Phần 1. Nội dung chính của giáo trình

LỜI NÓI ĐẦU
Lịch sử địa phương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giáo viên và
học sinh trong việc học tập và nghiên cứu lịch sử dân tộc. Những năm gần
đây, việc giảng dạy và học tập lịch sử địa phương trong trường phổ thông
được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai đã góp phần không nhỏ vào việc giúp
giáo viên và học sinh hiểu biết đầy đủ, toàn diện, sâu sắc lịch sử dân tộc; bồi
dưỡng, giáo dục truyền thống quê hương, đất nước, rèn được kĩ năng thực
hành cho học sinh.
Dù vậy, việc giảng dạy và học tập lịch sử địa phương ở các trường Tiểu
học và THCS trên địa bàn thị xã Điện Bàn chưa có được sự thống nhất về tài
liệu cũng như kiến thức lịch sử địa phương. Vì thế, cần phải có một giáo trình
lịch sử địa phương được thống nhất nhằm hỗ trợ và trang bị cho giáo viên
nghiên cứu và giảng dạy.
Lịch sử dân tộc và lịch sử địa phương có mối quan hệ mật thiết. Nghiên
cứu và giảng dạy lịch sử, văn hóa địa phương làm phong phú, đa dạng thêm
tính khoa học lịch sử dân tộc và ngược lại. Chương trình lịch sử địa phương
giúp giáo viên và học sinh hiểu biết về nguồn gốc, đặc thù của một vùng đất,
của con người, cùng với bản sắc văn hóa, truyền thống đấu tranh, xây dựng,
… để giáo viên và học sinh có thái độ, nhân cách và niềm tin đối với lịch sử
địa phương nói riêng và lịch sử dân tộc nói chung.
Giáo trình lịch sử Điện Bàn là một đề tài khoa học có giá trị lịch sử văn hóa của một vùng đất nhằm giáo dục và phát huy truyền thống đấu tranh
yêu nước, truyền thống hiếu học, tư tưởng mở mang văn hóa, canh tân đất
nước của các thế hệ cha ông; khơi dậy niềm tự hào về quê hương của con
người Điện Bàn qua nhiều thế hệ. Để từ đó thế hệ trẻ hôm nay và mai sau
tiếp tục cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng xây dựng quê hương và
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Nội dung giáo trình bao gồm 8 chương. Trong đó Chương mở đầu
nhằm cung cấp cho người sử dụng hiểu được nội hàm của khái niệm lịch sử
địa phương, đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, vị trí và ý nghĩa của môn học
trong nhà trường. Bảy chương còn lại là kiến thức trọng tâm đi sâu nghiên
cứu những vấn đề: Quá trình hình thành và những thay đổi về địa giới hành
chính thị xã Điện Bàn; Nguồn gốc, đặc điểm cư dân; Truyền thống văn hóa;
Lịch sử đấu tranh cách mạng và một số nhân vật lịch sử tiêu biểu của Điện
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Bàn; Một số trận đánh nổi tiếng của nhân dân Điện Bàn trong hai cuộc kháng
chiến chống Pháp và Mĩ; Truyền thống hiếu học; Một số di tích lịch sử văn
hóa trên quê hương Điện Bàn.
Khi sử dụng nội dung giáo trình này cần có sự chọn lọc kiến thức cho
phù hợp các khối lớp, cùng kết hợp với kiến thức lịch sử địa phương mà Sở
Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam đã chỉ đạo (đảm bảo thời gian tiết dạy trên
lớp hoặc tổ chức ngoại khóa).
Trong quá trình biên soạn giáo trình gặp không ít khó khăn, nguồn tư
liệụ còn khan hiếm, vì thế không tránh khỏi những thiếu sót về nội dung. Ban
biên tập rất mong đồng nghiệp trong quá trình sử dụng có sự góp ý thiết thực.
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CHƯƠNG MỞ ĐẦU
KHÁI LUẬN VỀ LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG
1. Khái niệm lịch sử địa phương
“Địa phương” hiểu theo nghĩa cụ thể là những đơn vị hành chính của
một quốc gia như: Tỉnh, thành phố; huyện, quận, thị xã; xã, phường, thị trấn.
Nói cách khái quát, địa phương được hiểu là vùng đất, khu vực nhất định
được hình thành trong lịch sử, có ranh giới tự nhiên hay địa giới hành chính
để phân biệt với địa phương khác.
Lịch sử địa phương là lịch sử của từng địa phương bao hàm lịch sử các
lĩnh vực phát triển sản xuất, chiến đấu, văn hóa…Vậy khái niệm lịch sử địa
phương rất đa dạng, phong phú cả về nội dung và thể loại.
2. Đối tượng, nhiệm vụ và chức năng dạy học lịch sử địa phương
a. Đối tượng
Lịch sử địa phương là tìm hiểu các đơn vị hành chính của một quốc gia,
tìm hiểu toàn diện về các mặt hoạt động của con người như kinh tế, chính trị,
văn hóa, quân sự, xã hội… ở một địa phương cụ thể. Trên cơ sở đó rút ra nét
đặc thù của địa phương, những giá trị vật chất và tinh thần, những thành tựu
và đóng góp của địa phương đối với cả nước.
b. Nhiệm vụ
Với các đối tượng nói trên, nhiệm vụ giáo viên dạy học lịch sử địa
phương cần truyền đạt những kiến thức cơ bản, có hệ thống về lịch sử của
một địa phương nhằm nâng cao hiệu quả về giáo dục, giáo dưỡng và phát
triển cả nhân cách cho học sinh. Vì vậy giáo viên phải bám vào phân phối
chương trình, nội dung bài học lịch sử địa phương, tổ chức dạy học trên lớp,
ngoại khóa hoặc tham quan, thực hành để phát huy năng lực tư duy và sáng
tạo của học sinh.
c. Chức năng
Lịch sử địa phương là một bộ phận hợp thành làm phong phú lịch sử
dân tộc; do đó, việc học tập nghiên cứu lịch sử địa phương sẽ góp phần tích
cực bổ sung sử liệu cho việc xây dựng lịch sử dân tộc, làm cụ thể hóa, cá thể
hóa một số nội dung cơ bản của lịch sử dân tộc, làm phong phú lịch sử đất
nước. Lịch sử địa phương làm sáng tỏ thêm những đóng góp to lớn của nhân
dân vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước giữa các địa phương trong quốc
gia.
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3. Vị trí, ý nghĩa
a. Vị trí
Lịch sử địa phương là một bộ phận của chương trình dạy học lịch sử ở
trường phổ thông. Nó góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo, giáo
dục nhà trường xã hội chủ nghĩa.
Giảng dạy lịch sử địa phương trong nhà trường phổ thông là một trong
những nguồn tư liệu quan trọng làm phong phú tri thức của học sinh về quê
hương, qua đó giáo dục lòng yêu quý, gắn bó quê hương cho học sinh, hình
thành những khái niệm về nghĩa vụ đối với quê hương, đất nước, nhận thức
đúng đắn về mối quan hệ giữa lịch sử địa phương và lịch sử dân tộc.
b. Ý nghĩa
Giảng dạy lịch sử địa phương có tác dụng to lớn đến giáo dục tư tưởng,
đạo đức, thẩm mỹ và ý thức lao động cho thế hệ trẻ, góp phần hình thành lòng
yêu nước xã hội chủ nghĩa.
Dạy học lịch sử địa phương còn làm cho thế hệ trẻ thấy rõ ý nghĩa lịch
sử tiến bộ của chế độ xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới do Đảng Cộng
sản Việt Nam tiến hành đem lại nhiều thành tựu ở khắp nơi trên mọi miền đất
nước từ những địa phương cụ thể. Từ đó, càng thêm yêu quê hương, đất nước,
tin tưởng vào tương lai của dân tộc, của quê hương mình.
Việc nghiên cứu và giảng dạy lịch sử địa phương còn góp phần giáo
dục ý thức bảo vệ môi trường, nhất là bảo vệ những di tích lịch sử; thấy rõ vai
trò của con người tác động tích cực đến việc cải tạo và chinh phục thiên nhiên
một cách hợp với quy luật.
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CHƯƠNG I
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ NHỮNG THAY ĐỔI
VỀ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THỊ XÃ ĐIỆN BÀN.
BÀI 1
ĐIỆN BÀN NHỮNG NĂM ĐẦU CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ XIX
1. Điện Bàn trong 10 thế kỉ đầu sau công nguyên.
Theo “Đại Nam Nhất thống chí” của Quốc sử quán triều Nguyễn, vùng
đất Điện Bàn xưa thuộc đất Việt Thường Thị của các vua Hùng.
Năm 111 trước công nguyên, thời nhà Hán (Hán Vũ Đế) đánh chiếm
Giao Chỉ, Cửu Chân và đánh xuống phía Nam chiếm cả đất người Chăm cổ
lập nên quận Nhật Nam (miền đất từ Hoành Sơn đến Quảng Nam ngày nay).
Quận Nhật Nam bao gồm 5 huyện: Tây Quyển, Chu Ngô, Tỷ Cảnh, Lê
Dung và Tượng Lâm. Vùng đất Điện Bàn ngày nay nằm trên địa bàn của
huyện Tượng Lâm thời đó.
Vào thế kỷ thứ II nhân dân Giao Châu nhiều lần nổi dậy, nhà Hán tỏ ra
bất lực nhất là đối với các quận ở xa. Năm 192-193 đời Hiến Đế nhà Đông
Hán, nhân dân huyện Tượng Lâm do Khu Liên đứng đầu nổi dậy giành quyền
tự chủ. Khu Liên tự xưng vua đặt tên nước là Lâm Ấp.
Quốc gia Lâm Ấp có lực lượng quân sự khá mạnh, các vua Lâm Ấp đã
hợp nhất bộ Lạc Dừa và bộ Lạc Cau ở phía Nam và tấn công các nước láng
giềng mở rộng lãnh thổ về phía Bắc đến Hoành Sơn (Huyện Tây Quyển), phía
nam đến Phan Rang rồi đổi tên nước là Chăm Pa (Trung Quốc gọi là nước
Hoàn Vương) đóng đô ở Sinhapura (Trà Kiệu - Quảng Nam).
2. Điện Bàn trong thời kì phong kiến (Thế kỉ X đến năm 1945).
Thời kỳ tự chủ từ năm 968, các vương triều Đinh - Lê - Lý - Trần - Hồ
- Hậu Lê trên bước đường Nam tiến với nhiều chính sách kiên quyết, mềm
dẻo, đối thoại với các quốc gia láng giềng để mở rộng lãnh thổ.
Năm 1069, vua Chiêm là Chế Củ thông đồng với nhà Tống đem quân
đánh Đại Việt nhưng bị vua Lý và Lý Thường Kiệt bắt giải về Thăng Long
nên Chế Củ dâng ba châu Đại Lý - Ma Linh - Bố Chính để được tha về.
Đến năm 1306, đời vua Trần Anh Tông, lúc này vua Chiêm là Chế Mân
đem dâng 2 châu Châu Ô và Châu Rí (Châu Lý) làm sính lễ để cưới công
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chúa Huyền Trân. Năm 1307, vua Trần đổi tên 2 châu Ô và Lý thành Thuận
Châu và Hóa Châu. Điện Bàn thuộc vùng đất phía Nam của Hóa Châu.
Năm 1435, địa danh Điện Bàn được Nguyễn Trãi ghi vào “Dư địa chí”,
Điện Bàn có 95 xã thuộc phủ Triệu Phong, lộ Thuận Hóa.
Tháng 6 năm Tân Mão (1471), vua Lê Thánh Tông đặt tên vùng đất
mới là đạo thừa tuyên Quảng Nam (danh xưng Quảng Nam có từ đó) và chia
làm 3 phủ Thăng Hoa (Quảng Nam), Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) và Hoài Nhơn
(Bình Định). Nhưng lúc này các huyện Điện Bàn, Đại Lộc, Hòa Vang ngày
nay vẫn chưa thuộc Quảng Nam thừa tuyên đạo mà vẫn còn là bộ phận đất đai
của phủ Triệu Phong trong đạo thừa tuyên Thuận Hóa.
Năm 1520, đời vua Lê Chiêu Tông đổi Quảng Nam thừa tuyên đạo
thành trấn Quảng Nam.
Năm 1602, Nguyễn Hoàng đổi trấn thành dinh Quảng Nam. Năm 1604,
Nguyễn Hoàng đã thăng huyện Điện Bàn vốn thuộc phủ Triệu Phong của
Thuận Hóa thành phủ Điện Bàn nhập về dinh Quảng Nam. Dinh trấn Quảng
Nam đóng tại xã Thanh Chiêm, huyện Diên Khánh, phủ Điện Bàn. Phủ Điện
Bàn mới gồm có 5 huyện: Tân Phước, An Nông, Hòa Vinh, Phước Châu và
Diên Khánh (Diên Khánh chính là Điện Bàn hiện nay).
“Năm 1803, vua Gia Long lập dinh Quảng Nam gồm 2 phủ: Thăng Hoa
và Điện Bàn. Phủ Điện Bàn có 2 huyện là Diên Khánh và Hòa Vang. Đến
năm 1822 (năm Minh Mạng thứ 3) đổi huyện Diên Khánh thành huyện Diên
Phước.
Năm 1832, vua Minh Mạng đổi trấn Quảng Nam thành tỉnh Quảng
Nam. Phủ Điện Bàn thuộc tỉnh Quảng Nam.
Năm 1834, tỉnh đường Quảng Nam được xây dựng tại làng La Qua
(Vĩnh Điện ngày nay).
Năm 1836, phủ Điện Bàn có thêm huyện Duy Xuyên; năm 1899 có
thêm huyện Đại Lộc.
Sang đầu thế kỉ XX, Duy Xuyên và Đại Lộc tách ra thành đơn vị hành
chính riêng. Khoảng năm 1920, tỉnh Quảng Nam bao gồm 7 đơn vị hành
chính: 3 phủ (Điện Bàn, Thăng Bình, Tam Kỳ) và 4 huyện (Duy Xuyên, Đại
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Lộc, Quế Sơn, Hòa Vang). Dù huyện hay phủ cũng đều thuộc tỉnh, chỉ có điều
đơn vị lớn gọi là phủ, đơn vị nhỏ gọi là huyện.”1
“Theo các gia phả và các văn bia còn giữ lại, có thể cho ta biết rõ lai
lịch của một vùng đất, cư dân đến khai khẩn và lập nghiệp trên đất Điện Bàn
bao gồm nhiều dòng tộc, trong đó một số dòng tộc tiêu biểu:
Quận công Lê Văn Cảnh di dân lập làng Mạc Xuyên nay là Vân Xuyên
rồi Vân Ly xã Điện Quang.
Lê Viết Bang khai hoang, di dân lập làng Bằng An nay thuộc phường
Điện An.
Đô trị Bình Chiêm Lê Tự Cường có công khai khẩn xứ Bàn Tràm, di
dân lập ấp làng Thanh Quýt xã Điện Thắng.
Có rất nhiều dòng Lê Tộc từ Thanh Hóa vào định cư tại Điện Bàn ngày
nay như Lê Tấn Viễn định cư tại Điện Dương, Lê Cao Xảo tại Điện Phước,
Lê Viết Bảo tại Điện Nam, Lê Đường, Lê Tấn tại Điện Hồng, Lê Văn Đạo tại
Đông Bàn, Lê Đắc Sùng, Lê Đắc Vinh tại Điện Hồng .
Không chỉ có người họ Lê mà còn có cả người thuộc các tộc họ khác
hoặc theo nhà vua đánh Chiêm rồi ở lại khai khẩn vùng đất mới, hoặc di cư
vào từ sau khi Đạo Thừa Tuyên Quảng Nam được thành lập. Nhờ các gia phả
và các bia đá còn giữ lại được, có thể biết từ cuối thế kỷ XV có nhiều tộc họ
đến khai khẩn vùng đất Điện Bàn ngày nay như thủy tổ tộc Phạm ở Cẩm Sa,
thủy tổ tộc Nguyễn Văn, tộc Đào, tộc Võ, tộc Mai, tộc Lê, tộc Nguyễn, tộc Hồ
ở làng Nông Sơn, tộc Phan, tộc Ngô, tộc Nguyễn ở làng Bảo An.”2
Công cuộc khai hoang bền bỉ và gian truân trên đất Điện Bàn ngày xưa
trong suốt thế kỷ XV-XVI đã đưa lại hai kết quả rõ rệt: có nơi thì mở rộng
thêm những làng xã cũ đã có sẵn, có nơi hình thành thêm các làng xã mới trên
các vùng đất mới và cùng với làng xã cũ tạo thành những đơn vị hành chính
qui mô, bề thế hơn.
Câu hỏi và bài tập
1. Em có hiểu biết gì về vùng đất Điện Bàn trong những thế kỉ đầu sau
công nguyên ?
2. Lập bảng niên biểu về đơn vị hành chính Điện Bàn thay đổi qua các
triều đại phong kiến nước ta ?
1
2

Sách Một số danh nhân lịch sử Điện Bàn giai đoạn trước năm 1945, trang 6.
Sách Một số danh nhân lịch sử Điện Bàn giai đoạn trước năm 1945, trang 8
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BÀI 2
ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐIỆN BÀN TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY
1. Đơn vị hành chính Điện Bàn từ năm 1945 đến 1975.
Sau Cách mạng tháng Tám thành công, đầu năm 1946 huyện Điện Bàn
có 37 xã: Chấn Hiệp, Hà Quảng, Hà My, Chơn Hòa, Cẩm Sa, Viêm Minh
Đông, Cổ An, Tứ Hải, Như Xương, Tân Phương, Cộng Hòa, Trực Tiến,
Chương Dương, Tân Phong, Hoằng Hóa, Cao Thắng, Thái Học, Ngọc Phiên,
Minh Đức, Hoàng Diệu, Tân Chế, Thái Hòa, Tứ Sơn, Sùng Công, Tân Kiến,
Cẩm Thành, Bích Quang, Hà Thanh, Thanh An, Bồ Viêm, Minh Sơn, Phong
Ngọc, Châu Phong, Quý Cáp, Hiệp Lực, Nông Chánh và Liên Châu.
Đến năm 1948, 37 xã của huyện Điện Bàn hợp nhất và phân thành 11
xã: Điện Hồng, Điện Quang, Điện Phong, Điện Tiến, Điện Hòa, Điện An,
Điện Phước, Điện Minh, Điện Dương, Điện Nam và Điện Ngọc.
Về phía địch, trong những năm 1946-1954, ngụy quyền Quảng Nam đã
lập khu hành chính Cẩm Phô trực thuộc quận Điện Bàn. Năm 1963, chính
quyền Mỹ - Diệm tách khu hành chính Cẩm Phô ra khỏi quận Điện Bàn và
thành lập quận Hiếu Nhơn thuộc tỉnh Quảng Nam. Quận Điện Bàn chia thành
bốn khu: Thanh Quýt, Vĩnh Điện, Kì Lam và Phù Kỳ.
Năm 1965, về phía ta sau khi giải phóng đại bộ phận đất đai của huyện,
chính quyền cách mạng đã chia Điện Bàn thành 5 vùng: vùng A, vùng B,
vùng C, vùng K, vùng V bao gồm 26 xã:
- Vùng A: Điện Xuân, Điện Văn, Điện Thái, Điện Tiến.
- Vùng B: Điện Thọ, Điện Hòa, Điện Thắng, Điện An, Điện Hưng.
- Vùng C: Điện Ngọc, Điện Vinh, Điện Bình, Điện Nam, Điện Trung,
Điện Phương, Điện Dương, Điện Hải.
- Vùng K: Điện Hồng, Điện Quang, Điện Phong, Điện Chính, Điện
Tân, Điện Nhơn.
- Vùng V: Điện Minh, Điện Châu, Điện Thành.
2. Những thay đổi về địa giới hành chính Điện Bàn từ sau năm 1975 đến
nay.
Đến năm 1975 đất nước được thống nhất, huyện Điện Bàn được chia
thành 15 xã: Điện Hồng, Điện Tiến, Điện Thọ, Điện Phước, Điện An, Điện
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Minh, Điện Phương, Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong, Điện Nam, Điện
Dương, Điện Ngọc, Điện Thắng, Điện Hòa.
Đến năm 1981, Vĩnh Điện được tách ra khỏi xã Điện Minh nâng lên
thành thị trấn Vĩnh Điện.
Năm 2005, xã Điện Nam tách thành 3 xã: Điện Nam Trung, Điện Nam
Bắc, Điện Nam Đông; xã Điện Thắng tách thành 3 xã: Điện Thắng Nam, Điện
Thắng Trung, Điện Thắng Bắc.
Đến tháng 3 năm 2015, huyện Điện Bàn được công nhận là thị xã bao
gồm 7 phường và 13 xã:
- Phường: Điện An, Điện Nam Bắc, Điện Nam Trung, Điện Nam Đông,
Điện Dương, Điện Ngọc, Vĩnh Điện.
- Xã: Điện Hồng, Điện Tiến, Điện Thọ, Điện Phước, Điện Minh, Điện
Phương, Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong, Điện Thắng Nam, Điện
Thắng Trung, Điện Thắng Bắc, Điện Hòa.
Câu hỏi
Lập niên biểu những thay đổi đơn vị hành chính Điện Bàn từ sau Cách
mạng Tháng Tám 1945 đến nay .

Câu hỏi và bài tập
Lập niên biểu những thay đổi đơn vị hành chính Điện Bàn từ sau Cách
mạng tháng Tám 1945 đến nay .

Hình 1: Bản đồ hành chính thị xã Điện Bàn
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CHƯƠNG II
NGUỒN GỐC, ĐẶC ĐIỂM CƯ DÂN ĐIỆN BÀN
BÀI 3
NGUỒN GỐC, ĐẶC ĐIỂM CƯ DÂN ĐIỆN BÀN
1. Nguồn gốc cư dân Điện Bàn
Thị xã Điện Bàn nằm ở tả ngạn lưu vực sông Thu Bồn, khi còn gọi là
phần lãnh thổ của Amaravati (Champa) đã có nền sản xuất nông nghiệp với
nhiều ngành chăn nuôi, trồng trọt. Cư dân ở đây biết trồng cây lúa nước, biết
làm thủy lợi, làm nhiều nghề thủ công, xây dựng nhiều công trình kiến trúc
độc đáo. Từ khi trở thành lãnh thổ Đại Việt, trải qua các thời kì lịch sử đều có
chủ trương di dân liên tục từ Bắc vào định cư lập làng, lập ấp.
Từ cuộc di dân thời nhà Hồ đầu thế kỷ XV (1402), rồi tiếp sau đó dưới
thời nhà Hậu Lê (sau năm 1471) và đặc biệt dưới thời các chúa Nguyễn (năm
1558) với những luồng người di cư liên tục và đông đảo từ phía Bắc vào,
vùng đất Điện Bàn mới ngày càng trở nên sầm uất, trù mật.
Tham gia công cuộc khai khẩn vùng đất mới là những người thuộc
nhiều dòng họ. Họ đến từ nhiều vùng đất khác nhau, đông nhất là từ Nghệ An,
Thanh Hóa. Những người Việt chuyển cư từ phía Bắc vào Điện Bàn – Quảng
Nam, có nhiều nguồn gốc khác nhau: có những người không đạt đến sự thành
công trong ý đồ của mình ở các tỉnh quê hương phía Bắc, có cả những tội đồ,
nghịch dân... Nhưng tuyệt đại đa số vẫn là những người lao động lương thiện,
những quan lại, tướng lĩnh, những binh sĩ đã tham gia cuộc hành quân lớn do
vua Lê Thánh Tông tổ chức, tình nguyện ở lại vùng đất mới để xây dựng “quê
hương mới”. Những người dân Đại Việt xa rời lãnh thổ quê hương cũ, họ vẫn
mang theo đến những vùng đất mới những phong tục tập quán lưu truyền,
những giá trị văn minh Đại Việt và vẫn sâu sắc với gốc tích quê hương.
2. Đặc điểm cư dân Điện Bàn
Từ công cuộc di dân khai khẩn vùng đất mới, những giá trị văn minh
Đại Việt cũng được mang đến và trung thành với nền văn hóa Đại Việt, người
Điện Bàn ngày nay vẫn còn những nét thời di dân, lập ấp truyền lại: Dũng
cảm, vững vàng, cương trực nhưng rất giản dị và chất phát. Bằng trí tuệ và
sức lao động cần cù, bền bỉ, người Điện Bàn đã khẩn hoang, lập ấp, phát triển
kinh tế, xây dựng xóm làng đoàn kết, xã hội có kỷ cương, giữ vững thuần
phong mỹ tục, tất cả những điều đó biểu hiện cô đọng của truyền thống yêu
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nước, yêu quê hương, tư tưởng nhân đạo, nhân văn sâu sắc của người Điện
Bàn.
Từ công cuộc khẩn hoang, Điện Bàn là một huyện thuần nông, người
dân sinh sống chủ yếu bằng nghề nông như gieo cấy lúa nước, trồng khoai, tỉa
đậu, trồng dâu, mía… Bên cạnh đó, nghề thủ công truyền thống trồng dâu
nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa, trồng mía làm đường, trồng đay dệt chiếu, nghề làm
gạch, đồ gốm, đặc biệt là nghề đúc đồng đã tạo ra những sản phẩm độc đáo,
hình thành nên những làng nghề nổi tiếng.
Phong tục tập quán và tín ngưỡng như tục thờ Thành Hoàng, tiền hiền,
tổ tiên, tưởng nhớ những người có công với đất nước, với làng qua lễ Tết
Nguyên Đán, lễ tế Âm linh...
Đất Điện Bàn từ xưa là vùng đất hiếu học, sinh ra nhiều nhân tài văn
hóa, con người lỗi lạc. Người Điện Bàn rất chăm học, đỗ đạt cao các khoa thi,
sức học uyên bác nổi danh với những tên gọi Ngũ phụng tề phi, Ngũ tử đăng
khoa, Xuân Sơn ngũ tử, Tứ hổ, Lục phụng bất tề phi và phần lớn sau khi đỗ
đạt đã có nhiều cống hiến cho dân, cho nước.
Người Điện Bàn hay nói hò vè, nói lái, nói trạng tạo nét độc đáo góp
phần làm phong phú kho tàng văn chương Việt Nam.
Câu hỏi:
Hãy nêu những nét chung về đặc điểm của cư dân Điện Bàn .

