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i ��a ��u Nam Quan qua bao nhi�u th�i ��i 
��u là chi�n tr��ng �2m máu. Th�i ��i Tiêu 
S�n (Ti�n Lê và Lý) �ã hai l�n �ánh b�i 
quân T�ng n�i �ây. Chi�n tích còn ghi l�i 

trên núi "�u Q�y. Danh t��ng khai qu�c công th�n 
nhà Minh, Li%u Th�ng c�ng b� Lê Thái T& chém 
��u t�i chi�n tr��ng n�y. 

Du khách ��n vùng ��t n�y, nhìn c�nh r�ng 
thiên s�ng núi c�ng ch�nh lòng nh� ��n công 
nghi�p c�a ti�n nhân. Ti�ng thông reo vi vút nh� 
ti�ng xung phong vang d�i c�a quân Tr�n, Sát .. A .. 
"át Ti�ng su�i �& �m �m, tung sóng n��c tr	ng xoá 
trên các gành �á nh� vó ng*a Tiêu S�n �ang xung 
tr(n truy sát T�ng quân. 

Vùng ��t linh ki�t còn �� l�i muôn ��i câu nói 
kiêu hùng c�a Tr�n Bình Tr
ng, “ Thà làm qu- n��c 
Nam còn h�n làm vua x B	c” .  Vùng ��t 5i Nam 
Quan dính li�n ��n công nghi�p c�a nhà Ti�n Lê và 
nhà Lý, g
i chung là th�i ��i Tiêu S�n. Nhân 
chuy�n c�ng ��t c�a bè l� vô th�n hèn nhát CS, xin 
c�ng hi�n các b�n câu chuy�n v� m�t gia t�c �ã ba 
��i t(n trung b�o v� 5i Nam Quan. 

Th�i th� t�o anh hùng, th�i tao lo�n n2y sanh 
anh tài. Nh�ng ng��i có tài d2u có tr�n n�i r�ng núi 
hay là n�i ru�ng v��n c�ng b� lôi kéo vào các cu�c 
tranh ��u.  Ch. h�n 50 n�m sau khi v� hoàng t, cu�i 
cùng nhà Lê là Lê Long Chi  bãi giáp quy �i�n, các 
h(u du� Ti�n Lê l�i xa r�i ru�ng v��n mà ti�n thân 
vào quan tr��ng, nghi�p võ. "�n cu�i ��i nhà Lý, 
thì �oàn quân h(u du� c�a nhà Ti�n Lê �ã tr  nên 
m�t trong ba th� l*c hùng m�nh nh�t vào th�i tao 
lo�n n�y. "oàn quân h
 Lê theo nguy�n v
ng c�a 
toàn dân mà �ng h� nhà Tr�n lên ngôi. 

VN th�i nhà Tr�n quân l*c hùng h(u chia làm 
ba �oàn quân. 10 v�n kC binh Tiêu S�n g�m các 
h(u du� nhà Ti�n Lê do th��ng t��ng Lê Phúc 
L��ng ch. huy, th�y binh "ông Á do H�ng "�o 
V��ng, Tr�n Qu�c Tu�n và các thân v��ng ch. huy, 
và b� binh t&ng tr� b� t�i Ngh� An, g�m các �� t, 
môn phái Vi�t N, do ch� ng môn Ph�m Ng� L�o 
lãnh ��o. 

10,000 kC binh Tiêu S�n do th�!ng t��ng Lê 
Phúc L��ng làm th�ng soái g�m h�u h�t các h(u 
du� nhà Ti�n Lê và các �� t, c�a 72 ngôi chùa Tiêu 
S�n. Con trai th c�a ông, Lê Phúc T�n m�i 17 tu&i 
c�ng �ã làm Ng* Ti�n Phó "ô Th�ng, ch. huy 1 
v�n ng� lâm quân b�o v� vua Tr�n Thái Tông, Tr�n 
C�nh. Lê Phúc T�n là c(n t��ng lúc nào c�ng c�nh 
bên nhà vua. V� t��ng quân tr� tu&i n�y v�i ���ng 
ki�m Tiêu S�n lúc 16 tu&i �ã �o�t Võ Tr�ng 
Nguyên. 

