
 

 

 

Ngô Quyền (898–944; trị vì 939-944) làm vua nước An Nam, đánh bại quân Nam 

Hán ở trận chiến sông Bạch Đằng, kết thúc 1,000 năm bị giặc Tàu đô hộ. 

Là một vị tướng tài giỏi và là con rể của Dương Đình Nghệ, Ngô Quyền đã giúp 

cha vợ chống lại và làm suy giảm ảnh hưởng của quân Nam Hán thời bấy giờ.  

Năm 938, Dương Đình Nghệ bị phản tướng Kiều Công Tiễn ám sát.  Ngô Quyền 

kéo quân về kinh đô đánh bại Kiều Công Tiễn, sau đó lên ngôi Hoàng Đế, dời kinh 

đô về Cổ Loa và đổi tên nước thành Đại Việt. 

Trận Bạch Đằng: Khi nghe tin Ngô Quyền kéo quân ra đánh, phản tướng Kiều 

Công Tiễn cầu cứu quân Nam Hán.  Năm 938, quân Nam Hán do Thái Tử Hoằng 

Thao xâm lược Việt Nam bằng đường thủy qua ngã sông Bạch Đằng theo lời mời 

của Kiều Công Tiễn.  Ngô Quyền ra lệnh cho binh sĩ cắm hàng ngàn cọc nhọn dưới 

đáy sông, chờ khi nước lớn đem thuyền nhỏ ra thách đánh.  Quân Nam Hán ỷ đông 

và thuyền lớn, ào ạt đuổi theo.  Binh sĩ Ngô Quyền đánh lừa, đưa tàu giặc vào bãi 

chông đúng lúc thủy triều xuống thấp.  Hàng trăm tàu chiến giặc bị mắc cạn hay bị 

cọc nhọn đâm thủng.  Ngô Quyền xua quân đánh trả, đốt cháy hàng trăm tàu, giết 

chết hàng ngàn quân Nam Hán, kể cả Thái Tử Hoằng Thao trong trận này. 

Ngô Quyền (897-944; r. 939-944) was a Vietnamese king who defeated the 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kings_of_Vietnam


Southern Han kingdom at the Battle of Bạch Đằng River north of modern Hải 

Phòng and ended 1,000 years of Chinese domination dating back to 111 BC under 

the Han dynasty. 

Ngô Quyền was a talented commander and trusted son-in-law of warlord Dương 

Đình Nghệ.  In 931, as a 33-year-old Army General, he helped Dương Đình Nghệ 

to defeat Southern Han influence in Annam (modern-day Vietnam).  After Dương 

Đình Nghệ was assassinated in 938 by one of his Generals named Kiều Công Tiễn, 

Ngô Quyền took control of the military, defeated Kiều Công Tiễn and declared 

himself King of Annam. 

In 938, the Southern Han invaded Annam.  Ngô Quyền predicted that the Southern 

Han would sail down the Bạch Đằng River to mount their attack.  Ngô Quyền 

ordered the waters of Bạch Đằng embedded with thousands of large wooden pikes 

hidden just beneath the rising tide water.  He used small boats to lure the Southern 

Han toward the traps after the tide had risen. When the hundreds of Southern Han 

ships were punctured and caught against the deadly traps, Ngô Quyền led his 

forces in the attack.  Hundreds of trapped ships were destroyed and thousands of 

Southern Han soldiers were killed, including the son of the Southern Han Emperor. 

After defeating the Southern Han, Ngô Quyền renamed the country Đại Việt and 

moved the capital to Cổ Loa, modern-day Hà Nội. 
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