CHƯƠNG III
TRUYỀN THỐNG SẢN XUẤT, VĂN HÓA ĐIỆN BÀN
BÀI 4
MỘT SỐ LÀNG NGHỀ NỔI TIẾNG CỦA ĐIỆN BÀN
Từ xa xưa, người dân Điện Bàn sinh sống ven lưu vực sông Thu Bồn,
sống chủ yếu bằng nghề nông; bên cạnh đó họ còn làm nhiều ngành nghề thủ
công truyền thống cho nên Điện Bàn từng được gọi là đất bách nghệ. Nhiều
làng nghề có truyền thống lịch sử lâu đời như nghề dệt tơ lụa, gốm, dệt chiếu,
đúc đồng, đan cót, chằm tơi, làm nón, rèn sắt, mộc, nề lần lượt ra đời; hầu hết
những ngành nghề này đều du nhập từ các tỉnh phía Bắc trong quá trình mở
mang bờ cõi xuống phương Nam.
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Ngày này, trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cơ
cấu kinh tế chuyển dịch nông nghiệp và thủ công truyền thống sang phát triển
công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Tuy nhiên, nhân dân Điện Bàn vẫn còn
giữ gìn được một số làng nghề truyền thống tiêu biểu.
1 Làng nghề đúc đồng Phước Kiều thôn Thanh Chiêm xã Điện
Phương
Phước Kiều là một làng đúc đồng nổi tiếng trong cả nước từ trước đến
nay. Làng nằm bên dòng sông Thu Bồn êm ả, ngay dọc trên Quốc lộ 1A giữ
vị trí trung lộ giao lưu của 2 di sản Văn hóa thế giới: Phố cổ Hội An và
Thánh địa Mỹ Sơn.
“Theo lời các bô lão, sở dĩ làng nghề có tên Phước Kiều là tên được
ghép của tổng Phước Ninh và xã Đề Kiều. Nguyên ông tổ của nghề đúc là
Dương Không Lộ sinh năm 1019, mất năm 1094, người xã Đề Kiều, tổng
Bình Quân, châu Thất Truyền, phủ Tường Cảnh, tỉnh Lạng Sơn…Hiện nay
làng nghề có nhiều tộc họ như Dương, Nguyễn Ngọc, Lê, Trần Văn, Phạm
Viết, Đoàn, Đỗ…Trong đó, tộc Dương có Tiền hiền là ông Dương Ngọc
Chúc. Tính từ đời ông Dương Ngọc Chúc đến đời ông Dương Nhi (sinh năm
1918) đã 17 đời như vậy, ước tính làng Phước Kiều hình thành vào khoảng
cuối thế kỷ XVI, cách nay đã trên 400 năm lịch sử.” 3
Để tưởng nhớ công ơn của các bậc tiền nhân người dân Phước Kiều đã
lập một ngôi nhà thờ tổ và ngày 12 tháng Giêng (âm lịch) hằng năm là ngày
giỗ tổ nghề. Qua thời gian và chiến tranh, nhà thờ đã được người dân tu sửa
nhiều lần.
Thời kỳ hoàng kim của nghề đúc đồng dưới thời vua Tự Đức, nhiều
người thợ của làng đã tham gia đúc tiền, ấn của vua và một số đồ dùng cung
đình xưa. Từ những lễ hội truyền thống Việt Nam: tế làng, hội hè, đình đám
trong đời sống văn hóa của cộng đồng người Việt xưa và nay đều không thể
thiếu vắng tiếng cồng chiêng. Âm hưởng đó đã trở thành bản sắc văn hóa
truyền thống của dân tộc. Vì thế làng đúc Phước Kiều ngày càng được tôn
vinh, nhân dân trong làng và các cấp chính quyền địa phương hết sức gìn giữ.
Sản phẩm của Phước Kiều nhiều loại vật dụng bằng đồng rất tinh xảo
như Chiêng cung cấp khắp cả nước, từ đồng bằng lên miền núi, đặc biệt là
những bộ chiêng đúc theo đơn đặt hàng của các dân tộc thiểu số vùng Trường
Sơn - Tây Nguyên phù hợp với diễn tấu cồng chiêng của từng dân tộc. Ngoài
3

Theo tác giả Phạm Hữu Đăng Đạt trong tác phẩm “Chuyện làng nghề đất Quảng”

12

ra, còn có nồi, xanh, chảo, thanh la, cồng chiêng, chuông, lư, độc bình, chân
đèn, mâm… thậm chí họ đúc cả đại hồng chung hàng tấn, đem bán không chỉ
ở trong tỉnh Quảng Nam mà còn ở nhiều tỉnh lân cận khác như Thừa Thiên
Huế, Lâm Đồng, Đắc Lắc, Gia Lai…
Hiện nay trên thị xã Điện Bàn có trên 20 chủ hiệu buôn bán đồ đồng,
chưa kể các huyện, tỉnh lân cận bán đồ đồng thương hiệu đồng Phước Kiều.
Ngành du lịch của thị xã ngày càng được quan tâm đầu tư và phát triển,
với vị trí trung lộ giữa 2 di sản Văn hóa thế giới là đô thị cổ Hội An và Khu
đền tháp Mỹ Sơn, nơi đây sẽ là điểm nghỉ chân tham quan, thưởng thức, mua
sắm hàng thủ công mỹ nghệ bằng đồng.

Hình 2: Sản phẩm của làng nghề đúc đồng Phước Kiều – Điện Phương
2. Làng nghề dệt chiếu Triêm Tây xã Điện Phương
Làng nghề dệt chiếu Triêm Tây nằm ở phía Đông Nam thị xã Điện Bàn
giáp ranh với làng nghề Kim Bồng - Cẩm Kim – thành phố Hội An.
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“Vào cuối thế kỷ XIX có mấy gia đình ở làng Phú Triêm, nay thuộc xã
Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam sang ngụ cư tại đất An
Phước thuộc huyện Duy Xuyên. Họ thấy dân chánh cư có nghề dệt chiếu hay
quá bèn học hỏi làm theo. Đến đời ông Lê Doãn Kiệt ở Phú Triêm lấy vợ là
bà Trần Thị Hựu ở An Phước, sau đó ông Lê Doãn Kiệt lập nghiệp tại quê vợ.
Nhưng do bồi lấp của sông Thu Bồn đã tạo nên một cồn cát tại Phú Triêm còn
gọi là xóm Cồn đất đai khá màu mỡ. Thấy vậy, năm 1878 ông Lê Doãn Kiệt
bèn vận động một số bà con là gốc Phú Triêm dọn về định cư tại xóm Cồn với
tên gọi sơ khai là ấp Tân Lập, đó cũng là danh xưng ban đầu của Phú Triêm
ngày nay. Nghề dệt chiếu cũng về theo và duy trì phát triển cho đến ngày nay.
Về nguyên liệu xưa nay người Triêm Tây tự trồng đay, lác để dệt chiếu,
nhà nào cũng có một bó đay, bó lác trong nhà….Xưa dân làng dệt chủ yếu là
3 loại chiếu, đó là chiếu bông chữ thọ, chiếu Tầu và chiếu trổ bông bèo trong
đó chiếu bông chữ thọ là khó dệt nhất, kế đến là chiếu Tầu. Người đầu tiên
nắm vững kỹ thuật dệt chiếu bông chữ thọ là ông Trần Luỹ, cháu vợ ông Lê
Doãn Kiệt...”4.

Hình 3: Hình ảnh người dân đang dệt chiếu ở Triêm Tây – Điện Phương
Trước đây, 100% hộ trong làng tham gia làm nghề dệt chiếu và đan lác
do ông cha để lại. Sau năm 1975 nhà nhà dệt chiếu, đi từng làng trên xóm
dưới đều rực rỡ sắc màu chiếu cói đầy sân. Từ trẻ con đến cụ già đều tham gia
sản xuất chiếu, chiếu dệt ra không kịp nhập kho đã có nhà nước thu mua phân
phát.
Những năm gần đây, nghề dệt chiếu vẫn còn duy trì và phục vụ cho
tham quan du lịch sinh thái.
4

Theo tác giả Phạm Hữu Đăng Đạt trong tác phẩm “Chuyện làng nghề đất Quảng”
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3. Làng nghề trồng dâu nuôi tằm dệt lụa Phú Bông, Xuân Đài, Bảo
An (Gò Nổi)
Dọc hai bên bờ sông Thu Bồn - Chợ Củi chảy qua thị xã Điện Bàn đã
ra đời những làng xã trồng dâu nuôi tằm, dệt lụa nổi tiếng. Ngay từ giữa thế
kỷ XVI đã cho thấy phủ Điện Bàn là một vùng đất phì nhiêu và nghề tàm
tang5 rất phát triển. “Đất đai màu mỡ, được lúa chẳng cần khó nhọc… Xuân
sang mở hội đua bơi, lụa là chen chúc” và “Vườn Mọc Xuyên trồng lắm hoa
hồng, người Lang Châu dệt nhiều lụa trắng”.

Hình 4: Ươm tơ, dệt lụa ở Phú Bông và Bảo An
Đặc biệt vùng bãi bồi rộng lớn Gò Nổi nằm giữa hai nhánh sông Thu
Bồn bao gồm cả ba xã Điện Quang, Điện Phong và Điện Trung, nhờ sự ưu ái
của tự nhiên đã trở thành một vùng trung tâm tàm tang từ lâu của thị xã Điện
Bàn, là nơi cung cấp một sản lượng lớn tơ tằm.
Dệt và nhuộm vải ta: nguyên liệu từ chỉ cây bông vải, chỉ phải có sợi
nhỏ, không có mắc thì vải được dệt ra mới mịn, đẹp. Nghề này rất thịnh ở Bảo
An trước đây:
5

Nghề trồng dâu nuôi tằm.
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“Tiếng đồn con gái Bảo An
Khéo mua sợi nhỏ về đan mành mành”
Dệt tuýt xo (tussor): Người Điện Quang học hỏi cách dệt vải này từ
người Pháp. Hai làng Xuân Đài, Bảo An nổi tiếng một thời về nghề dệt này.
Mặt hàng tuýt xo trước đây chuyên tiêu thụ ở các thành phố lớn như Hà Nội,
Sài Gòn, Huế…
Dệt hàng, dệt lãnh: Lúc đầu dệt bằng tay; vào khoảng năm 1937 thì có
người sáng tạo ra máy dệt hàng (ông Võ Diễn - người Duy Xuyên), người dân
Điện Quang nhanh chóng tiếp nhận kỹ thuật dệt mới này và phát triển nghề
trồng dâu, nuôi tằm, dệt lụa:
Ai về Gò Nổi quê ta,
Đồng xanh dâu biển, mỗi nhà đầy tơ.

4. Làng nghề bánh tráng Phú Triêm, xã Điện Phương

Hình 5: Nghề làm bánh tráng ở Phú Triêm
Đây là một nghề thực thụ đã có từ lâu đời, làng nghề được hình thành
vào đầu thế kỷ XX, do thực trạng đời sống lúc ấy khó khăn nên người dân
mới có ý định làm bánh lấy tiền phục vụ cuộc sống; đi tiên phong trong nghề
là gia đình bà Nuôi, bà Lương, bà Ký và sau đó là bà Liêu; thế là làng nghề
bánh tráng Phú Triêm bắt đầu hình thành và phát triển cho đến ngày nay.
Lao động trong gia đình ngoài việc làm đồng, thời gian còn lại là tập
trung cho nghề bánh tráng và mì Quảng nổi tiếng Phú Triêm. Khắp đường
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làng, những ngày có nắng lớn là một dịp cho cả làng tranh thủ diện tích phơi
bánh. Năm mười hộ là đã có 1 đại diện thu gom, lên nề, chạy chợ, đồng vốn
quay vòng. Tuy nhiên, làm nghề cũng có nhiều vất vả, chịu nóng, chịu nắng,
sợ bánh mốc, hư. Người tráng bánh phải dậy từ lúc 2-3 giờ sáng xay bột tráng
bánh cho kịp nắng để phơi.
Trong những năm qua, được sự quan tâm của UBND tỉnh Quảng Nam,
UBND thị xã Điện Bàn và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để từng
bước thành lập Tổ hợp tác nghề bánh tráng Phú Triêm Điện Bàn, dự kiến xây
dựng thương hiệu chung cho làng nghề bánh tráng Phú Triêm.
5. Làng Cót An Thanh (Điện Thắng Nam).
Làng An Thanh nay thuộc xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn là một
trong những làng có nghề đan nan tre truyền thống của đất Quảng, đó là nghề
đan cót. Theo truyền khẩu, vào cuối thế kỷ XIX, làng An Thanh vẫn còn
nghèo lắm. Người dân một nắng hai sương nhưng vẫn không đủ đắp đổi qua
ngày. Bấy giờ, ở xóm Thanh Tú thuộc làng An Thanh có hai nông dân là ông
Lê Đức Học và ông Trùm Nghi thỉnh thoảng có việc vào Hội An ra Đà Nẵng.
Vốn nhanh nhạy sáng ý, hai ông phát hiện mấy lò gốm ở Thanh Hà và các
kho muối ở Đà Nẵng rất cần phên để che. Thấy quê mình tre nhiều, giá lại rẻ,
hai ông nẩy ra ý nghĩ đan phên bán kiếm tiền. Vốn khéo tay, lại siêng năng,
cần mẫn, những tấm phên họ đan ra vừa đẹp vừa bền. Sản phẩm bán chạy đến
không ngờ. Một đồn mười, mười đồn trăm, bà con thấy ông Lê Đức Học và
ông Trùm Nghi kiếm được tiền nhờ công việc mới mẻ này bèn bắt chước làm
theo. Làng nghề ra đời. Cho nên, mới có câu hát rằng:
" Thức khuya dậy sớm cho quen
Làm dâu Thanh Tú chong đèn đan phên".
Trước năm 1975, chỉ có xóm Thanh Tú thuộc làng An Thanh hành
nghề này. Sau ngày giải phóng, xóm An Tự mới bắt đầu học hỏi làm theo.
Trong tổng số 238 hộ toàn thôn có 120 hộ, chiếm tỉ lệ 50% hành nghề đan cót
truyền thống, nguồn nguyên liệu chính dùng đan cót là tre. Cùng với đội ngũ
những người đan cót, trong làng đã xuất hiện những hộ chuyên thu mua cót
đem bán các nơi. Thị trường tiêu thụ sản phẩm cót tre không chỉ bó hẹp ở
Quảng Nam, Đà Nẵng mà còn vào tận Quảng Ngãi, Bình Định ...
Hiện nay, trước sự phát triển của khoa học kĩ thuật, cùng với nhu cầu
sử dụng hàng hóa của người dân có sự thay đổi nên các sản phẩm cót tre ít
được dùng đến. Việc hành nghề đan cót tre cũng dần bị mai một, chỉ vào
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những ngày hội trại, nghề này được đưa vào tổ chức thi nhằm gìn giữ lại
truyền thống làng nghề của mình.

Câu hỏi và bài tập
1. Em hãy kể tên những làng nghề tiêu biểu của nhân dân Điện Bàn
2. Nêu một làng nghề tiêu biểu mà em biết.
BÀI 5
TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA CỦA NHÂN DÂN ĐIỆN BÀN
1. Lễ hội
Cuộc sống cư dân Điện Bàn mộc mạc, thủy chung với ông bà tiên tổ,
những vị tiền bối có công với quốc gia, dân tộc kể cả uy quyền tự nhiên. Ở
mỗi làng xóm đều có miếu thờ Thành hoàng để ghi nhớ công ơn người có
công khai hoang lập ấp.
Cư dân Điện Bàn có tinh thần cộng đồng tộc họ cao, mỗi tộc họ đều có
nhà thờ để con cháu dâng hương trong những ngày hội tổ và qua đó giáo dục
con cháu nhớ ơn cội nguồn ông bà tiên tổ.
Lễ hội Cầu ngư hằng năm ở phường Điện Dương. Đây là hoạt động văn
hóa với những giá trị đặc sắc theo phong tục cổ truyền của người dân vùng
biển, vừa bảo tồn và phát huy các loại hình văn hóa dân gian, đồng thời tạo sự
đoàn kết, gắn bó giữa các tổ đoàn kết ngư dân đánh bắt cá trên biển, cùng
nhau hỗ trợ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế biển, khơi dậy và phát huy truyền
thống yêu nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Hình 7: Lễ hội Cầu ngư vùng biển Điện Dương
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Hội Thanh Minh - được tổ chức từ năm 2007, đây một hội thường niên
ở xã Điện Quang, nhằm gặp mặt con cháu các chư phái tộc về quê hương để
tưởng niệm công đức tiền nhân, anh hùng liệt sĩ, cùng tâm nguyện đồng lòng
ra sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển hơn.

Hình 6: Hội Thanh Minh ở xã Điện Quang
2. Thanh Chiêm một trong những nơi bắt nguồn chữ Quốc ngữ
Quá trình hình thành chữ Quốc ngữ, từ khi khởi thảo đến khi hoàn
chỉnh là một quãng thời gian gần hai thế kỷ. Sự chế tác ra chữ Quốc ngữ là
một công việc tập thể của nhiều linh mục Dòng Tên người Âu châu; trong đó
Alexandre de Rhodes; nổi bật lên vai trò của các giáo sĩ Bồ Đào Nha như:
Francisco de Pina, Gaspar d’Amaral và Antoniô Barbosa. Trong công việc
này còn có sự cộng tác tích cực và hữu hiệu của nhiều người bản xứ làng
Thanh Chiêm, trước hết là các thầy giảng Việt Nam.
Các giáo sĩ Dòng Tên đến truyền giáo đầu tiên ở Đàng Trong từ năm
1615 chủ yếu tại Đà Nẵng và Hội An. Đầu năm 1617, Tòa thánh La Mã cử
thêm một giáo sĩ người Bồ Đào Nha là Francisco de Pina. Lúc này, tại Hội An
đã có một số giáo dân người Nhật đến tị nạn và trong số đó có 3 linh mục
Dòng Tên người Nhật Bản. Francisco de Pina vì biết tiếng Nhật nên đã đến
Hội An sống và giảng đạo cho số giáo hữu người Nhật sống tại đây. Francisco
de Pina đã miệt mài học tiếng Việt và trở thành giáo sĩ đầu tiên giảng đạo cho
tín đồ bản địa mà không cần phiên dịch.
Cũng tại Hội An và dinh trấn Thanh Chiêm, Francisco de Pina đã dạy
tiếng Việt cho hai giáo sĩ mới được cử đến vào cuối năm 1624 là Alexandre
de Rhodes, người Pháp và Antonio de Fonte, người Bồ Đào Nha. Trong thời
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gian hoạt động truyền giáo tại Hội An và Thanh Chiêm từ 1621 đến 1625,
Francisco de Pina đã biên soạn tài liệu đầu tiên về Phương pháp La - tinh hóa
tiếng Việt và cuốn Ngữ pháp tiếng Việt.

Hình 8: Đền thánh Anrê Phú Yên - nơi nguồn gốc chữ Quốc ngữ ra đời
(Tại làng Phước Kiều, thôn Thanh Chiêm, xã Điện Phương)
Cũng tại dinh trấn Thanh Chiêm, Francisco de Pina đã lập một trường
dạy ngôn ngữ phương Tây đầu tiên ở nước ta; đào tạo những thông dịch tiếng
Bồ Đào Nha để giúp cho các giáo sĩ trong việc giảng và truyền đạo.
Linh mục Thanh Lãng, một trong ba người đã dịch quyển Từ điển Việt Bồ - La (Annam - Lusitanium - Latinum) đã có nhận xét: “Việc phiên âm chữ
Quốc ngữ được tiến hành trước khi Đắc Lộ (A. de Rhodes) đến Việt Nam. Sở
dĩ Đắc Lộ về sau này được lịch sử nhắc nhở đến nhiều có lẽ không phải vì
ông đã có công kiện toàn chữ Quốc ngữ mà còn để lại hai quyển sách được
coi như tài liệu duy nhất về chữ Quốc ngữ.”.
Chính nhà ngôn ngữ học Pháp Rolland Jacques, khi đề cập đến vấn đề
này đã viết: “Sự sáng tạo ra chữ Quốc ngữ không phải là một công trình của
phòng thí nghiệm, mà có rất nhiều người dấn thân vào với một nhiệt tình nào
đó trong hành động… mà nếu không có họ, thì mọi công trình ngôn ngữ học
nghiêm túc sẽ không có được”.
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Sự sáng tạo và hoàn chỉnh chữ Quốc ngữ là công của nhiều người thuộc
nhiều thành phần khác nhau, thuộc nhiều thế hệ nối tiếp nhau tạo nên và địa
điểm khai sinh ra chữ Quốc ngữ là từ đất Quảng Nam. “Nếu nhìn suốt cả quá
trình chế tác và hoàn chỉnh chữ Quốc ngữ gần hai thế kỷ thì giai đoạn đầu tiên
(sơ khởi, phôi thai) đã diễn ra ở Đàng Trong và chủ yếu là trên mảnh đất
Quảng Nam với hai địa danh quan trọng là Hội An và Thanh Chiêm. Trong
quá trình tiếp tục hình thành, phát triển và hoàn tất sau này của chữ Quốc ngữ,
dấu ấn của giọng Quảng Nam (về mặt phát âm và từ ngữ) cũng còn khá rõ
trong Từ điển Việt - Bồ - La của Alexandre de Rhodes (1651), ở đây đang rất
cần có những nghiên cứu sâu hơn, kỹ hơn về diện mạo tiếng Việt nói chung
và tiếng Quảng Nam nói riêng ở thế kỷ XVII, để từ đó có được một cái nhìn
đầy đủ hơn, khoa học hơn về vai trò, vị trí của mảnh đất Quảng Nam đối với
lịch sử chữ Quốc ngữ”6.
Chữ Quốc ngữ ban đầu được đưa vào dạy ở Trường Thông ngôn
(Collège des Interprètes) tại Sài Gòn (1864) và năm sau được đưa vào dạy ở
trường tiểu học cùng môn Toán. Cũng trong năm này, tờ Gia Định báo được
xuất bản (15-4-1865). Đây là tờ báo Quốc ngữ đầu tiên ở nước ta.
Ở Quảng Nam, những lãnh tụ phong trào Duy Tân như Phan Châu
Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp đã đề cao chữ Quốc ngữ, coi đây là
phương tiện hiện đại và hữu hiệu nhất để “khai dân trí, chấn dân khí”.
Ngày nay, chữ Quốc Ngữ đã là văn tự chính thức của nước nhà, chúng
ta không thể không nhớ công ơn của một người ở nơi chân trời xa lạ đã đến
cống hiến cho dân tộc ta một tặng phẩm vô gía, đó là Francisco de Pina, cũng
không thể nào quên mảnh đất đón nhận chữ Quốc ngữ chào đời, đó là Thanh
Chiêm.
Hiện nay, nguồn gốc ra đời chữ Quốc ngữ vẫn còn nhiều luồng thông
tin khác nhau, vì thế những năm gần đây UBND thị xã Điện Bàn đã tổ chức
nhiều cuộc hội thảo khoa học để làm rõ hơn vấn đề này.
3. Nghệ thuật.
Nghệ thuật tuồng (hát bội) vốn đề cao chính nghĩa, ca ngợi hiếu, trung,
tiết nghĩa, thiện thắng ác, ân oán phân minh cũng là loại hình nghệ thuật rất
được người Điện Bàn ưa thích. Quê hương Điện Bàn đã sinh thành được
những nghệ sĩ bậc thầy của nghệ thuật hát tuồng như Nguyễn Hiển Dĩnh,
Tống Phước Phổ, Phạm Phú Tiết, Nguyễn Lai, Phó Phẩm, Đội Tảo.
6
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Kho tàng văn học dân gian Điện Bàn khá phong phú, đa dạng với các
truyện kể, ca dao, dân ca, các điệu hát hò khoan, hát ru con, hát bài chòi, hò
chèo thuyền, ca xuân, vè… . Với nhiều loại hình văn học dân gian khác như
truyện kể, truyện cười, các điệu hò đã thể hiện thêm được nhiều điều thú vị về
đất và người của Điện Bàn.
Ngoài những nghệ sĩ văn học dân gian, mảnh đất Điện Bàn còn sinh ra
những nhà thơ nổi tiếng như nữ sĩ Lam Anh, nữ sĩ Hằng Phương, Thu Bồn…

Câu hỏi và bài tập
1. Hãy nêu các lễ hội tiêu biểu của người dân Điện Bàn. Hiện nay ở
các địa phương vẫn duy trì các lễ hội nhằm mục đích gì ?
2. Em hãy cho biết vài nét về chữ Quốc ngữ ra đời ?

