hội đã đến với chúng khi đất nước Việt Nam thống nhất 

bằng cuộc xâm lăng của người đồng tộc và chính chúng đã tiếp tay và tung 

hê cuộc xâm lăng đó.  

Việt Nam qua dòng lịch sử, bị ách đô hộ của người Tàu hơn một ngàn năm 

trải qua bốn lần như sau:          

Lần thứ nhất: 150 năm (từ năm 111 TCN đến năm 39 SCN)              

Lần thứ hai: 510 năm (từ năm 43 đến năm 544)             

Lần thứ ba: 337 năm (từ năm 602 đến năm 939)            

Lần thứ tư: 20 năm (từ năm 1407 đến năm 1427)       

Tổng cộng là 1,008 năm.  

Ngày xưa khi học môn lịch sử, ít có ai trong chúng ta có thể hình dung được 

những cuộc xâm lăng từ phương Bắc (giặc Tàu) diễn ra như thế nào. Chỉ thấy 

các nhà viết sử mô tả sự tàn ác, cướp của giết người của bọn Tàu và sự tủi 

nhục khốn khổ của người Việt Nam… Chúng tìm mọi cách gây hấn để đánh 

chiếm nước ta vì lúc bấy giờ nước ta còn yếu về mọi mặt so với một nước 

Tàu rộng lớn và một bầy người lúc nhúc tham lam, dơ bẩn. Chúng ta biết 

những tính toán thâm độc, hèn nhát của Tàu và chúng dùng mọi thủ đoạn để 

lấn chiếm lãnh thổ của ta. Vị vua anh minh đời thứ ba của nhà Trần đã cảnh 

báo với toàn dân Việt nguy cơ bị xâm lăng, vậy mà vẫn có những loại người 

Việt vẫn đang tâm dâng cả giang sơn cho Tàu. Vua Trần Nhân Tôn (1243-

1293) đã phán: “Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều 

bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ cho mình có quyền nói một đường làm một nẻo. 



Cho nên cái họa lâu đời của ta là Trung hoa. Chớ coi thường chuyện vụn vắt 

nảy ra trên biên ải. Các việc trên khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn. Tức 

là họ không tôn trọng biên giới quy ước, cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để 

tranh chấp. Không thôn tính được ta, thì gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần 

họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy 

các người phải nhớ lời ta dặn. Một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không 

được để lọt vào tay kẻ khác. Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc 

cho muôn đời con cháu…” 

“Lời di chúc” của vua Trần Nhân Tôn đã trải qua 726 năm như một lệnh phán 

cho toàn dân tộc Việt. Suốt trong hơn một ngàn năm “nô lệ” đó, không phải 

lúc nào nhân dân Việt Nam cũng cúi đầu khuất phục, mà đã có những cuộc 

khởi nghĩa chống bọn Tàu bắc phương. Lịch sử hào hùng được ghi vào sử 

sách, vào bia đá đền thờ cùng bia miệng ngàn năm không bao giờ nhòa phai 

trong tâm trí của người Việt Nam. Những Bà Trưng, Bà Triệu, Lê Chân…là 

những thục nữ anh hùng; những Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang 

Trung…đã bao phen làm giặc Tàu khiếp vía, danh vang hậu thế.  

Nhân mùa xuân Kỷ Hợi, ôn lại trang sử oanh liệt của dân tộc Việt qua chiến 

thắng vẻ vang của Quang Trung Đại Đế để: nhớ ơn những anh hùng liệt nữ 

đã có công dựng nước và giữ nước, đặc biệt nhắc nhở cho những ai “mất trí 

nhớ” quên cả cội nguồn mà làm ngơ trước hiểm họa xâm lăng của giặc Tàu 

phương Bắc. 

Trong sách sử ghi rằng: Cuối năm 1788 Lê Chiêu Thống chạy sang Tàu cầu 

viện quân Thanh. Vua Tàu là Càn Long giao cho tổng đốc Lưỡng Quảng 

(Quảng Đông và Quảng Tây) là Tôn Sĩ Nghị đưa quân sang xâm lăng nước ta. 

Tôn Sĩ Nghị thu gom quân sĩ của 4 tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam và 

Quý Châu gồm trên 20 vạn chia làm 3 đường tiến vào nước ta dưới danh 

nghĩa “phù Lê”. 