Nhà vua ��u tiên nhà Tr�n lên ngôi do m�t th� 
�o�n chính tr� c�a Thái S� Tr�n Th� "�. Ông là 
ch�ng c�a n� hoàng Lý Chiêu Hoàng. V� n� hoàng 
nhà Lý nh��ng ngôi cho ch�ng l(p nên nhà Tr�n. 
Sau Chiêu Hoàng mãi không có con, nên b� Tr�n 
Th� "� h� xu�ng làm công chúa và giam t�i lãnh 
cung.  S, gia VN c�ng nh� Tàu h�u nh� không ghi 
chép gì v� cu�c ��i và s� ph(n h2m hiu sau n�y c�a 
v� n� hoàng nhà Lý. 

Lúc m�i lên ngôi, nhà vua tr� tu&i b� Thái S� 
Th� "� chèm ép �� �i�u. Thái s� m�i th*c s* là 
vua n��c Vi�t th�i �ó. Ba �oàn quân Vi�t ��u s! 
hãi và chán ghét tánh ��c ác c�a Th� "� nh�ng t�t 
c� ��u h�t lòng v�i anh quân Tr�n C�nh.  Vi�c ��a 
Lê Phúc T�n v� ch. huy Ng* Lâm Quân c�ng là 
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trong k� ho�ch cân b�ng quy�n l*c trong tri�u c�a 
vua Tr�n. 

M�c dù thái s� Tr�n Th� "� không ng�ng tìm 
cách t��c quy�n, �oàn quân Tiêu S�n càng ngày 
càng l�n m�nh, cai qu�n �i ��a ��u vùng ��t t� Nam 
Quan ��n �i Chi L�ng. Quân Mông C& nhi�u phen 
th�m dò th, sc ��u b� th�m b�i. KC binh Mông t� 
ra không h,u hi�u trên chi�n tr(n r�ng th�a và ��i 
núi. "o �ó trong tr(n xâm l�ng l�n th nh�t, quân 
Mông không t(p trung quân ti�n qua ng� Nam 
Quan. Thu- binh Mông C& t� bi�n ti�n vào chi�m 
vùng h�u ng�n sông H�ng. 

Vua Tr�n C�nh tr+ tu&i tài ba l�i là d�ng t��ng. 
Trong tr(n �ánh v�i Mông C& l�n ��u, nhà vua 
chính mình ch. huy 30,000 quân dàn tr(n �ánh v�i 
20,000 kC binh Mông C& t�i h,u ng�n sông H�ng. 
Ch� l*c quân Vi�t là 10,000 kC binh Tiêu S�n t� 
Nam Quan tr  v�. Chính nhà vua nhi�u l�n xung 
tr(n chém ��u t��ng ��ch trên l�ng ng*a. Tuy quân 
Vi�t d�ng c�m chi�n ��u, nh�ng kC binh Mông C& 
qu� th(t không h& danh là �oàn quân vô ��ch. Quân 
Mông �ánh b�i quân Tiêu S�n, chém ch�t th�!ng 
t��ng Lê Phúc L��ng t�i tr(n và truy sát vua Tr�n. 

Tình th� vô cùng h&n lo�n, vua Tr�n ch�y ��!c 
xu�ng m�t chi�n thuy�n v�!t sông H�ng d��i hàng 
v�n m�i tên truy sát. C(n t��ng Lê Phúc T�n m�t 
tay dùng m�c che cho nhà vua m�t tay chém gi�t 
các quân Mông leo lên tàu t(p kích. Các m�i tên 
b	n g�n xuyên qua m�c g0 �âm vào ng��i v� t��ng 
tr� trung thành n�y nh� là lông nhím, máu nhu�m 
c� chi�n bào. 

Khi chi�n thuy�n ra xa kh�i t�m b	n quân 
Mông thì trên thuy�n ch. còn nhà vua và c(n t��ng 
Lê Phúc T�n s�ng sót. Trong tr(n n�y, 4 V�n Phu 
Tr� ng quân Mông b� chém ch�t d��i ���ng g��m 
Tiêu S�n c�a ti�u t��ng Lê Phúc T�n. 1,000 ng* 
lâm quân ��u kiêu d�ng v� qu�c vong thân. V� c(n 
t��ng trung thành c�a nhà vua hoàn t�t s m�ng b�o 
v� nhà vua trong c�n hi�m nghèo và �ã chng minh 
s* trung thành c�a �oàn quân Tiêu S�n. 