CHƯƠNG IV
LỊCH SỬ ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG CỦA NHÂN DÂN ĐIỆN BÀN

BÀI 6
PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN ĐIỆN BÀN TỪ KHI
THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC ĐẾN NĂM 1945
1. Phong trào chống Pháp của nhân dân Điện Bàn trước khi Đảng Cộng
sản ra đời (1858 - 1930)
- Ngày 1-9-1858, liên quân Pháp và Tây Ban Nha tấn công Đà Nẵng
mở đầu xâm lược Việt Nam, Nguyễn Tri Phương lãnh đạo nhân dân Đà Nẵng
chống trả quyết liệt. Sát cánh cùng với quân dân ở Đà Nẵng, nhân dân Điện
Bàn đan sọt tre chứa đất đá lấp các đoạn sông hiểm yếu, xây dựng phòng
tuyến bờ Nam sông Vĩnh Điện (từ Điện Ngọc đến Gò Nổi sông Thu Bồn)
ngăn chặn bước tiến của địch.
- Đầu năm 1882, khi quân Pháp tiến công Hà Nội, Hoàng Diệu – người
con Điện Bàn được triều đình giao nhiệm vụ bảo vệ thành Hà Nội đã thể hiện
đầy đủ ý thức tận trung với nước dù cuối cùng phải hy sinh.
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- Sau cuộc phản công kinh thành Huế (5-7-1885) của phái chủ chiến do
Tôn Thất Thuyết đứng đầu bị thất bại, Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi
chạy ra Tân Sở (Quảng Trị). Tại đây, ngày 13-7-1885, ông nhân danh vua
Hàm Nghi ra “Chiếu Cần vương”, kêu gọi văn thân và nhân dân đứng lên
giúp vua cứu nước. Từ đó một phong trào được gọi là phong trào Cần vương
được diễn ra sôi nổi. Hưởng ứng “Chiếu Cần Vương”, tại Điện Bàn, dưới sự
lãnh đạo Nghĩa hội Quảng Nam do Tiến sĩ Trần Văn Dư và Phó bảng Nguyễn
Duy Hiệu làm Hội chủ, trong suốt 3 năm (1885-1887), nhân dân đã góp công,
góp của và tham gia Nghĩa hội. Trên mảnh đất Điện Bàn đã diễn ra những
trận đánh của nghĩa quân ở La Qua, Phong Thử, Cẩm Sa, Ngân Câu, Viêm
Minh, Ngân Hà gây cho Pháp nhiều thiệt hại.
- Đầu thế kỷ XX, phong trào Duy Tân của các chí sĩ yêu nước như
Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng đã công khai chủ
trương: “ Khai dân trí, chấn dấn khí, hậu dân sinh” đã diễn ra sôi nổi, lôi cuốn
các nhân sĩ tiến bộ tham gia như: Phan Thúc Duyện (Phong Thử), Phan Thành
Tài (Bảo An), Trương Trọng Hữu (Châu Lâu), Mai Dị (Nông Sơn), Tú La (La
Thọ), Tú Tân (Bích Trâm). Phong trào đã được nhân dân cả huyện hưởng ứng
như lập hội buôn, mở trường dạy chữ Quốc ngữ, nghiên cứu khoa học, bài trừ
mê tín dị đoan, kêu gọi tẩy chay hàng ngoại, người Việt dùng hàng Việt…
- Cùng với phong trào Duy Tân, vào tháng 3-1908, phong trào chống
sưu cao thuế nặng bùng nổ ở huyện Đại Lộc và nhanh chóng lan ra các tỉnh ở
Trung kì. Điện Bàn là một trong những địa phương có phong trào chống sưu,
chống thuế rất mạnh ở Quảng Nam.
Ngày 20-3-1908, quần chúng đã bao vây thành tỉnh La Qua, yêu cầu
Tổng đốc Hồ Đắc Trung phải đứng ra kiến nghị thực dân Pháp và triều đình
Huế giảm xâu, thuế cho dân.
Ngày 22-3-1908, 8000 nông dân trong tỉnh đã bao vây phủ đường Điện
Bàn bắt viên tri phủ Trần Văn Thống phải cùng với dân xuống tòa công sứ
Pháp tại Hội An xin giảm sưu cao, thuế nặng cho dân. Khi đoàn biểu tình
xuống đến bến sông Thanh Hà thì bị lính Pháp đàn áp, một quần chúng bị bắn
chết và 3 người khác ngã xuống sông Thanh Hà chết đuối .
- Trong cuộc vận động khởi nghĩa năm 1916 của vua Duy Tân, tại Điện
Bàn có Trần Cao Vân, Thái Phiên, Phan Thành Tài, Lê Đình Dương tham gia
khởi nghĩa nhưng cuối cùng thất bại và bị Pháp bắt tử hình hoặc giam cầm.
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Tất cả các phong trào trên đều không thành công. Nguyên nhân chính
do các phong trào đó thiếu một đường lối cứu nước đúng đắn; chưa có một
lực lượng xã hội, một giai cấp tiên tiến và một tổ chức cách mạng chặt chẽ
lãnh đạo phong trào. Cách mạng nước ta đứng trước sự bế tắc và khủng hoảng
nghiêm trọng về đường lối cứu nước. Chính lúc ấy, Nguyễn Ái Quốc - lúc bấy
giờ có tên là Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. Từ
ngày 6-1-1930 đến ngày 7-2-1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc), Nguyễn Ái
Quốc trực tiếp chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Đến ngày 5-4-1930, chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên ở Điện
Bàn ra đời và lãnh đạo nhân dân Điện Bàn đấu tranh dưới nhiều hình thức
phong phú, sôi nổi.

2. Nhân dân Điện Bàn giành chính quyền (18 - 8 - 1945)
Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Đảng Cộng sản phủ Điện Bàn, nhân dân
Điện Bàn liên tục tham gia đấu tranh trong suốt 15 năm (1930-1945) với đỉnh
cao là khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8 -1945.
- Ngày 13-8-1945, Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Nam tại xã Tam Xuân (nay
thuộc huyện Núi Thanh) thì được tin Nhật đầu hàng Đồng minh. Hội nghị đã
nhanh chóng quyết định thành lập Ủy ban khởi nghĩa tỉnh và cử ra Ban
thường trực, đóng tại nhà Nguyễn Xuân Vân (Tú Vân) ở thôn Bích Trâm xã
Điện Hòa để chỉ đạo khởi nghĩa.
- Tối ngày 15-8-1945, Ban vận động Việt Minh Lam Sơn họp dưới sự
chủ trì của đồng chí Phan Tốn, thành lập Ủy ban bạo động phủ. Các ủy viên
trong Ban vận động Việt Minh về khắp 9 tổng để thành lập các ban bạo động
và triển khai tinh thần chuẩn bị giành chính quyền các xã trong phủ. Cơ quan
Ủy ban bạo động phủ Điện Bàn đóng ở nhà ông Hương Ban và ông Cửu
Nhơn (La Thọ), tấp nập in truyền đơn, may cờ, dán biểu ngữ để phân phát
xuống cho các ban bạo động tổng, xã.
- Tối ngày 17-8-1945, Ủy ban bạo động phủ Điện Bàn nhận được lệnh
phát động khởi nghĩa của Tỉnh ủy trong đó giao cho Điện Bàn phải gấp rút
huy động quần chúng nổi dậy giành chính quyền như hạ cây, dựng các
chướng ngại vật cản đường từ Giáp Năm vào và từ Bình Long xuống Vĩnh
Điện để ngăn chặn xe Nhật chở quân chi viện cho chính quyền bù nhìn chống
lại ta, đồng thời tổ chức lực lượng hỗ trợ để giành chính quyền tại tỉnh lỵ Hội
An.
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- Khoảng 1 giờ sáng ngày 18-8-1945, lệnh khởi nghĩa của Ủy ban bạo
động phủ về tới Ủy ban bạo động của các tổng, xã. Tức thì thanh la, trống, mõ
nổi lên vang dội từ tổng này lan đến tổng khác, từ làng này lan đến làng khác
làm hiệu lệnh huy động quần chúng khởi nghĩa. Tại các làng xóm đèn đuốc
thắp sáng, đồng bào thức trắng đêm, chuẩn bị cơm nước, băng cờ, giáo, mác,
gậy gộc để chờ lệnh tập trung xuống đường. Bọn địa chủ gian ác, các chánh
tổng, phó chánh tổng, lý trưởng, cường hào tay sai hoang mang cực độ.
- Theo kế hoạch của Ủy ban bạo động phủ, quần chúng khởi nghĩa
được huy động và tổ chức thành 3 cánh quân để kéo về phủ lỵ:
+ Một cánh từ Giáp Năm theo quốc lộ 1 kéo vào.
+ Một cánh từ Bất Nhị theo tỉnh lộ 100 (nay đường 609) kéo xuống.
+ Một cánh từ Gò Nổi sang đò Phương Trà kéo xuống.
- Mờ sáng ngày 18-8-1945, các cánh quân ta từ 3 ngã đường tiến vào
Phủ đường do đồng chí Bùi Minh Chiêu chỉ huy trong tiếng reo hò chiến
thắng. Phủ trưởng Điện Bàn Nguyễn Bá Luân đầu hàng và giao toàn bộ hồ sơ,
con dấu, 7 súng trường, 3 lạng vàng lá và 240 đồng bạc Đông Dương cho ta.
Đúng 9 giờ sáng ngày 18-8-1945 chính quyền trong phủ Điện Bàn đã về tay
nhân dân.
- Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám ở phủ Điện Bàn là một mốc son
lớn trong lịch sử của Đảng bộ và nhân dân trong phủ. Từ thân phận của người
dân mất nước, nô lệ dưới chế độ thực dân phong kiến, đồng bào Điện Bàn,
đồng bào cả tỉnh và cả nước trở thành người dân của một nước độc lập, tự do,
làm chủ đất nước và vận mệnh của mình.
- Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám ở phủ Điện Bàn trước hết là nhờ
đường lối và sự lãnh đạo của Đảng, sự quật khởi của quần chúng bị áp bức, đè
nén bao nhiêu năm dưới chế độ thực dân phong kiến; là kết quả của bao nhiêu
năm bền bỉ đấu tranh của đảng viên, cơ sở cách mạng của Đảng bộ Điện Bàn.

Câu hỏi và bài tập
1. Hãy nêu tên các phong trào đấu tranh của nhân dân Điện Bàn từ
khi thực dân Pháp xâm lược đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.
2 Cuộc đấu tranh giành chính quyền cách mạng ngày 18/8/1945 của
nhân dân Điện Bàn diễn ra như thế nào?
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BÀI 7
ĐIỆN BÀN TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP VÀ MỸ (19451975)
1. Điện Bàn trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954)
Ngày 23-9-1945 thực dân Pháp gây chiến ở Nam Bộ rồi đánh chiếm
các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ. Tại Điện Bàn các đơn vị dân quân du kích,
bộ đội chủ lực phát động phong trào đánh giặc sôi nổi nhất là vùng Điện Tiến,
Điện Hòa, Điện Nam gây cho địch nhiều thiệt hại, đỉnh cao là chiến thắng Bồ
Bồ (Điện Tiến). Trận Bồ Bồ diễn ra đêm 19 rạng ngày 20-7-1954, được nhân
dân Điện Tiến hỗ trợ, bộ đội chủ lực tỉnh và huyện đã tập kích đánh chiếm đồi
Bồ Bồ, tiêu diệt 150 tên địch, bắt sống 293 tên trong đó có đại tá Ca-mi-letti-phê-lit chỉ huy cuộc hành quân, thu 124 vũ khí các loại, phá hủy toàn bộ cứ
điểm. Đây được xem như trận Điện Biên Phủ ở chiến trường Liên khu V, góp
phần kết thúc chín năm kháng chiến chống Pháp thắng lợi.
2. Điện Bàn trong kháng chiến chống Mỹ (1954-1975)
Hiệp đinh Giơ-ne-vơ ký kết, đế quốc Mỹ đã nhảy vào miền Nam thay
chân thực dân Pháp, ra sức phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ, thực hiện chiến
dịch “tố cộng, diệt cộng”, khủng bố nhằm tiêu diệt cơ sở cách mạng. Không
khuất phục trước sức mạnh của kẻ thù, nhân dân Điện Bàn một lòng trung
thành với Đảng với cách mạng tiến hành đấu tranh chính trị, quân sự, địch
vận. Điển hình trận đánh vào ngày 26-4-1962, đây được xem một ngày lịch sử
“Đồng khởi” Điện Bàn bùng nổ, quần chúng tấn công vào các trụ sở hội đồng
xã, mâm tề ngụy, những ngọn lửa cách mạng từ Điện Tiến, Điện Hòa, Điện
Thọ, Điện Hồng, Điện Quang, Điện Ngọc đã hợp thành đám cháy lớn lan
nhanh từ Điện Bàn đến Duy Xuyên, Đại Lộc, Hòa Vang…đã làm cho chính
quyền Mỹ-Ngụy hoang mang dao động. Tiêu biểu trận đánh địch ở Thanh
Thủy (Điện Ngọc) sau này thường gọi là trận Bảy dũng sĩ Điện Ngọc.
Ngày 15-10-1964, Mỹ-Khánh xử tử hình anh Nguyễn Văn Trỗi (tại Sài
Gòn) và tăng cường trấn áp phong trào cách mạng các đô thị ở miền Nam.
Hành động của chúng như “đổ thêm dầu vào lửa” và sự hy sinh của Nguyễn
Văn Trỗi (người con Điện Thắng) đã thôi thúc nhân dân cả nước nói chung,
nhân dân Điện Bàn nói riêng và Điện Thắng quê hương anh hăng hái tham gia
bố phòng, sẵn sàng đánh giặc bảo vệ thành quả của phong trào đồng khởi,
tham gia các phong trào “thanh niên tòng quân”, “đóng góp quỹ nuôi quân”.
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Thực hiện chủ trương của cấp trên, Huyện ủy Điện Bàn phát động toàn
dân, toàn quân đánh Mỹ với những phong trào hoạt động cụ thể: bắt sống
quân Mỹ, đấu tranh chính trị, binh vận, đánh xe cơ giới, bắn máy bay.
Quân và dân Điện Bàn liên tục đấu tranh và thu nhiều thắng lợi góp
phần cùng với nhân dân miền Nam đánh bại 2 cuộc phản công chiến lược
mùa khô 1965-1966 và 1966-1967 của Mỹ-Ngụy, tiêu biểu trận đánh đồn Ngũ
Giáp(14-7-1966) và đỉnh cao là cuộc tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu
Thân 1968. Quần chúng nhân dân, du kích, bộ đội chủ lực đánh chiếm quận lỵ
và làm chủ chi khu Điện Bàn, cô lập Quốc lộ 1, tháo dỡ nhiều đồn bót, ấp
chiến lược.
Đầu năm 1969, Ních-xơn lên làm Tổng thống Mỹ trong bối cảnh nước
Mỹ đã bị cuộc chiến tranh làm suy yếu về mọi mặt nên Mỹ tìm mọi cách khôi
phục lại địa vị trên thế giới bằng học thuyết Ních-xơn. Ở Việt Nam, mặc dù bị
tổn thất nặng nề nhưng Mỹ vẫn cố bám lấy miền Nam bằng chiến lược “Việt
Nam hóa chiến tranh”.
Từ năm 1969 đến năm 1972, quân và dân Điện Bàn dưới sự lãnh đạo
của Huyện ủy tiếp tục nổi dậy đánh địch cả ba mũi giáp công quân sự, chính
trị, địch vận đã đánh 340 trận lớn nhỏ, loại ra khỏi vòng chiến đấu 2563 tên (7
tên Mỹ), bắn rơi 11 máy bay các loại, đánh hỏng 75 xe quân sự, đánh chìm 7
hải thuyền, san bằng 34 lô cốt, phá tan 5 khu dồn góp phần vào thắng lợi trên
cục chiến trường miền Nam, buộc Mỹ phải thừa nhận sự thất bại chiến lược
“Việt Nam hóa chiến tranh” và thỏa thuận với chính phủ ta kí kết Hiệp định
Pa-ri (27-01-1973).
Sau Hiệp định Pa-ri kí kết, quân và dân Điện Bàn tiếp tục đấu tranh
chống địch giành dân lấn đất, càn quét; kêu gọi nhân dân về quê sản xuất đã
giành được nhiều thắng lợi tạo nên thế và lực mạnh hơn địch.
Cùng với khí thế tiến công và nổi dậy của quân và dân trong cả nước,
quân dân Điện Bàn nhất tề nổi dậy giải phóng quê hương vào sáng ngày 29-31975 và góp phần vào cuộc tiến công giải phóng miền Nam 30-4-1975, chấm
dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc, lập lại hòa bình, thống nhất đất nước.
Trong 30 năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, Điện
Bàn đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân chiến sĩ, dân quân trở thành anh hùng,
dũng sĩ diệt Mỹ. Đến nay đã được Nhà nước phong tặng 20 tập thể, 60 cá
nhân là anh hùng lực lượng vũ trang.
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Bài đọc thêm
2.1. Anh hùng Liệt sĩ Võ Như Hưng (1929-1963)
Võ Như Hưng (tức Võ Như Trích) sinh ngày 5 tháng 5 năm 1929, quê
ở xã Điện Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, xuất thân trong
một gia đình nông dân nghèo, gia đình là cơ sở cách mạng trong thời kỳ
kháng chiến chống Pháp.
Năm 1952, anh gia nhập vào
bộ đội thuộc trung đoàn 303, đã từng
chiến đấu trên các chiến trường
Quảng Nam, Tây Nguyên... và đã
hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau ngày
hòa bình lập lại, anh tập kết ra Bắc,
đến năm 1960, lại tình nguyện trở về
miền Nam chiến đấu.
Cuối năm 1960, trong trận
đánh bốt 6 (vùng Điện Bàn), mặc
dù vừa mới qua cơn sốt nặng nhưng
anh Võ Như Hưng vẫn kiên quyết
tham gia chiến đấu. Bị một mảnh
Hình 9: Anh hùng Liệt sĩ
Võ Như Hưng (1929-1963)
pháo phạt ngang làm gãy xương tay
trái, nhưng anh vẫn cùng đồng đội
anh dũng chiến đấu tiêu diệt địch cho tới lúc ta làm chủ hoàn toàn trận địa.
Năm 1961, trong trận đánh Nam Thành - một trung tâm huấn luyện biệt
kích của địch ở Hòa Cầm, cách sân bay Đà Nẵng chừng 500 mét, địch bố
phòng rất cẩn mật - đồng chí được giao nhiệm vụ phụ trách mũi tiến công chủ
yếu. Vừa bước vào chiến đấu, vì nghe nhầm lệnh, đại bộ phận quân ta đều rút
lui, riêng mũi tiến quân của Võ Như Hưng vẫn xông thẳng vào trung tâm, diệt
sở chỉ huy bọn cố vấn Mỹ. Giải quyết xong mục tiêu, biết tin cả đơn vị đã lui
quân, đồng chí bình tĩnh xử trí, tổ chức cho anh em yểm hộ nhau rút từng bộ
phận, dù ít người, vẫn thu 12 súng và dẫn 9 tù binh về đơn vị an toàn.
Ngày 26 tháng 4 năm 1962, tiểu đội của Võ Như Hưng nhận nhiệm vụ
thọc sâu vào lòng địch quấy phá, hỗ trợ cho đợt “phá ấp chiến lược, giải
phóng thêm dân, thêm đất” do tỉnh phát động. Tiểu đội đã đi suốt từ vùng
Ông Nổi, qua đồn Gò Đá, tới Quảng Lăng, Quảng Hậu, về đến Cẩm Sa thì bị
1 tiểu đoàn địch bao vây và trận đánh nổi tiếng của “Bảy dũng sĩ Điện Ngọc"
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quanh chiếc giếng cạn đã diễn ra ở đây. Các chiến sĩ thề với nhau: “Quyết
chiến đấu tiêu diệt nhiều địch, không chịu để rơi vào tay giặc". Suốt một ngày
trời, cả tiểu đoàn địch mở hàng chục đợt xung phong, nhưng lần nào cũng bị
đánh bật ra. Cuộc chiến đấu rất không cân sức này càng về chiều càng hết sức
gay go, quvết liệt. Nhiều lần địch liều chết ùa tới gần, tung lựu đạn xuống
lòng giếng, anh em liền chộp lấy, ném trả lại. Tuy nhiên, cũng có quả nổ ngay
trong giếng, làm một số hy sinh và hầu hết cả tiểu đội đều đã bị thương. Trời
tối dần, 4 chiến sĩ còn lại quyết mở đường máu, vượt vòng vây. Sau một đợt
tập trung lực lượng, tổ chức xung phong mãnh liệt, bất ngờ, các đồng chí đã
rút ra an toàn. Đi được một đoạn, kiểm tra lại thấy còn thiếu một chiến sĩ bị
thương nặng không theo kịp đồng đội, anh quyết định quay lại tìm bằng được
và dìu bạn vượt qua những chặng đường đầy gian khổ, hiểm nguy, ngày ẩn
nấp, đêm lại tiếp tục đi, đưa đồng đội vượt vành đai giặc về đơn vị an toàn.
Trong trận chống càn ngày 20 tháng 12 năm 1963, khi 2 đại đội địch đã
lọt vào trận địa ta, Võ Như Hưng cho nổ súng. Bị đánh bất ngờ, địch hoảng
hốt, tháo chạy. Quân ta lập tức xung phong, truy kích đến cùng. Trên đường
đuổi giặc, Võ Như Hưng bị thương nặng. Mặc dù được đưa đi bệnh viện kịp
thời và đã được tận tình cứu chữa, song vết thương quá nặng, không thể nào
cứu nổi và đồng chí đã hy sinh.
Ngày 5 tháng 5 năm 1965, liệt sĩ Võ Như Hưng được Hội đồng cố vấn
Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng Huân chương Quân
công Giải phóng hạng Nhì và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân
dân giải phóng.

