
 
 

  

  

Năm 111 tr CN, Hán Vũ Đế phong cho Lộ Bác Đức chức Phục Ba 
Tướng Quân, Dương Bộc chức Lâu Thuyền Tướng Quân, hai tướng 
Tàu chia hai cánh thủy lục tiến công đánh chiếm nước Nam Việt. 

Chiếm xong Nam Việt, năm 110 tr CN, Hán triều chia nước Nam Việt 
thành 9 Quận và đặt quan cai trị theo như thể chế của Tàu. 
9 Quận này gồm: 

1.Nam Hải: Toàn tỉnh Quảng Đông ngày nay, trừ góc Tây Nam. 

2.Hợp Phố: Phần đất Tây Nam tỉnh Quảng Đông ngày nay.̣̣̣̣ (Nam 
Hải+Hợp Phố = toàn tỉnh Quảng Đông ngày nay). 

3.Thương Ngô. 

4.Uất Lâm. 

(2 Quận Thương Ngô và Uất Lâm bằng toàn tỉnh Quảng Tây hiện nay; 
Thương Ngô: 1/2 tỉnh mặt Đông, Uất Lâm: 1/2 tỉnh mặt Tây). 

5.Giao Chỉ: Toàn miền Bắc Việt Nam ngày nay. 

6.Cửu Chân: Gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh ngày nay. 

7.Nhật Nam: Gồm các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, 
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và một phần miền Bắc của tỉnh 
Khánh Hòa (Nha Trang) ngày nay. 

8.Đam Nhĩ. 

9.Chu Nhai. 

(Đam Nhĩ và Chu Nhai gồm toàn đảo Hải Nam ngày nay. Đam Nhĩ gồm 
1/2 đảo mặt Tây, Chu Nhai gồm 1/2 đảo mặt Đông). 

   

  
 

Ngọn cờ chính nghĩa trong đầu phất mãi 
  



 
 

 

 

Đêm dầm mình dưới con suối mùa đông 

Nước nhiệt đới đâm da bằng cọc rét 

Núp dải Trường Sơn hình hài thấm mệt 

Việt Nam đau lòng bởi một vết thương 

 

Bao chiến sĩ bó giữa rừng lán bãi 

Gió thổi qua  

Thổi lại 

Ngọn cờ chính nghĩa trong đầu phất mãi 

Sá gì thứ hèn mọn bên ngoài 

 

Bọn lạ lẫm tự trong lòng mất gốc 

Hiểu gì chủ thuyết ngoại lai 

Còn lại điều anh biết 

Mỗi người ôm dại dột riêng 

Chúng mình da vàng mũi tẹt 

Nhủ lòng biến dở thành hay 

Đâu đớn hèn phải khóc 

 

Ngó ngọn núi cao 

Vỗ tay khen thằng vĩ đại 

Cơn gió thổi qua 

Thổi lại 

Nghe riết nhàm tai 

 

Gác chân lên núi đá 

Gửi hồn sang áng mây 

Tưởng mình còn ỷ lại 

Trăng nõn mở vần thơ 

Theo cờ bay lạc thú 

 

Cộng sản mà 

Chỉ là loài xếp thứ 

Đâu phải lỗi Trời ban 

Nên gượng ép nơi nào cũng rợ 

Nước mình phương Nam chịu nạt 

Nhủ lòng biến tệ thành đồng 

Đâu đớn hèn phó thác 

 

Chắp tay lạy thằng Hán ngụy 

Hay dũng khí hiên ngang 

Máu da vàng ba Miền mỗi ngày 

Mỗi chảy 

Việt tộc đi về đâu 

Nếu gục đầu khiếp nhược. 

 

 
 

Tạ Cự 
 