Quân Mông tràn xu�ng các chi�n thuy�n v�!t 
sông truy kích, quy�t b	t s�ng vua Vi�t. May sao v� 
hoàng �� nhà vua, Tr�n Nh(t Du(t k�p th�i mang 
5000 thu- binh ��n và tiêu di�t t�t c� các chi�n 

thuy�n quân Mông. C� th	ng, Tr�n Nh(t Du(t �& b� 
quân lên h,u ng�n sông H�ng, h�i quân v�i b� binh 
Vi�t còn t, chi�n, ph�n công truy kích quân Mông 
ph�i lùi quân h�n 10 d(m.  Tr(n chi�n k�t li%u, quân 
Vi�t b� t&n th�t tr�m tr
ng, cã �oàn kC binh Tiêu 
S�n d�ng mãnh hoàn toàn b� tiêu di�t.  Tr(n ��a 
chi�n t�i ��ng c� qu� th(t là s  tr��ng c�a kC binh 
Mông C&. May m	n là thu- binh và h�m ��i Mông 
còn thô s�, nên quân Vi�t m�i có c� h�i ph�n công. 

Sau khi quân Mông thua, rút v� n��c, vua Tr�n 
lu(n công ban th� ng. Ng��i ��!c công cao nh�t là 
ti�u t��ng Lê Phúc T�n, lúc �ó m�i 19 tu&i. Ông 
��!c phong chc "ô Th�ng, Trung Ngh�a H�u, 
thay cha ch. huy vùng ��t Nam Quan. H�n th�, vua 
nhà Tr�n còn �em bà n� hoàng m�t ngôi, Lý Chiêu 
Hoàng, g� cho v� ti�u t��ng trung thành n�y. Trung 
Ngh�a H�u, Lê Phúc T�n cùng công chúa Lý Chiêu 
Hoàng và các h(u du� Ti�n Lê v� tr�n th� biên 
c��ng.  

S* ki�n Lý Chiêu Hoàng tr�n th� Nam Quan 
làm các ph�n t, trung thành v�i nhà Lý t� các 
ru�ng v��n, r�ng núi tr  v� ��u quân. Nh� v(y 
không lâu �oàn quân Tiêu S�n l�i tr  nên hùng 
m�nh làm bá ch� m�t ph��ng tr�i. Công chúa 
Chiêu Hoàng qu� nhiên là c�p lãnh ��o tài ba, �ó là 
lý do t�i sao vua Lý Hi�n Tông ngày x�a ch
n bà 
lên ngôi vua. R�t ti�c là ngày x�a thiên h� tr
ng 
nam khinh n�, nên bà không tr& ��!c tài n�ng. Khi 
tr�n th� Nam Quan, bà �ã giúp ch�ng xây d*ng m�t 
cánh quân d�ng mãnh và bình ��nh m�t vùng ��t 
khô c�n  thành n�i t* l(p trù phú. 

Tuy l�n tu&i h�n ch�ng nh�ng hai ng��i s�ng 
h�nh phúc. Các h(u du� c�a hai h
 Lê Lý c�ng vì 
h�nh phúc c�a hai ch� t��ng mà sát cánh xây d�ng 
quân Tiêu S�n tr  nên hùng m�nh. Bà Chiêu Hoàng 
qu� th(t hi�m mu�n, mãi khi �ã ��n tu&i t tu�n bà 
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m�i sanh ��!c m�t con duy nh�t là con trai, tên Lê 
Phúc Tr
ng. Khác v�i các h�u t��c ���ng th�i, Lê 
Phúc T�n �� phá ch� �� �a thê. Ông ta ch. có bà 
Chiêu Hoàng là v! .T� t� ng cách m�ng c�a ông 
th�i �ó làm nhi�u ng��i chán ghét. Các quan trong 
tri�u tìm �� cách �� h�i ông. Bà Chiêu Hoàng c�ng 
là �� tài dèm pha, ai c�ng s! ngày nào �ó bà phát 
quân Tiêu S�n l�y l�i thiên h� h
 Lý. Nh�ng may 
m	n là vua Tr�n là anh quân, h�t lòng b�o v� v� c(n 
t��ng và bà v! c�. Nhà vua �ã t�ng nói: “ Non sông 
g�m vóc không thu�c v� ai, mà thu�c toàn dân” . 
Nhà vua qu� th(t là nhà cách m�ng dân ch� ��u tiên 
c�a VN. 