Hình 10: Danh hiệu AHLLVTNDGP
– Liệt sĩ Võ Như Hưng
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2.2. Chị Trần Thị Lý (1933-1992)

Hình 11: Chị Trần Thị Lý
(1933-1992)
Chị Trần Thị Lý có tên gọi là Trần Thị Nhâm, sinh ngày 30-12-1933
tại xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Sinh ra và lớn lên
trong một gia đình nông dân nghèo, cha mất sớm, để lại sáu anh chị em còn
thơ dại. Hằng ngày, chị phải đi bán muối ngoài chợ kiếm tiền giúp mẹ nuôi
đàn em nhỏ.
Năm 12 tuổi, chị tham gia vào phong trào thiếu nhi của xã Chương
Dương (nay thuộc xã Điện Quang - Điện Bàn), sau đó được điều về làm cán
bộ văn phòng thanh niên cứu quốc huyện Điện Bàn. Ngày 30-4-1950, chị
được vinh dự kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.
Chị được Đảng giao nhiệm vụ đi xây dựng cơ sở ở xã Điện Hồng, vùng
thực dân Pháp tạm chiếm. Đầu năm 1952, chị bị thực dân Pháp cùng bọn tay
sai địa phương vây bắt và đưa về giam tại đồn Vân Ly - Gò Nổi. Tại đây, địch
dùng nhiều cực hình tra tấn nhưng chị vẫn không hề khai báo, chúng giam chị
suốt 9 tháng trời trong hầm tối. Cuối năm 1952, bộ đội ta đánh giải phóng đồn
Vân ly, chị được cứu thoát và về lại địa phương tiếp tục hoạt động trong
phong trào thanh niên huyện Điện Bàn. Đến đầu năm 1954, chị được điều về
làm công tác thanh niên Tỉnh.
Hiệp đinh Giơ-ne-vơ ký kết, đế quốc Mỹ đã nhảy vào miền Nam thay
chân thực dân Pháp, ra sức phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ, thực hiện chiến
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dịch “tố cộng, diệt cộng”, khủng bố, trả thù những người kháng chiến cũ bao
trùm lên khắp cả miền Nam nhằm tiêu diệt cơ sở cách mạng. Nhân dân ta một
lần nữa lại sống dưới ách thống trị cực kỳ tàn bạo của Mỹ-Diệm. Tháng 41955, Chị Trần Thị Lý được Tỉnh ủy Quảng Nam giao nhiệm vụ liên lạc tập
hợp các đồng chí ở Điện Bàn, Duy Xuyên chạy ra Đà Nẵng tránh địch khủng
bố, không ngờ bị một cơ sở phản bội khai báo. Tháng 6-1955, chị bị địch bắt
giam tại các địa điểm: khu Kỳ Lam, nhà lao Vĩnh Điện, nhà lao Hội An. Mặc
dù bị địch tra tấn vô cùng dã man, nhưng chị vẫn cắn răng chịu đựng mọi cực
hình, cương quyết không khai báo, bảo vệ tuyệt đối tài liệu và cơ sở bí mật
của Đảng.
Đến tháng 11-1955, địch thả chị về. Sau khi về lại quê hương, với lòng
nhiệt huyết cách mạng và lòng căm thù giặc sâu sắc, chị tiếp tục tham gia
công tác và được giao nhiệm vụ phụ trách đường dây bí mật của Tỉnh. Từ
Điện Bàn, Hòa Vang, Đà Nẵng, Trung Mang, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng
Bình, chặng nào khó khăn chị đều đảm nhận. Tháng 6-1957, chẳng may trên
đường đi công tác, chị bị bọn mật thám theo dõi và chúng bắt chị đưa về giam
trong các nhà lao: Vĩnh Điện, Hội An, Kho đạn Đà Nẵng, Huế. Trong lần bị
bắt này, chúng phát hiện chị giữ tài liệu phát động “học tập tinh thần bất
khuất của đồng chí Trần Thị Nhâm bảo vệ cơ sở đến cùng, thà chết không
khai báo đồng chí mình” nên kẻ thù đã dùng mọi thủ đoạn tàn bạo để tra tấn,
khủng bố.
Đến tháng 9-1958, sau lần tra tấn cuối cùng, bọn địch tưởng chị đã chết
nên đem xác vứt ra khỏi nhà lao và được cơ sở đưa về vùng Gò Nổi – quê chị,
chạy chữa các vết thương.
Tháng 10-1958, chị được Đảng bố trí đưa ra Bắc để chữa bệnh. Đầu
tháng 11-1958, chị đến bệnh viện Việt-Xô, bệnh viện kết luận “…Mình đầy
thương tích, tất cả có 42 vết thương, nhiều vết thương đang còn rỉ máu”.
Khi biết tin người con gái miền Nam - chị Trần Thị Lý - từ nhà tù MỹDiệm, từ cõi chết trở về, đã làm mọi người xúc động. Tại bệnh viện Việt – Xô
tối ngày 14-11-1958, Bác Hồ vào thăm chị. Nhìn thấy chị trong cơn mê sảng,
Bác không cầm được nước mắt. Nhiều đồng chí cán bộ lãnh đạo của Đảng và
Nhà nước, các đồng chí cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc đều đến thăm chị.
Mỗi khi nhìn thấy chị, một số người xúc động. Anh em bầu bạn các nước, các
tổ chức chính trị, xã hội của Liên Xô, Ba Lan, Mông Cổ, Hunggari, Pháp,
Việt kiều ở nước ngoài đều cử người đến thăm, tặng quà, chia sẻ nỗi đau
thương vô hạn và khâm phục sự chịu đựng thần kỳ của chị Trần Thị Lý.
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Những năm tháng điều trị tại bệnh viện Việt – Xô, chị được Đảng và Nhà
nước tập trung cứu chữa.
Năm 1962, chị được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh
niên Lao động Việt Nam (nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh).
Sau đó, chị được Đảng cho đi các nước: Liên Xô, Trung Quốc, Hunggari,
Cộng hòa Dân chủ Đức để chữa trị các vết thương. Đến cuối năm 1979, chị
được Đảng và Nhà nước cho nghỉ mất sức và trở về quê hương để tiếp tục
chữa bệnh, đồng thời có dịp gần gũi với bạn bè cùng chiến đấu trong những
năm tháng vô cùng oanh liệt. Năm 1992, những vết thương hiểm nghèo của
chị tái phát và chị đã qua đời tại bệnh viện C-Đà Nẵng vào ngày 20-11-1992.
Cuộc đời hoạt động cách mạng của chị Trần Thị Lý gắn liền với chặng
đường đấu tranh vô cùng quyết liệt của đồng bào miền Nam anh dũng và của
nhân dân cả nước ta.
Với những công hiến ấy, 12-02-1992, chị Trần Thị Lý được Đảng và
Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

2.3. Nguyễn Văn Trỗi (1940-1964)7
Anh Nguyễn Văn Trỗi sinh ngày 01-02-1940 tại làng Thanh Quýt, xã
Điện Thắng (nay là xã Điện Thắng Trung), huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam,
trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Thân phụ anh là ông
Nguyễn Văn Hóa (tự Thoàn) từng tham gia cách mạng thời chống Pháp; anh
ruột là Nguyễn Văn Toàn, cũng từng tham gia cách mạng, hoạt động vùng
Điện Bàn - Đà Nẵng.
Tuổi thơ của anh trải qua nhiều vất vả, khi anh chưa đầy 10 tuổi thì mẹ
mất, phải đi làm thuê để kiếm sống. Năm 13 tuổi, theo anh trai ra Đà Nẵng
học nghề may. Hè năm 1956, anh Trỗi (lúc đó 16 tuổi) một mình vào Sài Gòn
sinh sống. Ở đây anh vừa làm thuê kiếm sống vừa học nghề thợ điện. Sau đó,
trở thành công nhân nhà máy điện Chợ Quán. Được cơ sở cách mạng tiếp cận
và dìu dắt, năm 1963 anh tham gia tổ chức Biệt động thành, Đại đội quyết tử
bảo vệ cánh Tây Nam Sài Gòn và anh trở thành chiến sĩ Biệt động Sài Gòn.
Anh được tập huấn cách đánh biệt động nội thành ở căn cứ Vườn
Thơm, Đức Hòa (Long An). Một số mục tiêu anh nhắm đến là cư xá Mĩ ở
đường Cao Thắng, tàu hải quân Mĩ đóng ở Bạch Đằng, có lần anh ném lựu
7

Tham khảo Quảng Nam Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh – Kỷ yếu
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đạn làm chết và bị thương mấy tên địch. Ngày 2-5-1964, anh Trỗi cùng đồng
đội nhận nhiệm vụ đặt mìn ở cầu Công Lý (nay là cầu Nguyễn Văn Trỗi) –
nơi phái đoàn Mĩ sẽ đi qua để giết Bộ trưởng Quốc phòng Mac-na-ma-ra Trưởng phái đoàn quân sự cao cấp của chính phủ Mĩ sang kiểm tra kế hoạch
bình định miền Nam Việt Nam.
Để phục vụ cho trận đánh, anh đã bán chiếc nhẫn cưới để mua dây điện.
Vào ngày 9-5-1964, trong lúc làm nhiệm vụ nối dây điện tới quả mìn thì bị
địch phát hiện. Anh bị giặc bắt lúc 22 giờ đêm ngày 9-5-1964. Để bảo đảm an
toàn cho đồng đội, anh kiên quyết không khai và nhận hết trách nhiệm về
mình.
Trong lao tù, anh đã chịu rất nhiều đòn tra tấn cực kì dã man cùng
những lời cám dỗ ngon ngọt của kẻ thù nhưng anh một mực không khai báo,
một lòng trung thành với Đảng, với cách mạng. Không làm gì được, kẻ thù
đưa anh ra xử tại tòa án quân sự rồi kết án tử hình. Biết được tin này, để cứu
Anh, một tổ chức du kích ở Vê-nê-du-ê-la đòi trao đổi Anh với Đại tá không
quân Mỹ là Michael Smolen vừa bị tổ chức du kích này bắt cóc và tuyên
bố “Nếu ở Việt Nam xử bắn Nguyễn Văn Trỗi thì ở Vê-nê-du-ê-la một giờ sau
họ sẽ xử bắn Đại tá Smolen”. Tuy nhiên khi Michael Smolen vừa được tự do,
Toà án quân sự của Chính quyền Việt Nam Cộng hoà đã xử bắn Anh.

Hình 12: Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi
trước khi bị xử tử
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Vào 9h45 phút ngày 15-10-1964, chúng đưa anh ra pháp trường Chí
Hòa- Sài Gòn xử bắn. Anh bình thản, vạch trần tội ác xâm lược của giặc Mỹ
trước các nhà báo. Trước lúc xử tử, bọn địch định bịt mắt anh, nhưng anh giật
chiếc băng đen ra, nói: “Không, phải để tôi nhìn mảnh đất này, mảnh đất thân
yêu của tôi”.
Trước khi chết anh còn hô vang: “Hãy nhớ lấy lời tôi! Đả đảo đế quốc
Mỹ! Đả đảo Nguyễn Khánh! Việt Nam muôn năm! Hồ Chí Minh muôn năm!
Hồ Chí Minh muôn năm! Hồ Chí Minh muôn năm!”.
Sau khi xử bắn anh, chính quyền Việt Nam Cộng hòa bí mật chôn thi
thể anh Nguyễn Văn Trỗi tại nghĩa trang Văn Giáp ở Giồng Ông Tố (nay
thuộc phường Bình Trung Đông, quận 2, TP.Hồ Chí Minh). Sau nhiều ngày
tìm kiếm, cha và vợ anh- chị Phan Thị Quyên mới tìm thấy mộ.
Ca ngợi tinh thần hy sinh dũng cảm của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi,
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Vì Tổ quốc, vì nhân dân, liệt sỹ Nguyễn Văn
Trỗi đã anh dũng đấu tranh chống đế quốc Mỹ đến hơi thở cuối cùng. Chí khí
lẫm liệt của anh hùng Trỗi là một tấm gương hy sinh cách mạng sáng ngời
cho mọi người yêu nước, nhất là cho các cháu thanh niên học tập”.
Với những hy sinh, cống hiến cho quê hương, đất nước, ngày 17-101964, Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam
truy tặng Nguyễn Văn Trỗi danh hiệu Anh hùng các lực lượng vũ trang nhân
dân giải phóng và Huân chương Thành đồng hạng Nhất. Năm 1995, Đảng và
Nhà nước ta truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho
anh.
Học tập gương chiến đấu của Nguyễn Văn Trỗi, khắp cả nước dấy lên
phong trào thi đua, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ cứu nước. Lớp lớp thanh
niên trên mọi miền đất nước noi gương anh, đi theo tiếng gọi thiêng liêng của
Tổ quốc, xông pha ra mặt trận chiến đấu, góp phần làm nên Đại thắng mùa
Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Hình tượng Nguyễn Văn Trỗi đã trở thành cảm hứng, nhân vật chính
trong nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật, gây xúc động lòng người. Đáng kể
như bài thơ “Hãy nhớ lấy lời tôi” của Tố Hữu, bài hát “Lời anh vọng mãi
ngàn năm” của Vũ Thanh, phim tài liệu “Anh Nguyễn Văn Trỗi sống mãi” và
phim truyện “Nguyễn Văn Trỗi” của đạo diễn Bùi Đình Hạc. Đặc biệt là bút
ký “Sống như anh” của nhà báo Thái Duy (Trần Đình Vân) đã trở thành cuốn
sách “gối đầu giường” của biết bao người, được bạn đọc bình chọn là một
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trong ba cuốn sách có nội dung hay nhất năm 2002 và gần đây được xuất bản
sang tiếng Tây Ban Nha…
Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi luôn là tấm gương hy sinh cách
mạng sáng ngời cho các thế hệ thanh niên học tập, noi theo, tích cực rèn
luyện, phấn đấu đóng góp trí tuệ, sức lực vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Hình13: Nhà tưởng niệm anh hùng Nguyễn Văn Trỗi (Điện Thắng
Trung)
Năm 1994, tuổi trẻ Quảng Nam - Đà Nẵng với sự góp sức của tuổi trẻ
cả nước đã xây dựng Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi trong
khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ huyện Điện Bàn (xã Điện Thắng Trung, quê
hương anh).
Năm 2012, nhân kỷ niệm 48 năm ngày anh hy sinh (15-10-2012) tuổi
trẻ Quảng Nam đã khánh thành công trình “Xây dựng và nâng cấp Nhà lưu
niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi”.
Tên anh đã đi vào lịch sử, cái chết của anh đã hóa thành bất tử:
“…Có những phút làm nên lịch sử
Có cái chết hóa thành bất tử
Có những lời hơn mọi bài ca
Có con người như chân lý sinh ra.
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Nguyễn Văn Trỗi!
Anh đã chết rồi
Anh còn sống mãi
Chết như sống, anh hùng, vĩ đại.”
(Hãy nhớ lấy lời tôi- Tố Hữu)

2.4 Huyền thoại mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ 8
Mẹ Nguyễn Thị Thứ (1904 - 2010), sinh tại thôn Thanh Quýt 2, xã
Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Trong hai cuộc kháng
chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc, chồng mẹ là cụ Lê Tự
Trị, 9 người con trai, 1 người con rể và 2 cháu ngoại là liệt sĩ.
Năm 18 tuổi mẹ lập gia đình. Chồng mẹ là cụ Lê Tự Trị. Năm 20 tuổi
mẹ sinh con gái đầu lòng là chị Lê Thị Trị (còn gọi là Hai Trị). Mẹ có đến 12
người con (1 gái, 11 trai). Cả cuộc đời mẹ Thứ nuôi con trong những năm
tháng lận đận, đói nghèo nhưng theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, mẹ
lần lượt động viên 9 người con ra chiến trường. Người con gái lớn cùng bà
bám trụ với xóm Rừng vừa sản xuất, vừa đào hầm nuôi giấu cán bộ, du kích
đánh giặc.

Hình 14: Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ (1904 - 2010)
Tham khảo bài viết của anh Hà Sáu, chuyên viên Trung tâm chính trị thị xã Điện Bàn đã được kiểm duyệt
và đăng tải trên các báo và tạp chí.
8
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Trong chín năm kháng chiến chống Pháp, 4 người con Lê Tự Xuyến,
Lê Tự Hàng Anh, Lê Tự Hàng Em, Lê Tự Lem của mẹ đã ngã xuống trên
khắp các chiến trường.
Hai mươi mốt năm chống Mỹ cứu nước, 5 người con Lê Tự Nự, Lê Tự
Trịnh, Lê Tự Mười, Lê Tự Thịnh, Lê Tự Chuyển của mẹ cũng lần lượt ngã
xuống. Ngày 30-4-1975, người con trai lớn Lê Tự Chuyển đã hi sinh trên
đường Trương Minh Giảng, khi đang đưa quân vào giải phóng Sài Gòn.
Ba mươi năm kháng chiến trường kỳ, bao đau thương mất mát đã tới
tấp dội đến gia đình mẹ “chín đứa con ra đi không một đứa trở về”.
Không những thế, người con rể Ngô Tường tham gia cách mạng từ thời
chống Pháp, bị bắt năm 1956 và bị tra tấn dã man rồi chết. Cháu ngoại của
Mẹ là Ngô Thị Cúc và Ngô Thị Điểu gia nhập lực lượng cách mạng từ rất
sớm và cũng hy sinh.
Sự đóng góp to lớn trong kháng chiến của gia đình Mẹ đã được Nhà
nước trao tặng bảng vàng có công cách mạng, riêng Mẹ được tặng thưởng
Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Huân chương Độc
lập hạng Nhất và vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Bà
mẹ Việt Nam Anh hùng” vào ngày 17-12-1994.
Sau ngày quê hương giải phóng đến nay, Mẹ vẫn ở trên nền đất ngôi
nhà xưa của ông cha để lại. Phần không gian căn nhà của Mẹ đều dành cho
việc hương khói 9 người con trai. Hàng ngày, con gái đầu của Mẹ, bà Lê Thị
Trị cần mẫn nâng miếng ăn, giấc ngủ, nương tựa vào nhau.
Những năm tháng tuổi già cuối đời, thay các anh đã hy sinh, con cháu
còn lại của Mẹ đã sớm hôm tận tình chăm sóc, lo từng viên thuốc, muỗng
cháo cho Mẹ thường ngày, nhất là những lúc trái gió trở trời. Trong niềm
thương yêu, kính trọng, Mẹ còn nhận được sự quan tâm chăm sóc, động viên
thăm viếng của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của bà con láng giềng và
chính quyền đoàn thể địa phương, các đơn vị phụng dưỡng, bộ đội, công an
trên địa bàn Quân khu 5, Quảng Nam, Đà Nẵng.
Không ở đâu có người Mẹ đi qua những tang thương của chiến tranh
rồi được quê hương, đất nước ôm ấp trong hoà bình như vậy. Mẹ đã sống đến
tuổi xưa nay hiếm, Thượng thượng thọ 106 tuổi.
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Và rồi vào lúc 1 giờ 40 sáng 10-12-2010 Mẹ đã trút hơi thở cuối cùng.
Từ mọi miền khắp đất nước, hàng đoàn người nhẹ nhàng đến xóm Rừng, xã
Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam để tiễn Mẹ về với cõi vĩnh
hằng, về gặp các con, cháu của Mẹ, gặp lại các bà Mẹ Việt Nam Anh hùng
(VNAH) trên mảnh đất Điện Bàn.
Mẹ là biểu tượng của lòng yêu nước, sự hy sinh vô bờ bến trong cuộc
đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Hình ảnh đau thương và
anh hùng của mẹ cũng làm rung động các nghệ sĩ, nhà điêu khắc, họa sĩ, nhạc
sĩ, nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo trong cả nước và để lại nhiều
tác phẩm nghệ thuật có giá trị.
Bằng tình cảm trân trọng với những gì của Mẹ đã cống hiến cho tổ
quốc, cho nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, Chính phủ
đã đồng ý cho xây dựng tượng đài Bà mẹ VNAH, lấy nguyên mẫu Bà mẹ
VNAH Nguyễn Thị Thứ. Công trình đã được khởi công vào ngày 27-7-2009,
tại Núi Cấm thuộc thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh
Quảng Nam. Tượng đài Mẹ VNAH có diện tích 150.000m2; chính giữa khối
tượng đài là chân dung Mẹ Nguyễn Thị Thứ cao 18m, phần thấp nhất của
cánh cung cao là 5,83m. Bên trong khối tượng là Nhà tưởng niệm Mẹ VNAH
có diện tích 400m2, có bia ghi danh gần 50.000 Bà mẹ VNAH, giới thiệu hình
ảnh, cuộc đời và sự cống hiến của các Mẹ đối với Tổ quốc.

CHƯƠNG V
MỘT SỐ TRẬN ĐÁNH NỔI TIẾNG CỦA QUÂN VÀ DÂN ĐIỆN BÀN
TRONG HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP
VÀ ĐẾ QUỐC MỸ
BÀI 8
MỘT SỐ TRẬN ĐÁNH NỔI TIẾNG CỦA QUÂN VÀ DÂN ĐIỆN BÀN
1. Chiến thắng Bồ Bồ (đêm 19 rạng ngày 20 - 7 - 1954)9
Bồ Bồ - một địa danh của xã Điện Tiến, xã bán sơn địa nằm về phía
Tây Bắc của thị xã Điện Bàn đã đi vào lịch sử với chiến thắng vang dội của
quân và dân Quảng Nam nói chung và Điện Bàn nói riêng trong cuộc kháng
chiến chống thực dân Pháp.

9

Tham khảo tài liệu Lịch sử Đảng bộ Điện Bàn 1930-1975- NXB Đà Năng năm 2003
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Trong khoảng thời gian chính phủ ta và chính phủ Pháp tiến hành đàm
phán tại Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ), chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu
đã thôi thúc quân và dân Điện Bàn quyết định tiêu diệt cứ điểm Bồ Bồ.

Hình 15: Sơ đồ trận đánh Bồ Bồ - Điện Tiến
Để chuẩn bị cho trận đánh, Đảng ủy và ban chỉ huy xã đội xã Điện Tiến
tổ chức cho lực lượng dân quân du kích ở các thôn bố trí hầm bí mật cất giấu
vũ khí hạng nặng. Những đơn vị bộ đội chủ lực tham gia trận đánh gồm đại
đội trợ chiến 22, đại đội 64 (Đơn vị độc lập), tiểu đoàn 20, trung đội trinh sát
đại đội 15, một trung đội của đại đội 61 huyện đội Điện Bàn, đội đặc công số
2 và 5 trung đội dân quân du kích từ các xã Điện Hòa, Điện An, Điện Phước,
Điện Tiến cùng hàng trăm dân công hỏa tuyến được huy động để phục vụ
chiến trường.
Đêm 19 rạng ngày 20-7-1954, quân ta đồng loạt nổ súng tấn công các
cụm quân địch, trận địa pháo, bãi xe cơ khí. Địch chống trả quyết liệt nhưng
cuối cùng quân ta đột kích chia cắt đội hình buộc địch co cụm và tháo chạy bị
ta tiêu diệt 150 tên, bắt sống 293 tên hầu hết là lính Âu –Phi trong đó có tên
đại tá Calimesti-felit, thu toàn bộ quân trang, quân dụng.
Chiến thắng Bồ Bồ mãi mãi đi vào lịch sử như một "Điện Biên Phủ"
trên chiến trường Quảng Nam trong kháng chiến chống Pháp. Chiến thắng Bồ
Bồ thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh, đồng thời thể hiện tinh thần liên tục tiến công tiêu diệt địch, ý thức phối
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Hình 16: Tượng đài chiến thắng Bồ Bồ (Điện Tiến)
hợp chặt chẽ với chiến trường Bắc Bộ và Liên khu V, đánh bại thực dân Pháp
trên chiến trường Quảng Nam - Đà Nẵng. Chiến thắng Bồ Bồ còn thể hiện
tinh thần đoàn kết của quân dân, là kết quả của sức mạnh tổng hợp của chiến
tranh nhân dân được phát huy đến đỉnh cao, của tinh thần cách mạng mạnh
mẽ, góp phần cùng với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đánh bại thực dân
Pháp xâm lược trên đất nước ta góp phần cho thắng lợi Hiệp định Giơ-ne-vơ
(20-7-1954), kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.

2. Trận đánh của những Dũng Sĩ Điện Ngọc.10
Năm 1962, ngụy quyền ra sức đàn áp nhân dân, Đại đội đặc công
Quảng Nam- Đà Nẵng được giao nhiệm vụ tổ chức một trung đội thọc sâu về
vùng cát Điện Nam- Điện Ngọc phá thế kìm kẹp của địch. Tối ngày 24-41962, một tổ biệt động tỉnh gồm có 7 người, do anh Hiền làm đội trưởng, Võ
Như Hưng làm đội phó và các đội viên gồm Nguyễn Thật, Nguyễn Hữu Rìu,
Nguyễn Sỹ, Trần Thọ, Trần Nghĩa cùng 3 cán bộ của huyện Điện Bàn là Võ
Tiến (tức Thụ) -Thường vụ Huyện ủy, Lê Tựu và Đặng Bảo Chí bàn kế hoạch
hành động.