Đạo quân thứ nhất do tổng đốc Vân Nam và Quý Châu chỉ huy tiến vào theo 

ngả Tuyên Quang. Đạo quân thứ hai do tri phủ Điền Châu là Sầm Nghi Đống 

tiến qua ngả Cao Bằng. Đạo quân thứ ba do chính Tôn Sĩ Nghị và Đề đốc Hứa 

Thế Hanh chỉ huy vượt qua ải Nam Quan. 



Khi Quân Tôn Sĩ Nghị tiến đến Kinh Bắc (Bắc Giang và Bắc Ninh), Ngô Văn Sở 

sai Nội Hầu Phan Văn Lân đem gần một vạn quân lên trấn giữ ở Thị Cầu. Giặc 

Thanh tiến chiếm núi Tam Tầng rồi bất ngờ xua quân đánh úp quân của tướng 

Phan Văn Lân. Tướng Phan văn Lân phải rút về Thăng Long. Tôn Sĩ Nghị xua 

quân đuổi theo đến đóng ở bờ bắc sông Nhị rồi tràn vào chiếm đóng Thăng 

Long và khống chế Bắc Hà. 

Quân Tây Sơn do Ngô Văn Sở chỉ huy, rút quân về Thanh Hóa, đóng ở vùng 

núi Tam Điệp chờ lệnh. Đoàn quân này chia làm hai cánh: Thủy quân đóng ở 

hải phận Biện Sơn, lục quân đóng chặn ở núi Tam Điệp. Sau đó liền cho phi 

mã thấn tốc báo với Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ. 

Được tin báo, ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thân (22 tháng 12 – 1788), Bắc 

Bình Vương Nguyễn Huệ liền tiến quân ra Bắc. Với lý do là vua Lê đã bỏ nước 

đi cầu viện và rước giặc Tàu về; để có chính nghĩa, Nguyễn Huệ lên ngôi 

Hoàng Đế lấy hiệu là Quang Trung để đánh giặc Tàu. 

Ngày 29 tháng 11 năm Mậu Thân (26 tháng 12 – 1788) đại quân của Hoàng 

Đế Quang Trung tới Nghệ An, dừng quân trong vòng 10 ngày để tuyển thêm 

quân và chuẩn bị lương thực, nâng số quân lên gần 10 vạn, chia thành 5 đạo 

gồm: tiền, hậu, tả, hữu và trung quân.Ngoài ra còn có đoàn tượng binh với 

200 thớt voi chiến. Vua Quang Trung tổ chức duyệt binh tại Nghệ An để khích 

lệ lòng dân và cổ võ tinh thần binh sĩ. Sau đó Quang Trung tiến quân ra Bắc. 

Ngày 20 tháng chạp năm Mậu Thân (15 tháng 1 – 1789) đại quân của Quang 

Trung ra đến Tam Điệp, rồi đến Ninh Bình. Sau khi ổn định quân sĩ và khảo 

sát tình hình, vua Quang Trung nói với quân sĩ rằng: “Phen này quân Thanh 

sang thì chúng chỉ mua lấy cái chết mà thôi!”. 

Vua Quang Trung tiên liệu sẽ quét sách giặc Thanh trong vòng một tuần lễ. 

Nhưng sớm hơn dự tính, đúng vào đêm giao thừa tết Kỷ Dậu (1789), quân 

Tây Sơn dưới sự thống lĩnh của vua Quang Trung bất ngờ tấn công và tiêu 

diệt giặc Tàu ở đồn Giáng Khẩu. Đêm mồng 4 rạng mồng 5 tháng giêng năm 

Kỷ Dậu, trận đánh của quân Tây Sơn diễn ra tại vùng Khương Thượng do Đô 

đốc Long chỉ huy đã tiêu diệt hết quân Tàu. Tướng giặc Tàu là Sầm Nghi Đống 



phải treo cổ tự vẫn ở núi Loa Sơn. Trận đánh này mở đường cho đại quân 

Tây Sơn từ Ngọc Hồi tiến thẳng vào Thăng Long. 