Khi Lê Phúc 
Tr
ng ch. có 2 tu&i 
thì quân Mông l�i 
ki�m c� xâm l�ng 
Vi�t Nam, t��ng Lê 
Phúc T�n ��!c c, 
làm s gi� sang 
T�u. Nhi�m v� c�a 
ông làm cu�c ngo�i 
giao, trong �ó VN 
ch�u 3 n�m c�ng 
hi�n m�t l�n.  Nhà Nguyên bên T�u ngoài m�t t� ra 
b�ng lòng hoà ��c, bên trong v)n t(p trung l*c 
l�!ng ch� c� h�i ti�n quân. Nh(n th�y Lê Phúc T�n 
là nhân tài xu�t chúng, l�i là ch� quân Tiêu S�n, 
quân Mông chiêu d� ông ph�n n��c v�i l�i ha s+ 
l(p l�i nhà Lê, nh�ng ông quy�t li�t t� ch�i. D� 
mãi, h�m do� mãi không ��!c, vua T�u tc gi(n 
ki�m t�i và �em ông ra chém ��u. Ng��i Mông C& 
t�c l� tôn tr
ng các s th�n, ch�a bao gi� h
 gi�t 
các s th�n. Vi�c chém ��u Lê Phúc T�n là m�t 
nghi v�n trong l�ch s, Trung Hoa. Ông ph�i là k� có 
tài n�ng xu�t chúng làm quân Mông s! h�i m�i gi�t 
�i tr� h(u ho�n. 

Trái v�i nh�ng l�n khác, khi nghe ��!c tin d, 
vua Tr�n v�i ra l�nh t��ng Nguy%n Khoái �em quân 
ngày �êm chi�m Nam Quan. Có l+ nhà vua bi�t rõ 
bà Chiêu Hoàng s+ xu�t quân Tiêu S�n tr��c tr� thù 
ch�ng sau chi�m l�i giang s�n. N��c Vi�t l�i m�t 
l�n n�a s	p lâm c�nh n�i da sáo th�t n�i lo�n tang 
tóc. Quân T�u qu� th(t có k� ho�ch vô cùng ��c ác, 
khi�n quân Vi�t c	n xé nhau r�i s+ t�n công ��ng 
hoá.  May m	n thay bà Chiêu Hoàng vì non sông 

g�m vóc và vì c�m ��ng tr��c t� t� ng dân ch� c�a 
nhà vua, bà giao con l�i cho c(n t��ng và b� �i m�t. 
T� �ó không còn ai bi�t bà   �âu. Có tài li�u l�ch s, 
d)n chng là bà ��!c m�t c(n t��ng c�a thái t, Lý 
Long T��ng �ón v� vùng ��t thu�c B	c Hàn ngày 
nay. 

Th��ng ti�c ng��i c(n t��ng mà hai ��i �ã hy 
sinh cho qu�c gia, vua Tr�n nh(n Lê Phúc Tr
ng 
làm con nuôi, phong chc hoàng t, và �&i tên thành 
Tr�n Bình Tr
ng, n�i nghi�p cha m# và ông n�i tr�n 
th� �i Nam Quan. Hoàng t, Tr�n Bình Tr
ng t� nh� 
�ã to l�n sc m�nh nh� hùm beo, c�ng nh� cha ông 
ngày tr��c, ông �o�t chc võ tr�ng nguyên. Trong 
th�i vua Tr�n Thái Tông không ai có th� ch�u n&i v� 
ti�u hoàng t, n�y vài hi�p. Ông ��!c g
i là ti�u 
H�ng Võ, chuyên dùng ��i �ao. Trong m�t tr(n 
chi�n v�i quân Mông t�i biên gi�i, ti�u t��ng dùng 
��i �ao chém t��ng ��ch và con ng*a thành hai 
khúc. Có l�n hoàng t, m�t ngày gi�t ch�t 27 danh 
t��ng Mông C&. Trong tr(n �ó có l�n ông dùng 
c��ng ng*a kéo ng*a lên th3ng và h� xu�ng th(t 
m�nh, vó ng*a �(p b� hông t��ng ��ch ch�t t�i tr(n. 