10

Tham khảo tài liệu Lịch sử Đảng bộ xã Điện Ngọc
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Tối 25-4-1962, từ thôn Một, các anh hành quân cấp tốc ra thôn Tứ Câu
để đến đúng giờ công khai hành động. Riêng đồng chí Đặng Xước bí thư Ban
cán sự đi thôn Hai để chuẩn bị chiến trường. Nhiệm vụ của đội là sáng ngày
26-4-1962, triển khai đánh úp cơ quan Hội đồng xã đồng thời phát động quần
chúng ở hai xã Điện Ngọc và Hòa Hải nổi dậy phá kèm, lập chính quyền tự
quản, kéo địch ở Hòa Vang và Điện Bàn về vùng sâu. Nhưng tối hôm đó do
trời mưa to, dấu chân các chiến sĩ đã in trên đất cát bị bọn địch phát hiện đã
báo cho Hội đồng xã liền sáng hôm đó. Do vậy địch đã huy động lực lượng
bao vây các anh trong đội biệt động. Trước tình hình ấy, các anh đã chủ động
xuất kích. Khoảng 8 giờ sáng, từ thôn Năm các anh hành quân xuống thôn Ba
thì gặp một đội bảo an. Các anh đã đánh lùi 5 đợt xung phong của địch. Đến
10 giờ, địch chi viện thêm 2 đội biệt kích Tây Hồ. Anh Hiền đã phân công
anh Nguyễn Sĩ và Trần Thọ tách khỏi đội, vòng về phía sau lưng địch nổ
súng. Hai bên đánh nhau quyết liệt. Địch chết một số tên, anh Thọ và anh Sĩ
đã hy sinh. Những anh còn lại bí mật rút lên thôn Cẩm Sa (Điện Nam Bắc) và
Quảng Hậu (nay thuộc phường Điện Nam Trung). Tại đây, anh em gặp đội
thanh niên cộng hòa xã Thanh Minh phát hiện. Các anh phải quay về thôn Hai
xã Điện Ngọc để có điều kiện chiến đấu và bảo vệ lực lượng.
Lúc bấy giờ, địch tăng cường lực lượng khoảng 2000 tên với đầy đủ vũ
khí đạn dược, siết chặt vòng vây. Trong vòng vây của địch, các anh đã quyết
tâm chiến đấu đến cùng, diệt thật nhiều sinh lực địch, làm rối loạn hàng ngũ
địch, cầm chân địch. Đến 15 giờ ngày 26 tháng 4, đội trưởng Lê Tấn Viễn ra
lệnh cho các anh Nguyễn Thật, Đặng Bảo Chí đánh trả, buộc địch phải tập
trung, để các anh khác có điều kiện rút lui. Trong chiến đấu anh Nguyễn Thật
đã hy sinh, anh Đặng Bảo Chí được rút lui an toàn. Các anh còn lại co cụm
xuống một giếng cạn để chiến đấu. Sau khi đã đẩy lùi được 6 đợt xung phong
của địch, anh Lê Tấn Viễn phân công anh Nguyễn Hữu Rìu dùng súng ngắn
bắn nhử địch. Các anh còn lại là Võ Như Hưng, Trần Nghĩa, Lê Tựu, Nguyễn
Hữu Rìu và Võ Tiến, mỗi người một hướng nhặt lựu đạn địch ném trả địch.
Các anh đã tiêu diệt và làm bị thương hàng chục tên. Cuộc chiến đấu không
cân sức diễn ra gần 4 giờ liền. Anh Trần Nghĩa, Lê Tựu hy sinh, 4 anh còn lại
Võ Như Hưng, Lê Tấn Viễn (Hiền), Nguyễn Hữu Rìu và Võ Tiến đều bị
thương, nhưng đã cùng nhau bí mật rút ra khỏi vòng vây của địch.
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Hình 17: Di tích Giếng Nhà Nhì ở Điện Ngọc
Chiến công to lớn của các anh đã được Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải
phóng khu Trung Trung bộ phong tặng danh hiệu cao quý “Bảy Dũng Sĩ Điện
Ngọc” và tặng thưởng Huân chương Giải phóng hạng Nhất.
3. Trận đánh đồn Ngũ Giáp (giữa trưa ngày 14-7-1966)11
Đồn Ngũ Giáp ban đầu là đồn của Pháp đóng vào năm 1947 tại làng
Ngũ Giáp thuộc xã Điện An (1948 – 1954). Địa điểm này sau năm 1954 thuộc
xã Điện Thắng và từ 2005 đến nay thuộc xã Điện Thắng Nam. Trước năm
1950, Pháp đóng đồn phía Tây Nam cầu Giáp Năm, lấy vườn nhà ông Hương
Sen làm điểm đóng quân, có bố trí vành đai, lô cốt nên gọi là đồn Hương Sen
hay Đồn Ngũ Giáp. Chúng đóng tại đây một trung đội lính Việt Binh đoàn do
Trương Kiên làm đồn trưởng, ngoài ra còn nhiều tên tề điệp trú ẩn để kết hợp
lùng sục đánh phá các địa bàn lân cận gây nhiều tội ác với nhân dân.
Sau trận đánh tháng 1 năm 1950 (thời kì chống Pháp) đồn Ngũ Giáp
chuyển xuống phía Đông Nam cầu Giáp Năm. Tại đây, địch xây dựng đồn hết
sức kiên cố, mặt trước có hai lô cốt bằng bê tông cốt thép và một ụ chiến đấu,
11

Tham khảo tài liệu
- Trận đánh Đồn Ngũ Giáp bằng xe bò năm 1966 – Hà Sáu- Cổng thông tin điện tử Điện
Bàn.
- Cải trang diệt đồn Ngũ Giáp – Vũ Hoàng Oanh – Báo Quân đội nhân dân
- Lịch sử Đảng bộ Điện Bàn (1930-1975) tr 220 –xuất bản năm 2003
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phía sau góc Đông Bắc và Đông Nam cũng có hai lô cốt kiên cố tương tự, tất
cả đều bố trí hỏa lực mạnh.
Để kiểm soát tuyệt đối vùng ngoại vi, địch cho giải tỏa trắng, phát
quang cây cối phía Đông và phía Tây cách đồn 300 mét, đồng thời chúng cho
xây bốn lô cốt kiên cố tiền đồn ở các góc trọng yếu cách trung tâm 200 mét để
đánh chặn các lực lượng tấn công từ xa.

Hình 18: Trận tập kích của du kích Điện Thắng tại đồn Ngũ Giáp

Giáp
Đến thời chống Mỹ, đồn được củng cố thêm tám lớp rào kẽm gai và cài
mìn dày đặc, bố trí một trận địa cối 81mm, quân số có lúc lên đến trên đại đội
lính địa phương quân. Với hệ thống phòng ngự như vậy nên bọn địch rất chủ
quan tuyên bố rằng: “Khi nào nước sông Thanh Quýt chảy ngược thì Việt
Cộng mới đánh được đồn Ngũ Giáp”.
Cuối năm 1965, Mỹ và chư hầu tăng quân mở cuộc phản công chiến
lược mùa khô lần thứ nhất (1965-1966). Trên chiến trường Quảng Đà, đặc
biệt ở Điện Bàn, chúng huy động tổng lực các lực lượng, liên tục càn quét,
đánh phá ác liệt. Quân Mỹ tăng cường lực lượng và trang bị tại các đồn bốt,
các căn cứ lớn dọc tuyến đường giao thông phục vụ cho việc cơ động, hành
quân. Đồn Ngũ Giáp là một trong những cứ điểm quan trọng của chúng lúc
bấy giờ.
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Đồn Ngũ Giáp đã bị lực lượng ta đánh nhiều lần, địch luôn tìm cách
phục hồi lại. Bọn lính trong đồn thường chia quân đi lùng sục, bắt bớ nhân
dân trong xã để hạch sách, tìm hầm bí mật của ta, gây cho ta nhiều khó khăn.
Trước tình hình ấy, nhằm đẩy mạnh phong trào chiến tranh du kích,
Huyện ủy Điện Bàn quyết định mở cuộc tấn công tiêu diệt đồn Ngũ Giáp.
Chấp hành chủ trương của huyện, Đảng bộ xã Điện Thắng triệu tập cuộc họp
giữa Ban an ninh xã, Xã đội và bộ đội huyện để bàn cách đánh đồn Ngũ Giáp.
Phương án tác chiến được xây dựng trên nguyên tắc bảo đảm sự bí mật, bất
ngờ, tận dụng triệt để sự sơ hở của địch. Đáng chú ý, qua điều tra, theo dõi, ta
nhận thấy tuy quân số địch ở đồn đông, lên đến 50 tên nhưng ban ngày chúng
tổ chức phòng thủ rất chủ quan, lỏng lẻo. Thông thường, đến khoảng 11 giờ
30 hàng ngày, chúng tập trung ăn trưa, chỉ để lại vài tên gác cửa. Riêng cổng
đồn chỉ khép hờ, có thể ra vào dễ dàng. Có thể nói, đây là thời điểm thuận lợi
nhất để lực lượng ta tổ chức tấn công, tiêu diệt địch.
Sau khi nghiên cứu tình hình, du kích xã Điện Thắng mà đứng đầu là
đồng chí Trần Kỳ xã đội trưởng đã xây dựng phương án đánh đồn Ngũ Giáp
bằng xe bò giữa ban ngày, phương án được các cấp phê duyệt, đồng thời giao
trách nhiệm cho Đại đội 1 của huyện và du kích xã Điện Thắng, Điện An sử
dụng lực lượng tiến công đồn Ngũ Giáp theo phương án đã trình. Trận đánh
do đồng chí Hồ Hy – đại đội trưởng và đồng chí Trần Kỳ xã đội trưởng Điện
Thắng chỉ huy.
Theo kế hoạch, trưa ngày 14 tháng 7 năm 1966, ta bố trí một tiểu đội
phục sẵn ở Phong Ngũ, một tiểu đội khác ở Thanh Quýt. Hai tiểu đội này sẽ
phối hợp để tập kích, hỗ trợ cho lực lượng tấn công đồn Ngũ Giáp. Sáng ngày
hôm ấy, lực lượng chính sau khi chuẩn bị ở nhà ông Lê Thi, cơ sở cách mạng
thôn Viêm Tây, tất cả leo lên ba chiếc xe bò loại lớn, mỗi xe có 4 người trang
bị vũ khí đầy đủ. Phía bên trên xe bò, ta dùng tre bắt cong thành vòm, đổ phân
kín lên, trên còn có cuốc, rổ, quang gánh để ngụy trang, che mắt địch. Mỗi
chiếc có hai đồng chí du kích hợp pháp kéo thẳng đi, hướng về phía đồn Ngũ
Giáp.
Trên đường đi, một tình huống ngoài dự kiến đã xảy ra. Có một đoàn
xe Mỹ đi hành quân cùng chiều. Anh em cố tình kéo chậm lại để xe Mỹ qua
hết. Theo phương án, đúng 12 giờ 15 phút, những chiếc xe này phải đến ngay
trước cổng đồn Ngũ Giáp. Bấy giờ, bọn lính đang nghỉ trưa. Chỉ có một tên
lính gác trên lô cốt. Đồng chí Tranh kéo chiếc xe đầu, vừa đi vừa canh chừng
cự ly và tiến đến lô cốt cuối đồn. Chiếc thứ hai dừng lại tại cổng đồn. Chiếc
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thứ ba ở vị trí lô cốt đầu tiên. Tuy nhiên, lại thêm một khó khăn khác. Không
biết vì lý do gì, khi đi ăn cơm, địch lại khóa cổng. Sự cố này khiến ta bị bất
ngờ. Nhưng, đồng chí Trần Kỳ chỉ huy vẫn quyết định đánh. Khi hiệu lệnh
tấn công nổ ra, các đồng chí nhanh chóng nhảy ra khỏi xe bò, bắn tiểu liên,
ném thủ pháo, lựu đạn tới tấp vào lô cốt, đánh vào nhà ăn địch.
Cùng lúc đó, các đồng chí ở hai xe còn lại ném lựu đạn vào bót gác hai
đầu cầu, tiêu diệt bọn địch ở hai lô cốt này, vừa đánh vừa la hét thị uy. Cuộc
chiến đấu diễn ra quyết liệt. Đây cũng là thời điểm lực lượng bên ngoài tấn
công hỗ trợ vào binh lính địch ở các quán ăn, quán giải khát trước đồn. Nghe
súng nổ, chuyến xe đò chở khách dừng lại. Một số tên lính ngụy đi trên xe
nhảy xuống đường liền bị anh em bắt sống.
Kết quả, sau 15 phút tấn công chớp nhoáng, lực lượng ta tiêu diệt được
41 tên, thu 18 khẩu súng các loại, 1 máy bộ đàm, phá hủy 2 cối 80mm, 2 khẩu
đại liên, bắt sống 13 tên khác… Trong trận này, đồng chí Trần Kỳ, đồng chí
Tranh cùng 2 chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện hy sinh và một số đồng chí
khác bị thương.
Trận cải trang tập kích đồn Ngũ Giáp giữa ban ngày là trận đánh hay có
tính kế thừa của lực lượng vũ trang địa phương, thể hiện sự sáng tạo, mưu trí,
dũng cảm, bất ngờ của du kích Điện Thắng, thể hiện tinh thần đoàn kết nhất
quán giữa bộ đội, du kích và nhân dân, đặc biệt là tinh thần giác ngộ của nhân
dân và mạng lưới cơ sở mật của ta đã bảo vệ chu đáo cho lực lượng chiến đấu,
che mắt bọn gián điệp, chỉ điểm.
Trận đánh đồn Ngũ Giáp bằng xe bò giữa ban ngày đã đánh dấu mốc
son lịch sử chói ngời của quân dân Điện Thắng trong những năm đầu đánh
Mỹ, thúc đẩy phong trào đánh Mỹ ở Điện Thắng tiếp tục phát triển mạnh mẽ.
Trận đánh được đúc kết kinh nghiệm thực tiễn, làm phong phú kho tàng nghệ
thuật quân sự về chiến tranh du kích của nhân dân ta.
Ca ngợi trận đánh cũng như tưởng nhớ những người đã ngã xuống, từ
đó đến nay, người dân Điện Thắng đã truyền nhau bài vè : 12
…Xe bò chở phân
Chở đầy vũ khí
Chị Tranh quyết chí
Nắm gọng kéo đi
12

Ghi từ bà Lê Thị Mười – Thôn Viêm Tây – Điện Thắng Bắc
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Ba chiếc tì tì
Thật là dũng khí
Tứ bề bố trí
Chờ lệnh xung phong…
Câu hỏi và bài tập
1. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954), nhân dân Điện Bàn lập
nên chiến thắng tiêu biểu nào? Nêu kết quả và ý nghĩa chiến thắng đó.
2. Hãy kể tên các Anh hùng Lực lượng vũ trang trong thời kỳ chống Mỹ cứu
nước ở Điện Bàn mà em biết.

CHƯƠNG VI
TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC CỦA NHÂN DÂN ĐIỆN BÀN
BÀI 9
TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC CỦA NHÂN DÂN ĐIỆN BÀN
Từ xa xưa Điện Bàn đã là một vùng “Đất học” và cùng với sự phát triển
kinh tế… là sự phát triển của trí tuệ, sự phát triển của học vấn.
Sách “Đại Nam nhất thống chí” của Quốc sử quán triều Nguyễn phần
nói về Quảng Nam cho biết dưới thời các chúa Nguyễn nhiều thí sinh của
Quảng Nam đã đỗ đạt tại các kỳ thi do các chúa Nguyễn tổ chức để chọn
người làm việc trong bộ máy chính quyền. Trong số này thuộc huyện Diên
Phước (Điện Bàn ngày nay) có Nguyễn Quang Lộc, Phạm Hữu Kính, Phan
Phước Ân… Trương Công Hy người Điện Bàn sinh năm Đinh Mùi (1727) đỗ
Hương Cống thời chúa Nguyễn và đã làm quan dưới triều đại Tây Sơn đến
chức thượng thư bộ binh trấn nhiệm Khâm sai Đại thần Quảng Nam.”
Sĩ tử của Điện Bàn thời triều Nguyễn tham gia các khóa thi ở trường
Thừa Thiên. Theo thống kê của nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Thuần trong số
1250 người đỗ cử nhân của trường Thừa Thiên, có 193 người của Điện Bàn.
Như vậy có thể thấy số sĩ tử của Điện Bàn chiếm một tỷ lệ rất cao trong số
người đỗ so với các địa phương khác.
“Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Thuần, đất Điện Bàn có các vị đỗ
tiến sĩ là Nguyễn Tường Phổ, Phạm Phú Thứ, Phạm Như Xương, Phạm Trọng
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Tấn, Phạm Liệu. Ngoài ra còn phải kể đến Trần Quý Cáp, đỗ tiến sĩ năm
1904.” 13
Phạm Phú Thứ đỗ thủ khoa năm Nhâm Dần (1842) và Phạm Liệu đỗ
thủ khoa năm Giáp Ngọ (1894).
Gò Nổi là vùng đất có truyền thống hiếu học. Thời Nho học dưới triều
Nguyễn, riêng vùng đất xã Điện Quang hiện nay có đến 33 vị đỗ cử nhân và
tiến sĩ. (Phi Phú có 1 cử nhân; Vân Ly có 1 cử nhân; Na Kham có 4 cử nhân;
Xuân Đài có 7 cử nhân và 1 tiến sĩ, riêng Bảo An có đến 17 cử nhân và 2 phó
bảng), với những danh xưng như sau:

1. Ngũ phụng tề phi:
Người Quảng Nam gọi khoa thi Mậu Tuất (1898) là “Khoa Ngũ phụng
tề phi” hay “Ngũ phụng Quảng Nam”. Khoa thi năm ấy, Quảng Nam có năm
người cùng thi đỗ: có ba người đỗ tiến sĩ là Phạm Liệu, Phan Quang, Phạm
Tuấn; có hai người thi đỗ phó bảng là Ngô Chuân, Dương Hiển Tiến. Trong
số năm vị nói trên có bốn vị là người Điện Bàn:
- Ba vị tiến sĩ là:
+ Phạm Liệu: Vị thứ 1/7 tiến sĩ. Xã Trừng Giang (nay thuộc xã Điện
Trung), tổng Ða Hòa Thượng, huyện Diên Phước, phủ Ðiện Bàn, tỉnh Quảng
Nam.
+ Phan Quang: Vị thứ 2/7 tiến sĩ. Xã Phước Sơn Thượng, tổng Xuân
Phú Trung, huyện Quế Sơn, phủ Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
+ Phạm Tuấn: Vị thứ 5/7 tiến sĩ. Thôn Xuân Ðài (nay thuộc xã Điện
Quang), tổng Phú Khương Thượng, huyện Diên Phước, phủ Ðiện Bàn, tỉnh
Quảng Nam.
- Hai phó bảng là:
+ Ngô Chuân: (Tức là Ngô Truân hay Ngô Lý) vị thứ 1/9 phó bảng. Xã
Cẩm Sa (nay thuộc phường Điện Nam Bắc), huyện Diên Phước, phủ Ðiện
Bàn, tỉnh Quảng Nam.
+ Dương Hiển Tiến: Vị thứ 3/9 phó bảng. Xã Cẩm Lậu (nay thuộc xã
Điện Phong), huyện Diên Phước, phủ Ðiện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

13

Tham khảo sách Một số danh nhân lịch sử Điện Bàn giai đoạn trước năm 1945
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2. Ngũ tử đăng khoa
Là con ông Nguyễn Tấn Duệ và bà Trương Thị Tam, người làng Túy
La, trú làng Bất Nhị nay là Điện Phước. Triều Nguyễn vua Tự Đức ban tặng
danh hiệu Ngũ tử đăng khoa tặng cho 5 anh em:
Nguyễn Khắc Thân, Tú tài,
Nguyễn Chánh Tâm, Tú tài,
Nguyễn Thành Ý, Cử nhân,
Nguyễn Tu Kỷ, Tú tài,
Nguyễn Tĩnh Cung, Cử nhân,
3. Xuân Sơn ngũ tử: 5 anh em ruột quê ở làng Xuân Đài, huyện Diên
Phước nay là Điện Quang
- Hoàng Kim Bảng - Cử nhân,
- Hoàng Kim Giám - Cử nhân,
- Hoàng Kim Tích - Phó bảng,
- Hoàng Kim Bình - Tú tài,
- Hoàng Kim Đạt - Tú tài,
4. Lục phụng bất tề phi: Điện Bàn có 3 người
- Phạm Phú Thứ (Tiến sĩ): Điện Trung - Điện Bàn,
- Phan Châu Trinh (Phó bảng) Hà Đông,
- Nguyễn Duy Hiệu (Phó bảng) Hội An,
- Trần Quí Cáp (Tiến sĩ) Điện Phước - Điện Bàn,
- Huỳnh Thúc Kháng (Tiến sĩ) Tiên Phước,
- Phạm Như Xương (Hoàng giáp) Điện Nam - Điện Bàn,
Điện Bàn thế kỉ XX và đầu thế kỉ XXI, xuất hiện những tấm gương
hiếu học đạt đỉnh cao trong học vấn như: Giáo sư Toán học Hoàng Tụy (Điện
Quang), Giáo sư - Nhà giáo nhân dân Lê Trí Viễn (Điện Hồng), Giáo sư Tiến sĩ kinh tế Trần Văn Thọ (Điện Phước), Phó Giáo sư - Tiến sĩ Toán học
Nguyễn Chánh Tú (Điện Hòa)…
Câu hỏi và bài tập
Hãy kể những tấm gương hiếu học của Điện Bàn mà em biết.
48

CHƯƠNG VII
MỘT SỐ DI TÍCH LỊCH SỬ TRÊN QUÊ HƯƠNG ĐIỆN BÀN
BÀI 10
MỘT SỐ DI TÍCH LỊCH SỬ TRÊN QUÊ HƯƠNG ĐIỆN BÀN
Đến năm 2017, Điện Bàn có 51 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có 6
di tích cấp quốc gia (Lăng mộ Hoàng Diệu, Lăng mộ Trương Công Hy, lăng
mộ Trần Quý Cáp, Giếng Nhà Nhì - nơi chiến đấu của Bảy Dũng sĩ Điện
Ngọc, Dinh trấn Thanh Chiêm, Tháp Bằng An) và 45 di tích cấp tỉnh .
1. Các di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia
1.1. Lăng mộ Lưỡng Bộ Thượng Thư Trương Công Hy.14
Ngài Trương Công Hy sinh năm Đinh Mùi (1727) tại làng Thanh Quýt,
huyện Diên phước, phủ Điện Bàn, trấn Quảng Nam (nay là xã Điện Thắng
Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) vào thời vua Lê Dụ Tông (17061729).
Vào năm Nhâm Thân (1752) trong kì thi dưới thời chúa Võ Vương
Nguyễn Phúc Khoát, ngài Trương Công Hy đỗ Nhiêu học rồi Hương cống,
ông đáng được bổ nhiệm làm quan tại triều đình, tuy nhiên xét thấy tài năng
và trí đức của người về Tam giáo (Nho giáo, Phật giáo, Lão giáo), nên chúa
Nguyễn đã chọn ông vào dạy học cho các hoàng tử, hoàng tôn trong cung
(trong đó có hoàng tử Nguyễn Phúc Dương).
Năm Mậu Tuất (1778) thời vua Thái Đức (Nguyễn Nhạc), Ngài Trương
Công Hy được bổ nhiệm chức Tri phủ phủ Điện Bàn. Tại đây, ông bắt tay vào
chấn chỉnh lại bộ máy chính quyền cấp xã, thôn, tổ chức khẩn hoang, khuyến
khích nhân dân sản xuất, phát triển kinh tế địa phương, đồng thời cho mở
trường dạy học ở xã, huyện.
Sau khi thôi chức Tri phủ Điện Bàn (năm 1786), khi Nguyễn Huệ nhận
lệnh đem quân chiếm Thuận Hóa, Ngài Trương Công Hy được vua Thái Đức
cử đi ra Phú Xuân làm quân sư cho Nguyễn Huệ sau đó theo Nguyễn Huệ ra
Thăng Long. Tháng 7 cùng Nguyễn Huệ đến bái kiến vua Lê Hiển Tông;
tháng 8 về lại Quảng Nam. Tháng 10 Trương Công Hy được giao giữ chức
Khâm sai trấn Quảng Nam (thuộc phạm vi quản lý của Nguyễn Huệ). Ông
cùng các quan lại địa phương triển khai các hoạt động kinh tế, xây dựng lực

14

Sách Lưỡng Bộ Thượng Thư Trương Công Hy (tác giả Lê Khôi)
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lượng phòng thủ để sẵn sàng đối phó với quân của Nguyễn Ánh. Chính vì vậy
mà ông được Nguyễn Huệ trọng dụng. Năm Mậu Thân (1788) Nguyễn Huệ
lên ngôi vua (tức vua Quang Trung) đem quân ra bắc đánh quân Thanh. Năm
Kỉ Dậu (1789) Trương Công Hy được vua Quang Trung triệu ra Phú Xuân
giao giữ chức Hình bộ Thượng thư.
Năm 1798, khi đã 72 tuổi, Ngài xin về hưu tại quê nhà làng Thanh
Quýt, được vua Cảnh Thịnh phong thêm chức Thượng thư bộ Binh tước Thùy
Ân hầu (vì vậy thường gọi Lưỡng bộ Thượng thư).
Ngày 17 tháng 5 năm Canh Thân (1800), Ngài Trương Công Hy qua
đời, hưởng thọ 74 tuổi. Khi ông mất, triều đình nhà Tây Sơn đã cấp một khu
đất rộng hơn 4.000 mét vuông và xây dựng lăng mộ với phong cách theo kiến
trúc đặc trưng triều Tây Sơn, từng trải qua nhiều cơn binh lửa và được chính
người dân quê hương ngài bảo vệ cho đến ngày nay.
Năm 2005, lăng mộ Thượng thư Trương Công Hy được UBND tỉnh
công nhận là di tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh. Năm 2013 Bộ Văn hóa-Thông
tin và Du lịch đã quyết định xếp lăng mộ Trương Công Hy hạng di tích lịch
sử cấp quốc gia.
Trong suốt cuộc đời làm quan, Trương Công Hy đã mang tài trí của
mình để giúp dân, giúp nước, sống cuộc đời thanh bạch. Với những đóng góp
lớn lao trong sự nghiệp giáo dục khoa cử, biên soạn luật lệ, tiến cử hiền tài,
Thượng thư Trương Công Hy xứng đáng được xưng tụng và suy tôn.