Chỉ trong vòng 5 ngày kể từ đến giao thừa tết Kỷ Dậu, quân Tây Sơn đã đánh 

tan 20 vạn giặc Tàu bằng hằng loạt các trận đánh phục kích, mai phục với 

chiến thuật tấn công chớp nhoáng và liên tục, trong đó trận Ngọc Hồi và Đống 

Đa là mồ chôn xác quân Tàu. Bọn chúng thua không còn manh giáp. Tôn Sĩ 

Nghị bỏ chạy lên phía bắc.Tàn quân nghe tin chủ tướng thua chạy, cũng tan 

hàng chạy theo, tranh nhau qua cầu. Cầu sập. Tàn quân rớt xuống sông chết 

vô số kể, xác giặc làm nghẽn cả dòng sông. Đạo quân xâm lược tan tác, Tôn 

Sĩ Nghị kéo tên vua phản quốc Lê Chiêu Thống trốn thoát chạy về Tàu. 

Trưa mồng 5 tết Kỷ Dậu, quân Tây Sơn kéo vào thành Thăng Long ăn mừng 

chiến thắng. 

Chiến thắng Đống Đa của vua Quang Trung đã viết lên trang sử oanh liệt 

trong lịch sử của dân tộc Việt Nam.  

Nói đến cuộc xâm lăng của giặc Tàu (nhà Thanh) vào hậu bán thế kỷ thứ 18 

với một Lê Chiêu Thống “rước voi về dày mồ” mà không nhắc đến cuộc xâm 

lăng của giặc Tàu (nhà Mao) vào hậu bán thế kỷ thứ 20 vào ngày 19 tháng 1 

– 1974 tại Hoàng Sa với cả một bầy Lê Chiêu Thống ở Bắc Hà (Đàng Ngoài) là 

mất trí nhớ. Mặc dầu một trận chiến không cân sức nhưng những chiến sĩ 

của “Đàng Trong” đã anh dũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ 

lãnh thổ lãnh hải của cha ông để lại. Đất đã nhuộm bao nhiêu máu? Nước đại 

dương đã hòa tan với bao nhiêu máu của các chiến sĩ “Đàng Trong”?  

Chân lý và Vinh Quang chỉ dành cho những người yêu nước chứ không dành 

cho những kẻ chiến thắng không chính nghĩa! 

     *** 

Tết nơi tôi ở không ồn ào, không chen chúc, không bận rộn, không tranh nhau 

mua sắm các lễ vật, món ăn thức uống rườm rà…dù rằng cũng bông hoa 

hương khói kính nhớ tổ tiên.  



Người lớn tuổi như tôi, ba ngày tết lại càng buồn hơn. Ngày tết cũng như 

ngày không tết.Thôi thì đành mở máy gõ vài câu thơ…viết vài câu văn… và 

lục trang sách cũ để thấy cha ông lớp lớp đã nằm xuống cho yên bình tự do 

và càng đọc càng căm thù bọn giặc ác xâm lăng, bọn đê hèn bán nước… 

 

Phong Châu             

Xuân Kỷ Hợi - 2019 

Ghi chú: (*) Tàu là tiếng người Việt gọi người Trung Quốc, Trung Hoa. Tôi dùng chữ “Tàu” để gọi 

bọn chúng.  

 

Trước khi gửi bài này đến quý độc giả, tôi chợt nhớ có buổi tối ngồi xem một 

chương trình truyền hình Việt Nam với tựa đề “Văn Hóa Việt Nam – Xưa Và 

Nay”. Chương trình được chiếu từ 7 đến 8 giờ tối ngày 7 tháng 2 – 2019 nhằm 

28 tháng chạp âm lịch vừa rồi do hai vị giáo sư trình bày, trong đó có một vị 

giáo sư với học vị tiến sĩ. Trong suốt một tiếng đồng hồ nói chuyện, hai vị có 

đế cập đến tết cổ truyền Việt Nam và nhân năm Kỷ Hợi hai vị có nhắc đến 

việc dân tộc Việt Nam đánh thắng giặc Tàu phương Bắc vào những năm Hợi. 

Tôi rất thích các vấn đề lịch sử nên hết sức chú ý để nghe. Vị giáo sư không 

có bằng tiến sĩ (vì không nghe giới thiệu) giới thiệu vị giáo sư có học vị tiến sĩ 

nói về những lần đánh thắng quân Tàu vào những năm Hợi. 