Khi quân Mông xâm l�ng VN l�n th hai, 
20,000 quân Tiêu S�n hùng m�nh c�a ông h�t lòng 
ch�ng gi, biên thu$, không nh��ng gi�c m�t t�c 
��t. Sau vài tr(n th� hùng, kC binh Tiêu S�n �ã tr� 
��!c m�i h(n, tiêu di�t �òan quân xâm l�ng. M�t 
trong ba cánh quân xâm l�ng c�a quân Mông �ã b� 
danh t��ng Tr�n Bình Tr
ng tiêu di�t, không còn 
kh� n�ng ti�n quân. 

L�y kinh nghi�m th�t b�i l�n ��u, quân Mông 
b� ra nhi�u n�m xây d*ng h�m ��i hùng m�nh, 
v�!t xa h�m ��i "ông Á c�a VN. 

Nh� sc m�nh h�i quân, quân Mông m�t l�n 
n�a theo ngã sông chi�m vùng h,u ng�n sông 
H�ng, uy hi�p Th�ng Long. Vua Thái Tông và tri�u  
�ình ph�i xu�ng tàu di t�n vào Thanh Hoá, Ngh� 
An. Quân Mông chu2n b� ti�n quân qua sông H�ng 
xâm chi�m vùng ��ng b�ng.  Tình th� nguy k�ch 
��n �� vua Tr�n �ã ��nh ��u hàng gi�c �� b�o v� 
con dân. 

"� t�m th�i gi�i t�a áp l*c, hoàng t, Tr�n Bình 
Tr
ng ��!c l�nh mang quân Tiêu S�n t� �i Nam 
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Quan v� t�n công H�ng Yên, phá b� t� l�nh quân 
Mông và làm ch(m b��c ti�n quân thù, �� quân 
Vi�t �� th�i gian h�i quân tái ph�i trí. M�c dù �ã 
phá tan quân Mông   �i Nam Quan, nh�ng quân 
Tiêu S�n c�ng b� hy sinh r�t nhi�u, quân l*c không 
còn ��n m�t n�a. Bi�t ng��i bi�t ta, hoàng t, Tr�n 
Bình Tr
ng bi�t hy v
ng chi�n th	ng mõng manh, 
nh�ng ông can ��m mang 8000 quân �ánh ��ch. 

Sau ba tháng t, chi�n v�i quân ��ch �ông h�n 
g�p 5 l�n và gây n0i kinh hoàng cho quân Mông, 
quân Tiêu S�n th� cùng ch. còn ch�a t�i 2000 quân 
tìm ���ng rút lui v� Nam Quan, nh�ng phiá b	c �ã 
b� quân Mông bao vây. Hoàng t, Tr�n Bình Tr
ng 
m  ���ng máu rút v� sông Lô �� h�i quân v�i �ô 
��c Tr�n Nh(t Du(t. Không may quân Tiêu S�n sa 
vào & ph�c kích, sau c� �êm t, chi�n Tr�n Bình 
Tr
ng và h�n 800 quân s�ng sót b� b	t s�ng. 

Hoàng t, Thoát Hoan c�a quân Mông tìm hi�u 
và bi�t rõ gia t�c nhà Ti�n Lê và Lý.  Th��ng ti�c 
tài n�ng, nên có ý tha Tr�n Bình Tr
ng và quân 
Tiêu S�n. Hoàng t, Thoát Hoan nói v�i Tr�n Bình 
Tr
ng r�ng: 

- Ông có mu�n là vua n� c Nam không? 

Tr�n Bình Tr
ng kh3ng khái tr� l�i: 

- Tôi xin ���c ch�t �% t"n trung. 

Thoát Hoan tr�m t� suy ngh�, sau cùng nói: 

- Tôi phong ông làm v��ng x� B�c, mãi mãi 
không b�t ông chinh Nam. Ông có b8ng lòng 

không? 

Tr�n Bình Tr
ng 
tr� l�i m�t câu �ã ��!c 
l�u truy�n ngàn ��i: 

- Tôi thà làm qu2 n� c 
Nam còn h�n làm 
v��ng ��t B�c. 

Hoàng t, �ã v� qu�c vong thân, 800 quân Tiêu 
S�n c�ng theo g��ng ch� t��ng mà ng�a c& ch�u 
chém ch không ai hàng gi�c. 