Hình 19: Lăng mộ Ngài Trương Công Hy
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1.2. Lăng mộ Tổng đốc Hoàng Diệu
Hoàng Diệu, tên thật là Hoàng
Kim Tích, tự Quang Viễn, hiệu Tĩnh
Trai, sinh ngày mùng 10 tháng Hai
năm Kỷ Sửu (5-3-1829) tại làng Xuân
Đài, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn,
tỉnh Quảng Nam.

Hình 11: Tổng đốc Hoàng Diệu
(1829-1882)

Theo gia phả, họ Hàng làng
Xuân Đài gốc họ Mạc ở làng Huệ Trì
(nay là thôn Lộc Trì, huyện Nam
Sách, tỉnh Hải Dương) di cư vào thôn
Đông Bàn sau một trận lụt lớn, đến
Hoàng Diệu là đời thứ bảy.

Thân phụ ông là Hoàng Văn
Cự, làm hương chức, qua đời ở tuổi 54; thân mẫu là Phạm Thị Khuê thọ 88
tuổi. Suốt đời, bà tần tảo làm ruộng, chăn tằm, nuôi dạy các con thành tài.
Ông bà sinh 11 người con, 8 trai và 3 gái. Trong đó, 6 người đỗ đạt: một phó
bảng, ba cử nhân và hai tú tài. Khoa thi hương tại tỉnh Thừa Thiên năm 1848,
Hoàng Kim Giám 23 tuổi và Hoàng Kim Tích 20 tuổi cùng đậu cử nhân.
Năm Tự Đức thứ 6 (1853), lúc 25 tuổi, Hoàng Diệu dự thi Đình và đậu
Phó bảng, được cử giữ chức Hàn lâm kiểm thảo rồi đi nhậm chức tại các
huyện Bồng Sơn, Tuy Viễn (Bình Định), Tĩnh Gia (Thanh Hóa). Năm 1877,
ông được thăng Hình bộ Tham tri rồi chuyển sang Lại bộ kiêm quản Đô sát
viện. Sử triều Nguyễn chép: “Phàm có việc thuyên chuyển, đề cử đều một
lòng công bằng, người ta đều khen là liêm chính”.
Đầu năm 1880, Hoàng Diệu nhận chức Tổng đốc Hà Ninh (Hà Nội –
Hà Nam – Ninh Bình), kiêm trông coi việc thương chính.
Sáng 25-4-1882, Rivie gửi tối hậu thư cho Hoàng Diệu, đòi ông phải
giao thành cho chúng. Đến 10 giờ, quân Pháp bắt đầu nổ súng. Lúc đó, Hoàng
Diệu mặc dầu đang ốm vẫn cùng tuần phủ Hoàng Hữu Xứng dẫn đầu tướng sĩ
xông lên mặt thành đánh giặc. Ông cho đóng chặt cửa Đông và cửa Bắc để
dồn quân vào giữ cửa Nam và cửa Tây. Đến khi quân Pháp xông lên mặt
thành thì một cuộc ác chiến nổ ra. Một viên hiệp quản bắn chết một sĩ quan
Pháp được Hoàng Diệu thưởng tại trận 30 lạng bạc khiến cho quân sĩ càng
nức lòng. Trận chiến tiếp diễn đến 11 giờ trưa thì kho thuốc súng trong thành
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nổ tung làm cho tinh thần quân sĩ hoang mang. Thừa lúc rối ren, quân Pháp
dồn lực lượng đánh cửa thành phía Tây và phía Bắc. Giặc ùa vào bên trong,
quân ta tan rã. Trước tình thế ấy, Hoàng Diệu quay về dinh, mặc triều phục
chỉnh tề, vào hành cung bái vọng mà khóc “Sức thần đã hết rồi” và thảo một
tờ biểu gửi vua Tự Đức: “Thần là một kẻ thư sinh biết đâu việc binh bị mà bệ
hạ giao cho chức vụ quá trọng. Làm sao tin được lòng giặc nên thần lo sửa
soạn đề phòng. Việc chưa xong thì binh Pháp kéo đến… Một mình thề với
Long thành, nguyện theo Nguyễn Tri Phương nơi suối vàng vậy”. Sau đó, để
bảo toàn khí tiết, ông đến bên cây táo trước cửa Võ miếu thắt cổ đúng vào giờ
Ngọ, ngày mùng 8 tháng Ba năm Nhâm Ngọ (25-4-1882).
Được tin Hoàng Diệu tuẫn tiết, nhân dân Hà Nội vô cùng thương tiếc.
Ngay hôm sau, dân tập trung và rước quan tài của Hoàng Diệu an táng tại khu
vườn dinh Đốc học (nay là phố Trần Quý Cáp, sau ga Hà Nội).
Còn vua Tự Đức, ngay sau khi nhận được biểu trần tình của Hoàng
Diệu, đã ra chỉ dụ khen ngợi và sai các quan tỉnh Hà Nội, Hải Dương, Nam
Định lo việc chuyển mộ ông về quê hương Quảng Nam vào mùa thu năm đó.
Tự Đức sai quan tỉnh Quảng Nam ban một tuần tế, lại cấp 1.000 quan tiền
nuôi bà mẹ của Hoàng Diệu.

Hình 20: Lăng mộ Tổng đốc Hoàng Diệu (Điện Quang)
Ca ngợi khí tiết của vị Tổng đốc anh hùng, một vị túc Nho tại Hà Nội
đã soạn bài Hà Thành chính khí ca. Ông còn được người Hà Nội thờ tại miếu
Trung Liệt, bên gò Đống Đa.
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Mộ ông được cải táng về quê nhà xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn,
được trùng tu tôn tạo 2 lần vào năm 1982 và năm 1998. Khuôn viên rộng rãi,
thoáng mát, được con cháu trông nôm, chăm sóc.
1.3. Lăng mộ Trần Quý Cáp
Chí sĩ Trần Quý Cáp sinh năm 1870 tại thôn Thái La, xã Bất Nhị (nay
thuộc xã Điện Phước), huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, tự là Dã Hàng, hiệu
là Thái Xuyên. Là một người thông minh, học giỏi, từ nhỏ đã nổi tiếng trong
vùng, giao du rộng, được nhiều sĩ phu trong cả nước biết đến. Năm 1904,
Trần Quý Cáp thi đỗ Tiến sĩ. Tuy nhiên, vào lúc bấy giờ nho học đã tàn, tân
học đang phát triển và đất nước đang rơi vào giai đoạn đen tối. Các cuộc khởi
nghĩa của phong trào Cần Vương trong nước đều bất thành, trong khi đó, thực
dân Pháp đã cấu kết với bọn vua quan triều Nguyễn ngày càng đặt ra nhiều
loại sưu thuế nặng nề nhằm bóc lột nhân dân ta.

Hình 21: Cụ Trần Quý Cáp (1870-1908)
Vốn sinh ra trong một gia đình nhà nông, hiểu được nỗi cơ cực của
nhân dân, chịu ảnh hưởng sâu sắc tinh thần yêu nước của phong trào Cần
Vương, đặc biệt là các cuộc khởi nghĩa Cần Vương do các thủ lĩnh như
Nguyễn Duy Hiệu, Trần Văn Dư, Phan Bá Phiến… lãnh đạo ngay tại quê
hương mình, đồng thời sớm tiếp nhận làn gió mới của cách mạng thế giới
thông qua sách báo của các nhà tư tưởng tiến bộ trong thế kỷ ánh sáng của
Pháp, cũng như của một số nhà tư tưởng Trung Quốc như Lương Khải Siêu,
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Khang Hữu Vi… nên chỉ một thời gian ngắn sau khi đỗ đạt, Trần Quý Cáp đã
cùng Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng và nhiều bạn bè tâm giao quyết
định khởi xướng và xây dựng một phong trào cách mạng mới - phong trào
Duy Tân.
Mục đích chính của phong trào này là “khai dân trí, chấn dân khí, hậu
dân sinh”, hô hào mở mang trường học, phát triển công thương, cải tiến sản
xuất nông nghiệp, chống các lề thói phong kiến cổ hủ, cải cách văn hóa - xã
hội… qua đó khơi dậy lòng yêu nước, đấu tranh giải phóng dân tộc thoát khỏi
ách đô hộ của thực dân xâm lược.
Với uy tín và tài năng của Trần Quý Cáp, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc
Kháng, phong trào Duy Tân đã thực sự trở thành phong trào cách mạng, được
nhân dân khắp nơi ủng hộ và nhanh chóng lan rộng khắp miền Trung từ
Thanh Hóa đến Bình Thuận.
Năm 1905, ba vị lãnh tụ của phong trào Duy Tân đã tổ chức chuyến
“Nam du” vào các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa để tiếp tục xây dựng
phong trào, phổ biến dân quyền, vận động xóa bỏ lối học tầm chương trích cú,
phổ biến lợi ích của tân học, tân văn hóa… Đến đâu Trần Quý Cáp, Phan Chu
Trinh, Huỳnh Thúc Kháng cũng được các tầng lớp trí thức và nhân dân niềm
nở tiếp đón.
Năm 1906, nhận thấy vai trò rất lớn của Trần Quý Cáp trong nhân dân
cũng như trong giới sĩ phu yêu nước, để dễ bề kiểm soát ông, thực dân Pháp
cùng vua quan triều Nguyễn đã bổ nhiệm ông làm chức Giáo thọ tại Thăng
Bình - Quảng Nam. Trần Quý Cáp càng có điều kiện giao du, truyền bá rộng
rãi hơn tư tưởng của phong trào Duy Tân. Đến đâu ông cũng diễn thuyết
không biết mệt và đề ra các chương trình cải cách văn hóa, mở mang phát
triển kinh tế.
Đến đầu năm 1908, chỉ mấy năm phong trào Duy Tân ra đời, ở miền
Trung hàng trăm trường học đã được xây dựng, phổ biến quốc ngữ, giảng dạy
các môn khoa học, lịch sử, vệ sinh… và mỗi trường đã trở thành trung tâm bài
trừ các hủ tục, giáo dục lòng yêu thương đất nước… Đặc biệt, ở Quảng Nam
và một số tỉnh khác, nhờ ảnh hưởng của phong trào Duy Tân, nhân dân đã bắt
đầu nổi dậy biểu tình xin xâu, giảm thuế. Trước tình hình trên, để cách ly
Trần Quý Cáp với các đồng chí cũng như hạn chế tầm hoạt động của ông, kẻ
thù liền chuyển ông về làm Giáo thọ tại huyện Tân Định.
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Tháng 5-1908, tại Quảng Nam, một cuộc biểu tình xin xâu, giảm thuế,
bắt nguồn từ Đại Lộc, sau đó lan ra các huyện và nhân dân có lúc tham gia lên
tới hàng chục ngàn người, đã kéo về vây Tòa sứ Pháp tại Hội An. Quá đỗi lo
sợ, thực dân Pháp và triều đình nhà Nguyễn đã thẳng tay đàn áp cuộc biểu
tình. Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng và nhiều nhà lãnh đạo khác của
phong trào Duy Tân bị bắt giam. Riêng Trần Quý Cáp, lấy cớ ông có thư từ
ủng hộ, xúi giục cuộc biểu tình ở quê nhà nên thực dân Pháp và tay sai đã bắt
ông về giam tại Diên Khánh, sau đó không cần xét xử, đưa ông ra xử chém
bên bờ sông Cạn (phía Đông thành cổ Diên Khánh) vào ngày 15-8-1908 tức
ngày 17-5 âm lịch.
Gia đình đã đưa di cốt Chí sĩ Trần Quý Cáp cải táng tại nghĩa trang Gò
Bướm, làng Bất Nhị, xã Điện Phước, huyện Điện Bàn vào năm 1925.
Để ghi nhớ công lao của Trần Quý Cáp, đồng thời giáo dục truyền
thống yêu nước cho các thế hệ con cháu mai sau, năm 1970, Trung Liệt Điện
hay còn gọi là đền thờ Trần Quý Cáp đã được xây dựng ở chính nơi nhà yêu
nước nằm xuống. Và đến năm 1991, di tích này được Bộ Văn hóa - Thông tin
quyết định công nhận là di tích lịch sử quốc gia. Cuộc đời và sự nghiệp cách
mạng của Trần Quý Cáp mãi mãi là tấm gương ngời sáng trong lịch sử dân
tộc .

Hình 22: Lăng mộ cụ Trần Quý Cáp (Điện Phước)
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1.4. Tháp Bằng An – Điện An15
Tháp Bằng An thuộc địa phận khối phố Bằng An Trung, phường Điện
An, thị xã Điện Bàn. Nằm trên đường lộ 609 cách đô thị cổ Hội An khoảng 14
km về phía tây, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 30km về phía nam.
Tháp Bằng An là một trong những tháp Chăm cổ còn sót lại ở tỉnh
Quảng Nam, được coi là một tác phẩm điêu khắc bằng loại gạch lớn trong lịch
sử điêu khắc Chămpa, thể hiện bộ ngẫu tượng sinh thực khí Linga.
Vào năm 1943, do chiến
tranh tàn phá, Tháp bị hư hại
phần tiền sảnh, các kỹ sư người
Pháp đã tiến hành trùng tu.
Nhưng tiếc thay không nắm
vững kỹ thuật, người Pháp đã
xây gạch bằng xi măng (mạch
hồ rộng), do đó đã phá vỡ kiến
trúc độc đáo của người Chăm
(giữa các viên gạch xây không
có mạch hồ).

Hình 23: Tháp Bằng An (Điện An)

Theo văn bia tìm thấy tại
đây cho biết: Vào khoảng thế kỷ
XII, Vua Bhadravarman II cho
xây dựng 1 đền thờ tên là
LINGA
PARAMESVARA
(Thượng đế tuyệt đỉnh - 1 tên
hiệu của thần SIVA) để dâng lên

thần SIVA. Đây là Tháp duy nhất có mặt bằng hình bát giác - một kiến trúc
độc đáo - hoàn toàn không giống bất cứ ngôi tháp nào của người Chăm còn
tồn tại đến ngày nay.
Về niên đại của tháp Bằng An vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Đầu thế
kỷ XX, H. Parmentier cho rằng niên đại của tháp chính là niên đại của tấm
bia. Còn P. Stern thì xếp Bằng An vào phong cách chuyển tiếp giữa phong
cách Mỹ Sơn A1 và phong cách Bình Định (niên đại từ đầu thế kỷ XI đến
giữa thế kỷ XII). Nhưng chính P. Stern cũng đã thừa nhận tháp Bằng An rất
khó xác định niên đại bằng phong cách học. Gần đây, Trần Kỳ Phương định
15

Tham khảo tài liệu nghiên cứu khoa học Trường Đại học Quảng Nam
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niên đại thế kỷ XII và xếp tháp Bằng An vào phong cách Bình Định. Còn Ngô
Văn Doanh, sau nhiều lần điều tra điền dã và nghiên cứu bia ký, thì cho rằng
niên đại của tháp Bằng An là cuối thế kỷ IX - đầu thế kỷ X.
Vào đầu thế kỷ XX, theo tài liệu vẽ ghi kiến trúc của H. Parmentier thì
tổng thể Bằng An gồm ba ngôi tháp. Bên cạnh ngôi tháp mặt bằng bát giác
còn hai tháp nhỏ mặt bằng hình vuông nằm về phía Đông Bắc và Tây Nam.
Những dấu tích kiến trúc theo bản vẽ của H. Parmentier còn cho thấy tháp
Bằng An trong lịch sử kiến trúc Chămpa vừa có tính kế thừa cấu trúc tổng thể
gồm ba tháp song song quy mô chênh lệch nhau không đáng kể, vừa có cấu
trúc tổng thể dạng một tháp trung tâm thờ thần Siva lớn hơn hẳn các tháp phụ
xung quanh. Tháp Bằng An cao 21,5m đứng giữa trời mây lồng lộng để cảm
nhận cuộc sống luôn sinh tồn và phát triển.
Nằm trong khuôn viên khu tháp rộng khoảng 4000 m2, ngày nay chỉ
còn duy nhất một ngôi tháp mặt bằng hình bát giác, Tháp Bằng An có nhiều
đặc điểm khác biệt so với các tháp Chămpa khác như:
- Dạng mặt bằng bát giác;
- Cấu trúc mái hình chóp;
- Không có các cột ốp tường, không có cửa giả và rất ít hoa văn.
Tháp có kiến trúc độc đáo mang hình một Linga thẳng đứng, được chia
làm hai phần: Tiền sảnh và Điện thờ.
- Phần tiền sảnh khá dài, được xây dựng theo hình bát giác, mỗi cạnh
rộng 4 m, cao 21,5m; thân cao 12,7 m được bọc kín chỉ có một lối đi vào tiền
sảnh.
+ Cửa ra vào ở hướng Đông, hai bên tiền sảnh có 2 cửa ra vào phụ
+ Phần đế của tiền sảnh cao 3m loe rộng hơn bằng các đường giật của
khối xây, kết thúc bằng các gờ chạy ngang xung quanh.
+ Phần thân tiền sảnh gồm những góc tường thẳng đứng, các khối
viền cửa làm cho lòng Tiền sảnh có dạng chữ thập. Phía trên phần thân như
một đài hoa được tạo bởi các đường giật của khối xây loe rộng ra bốn phía.
- Phần Điện thờ: Điện thờ phân ba phần rõ rệt: đế, thân bát giác và mái
hình chóp tạo bởi tám mặt cong dần về phía đỉnh. Bên trong thờ một Linga
bằng đá - biểu tượng của thần Siva tượng trưng cho sức mạnh.
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Bên ngoài tháp hiện nay còn 2 pho tượng Gajasimha bằng sa thạch (sư
tử và voi), chiếc vòng lục lạc của Gajasimha Bằng An giống như vòng lục lạc
của Gajasimha Chánh Lộ và Chiên Đàn, bộ lông gáy được cách điệu, các
móng chân được thể hiện rõ, chiếc vòi ngắn và cong lên.
Tháp Bằng An là một di tích có giá trị cao về mặt kiến trúc, liên quan
đến tôn giáo, tín ngưỡng của người Chăm. Do đó năm 1989, Tháp Bằng An
được Bộ Văn hoá công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

1.5. Giếng Nhà Nhì – Tượng đài Dũng sĩ Điện Ngọc

Hình 24: Tượng đài Giếng Nhà Nhì (Điện Ngọc)
Thuộc thôn 2 (nay thuộc khối phố Ngân Giang), phường Điện Ngọc, thị
xã Điện Bàn, cách thành phố Hội An 15 km về phía Bắc theo đường Hội An Đà Nẵng. Đây là khu di tích ngoài trời gồm: một giếng cạn, xung quanh có bờ
mương và hàng dương chạy dài bao bọc, gần bên là một tượng đài được xây
dựng uy nghi tượng trưng cho khí thế cách mạng. Nơi đây đã diễn ra trận
đánh không cân sức của 7 chiến sĩ đặc công với 2 đại đội biệt kích và 3 trung
đội của Mỹ Ngụy. Với lòng dũng cảm và mưu trí, các anh đã chiến đấu đến
cùng, lập chiến công vang dội đến chiến trường miền Nam, được Đảng và
Nhà nước phong tặng danh hiệu: Dũng sĩ Điện Ngọc. Khu di tích được công
nhận là khu di tích cách mạng cấp quốc gia.
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2. Các địa điểm tham quan văn hóa – lịch sử
2.1. Dinh trấn Thanh Chiêm16
Dinh trấn Thanh Chiêm được coi là thủ phủ thứ hai ở Đàng Trong sau
Thuận Hóa. Dưới thời các chúa Nguyễn, Thanh Chiêm là nơi thực tập, tập sự
việc quản lý, điều hành đất nước của các “thế tử”.
Dinh trấn Thanh Chiêm chỉ cách Hội An gần 9 km nên rất thuận tiện
cho việc kiểm soát xuất nhập khẩu hàng hóa và ngoại thương, cũng như tiện
việc giao tiếp với thương nhân nước ngoài thời đó.
Về quân sự, do nằm bên bờ sông lớn, vị trí giao thông thuận lợi giữa
miền ngược với miền xuôi, nam với bắc, đất liền và biển nên Thanh Chiêm
từng là căn cứ thủy quân lớn mạnh từng làm nên chiến thắng khi đánh với
hạm đội Hà Lan năm 1644 và với hệ thống kho chứa lớn Thanh Chiêm là cơ
sở hậu cần vững chãi của quân Đàng Trong nhờ đó các chúa Nguyễn đánh bại
7 cuộc tấn công lớn của quân Trịnh. Thanh Chiêm thực sự là bàn đạp để quân
dân người Việt tiến hành cuộc Nam tiến, mở cõi về phương Nam.
Về mặt văn hóa, Thanh Chiêm là trục văn hóa Hội An-Thanh Chiêm là
nơi du nhập đạo Thiên Chúa sớm nhất ở Đàng Trong. Tại Hội An và Thanh
Chiêm, từ năm 1621 đến 1625, linh mục Francisco de Pina đã học tiếng Việt,
truyền đạo bằng tiếng Việt và dạy cho hai giáo sĩ là Alexandre Rhodes, người
Pháp và Antonio Fonte, người Bồ Đào Nha. F. de Pina cũng đồng thời viết hai
tài liệu giảng dạy “Phương pháp Latinh hóa tiếng Việt” và “Ngữ pháp tiếng
Việt”.
Ngày nay thành cũ không còn do bao biến cố, chiến tranh. Thành cổ chỉ
còn những vết tích nền móng đó đây. Thanh Chiêm còn đó ngôi nhà thờ
Phước Kiều, tương truyền xây lại trên nền xưa, làng nghề đúc đồng Phước
Kiều, đình làng An Nhơn, chùa Nhơn An, Nhà thờ Bà chúa Tằm tang Đoàn
Thị Ngọc và đặc biệt chính diện nhà thờ Tiền hiền, trước trường THCS
Nguyễn Du, năm 2007 - kỷ niệm 405 Dinh trấn Thanh Chiêm - văn bia Dinh
trấn Thanh Chiêm đã được dân làng dựng khắc.

16

Tham khảo tài liệu của Phan Tấn Đông – Cổng thông tin điện tử Điện Bàn.
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Hình 25: Văn bia ở làng Thanh Chiêm (thuộc xã Điện Phương)
2.2. Vài nét về Bảo tàng Điện Bàn17
Bảo tàng Điện Bàn nằm trên đất Hoàng Cung của Thành tỉnh La Qua,
nay là khu Trung tâm hành chính của thị xã, được xây dựng từ năm 1977 và
khánh thành đưa vào sử dụng năm 1982.