Sau khi nói về hoàn cảnh lịch sử Viện Nam trong vài giai đoạn, vị giáo sư hùng 

hồn đưa ra hai dẫn chứng rằng những biến cố sau đây xảy ra vào năm Hợi. 

Thứ nhất là cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đánh thắng quân Đông Hán. 

Thứ hai là chiến thắng của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng thắng quân Nam 

Hán. Cả hai biến cố trên, theo vị giáo sư này đều xảy ra ra vào năm Hợi (không 

nói Hợi nào: Kỷ Hợi, Mậu Hợi hay Canh Hợi, Giáp Hợi…).   

Nếu câu chuyện của vị giáo sư tiến sĩ ngưng ở đó thì tôi không có gì thắc mắc 

vì cho rằng những gì vị giáo sư nói đếu đúng. Nhưng khi vị giáo sư tiến sĩ nói 

thêm một giai đoạn lịch sử nữa, tôi lắng nghe và mới có chuyện để “tản mạn” 

thêm... 

Vị giáo sư tiến sĩ nhắc đến việc xâm lăng của Tàu, trong đó có Nhà Minh. Tôi 

nghe rõ từng chữ vị giáo sư tiến sĩ nói thế này… “Quân Minh sang Việt Nam 

để ‘phò Lê’… Nghe thế tôi giật mình đứng phắt dậy nói với và nghĩ ngay là 

…không có chuyện giặc Minh sang Việt Nam để “phò Lê” mà chỉ có giặc Thanh 

đưa quân sang Việt nam lấy cớ giúp nhà Lê sau khi Lê Chiếu Thống chạy sang 

Tàu cầu viện và đã bị Vua Quang Trung đánh cho không còn manh giáp vào 

tết Kỷ Dậu (1789) như tôi đã viết ở đoàn trên. Giặc Minh xâm lăng nước ta ở 

thế kỷ 15, giặc Thanh xâm lăng nước ta ở thế kỷ thứ 18! 

Giặc Tàu nhà Minh đô hộ Việt Nam 20 năm, từ 1407 đến 1427. Lê Lợi là vị 

anh hùng đánh đuổi giặc Minh ra khỏi nước thì làm gì có chuyện nhà Minh 

sang “phò Lê”!!!  

Những ngày cận tết, người ta ăn nhiều, nói nhiều. Ăn nhiều đôi khi bị bội 

thực, còn nói nhiều thì…không biết bội …gì đây?  

Cũng do câu chuyện trên của vị giáo sư tiến sĩ, tôi lại phải cất công tìm kiếm 

xem trong sử sách về “hai cái năm Hợi” được cho là hai năm chiến thắng của 

Hai Bà Trưng và Ngô Quyền mà vị giáo sư trên đã trình bày rất hùng hồn… 

Về cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng: Sử ghi: “Năm Giáp Ngọ (năm 34 tây 

lịch) đời Kiến Võ thứ 10 sai Tô Định sang làm thái thú quận Giao Chỉ. Năm 

Canh Tí (năm 40 tây lịch): Tô Định giết Thi Sách và cũng năm đó (Canh Tí) Hai 



Bà Trưng khởi nghĩa đánh quân Đông Hán. Thời đại của Trưng Vương kéo dài 

từ năm 40 đến năm 43, không có năm nào trong thời gian trên là năm Hợi. 

Về Ngô Quyền: Theo sử thì năm 938 nhằm năm Mậu Tuất quân Nam Hán do 

Hoằng Tháo đưa quân đánh nước ta bằng đường thủy. Ngô Quyền đã đánh 

thắng chúng trên sông Bạch Đằng mùa đông năm đó tức năm Mậu Tuất).  

Không thấy có cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng hay trận đánh của Ngô 

Quyền trên sông Bạch Đằng ở cái năm gọi là năm Hợi… 

Cuối cùng: Có một một banner được treo tại Việt Nam cách nay gần ba năm 

với nội dung như sau: 

        Chào Mừng Kỷ Niệm       

       106 Năm Ngày Quốc Tế Phụ Nữ      

  Và 176 Năm Khởi Nghĩa Hai Bà Trưng 

 

 

 

 

 

Quý độc giả nghĩ sao? 
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