Chi�n công c�a hoàng t, Tr�n Bình Tr
ng và 
các d�ng s� Tiêu S�n th(t là v� ��i.  Không ph�i vì 
h
 �ã tiêu di�t g�n m�t n�a ch� l*c quân T�u, mà vì 
s* kiêu hùng b�t khu�t c�a h
 �ã mang l�i n0i kinh 
hoàng cho quân ��ch. Sau khi các d�ng s� Vi�t Nam 
ng�a c& ch�u chém không hàng ��ch, quân T�u giao 
��ng s! hãi. L!i d�ng tình th� �ã chín mùi, H�ng 
"�o V��ng tung b� binh t&ng tr� b�, Vi�t N� môn 
do ch� ng môn Ph�m Ng� Lão ch. huy, t� Ngh� 
An ngày �êm t�n công. Quân T�u không �ánh �ã 
tan ��p lên nhau mà ch�y. Máu ch�y thành sông, 
thây ch�t thành núi. Thoát Hoan tr�n v� ��!c biên 
gi�i còn ch�a ��n 10,000 tàn quân.  30,000 quân 
ch� l*c Mông C& và 40,000 quân L�4ng Qu�ng �ã 
ph�i thây trong tr(n xâm l�ng �iên cu�ng l�n th 
hai. 

Hoàng t, Tr�n Bình Tr
ng tên th(t là Lê Phúc 
Tr
ng cùng các d�ng s� Tiêu S�n v� qu�c vong thân, 
da ng*a b
c thây qu� th(t không h& danh giòng máu 
kiêu hùng Vi�t Nam.  Ông mãi mãi s�ng trong lòng 
dân Vi�t.� 

 

TH8 H9I NG9 
  
Xa nhau g	n b�n ch+c niên 
Hôm nay g$p m$t hàn huyên b�n bè 
N�a ��i th�m thoát trôi nhanh, 
Nhìn nhau nh�ng t�!ng n�m nào tr��ng ta, 
Không gian dù có cách xa 
Hàng ngàn d$m n�a ng�n sao ta v( 
V( �ây Texas, Georgia, 
Canada l�nh giá, Washington xa v�i 
Ta v( tìm l�i n+ c��i 
Nh�ng câu chuy�n t�u c�a ngày hàn vi, 
Ta v( tìm l�i nh�ng thì 
Nh�ng giây phút �#p c�a ��i sinh viên, 
Ta v( trò truy�n  tri(n miên, 
Cho v�i n9i  nh  n�a ��i cách xa, 
Ti�c r8ng thi�u b�n quê nha`, 
Ðôi ng��i �ã m�t ch*ng còn n�i �ây 
B�n �i xích l�i g	n nhau, 
Quên �i cách bi�t b0 bao t? hi(m 
Mai này tn l�i b�n mi(n, 
D
 gì có ���c b�n hi(n bên nhau  
  

 Qu�c Ð�ng, Thu 2003 
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"�!c tin ái h�u Nguy%n thúc Minh quy�t ��nh v� h�u trí vào cu�i tháng 
12 n�m 2003, tôi xin g,i t�ng anh bài th� “ V� H�u”  sau �ây.  Kính chúc 
ái h�u có nh�ng gi� phút th(t an nhàn và sung s��ng bên gia �ình. 

 
Nguy�n V�n Thái, 11-04-03 

 
V( h�u vui v i ch� không 
Vui không thi�t k� c�ng không công tr��ng 
Sáng ra h�t �i carpool 
Bái bai thu�c lá b0 luôn không ghi(n 
Ch1 còn m�t th� không quên 
Cà phê v�n u�ng liên miên nh� trà 
Bây gi� v( ! Bolsa 
Highland ph� núi xa xa giã t� 
K2 ni�m ti(m �n tâm t� 
Ng��i x�a, cnh c�, n�ng m�a v�n còn 

Th�i gian là b� c vàng son 
��nh c�, l"p nghi�p, các con thành tài 
Cu�c ��i nào có khác ai 
4 c m� to�i nguy�n th"t vui quá ch�ng 
Còn chi ngh� ng�i lung tung 
Tu&i th� l�i ��n �n m�ng party 
Con ���ng công chánh mà �i 
Lên cao th��ng th� bng ghi tên mình 
N� c non �#p l�m h�u tình 
S�ng lâu tr�m tu&i ng�m nhìn Vi�t Nam 