Hình 26: Bảo tàng thị xã Điện Bàn

17

Tham khảo bài viết của Đinh Thị Hiệp - Cán bộ Bảo tàng thị xã Điện Bàn
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Đây là Bảo tàng cấp huyện có sớm nhất tỉnh Quảng Nam, cũng như
trong cả nước, với hơn 500 tranh, ảnh, hiện vật và các hiện vật khoa học phụ
trong giai đoạn Điện Bàn trước năm 1930 và Điện Bàn từ năm 1930-1975,
Bảo tàng đã mở cửa phục vụ cho nhân dân trong và ngoài huyện. Qua 25
năm, Bảo tàng nhiều lần đã được lãnh đạo huyện quan tâm cấp kinh phí trùng
tu sửa chữa. Hiện nay, Bảo tàng đã được nâng lên hơn 1.000 hiện vật, với
nhiều loại hình phong phú, đa dạng.
Để giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá lịch sử của quê hương, ngày
10-11-2004 Huyện uỷ Điện Bàn có chương trình hành động số 21/CTr/HĐ về
việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII về "xây dựng và
phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" và để đáp
ứng nhu cầu cảm nhận văn hoá ngày càng cao của nhân dân trong thời kỳ hội
nhập, Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam huyện đã thống nhất "Nâng cấp khu Bảo tàng" với qui mô lớn,
nhằm xây dựng nơi đây thành điểm du lịch văn hoá - lịch sử, là điểm dừng
chân của du khách trên chặng hành trình di sản Hội An - Mỹ Sơn.
Cả khu Bảo tàng Điện Bàn có diện tích 7ha (trong đó có 2,7ha hồ sen
bao bọc quanh khu Bảo tàng), được chia thành 3 khu
Khu A là khu Bảo tàng lịch sử-văn hoá, là khu trung tâm của Bảo tàng.
Trong khu A có Nhà bảo tàng Điện Bàn được bố trí 11 phòng trưng bày, phía
trên 6 phòng, trưng bày các hiện vật về lịch sử cách mạng của vùng đất Điện
Bàn, phía dưới có 5 phòng, trưng bày về mảng văn hoá gồm phòng văn hoá
Sa Huỳnh, phòng thành tựu kinh tế - xã hội Điện Bàn sau giải phóng, phòng
văn hoá Chăm, phòng nghệ thuật tuồng, phòng làng nghề truyền thống và
phòng kho Bảo tàng.
Phía trước và khu A là khu vườn tượng danh nhân, không gian vườn,
hồ cảnh... mang đậm bản sắc văn hoá-lịch sử của vùng đất và con người Điện
Bàn. Đây còn là một kho tàng lịch sử phản ảnh đậm nét truyền thống yêu
nước của nhân dân Điện Bàn, phía sau Bảo tàng là không gian thu nhỏ về
hình ảnh làng quê Điện Bàn xưa và nay. Tái hiện lại cửa tiền và một đoạn
thành tỉnh.
Dự kiến thời gian sắp đến, Bảo tàng Điện Bàn tiếp tục xây dựng Khu B
là khu dịch vụ vui chơi giải trí, phục vụ cho khách đến tham quan Bảo tàng
gồm khu công viên, khu dịch vụ, sân tennis, nhà hàng, bể bơi... Xây dựng
Khu C là một không gian cảnh quan sân vườn trải dọc hồ sen, là một nơi khá
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hấp dẫn phục vụ cho khách du lịch về khai thác cảnh quan hồ sen thành tỉnh,
nhằm đa dạng hoá về tiềm năng du lịch của khu Bảo tàng.
Với không gian kết hợp hài hoà các yếu tố lịch sử, văn hoá, sinh thái,
vui chơi giải trí với ý tưởng là xây dựng một bức tranh toàn cảnh làm sống lại
vùng đất thành tỉnh năm xưa. Trong những năm đến, Khu Bảo tàng Điện Bàn
sẽ là một điểm đến hết sức lý tưởng của nhân dân trong và ngoài thị xã.

2.3. Nghĩa trang, tượng đài Liệt sĩ Điện Bàn
Trong công cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, trên
địa bàn tỉnh Quảng Nam nói chung và thị xã Điện Bàn nói riêng, hàng ngàn
chiến sỹ đã anh dũng chiến đấu hy sinh và mãi mãi yên nghỉ tại Nghĩa trang
liệt sĩ thị xã Điện Bàn. Ngoài ra, Nghĩa trang liệt sỹ thị xã Điện Bàn còn là
nơi tiếp nhận hài cốt của các Liệt sĩ nhiều nơi chuyển về và các bà mẹ Việt
Nam Anh hùng được thân nhân có nhu cầu mai táng tại nghĩa trang, trong đó
có Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ.
Hiện nay có 5040 mộ liệt sĩ và 130 mộ Mẹ Việt Nam anh hùng và Lão
thành cách mạng nằm tại nghĩa trang thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) 18.
Đây là nơi yên nghỉ trong vinh quang của hàng ngàn chiến sỹ vô danh,
chỉ có vùng đất thiêng mới biết tên, biết tuổi họ đã hy sinh vì nghĩa lớn trong
cuộc trường chinh đấu tranh giải phóng dân tộc.

Hình 27: Nghĩa Trang liệt sĩ Điện Bàn
18

Nguồn tư liệu của Ban quản trang năm 2016.
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2.4. Chứng tích vụ thảm sát dân thường của giặc Mỹ ở Thủy Bồ - Điện
Thọ19
Ngày 31-01-1967, đúng vào ngày 20 tháng chạp âm lịch năm Bính Ngọ
sang năm Đinh Mùi, theo tục lệ cổ truyền của dân tộc ta, nhân dân thôn Thủy
Bồ cũng như nhân dân trong các thôn khác trong xã đang chuẩn bị cho lễ “
đưa ông Táo về trời” (ngày 23 tháng Chạp) thì khoảng 12 giờ trưa ngày hôm
đó, quân Mỹ và Nam Triều Tiên từ làng La Nang xã Điện Phước tiến vào
thôn Thủy Bồ xã Điện Thọ tàn sát 145 người, trong đó có một số người ở 2 xã
Điện Văn và Điện Phước. Chúng giết tất cả những người trong thôn, hầu hết
là phụ nữ và trẻ em. Chúng đốt sạch nhà cửa trong thôn và quăng xác người
vào lửa. Một vài em bé còn sống nhờ núp trong đống xác chết. Những người
tìm biết sự việc đã kể lại: cháu út con ông Bạn mới hơn 1 tháng tuổi bị chúng
đạp vào thành giường rồi dùng dao dâm vào ngực; 2 em bé sinh đôi của đồng
chí Nguyễn Thìn mới 11 tháng tuổi và em Xí mới được 9 tháng tuổi con của
anh Nguyễn Mười, khi 2 bà mẹ Nguyễn Thị Tới và Nguyễn Thị Đông bị bắn
chết, các em còn sống sót vẫn còn ôm vú mẹ. Em Dưỡng, em Thê mới 3, 4
tuổi (cháu ông Cương) bị chúng giết giữa bữa cơm trưa, trên tay 2 em vẫn còn
chén đũa. Em Châu mới 2 tháng tuổi bị chúng thiêu mất xác.
Làng Thủy Bồ trở thành nơi ghi chứng tích về tội ác vô cùng dã man
của giặc Mỹ và Nam Triều Tiên.
Khu di tích lịch sử Thủy Bồ nằm cạnh nghĩa trang liệt sĩ xã Điện Thọ là
điểm tưởng niệm, tham quan của khách gần xa.

Hình 28: Tượng đài Thủy Bồ (Điện Thọ)
19

Tham khảo tài liệu Lich sử Đảng bộ xã Điện Thọ.
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Câu hỏi và bài tập
1. Di tích lịch sử - văn hóa của Điện Bàn nào đã được công nhận di tích
cấp quốc gia ?
2. Em hãy kể một di tích lịch sử - văn hóa mà em thích nhất.
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PHỤ LỤC
ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN20
1. TẬP THỂ
TẬP THỂ

TT

20

Thời gian
tuyên dương

1

Lực lượng vũ trang Điện Bàn

10-1976

2

Đại đội 1

01-1976

3

Đội Trinh sát vũ trang Điện Bàn

11-1978

4

Ban An ninh vũ trang xã Điên Nam

08-1980

5

Ban An ninh vũ trang xã Điên Thắng

08-1980

6

Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Điện Thọ

10-1976

7

Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Điện Hòa

10-1978

8

Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Điện Tiến

10-1978

9

Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Điện Nam

12-1994

10

Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Điện Ngọc

08-1995

11

Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Điện Quang

01-1996

12

Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Điện Dương

08-1998

13

Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Điện Phước

08-1998

14

Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Điện Thắng

08-1998

15

Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Điện Hồng

06-1999

16

Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Điện An

11-2000

17

Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Điện Trung

11-2000

Nguồn từ Ban chỉ huy quân sự Thị xã Điện Bàn.
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18

Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Điện Phong

4-2001

19

Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Điện Phương

02-2002

20

Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Điện Minh

04-2005

2. CÁ NHÂN
TT

HỌ VÀ TÊN

Năm
sinh

Quê quán

Thời gian
tuyên dương

1

Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi

1940

Điện Thắng Trung

10-1964

2

Liệt sĩ Võ Như Hưng

1929

Điện Nam Trung

5-1965

3

Trương Văn Hòa

1937

Điện Hòa

9-1967

4

Lê Thị Thanh
(Nguyễn Thị Lan)

1932

Điện Hòa

9-1967

5

Trần Văn Đình

1943

Điện Tiến

9-1967

6

Hồ Văn Biển (Nguyễn
Cây)

1903

Điện Dương

11-1969

7

Liệt sĩ Nguyễn Trọng
Nghĩa

1946

Điện Trung

12-1969

8

Liệt sĩ Nguyễn Phan
Vinh

1933

Điện Nam Bắc

8-1970

9

Lê Minh Trung

1946

Điện Tiến

9-1975

10 Liệt sĩ Phan Ngọc Nhân

1936

Điện Nam Bắc

6-1976

11 Trần Đối

1933

Điện Nam Bắc

6-1978

12 Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đức
(Đinh Châu)

1926

Điện Nam Đông

10-1978

13 Liệt sĩ Nguyễn Thị Ba

1952

Điện Hồng

10-1978
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14 Đặng Thị Én

1945

Điện Ngọc

10-1978

15 Võ Như Ngọc

1943

Điện Nam Trung

8-1980

16 Trần Văn Sang (Tư)

1927

Điện Quang, Sống
Đà Nẵng

8-1980

17 Trần Thị Lý

1933

Điện Quang

02-1992

18 Liệt sĩ Lê Tự Nhất Thống

1954

Điện Thắng Trung

12-1994

19 Liệt sĩ Nguyễn Thị Hồng

1925

Điện Trung

12-1994

20 Liệt sĩ Đoàn Ngọc Nhạc

1924

Điện Quang

8-1998

21 Nguyễn Thị Tám

1950

Điện Ngọc

4-2000

22 Liệt sĩ Hà Văn Trí

1929

Điện Quang

2001

23 Liệt sĩ Nguyễn Thị Sáu

1942

Điện Hòa

24 Liệt sĩ Võ Nghĩa

1930

Điện Nam Bắc

2005

25 Liệt sĩ Trần Thị Chiến

1951

Điện Thọ

2005

26 Liệt sĩ Võ Thị Thanh

1954

Điện Hồng

2005

27

Nguyễn Quang Vinh

1942

Điện Phong

2007

28

Lê Ngọc Giá

1910

Điện Dương

2007

29

Lê Thị Tính

1932

2007

30

Lê Văn Trà

1933

2007

31

Phạm Khôi

1917

9-2002

Đện Tiến

2007

32 Đặng Bảo Xi

Sống ở Đà Nẵng

2009

33 Phạm Ngọc Lan

Điện Nam Đông,

2010

Sống TP Hồ Chí
Minh
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34

Đặng Nhơn

2010

35

Nguyễn Lụt (Hồ Xuân
Phương)

2010

36

Nguyễn Đức An

37

Võ Thành Năm (Võ Lựu)

38

Lê Tấn Viễn

39

Nguyễn Hoài Phương

2010

40

Trần Bình

2010

41

Huỳnh Anh

42

Nguyễn Thị Huấn

Sống ở Đà Nẵng

2010

43

Trần Thị Chính

Sống ở Đà Nẵng

2010

44

Nguyễn Văn Trí

Sống ở Đà Nẵng

2010

45

Lê Hải Lý

2010

46

Nguyễn Thanh Năm

2012

47

Phan Hoan

2012

48

Mai Phước Liệu

49

Lê Tuệ

50

Nguyễn Hồng Thắng

51

Nguyễn Thị Cận

52

Trần Hữu Tạo

53

Trần Phước Kỳ

54

Trần Vĩnh Quốc

55

Đinh Tùng

1919

2010
2010
Điện Nam Bắc

1914

2010

2010

Sống ở Đà Nẵng

2012
2012

1934

Sống Vĩnh Điện

2013

Điện Minh

2013

1928

2014
Điện Thắng Bắc

2014
2014

Điện Phước
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2014

56

Phạm Đắc Ngạch

57

Phạm Bâng

58

Hà Bồng

59

Nguyễn Đức Phương

60

Tống Trị

Điện Trung

2014
2014

Điện An

2014
2014

Điện An
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2015
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Phần 2. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ NỘI DUNG ĐƯA VÀO GIÁO DỤC
TRUYỀN THỐNG VÀ GIẢNG DẠY Ở CẤP TIỂU HỌC VÀ THCS
1. Nội dung đưa vào giáo dục truyền thống và giảng dạy ở cấp Tiểu
học.
1.1.Đối với khối lớp 4.
1.1.1. Giáo dục truyền thống qua hoạt động ngoại khóa theo chủ điểm.
Chủ điểm tháng 10:
Hoạt động kỉ niệm ngày 15-10: Chọn mục 2.3 (bài 7: Điện Bàn trong
kháng chiến chống Pháp và Mỹ (1945-1975)): Nguyễn Văn Trỗi – Người con
của quê hương Điện Thắng, kèm theo giới thiệu cho học sinh Nhà tưởng niệm
Anh Trỗi trên quê hương của Anh.
Hoạt động kỉ niệm ngày 20-10: Chọn mục 2.3 (bài 7): Huyền thoại Mẹ
Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ.
Chủ điểm tháng 12:
Hoạt động kỉ niệm ngày 22-12: Chọn nội dung giáo dục là bài 7: Điện
Bàn trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ (1945-1975). Giới thiệu một số
nhân vật lịch sử tiêu biểu của Điện Bàn; kết hợp giới thiệu một số trận đánh
tiêu biểu của nhân dân Điện Bàn, nếu ở địa phương đó không có nhân vật và
trận đánh tiêu biểu thì nên chọn ở địa phương (xã, phường) lân cận để học
sinh dễ nhận biết.
Chủ điểm tháng 1: Chọn bài 9: Truyền thống hiếu học của nhân dân
Điện Bàn.
1.1.2. Nội dung đưa vào giảng dạy:
Môn Lịch sử lớp 4 ở phân phối chương trình không có các tiết dành cho
Lịch sử địa phương nên chỉ tích hợp lồng ghép trong giảng dạy ở môn Địa lý.
Đưa nội dung mục 2 bài 4: "Các làng nghề tiêu biểu của Điện Bàn" tích hợp
vào bài "Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải Miền
Trung" để giảng dạy.
1.2. Đối với khối lớp 5.
1.2.1. Trong môn Lịch sử.
Dạy chính khóa 2 tiết Lịch sử địa phương gồm:
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- Tiết 32: Các trường chọn 1 trong 3 trận đánh ở bài 8 phù hợp với địa
phương như: Chiến thắng Bồ Bồ, Trận đánh của Bảy Dũng sĩ Điện Ngọc,
Trận đánh đồn Ngũ Giáp để dạy.
- Tiết 31: Dạy bài "Phong trào chống thuế ở Quảng Nam" trong tài liệu
giáo dục địa phương Quảng Nam; giáo viên liên hệ phong trào này ở Điện
Bàn trong các bài 6 và 7 tài liệu này.
1.2.2. Trong môn Địa lý.
Dạy chính khóa 2 tiết Địa lý địa phương ở tiết 31, 32 trong tài liệu giáo
dục địa phương tỉnh Quảng Nam, giáo viên chọn dữ liệu ở bài 3: "Nguồn gốc,
đặc điểm cư dân Điện Bàn" để giáo dục tích hợp, lồng ghép.
Tổ chức liên hệ thực tế giáo dục địa phương vào tiết 12, bài "Công
nghiệp" phần 2 "Làng nghề thủ công": Chọn phần 2, bài 4: "Các làng nghề
tiêu biểu" trong tài liệu này để giảng dạy.
Ngoài ra, giáo viên dùng tư liệu của tài liệu này để liên hệ thực tế vào
các tiết Tiếng Việt, Đạo đức, Lịch sử, Địa lý trong chương trình Tiểu học.
1.2.3. Trong Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
Thực hiện theo các chủ điểm tháng, cụ thể:
Chủ điểm Tháng 10: Chọn mục 2.3 bài 7: "Nguyễn Văn Trỗi – Người
con của quê hương Điện Thắng".
Chủ điểm Tháng 12:
Bài 7: "Điện Bàn trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ (1945-1975)".
Giới thiệu một số nhân vật lịch sử tiêu biểu của Điện Bàn- sau năm
1945". Các trường chọn dữ liệu tập trung vào danh sách các Anh hùng
LLVTND:
- Anh hùng LLVTND Võ Như Hưng;
- Trần Thị Lý - Người phụ nữ Anh hùng;
- Huyền thoại Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ.
Chủ điểm Tháng 2: Chọn mục 2, 3 bài 6: "Phong trào đấu tranh khi
Đảng bộ Điện Bàn ra đời".
Chủ điểm Tháng 4: Kỉ niệm 30/4, các trường tổ chức giới thiệu mục 2
bài 7: "Điện Bàn trong kháng chiến chống Mỹ (1954-1975)"
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Chủ điểm Tháng 5: Tùy điều kiện của từng trường, hằng năm tổ chức
cho học sinh tham quan các di tích lịch sử ở địa phương được giới thiệu trong
tài liệu này.
2. Nội dung đưa vào giáo dục truyền thống và giảng dạy ở cấp
THCS.
2.1. Nội dung đưa vào giảng dạy:
2.1.1. Đối với khối lớp 6.
Tuần 32- tiết 32, chọn bài 2: "Đơn vị hành chính Điện Bàn từ sau 1945
đến nay" để giảng dạy.
2.1.2. Đối với khối lớp 7.
Tuần 17, tiết 34, chọn bài 3: "Nguồn gốc, đặc điểm cư dân Điện Bàn".
Tuần 30, tiết 57, chọn bài 4: "Truyền thống sản xuất của nhân dân Điện
Bàn".( phần 2 chọn 1 làng nghề tiêu biểu).
Tuần 34, chọn bài 5: "Truyền thống văn hóa của nhân dân Điện Bàn"
(Tập trung vào phần 2.1).
2.1.3. Đối với khối lớp 8.
Tuần 34, tiết 50, chọn bài 6: "Phong trào đấu tranh của nhân dân Điện
Bàn từ khi thực dân Pháp xâm lược đến năm 1945".
2.1.4. Đối với khối lớp 9.
Tuần 25, tiết 29, chọn bài 7: "Điện Bàn trong kháng chiến chống Pháp
và Mỹ (1945- 1975)".
Tuần 35, tiết 50, chọn 1 trong 3 trận đánh nổi tiếng của bài 8: "Một số
trận đánh nổi tiếng của quân và dân Điện Bàn trong kháng chiến chống Pháp
và Mỹ".
2.2. Nội dung đưa vào giáo dục truyền thống.
Thực hiện giáo dục theo chủ điểm tháng, cụ thể là:
Tháng 10: Chọn mục 2.3 bài 7: "Nguyễn Văn Trỗi – Người con của quê
hương Điện Thắng".
Tháng 12: Tìm hiểu về các anh hùng lực lượng vũ trang Điện Bàn nhân
ngày Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam; chọn trong mục 2 bài 9.
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Tháng 3: Tìm hiểu chí sĩ yêu nước Hoàng Diệu (Nhân kỉ niệm ngày
sinh của Ông): chọn điểm 1.2, mục 1, bài 10.
Tháng 4: Tìm hiểu những trận đánh tiêu biểu của nhân dân ta trong
cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước: chọn bài 8.
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Phần 3. ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐỂ KHAI
THÁC TÀI LIỆU.
BÀI 1
ĐIỆN BÀN NHỮNG NĂM ĐẦU CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ XIX
Câu hỏi 1. Em có hiểu biết gì về vùng đất Điện Bàn trong những thế kỉ
đầu sau công nguyên ?
Định hướng nội dung trả lời:
- Vùng đất Điện Bàn xưa thuộc đất Việt Thường Thị của các vua Hùng.
- Năm 111 TCN, nhà Hán đánh chiếm Giao Chỉ, Cửu Chân và đánh xuống
phía Nam chiếm cả đất người Chăm cổ lập nên quận Nhật Nam. Vùng đất
Điện Bàn ngày nay nằm trên địa bàn của huyện Tượng Lâm của quận Nhật
Nam thời đó.
-

Năm 192-193, nhân dân huyện Tượng Lâm dưới sự lãnh đạo của Khu
Liên nổi dậy chống lại nhà Đông Hán và giành được độc lập. Khu Liên tự
xưng vua đặt tên nước là Lâm Ấp, đóng đô ở Sinhapura (Trà Kiệu - Quảng
Nam).

Câu hỏi 2. Lập bảng niên biểu về đơn vị hành chính Điện Bàn thay đổi
qua các triều đại phong kiến nước ta ?
Định hướng nội dung trả lời:

Thời gian

Tên đơn vị hành chính thay đổi

Năm 1306

Điện Bàn thuộc vùng đất phía Nam của Hóa Châu.

Năm 1435

Điện Bàn có 95 xã thuộc phủ Triệu Phong, lộ Thuận Hóa.

Năm 1604

Nguyễn Hoàng đã thăng huyện thành phủ Điện Bàn thuộc về dinh
Quảng Nam. Phủ Điện Bàn mới gồm có 5 huyện: Tân Phước, An
Nông, Hòa Vinh, Phước Châu và Diên Khánh (Diên Khánh chính
là Điện Bàn hiện nay).
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Năm 1803

Vua Gia Long lập dinh Quảng Nam gồm 2 phủ: Thăng Hoa và
Điện Bàn. Phủ Điện Bàn có 2 huyện là Diên Khánh và Hòa Vang.

Đến năm
1945

Cách mạng Tháng Tám (1945) thành công, phủ Điện Bàn đổi
thành huyện Điện Bàn.

BÀI 2
ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐIỆN BÀN TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY
Câu hỏi: Lập niên biểu những thay đổi đơn vị hành chính Điện Bàn từ
sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến nay .
Định hướng nội dung trả lời:
Giai
đoạn

Từ
năm
1945
đến
1975

Thời
gian

Đầu
năm
1946
Đến
năm
1948

Tên đơn vị hành chính thay đổi

Huyện Điện Bàn có 37 xã: Chấn Hiệp, Hà Quảng, Hà My,
Chơn Hòa, Cẩm Sa, Viêm Minh Đông, Cổ An, Tứ Hải, Như
Xương, Tân Phương, Cộng Hòa, Trực Tiến, Chương Dương,
Tân Phong, Hoằng Hóa, Cao Thắng, Thái Học, Ngọc Phiên,
Minh Đức, Hoàng Diệu, Tân Chế, Thái Hòa, Tứ Sơn, Sùng
Công, Tân Kiến, Cẩm Thành, Bích Quang, Hà Thanh, Thanh
An, Bồ Viêm, Minh Sơn, Phong Ngọc, Châu Phong, Quý Cáp,
Hiệp Lực, Nông Chánh và Liên Châu.
37 xã của huyện Điện Bàn hợp nhất và phân thành 11 xã: Điện
Hồng, Điện Quang, Điện Phong, Điện Tiến, Điện Hòa, Điện
An, Điện Phước, Điện Minh, Điện Dương, Điện Nam và Điện
Ngọc.
Điện Bàn chia thành 5 vùng: vùng A, vùng B, vùng C, vùng K,
vùng V bao gồm 26 xã:
- Vùng A: Điện Xuân, Điện Văn, Điện Thái, Điện Tiến.

