Đinh Bộ Lĩnh là người ở Hoa Lư. Lúc nhỏ ông hay luyện tập võ nghệ và dùng cờ
bông lau để tập trận với trẻ em chăn trâu trong làng. Sau khi Ngô Quyền mất,
người kế vị quá yếu kém nên loạn lạc nổi lên khắp nơi. Có tất cả 12 người xưng
tướng hùng cứ 12 nơi khác nhau gọi là loạn Thập Nhị Sứ Quân. Đinh Bộ Lĩnh
chiêu mộ quân sĩ dẹp loạn Sứ Quân. Ông đánh đâu thắng đó nên được quân dân
tôn ông là Vạn Thắng Vương. Sau ông lên làm vua đóng đô ở Hoa Lư, lấy hiệu là
Đinh Tiên Hoàng, đặt tên nước là Đại Cồ Việt.
Vua Đinh Tiên Hoàng bị phản tướng Đỗ Thích giết chết, con là Đinh Tuệ lên ngôi
lúc 6 tuổi. Quân Tống thừa cơ hội đem quân sang đánh nước ta. Các quan triều
đình tôn tướng quân Lê Hoàn lên ngôi vua, hiệu là Lê Đại Hành lãnh đạo Đại Cồ
Việt chống lại quân Tàu.
Dinh Bo Linh was from Hoa Lu village. As a young boy, he often practiced martial
arts and played war games with other boys. In the years after King Ngo Quyen’s
death, his descendants were incapable of controlling and maintaining order. There
were 12 warlords that were constantly at war with one another, causing chaos and
instability in much of the country. Intolerant of the warlords, Dinh Bo Linh drafted
recruits to squash the rebellions. He defeated the warlords, restored order and
declared himself King Dinh Tien Hoang. King Dinh Tien Hoang renamed the
country Dai Co Viet and the capital Hoa Lu.
In 979, King Dinh Tien Hoang was assassinated by a trusted assistant. His son,
Dinh Tue was named King of Dai Co Viet at the age of 6. The Chinese Tong saw the
opportunity to invade our country. To save Dai Co Viet from the inevitable Chinese
invasion, General Le Hoan was nominated to be the new King and he was
successful in leading Dai Co Viet army to push back and defeated the powerful
Tong army.