Đến
năm
1965

- Vùng B: Điện Thọ, Điện Hòa, Điện Thắng, Điện An, Điện
Hưng.
- Vùng C: Điện Ngọc, Điện Vinh, Điện Bình, Điện Nam, Điện
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Trung, Điện Phương, Điện Dương, Điện Hải.
- Vùng K: Điện Hồng, Điện Quang, Điện Phong, Điện Chính,
Điện Tân, Điện Nhơn.
- Vùng V: Điện Minh, Điện Châu, Điện Thành
Từ
năm
1975
đến
nay

Đến
năm
1975

Huyện Điện Bàn được chia thành 15 xã: Điện Hồng, Điện Tiến,
Điện Thọ, Điện Phước, Điện An, Điện Minh, Điện Phương,
Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong, Điện Nam, Điện
Dương, Điện Ngọc, Điện Thắng, Điện Hòa.

Đến
năm
1981

Huyện Điện Bàn được có 15 xã và thị trấn Vĩnh Điện (Vĩnh
Điện được tách ra khỏi xã Điện Minh)

Đến
năm
2005

Huyện Điện Bàn được chia thành 19 xã và 1 thị trấn (Điện Nam
tách thành 3 xã: Điện Nam Trung, Điện Nam Bắc, Điện Nam
Đông; xã Điện Thắng tách thành 3 xã: Điện Thắng Nam, Điện
Thắng Trung, Điện Thắng Bắc)

Đến
năm
2015

Huyện Điện Bàn được công nhận là Thị xã bao gồm 7 phường
và 13 xã:
- Phường: Điện An, Điện Nam Bắc, Điện Nam Trung, Điện
Nam Đông, Điện Dương, Điện Ngọc, Vĩnh Điện.
- Xã: Điện Hồng, Điện Tiến, Điện Thọ, Điện Phước, Điện
Minh, Điện Phương, Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong,
Điện Thắng Nam, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Bắc, Điện
Hòa.

BÀI 3
NGUỒN GỐC, ĐẶC ĐIỂM CƯ DÂN ĐIỆN BÀN
Câu hỏi:
Hãy nêu những nét chung về đặc điểm của cư dân Điện Bàn .
Định hướng nội dung trả lời:
- Dũng cảm, vững vàng, nhưng rất giản dị và chất phát.
- Bằng trí tuệ và sức lao động cần cù, bền bỉ, người Điện Bàn đã khẩn
hoang, lập ấp, phát triển kinh tế, xây dựng xóm làng đoàn kết, xã hội có kỷ
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cương, giữ vững thuần phong mỹ tục, tất cả những điều đó biểu hiện cô
đọng của truyền thống yêu nước, yêu quê hương, tư tưởng nhân đạo, nhân
văn sâu sắc.
- Người Điện Bàn rất chăm học, đỗ đạt cao các khoa thi, sức học uyên bác
nổi danh với những tên gọi Ngũ phụng tề phi, Ngũ tử đăng khoa, Xuân
Sơn ngũ tử, Tứ hổ, Lục phụng bất tề phi.
- Người Điện Bàn hay nói hò vè, nói lái, nói trạng tạo nét độc đáo góp phần
làm phong phú kho tàng văn chương Việt Nam.

BÀI 4
TRUYỀN THỐNG SẢN XUẤT CỦA NHÂN DÂN ĐIỆN BÀN
Câu hỏi 1:
Truyền thống sản xuất của nhân dân Điện Bàn là gì ? Vì sao ?
Định hướng nội dung trả lời:
a/ Truyền thống sản xuất:
- Người dân Điện Bàn sinh sống chủ yếu bằng nghề nông (như gieo cấy lúa
nước, trồng khoai, tỉa đậu, trồng dâu, mía…).Bên cạnh đó, nghề thủ công
truyền thống trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa, trồng mía làm đường,
trồng đay dệt chiếu, nghề làm gạch, đồ gốm, đặc biệt là nghề đúc đồng
cũng phát triển.
- Những năm đầu thế kỉ XX, người dân Điện Bàn đã tiếp thu kĩ thuật dệt của
phương Tây, hình thành nên những nghề dệt mới như tussor, dệt hàn.
- Ngày nay, trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nghề
nông và nghề thủ công truyền thống đã được chuyển hóa dần sang phát
triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Tuy nhiên, nhân dân Điện Bàn
vẫn còn giữ gìn được một số làng nghề truyền thống tiêu biểu.
b/ Giải thích:
- Địa hình của thị xã Điện Bàn tương đối bằng phẳng, đặc trưng của địa
hình có nguồn gốc phát sinh từ sản phẩm phù sa sông biển, với địa hình
thấp dần từ tây sang đông. Điện Bàn có 3 dạng địa hình chính là địa hình
ven biển, địa hình đồng bằng và địa hình gò đồi.
- Con người cần cù, thông minh, sáng tạo, ham học hỏi.
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Câu hỏi 2:
Em hãy kể tên những làng nghề tiêu biểu của nhân dân Điện Bàn. Nêu
một làng nghề tại địa phương mà em biết .
Định hướng nội dung trả lời:
a/ Kể tên những làng nghề tiêu biểu:
- Làng nghề đúc đồng Phước Kiều thôn Thanh Chiêm xã Điện Phương
- Làng nghề dệt chiếu Triêm Tây xã Điện Phương
- Làng nghề trồng dâu nuôi tằm dệt lụa Phú Bông, Xuân Đài, Bảo An (Gò
Nổi)
- Làng nghề bánh tráng Phú Triêm, xã Điện Phương
- Làng Cót An Thanh (Điện Thắng Nam)
b/ Nêu một làng nghề đúc đồng Phước Kiều thôn Thanh Chiêm xã Điện
Phương.
- Địa điểm: Làng đúc đồng Phước Kiều nằm bên dòng sông Thu Bồn êm ả,
ngay dọc trên Quốc lộ 1A giữ vị trí trung lộ giao lưu của 2 di sản Văn hóa
thế giới: Phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn. (thôn Thanh Chiêm xã
Điện Phương)
- Nguồn gốc: Tên Phước Kiều là tên được ghép của tổng Phước Ninh và xã
Đề Kiều. Nguyên ông tổ của nghề đúc là Dương Không Lộ sinh năm 1019,
mất năm 1094, người xã Đề Kiều, tổng Bình Quân, châu Thất Truyền, phủ
Tường Cảnh, tỉnh Lạng Sơn… Làng Phước Kiều hình thành vào khoảng
cuối thế kỷ XVI, cách nay đã trên 400 năm lịch sử.
- Sản phẩm: Nhiều loại vật dụng bằng đồng rất tinh xảo như nồi, xanh, chảo,
thanh la, cồng chiêng, chuông, lư, độc bình, chân đèn, mâm… thậm chí họ
đúc cả đại hồng chung hàng tấn.
- Hướng phát triển: Hiện nay, chọn ngày 12 tháng Giêng (âm lịch) hằng
năm là ngày giỗ tổ nghề. Trên thị xã Điện Bàn có trên 20 chủ hiệu buôn
bán đồ đồng, chưa kể các huyện, tỉnh lân cận bán đồ đồng thương hiệu
đồng Phước Kiều. Ngành du lịch của thị xã ngày càng được quan tâm đầu
tư và phát triển, nơi đây sẽ là điểm nghỉ chân tham quan, thưởng thức, mua
sắm hàng thủ công mỹ nghệ bằng đồng .
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BÀI 5
TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA CỦA NHÂN DÂN ĐIỆN BÀN
Câu hỏi 1:
Hãy nêu các lễ hội tiêu biểu của người dân Điện Bàn. Hiện nay ở các
địa phương vẫn duy trì các lễ hội nhằm mục đích gì ?
Định hướng nội dung trả lời:
a/ Các lễ hội tiêu biểu:
Tết Nguyên Đán, giỗ kỵ, hội tổ (Chạp mã), cầu Ngư, Hôn, Tang, Tế,
những ngày Sóc (mồng một), Vọng (ngày rằm).
Lễ hội Cầu ngư hằng năm ở phường Điện Dương.
Hội Thanh Minh - một hội thường niên ở xã Điện Quang.
b/ Mục đích
- Vừa bảo tồn và phát huy các loại hình văn hóa dân gian, đồng thời tạo sự
đoàn kết trong cộng đồng.
- Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Câu hỏi 2:
Chữ Quốc ngữ ra đời như thế nào ?
Định hướng nội dung trả lời:
Năm 1615, các giáo sĩ Dòng Tên đến truyền giáo đầu tiên ở Đàng
Trong chủ yếu tại Đà Nẵng và Hội An. Đầu năm 1617, Tòa thánh La Mã cử
thêm một giáo sĩ người Bồ Đào Nha là Francisco de Pina. Lúc này, tại Hội An
đã có một số giáo dân người Nhật đến tị nạn và trong số đó có 3 linh mục
Dòng Tên người Nhật Bản. Francisco de Pina vì biết tiếng Nhật nên đã đến
Hội An sống và giảng đạo cho số giáo hữu người Nhật sống tại đây. Francisco
de Pina đã miệt mài học tiếng Việt và trở thành giáo sĩ đầu tiên giảng đạo cho
tín đồ bản địa mà không cần phiên dịch.
Cũng tại Hội An và dinh trấn Thanh Chiêm, Francisco de Pina đã dạy
tiếng Việt cho hai giáo sĩ mới được cử đến vào cuối năm 1624 là Alexandre
de Rhodes, người Pháp và Antonio de Fonte, người Bồ Đào Nha. Trong thời
gian hoạt động truyền giáo tại Hội An và Thanh Chiêm từ 1621 đến 1625,
Francisco de Pina đã biên soạn tài liệu đầu tiên về Phương pháp La - tinh hóa
tiếng Việt và cuốn Ngữ pháp tiếng Việt.
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Cũng tại dinh trấn Thanh Chiêm, Francisco de Pina đã lập một trường
dạy ngôn ngữ phương Tây đầu tiên ở nước ta; đào tạo những thông dịch tiếng
Bồ Đào Nha để giúp cho các giáo sĩ trong việc giảng và truyền đạo.
Linh mục Thanh Lãng, một trong ba người đã dịch quyển Từ điển Việt Bồ - La (Annam - Lusitanium - Latinum) đã có nhận xét: “Việc phiên âm chữ
Quốc ngữ được tiến hành trước khi Đắc Lộ (A. de Rhodes) đến Việt Nam. Sở
dĩ Đắc Lộ về sau này được lịch sử nhắc nhở đến nhiều có lẽ không phải vì
ông đã có công kiện toàn chữ Quốc ngữ mà còn để lại hai quyển sách được
coi như tài liệu duy nhất về chữ Quốc ngữ.”.
Chính nhà ngôn ngữ học Pháp Rolland Jacques, khi đề cập đến vấn đề
này đã viết: “Sự sáng tạo ra chữ Quốc ngữ không phải là một công trình của
phòng thí nghiệm, mà có rất nhiều người dấn thân vào với một nhiệt tình nào
đó trong hành động… mà nếu không có họ, thì mọi công trình ngôn ngữ học
nghiêm túc sẽ không có được”.
Chữ Quốc ngữ ban đầu được đưa vào dạy ở Trường Thông ngôn
(Collège des Interprètes) tại Sài Gòn (1864) và năm sau được đưa vào dạy ở
trường tiểu học cùng môn Toán. Cũng trong năm này, tờ Gia Định báo được
xuất bản (15-4-1865). Đây là tờ báo Quốc ngữ đầu tiên ở nước ta.
Ở Quảng Nam, những lãnh tụ phong trào Duy Tân như Phan Châu
Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp đã đề cao chữ Quốc ngữ, coi đây là
phương tiện hiện đại và hữu hiệu nhất để “khai dân trí, chấn dân khí”.

BÀI 6
PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN ĐIỆN BÀN TỪ KHI
THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC ĐẾN NĂM 1945
Câu hỏi 1:
Nhân dân Điện Bàn hưởng ứng Chiếu Cần vương ra sao ?
Định hướng nội dung trả lời:
Hưởng ứng “Chiếu Cần Vương”, Nghĩa hội Quảng Nam được thành
lập, ban đầu do Tiến sĩ Trần Văn Dư và sau đó là Phó bảng Nguyễn Duy Hiệu
làm Hội chủ. Nghĩa hội đã lãnh đạo nhân dân đứng lên chống Pháp, xây dựng
Tân Tĩnh ở Trung Lộc (Quế Sơn), làm chủ Quảng Nam suốt 3 năm liền
(1885-1887). Nhân dân Điện Bàn đã góp công, góp của và tham gia Nghĩa
hội. Trên mảnh đất Điện Bàn đã diễn ra những trận đánh của nghĩa quân ở La
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Qua, Phong Thử, Cẩm Sa, Ngân Câu, Viêm Minh, Ngân Hà gây cho Pháp
nhiều thiệt hại.
Câu hỏi 2:
Nhân dân Điện Bàn tiến hành giành chính quyền cách mạng ngày
18/8/1945 như thế nào?
Định hướng nội dung trả lời:
- Trưa ngày 13-8-1945, Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Nam tại xã Tam Xuân
(thuộc huyện Núi Thành) thì được tin Nhật đầu hàng Đồng minh. Hội nghị đã
nhanh chóng quyết định chớp thời cơ hành động kịp thời, kiên quyết lãnh đạo
nhân dân toàn tỉnh vùng dậy giành chính quyền; thành lập Ủy ban khởi nghĩa
tỉnh và cử ra Ban thường trực, đóng tại nhà Nguyễn Xuân Vân (Tú Vân) ở
thôn Bích Trâm xã Điện Hòa để chỉ đạo khởi nghĩa.
- Tối ngày 15-8-1945, Ban vận động Việt Minh Lam Sơn họp dưới sự
chủ trì của đồng chí Phan Tốn, nhận định tình hình thời cơ cách mạng đã đến
và thành lập Ủy ban bạo động phủ Điện Bàn đóng ở nhà ông Hương Ban và
ông Cửu Nhơn (La Thọ), tấp nập in truyền đơn, may cờ, dán biểu ngữ để phân
phát xuống cho các ban bạo động tổng, xã.
- Tối ngày 17-8-1945, Ủy ban bạo động phủ Điện Bàn nhận được lệnh
phát động khởi nghĩa của Tỉnh ủy trong đó giao cho Điện Bàn phải gấp rút
huy động quần chúng nổi dậy giành chính quyền như hạ cây, dựng các
chướng ngại vật cản đường từ Giáp Năm vào và từ Bình Long xuống Vĩnh
Điện để ngăn chặn xe Nhật chở quân chi viện cho chính quyền bù nhìn chống
lại ta, đồng thời tổ chức lực lượng hỗ trợ để giành chính quyền tại tỉnh lỵ Hội
An.
- Khoảng 1 giờ sáng ngày 18-8-1945, lệnh khởi nghĩa của Ủy ban bạo
động phủ về tới ban bạo động của các tổng, xã. Tức thì thanh la, trống, mõ nổi
lên vang dội từ tổng này lan đến tổng khác, từ làng này lan đến làng khác làm
hiệu lệnh huy động quần chúng khởi nghĩa. Tại các làng xóm đèn đuốc thắp
sáng, đồng bào thức trắng đêm, chuẩn bị cơm nước, băng cờ, giáo, mác, gậy
gộc để chờ lệnh tập trung xuống đường. Bọn địa chủ gian ác, các chánh tổng,
phó chánh tổng, lý trưởng, cường hào tay sai hoang mang cực độ.
- Theo kế hoạch của Ủy ban bạo động phủ, quần chúng khởi nghĩa
được huy động và tổ chức thành 3 cánh quân để kéo về phủ lỵ:
+ Một cánh từ Giáp Năm theo quốc lộ 1 kéo vào.
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+ Một cánh từ Bất Nhị theo tỉnh lộ 100 (nay đường 609) kéo xuống.
+ Một cánh từ Gò Nổi sang đò Phương Trà kéo xuống.
- Mờ sáng ngày 18-8-1945, các cánh quân ta từ 3 ngã đường tiến vào
Phủ đường do đồng chí Bùi Minh Chiêu chỉ huy trong tiếng reo hò chiến
thắng. Phủ trưởng Điện Bàn Nguyễn Bá Luân đầu hàng và giao toàn bộ hồ sơ,
con dấu, 7 súng trường, 3 lạng vàng lá và 240 đồng bạc Đông Dương cho ta.
Đúng 9 giờ sáng ngày 18-8-1945 chính quyền trong phủ Điện Bàn đã về tay
nhân dân.
- Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám ở phủ Điện Bàn là một mốc son
lớn trong lịch sử của Đảng bộ và nhân dân trong phủ. Cùng với đồng bào cả
tỉnh và cả nước trở thành người dân của một nước độc lập, tự do, làm chủ đất
nước và vận mệnh của mình.
- Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám ở phủ Điện Bàn trước hết là nhờ
đường lối và sự lãnh đạo của Đảng, sự quật khởi của quần chúng bị áp bức, đè
nén bao nhiêu năm dưới chế độ thực dân phong kiến; là kết quả của bao nhiêu
năm bền bỉ đấu tranh của đảng viên, cơ sở cách mạng của Đảng bộ Điện Bàn.

BÀI 8
MỘT SỐ TRẬN ĐÁNH NỔI TIẾNG CỦA QUÂN VÀ DÂN ĐIỆN BÀN
TRONG HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP
VÀ ĐẾ QUỐC MỸ
Câu hỏi 1:
Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954), nhân dân Điện Bàn
lập nên chiến thắng tiêu biểu nào? Nêu kết quả và ý nghĩa chiến thắng đó.
Định hướng nội dung trả lời:
- Chiến thắng Trận Bồ Bồ diễn ra đêm 19 rạng ngày 20-7-1954,
- Được nhân dân Điện Tiến hỗ trợ, bộ đội chủ lực tỉnh và huyện đã tập
kích đánh chiếm đồi Bồ Bồ, tiêu diệt 150 tên địch, bắt sống 293 tên trong
đó có đại tá Ca-mi-let-ti-phê-lit chỉ huy cuộc hành quân, thu 124 vũ khí
các loại, phá hủy toàn bộ cứ điểm.
- Ý nghĩa: Đây được xem như trận Điện Biên Phủ ở chiến trường Liên
khu V, góp phần kết thúc chín năm kháng chiến chống Pháp thắng lợi.
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Câu hỏi 2:
Hãy kể tên các Anh hùng Lực lượng vũ trang trong thời kỳ chống Mỹ
cứu nước ở Điện Bàn mà em biết.
Định hướng nội dung trả lời: HS kết hợp bài 7 để trả lời
- Anh hùng LLVTND Nguyễn Thị Ba (Điện Hồng),
- Anh hùng LLVTND Hồ Văn Biển (Điện Dương),
- Anh hùng LLVTND Trần Văn Đình (Điện Tiến),
- Anh hùng LLVTND Trần Đối (Điện Nam),
- Anh hùng LLVTND Nguyễn Hữu Đức tức Đinh Châu (Điện Nam),
- Anh hùng LLVTND Đặng Thị Én (Điện Ngọc),
- Anh hùng LLVTND Trương Văn Hòa (Điện Hòa),
- Anh hùng LLVTND Võ Như Hưng (Điện Nam),
- Anh hùng LLVTND Lê Tự Nhất Thống (Điện Thắng),
- Anh hùng LLVTND Trần Thị Lý (Điện Quang),
- Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Trỗi (Điện Thắng),
- Anh hùng LLVTND và là Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị
Cận (Điện Minh),
- Anh hùng LLVTND Trần Kỳ tức Trần Phước Kỳ (Điện Thắng Bắc),
- Anh hùng LLVTND Hà Bồng (Điện Thắng Nam),
…
BÀI 9
TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC CỦA NHÂN DÂN ĐIỆN BÀN
Câu hỏi:
Hãy kể những tấm gương hiếu học của Điện Bàn mà em biết.
Định hướng nội dung trả lời:
1. Ngũ phụng tề phi:
Người Quảng Nam gọi khoa thi Mậu Tuất (1898) là “Khoa Ngũ phụng
tề phi” hay “Ngũ phụng Quảng Nam”. Khoa thi năm ấy, Quảng Nam có năm
người cùng thi đỗ, Điện Bàn có 4 người:

84

- Ba vị tiến sĩ là:
+ Phạm Liệu: xã Trừng Giang, tổng Ða Hòa Thượng, huyện Diên
Phước, phủ Ðiện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
+ Phạm Tuấn: Thôn Xuân Ðài, tổng Phú Khương Thượng, huyện Diên
Phước, phủ Ðiện Bàn.
- Hai phó bảng là:
+ Ngô Chuân: (Tức là Ngô Truân hay Ngô Lý), Xã Cẩm Lậu, huyện
Diên Phước, phủ Ðiện Bàn.
+ Dương Hiển Tiến: xã Cẩm Lậu, huyện Diên Phước, phủ Ðiện Bàn.
2. Ngũ tử đăng khoa
Là con ông Nguyễn Tấn Duệ và bà Trương Thị Tam, người làng Túy
La, trú làng Bất Nhị nay là Điện Phước. Triều Nguyễn vua Tự Đức ban tặng
danh hiệu Ngũ tử đăng khoa tặng cho 5 anh em:
- Tú tài: Nguyễn Khắc Thân, Nguyễn Chánh Tâm, Nguyễn Tu Kỷ.
- Cử nhân: Nguyễn Thành Ý, Nguyễn Tĩnh Cung.
3. Xuân Sơn ngũ tử: 5 anh em ruột quê ở làng Xuân Đài, huyện Diên
Phước (nay là xã Điện Quang, Điện Bàn)
- Phó bảng: Hoàng Kim Tích.
- Cử nhân: Hoàng Kim Bảng, Hoàng Kim Giám.
- Tú tài: Hoàng Kim Bình, Hoàng Kim Đạt.
4. Lục phụng bất tề phi: Điện Bàn có 3 người
- Phạm Phú Thứ (Tiến sĩ): Điện Trung,
- Trần Quí Cáp (Tiến sĩ) Điện Phước,
- Phạm Như Xương (Hoàng giáp) Điện Nam.
5. Tứ Hổ: Trong 4 khoa thi Hương liên tiếp là khoa Ðinh Dậu
(1897), khoa Canh Tý (1900), khoa Ất Mão (1903), khoa Mậu Ngọ (1906), có
4 vị đỗ thủ khoa trong đó có Phạm Liệu (Điện Trung, Ðiện Bàn).
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Phần 4. KẾT LUẬN
Điện Bàn trong quá trình mở cõi cho đến nay có lịch sử hơn 700 năm.
Cộng đồng các tộc họ từ khi xuất hiện trên mảnh đất quê hương, tổ tiên ta đã
có ý thức về lịch sử cội nguồn. Trong quá trình tồn tại và phát triển của mình,
mỗi chúng ta cần trân trọng, giữ gìn, bởi đây là những tư liệu truyền miệng,
chữ viết, hiện vật quý báu cho nghiên cứu lịch sử địa phương.
Sự hiểu biết về lịch sử địa phương giúp cho mỗi chúng ta hiểu chính
xác hơn trong quá trình trưởng thành các tộc họ, khẳng định vai trò chủ nhân
của cư dân Việt cư trú trên vùng đất Điện Bàn. Tìm hiểu lịch sử địa phương
thị xã Điện Bàn giúp cho mỗi chúng ta càng tự hào hơn về quê hương, con
người, về truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước; hiểu được truyền
thống đoàn kết giữa các tộc họ, truyền thống hiếu học, tư tưởng nhân văn, yêu
ngôn ngữ tiếng Việt, lao động sáng tạo, góp phần tạo nên bản sắc riêng của
người dân Điện Bàn. Học tập tốt lịch sử địa phương cũng góp phần làm
phong phú lịch sử dân tộc, đặc biệt trong giai đoạn hội nhập quốc tế đòi hỏi
mỗi một chúng ta có trách nhiệm truyền lại thế hệ sau những gì cha ông ta đã
nỗ lực xây dựng và bảo vệ đất nước.
Trong đề tài này, chúng tôi nghiên cứu, chọn lọc, giới thiệu những vấn
đề chung về vùng đất, con người Điện Bàn. Sau khi hoàn thành đề tài nghiên
cứu, Phòng GD-ĐT sẽ chỉ đạo cấp học Tiểu học và THCS nghiên cứu, đưa
vào làm tư liệu phục vụ giảng dạy, giáo dục lịch sử địa phương cấp Tiểu học
và THCS theo chương trình và chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo
dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam về giáo dục địa phương.
Phần 5. KIẾN NGHỊ
Sau khi đề tài được nghiệm thu chính thức, kính đề nghị Ủy ban nhân
dân thị xã xem xét, có văn bản chỉ đạo để Phòng GD-ĐT tổ chức triển khai,
hướng dẫn các trường đưa nội dung nghiên cứu vào giáo dục truyền thống và
giảng dạy trong năm học 2018- 2019.
TRÂN TRỌNG.

86

