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KỶ NIỆM 1050 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968 - 2018)

I. BỐI CẢNH RA ĐỜI NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT

- Sau chiến thắng đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng vào cuối
năm 938, Ngô Quyền xưng Vương, đặt trăm quan, định ra triều nghi phẩm phục,
đóng đô ở Cố Loa với ý nghĩa phục hồi lại quốc thống. Đây là một sự kiện có ý
nghĩa bước ngoặt, chấm dút hoàn toàn ách đô hộ của chính quyền phương Bắc kéo
dài hơn mười thế kỷ, đồng thời mở ra một chương mới tươi sáng trong tiến trình
lịch sử dân tộc - thòi kỳ độc lập tự chủ. Dưới thòi Vưong triều Ngô, về đại thể, mô
hình nhà nước vẫn còn trong tình trạng sơ khai, chưa hoàn thiện và chưa đủ khả
năng quản lý đất nước một cách chặt chẽ. Tình trạng phân tán ỏ' các địa phương
vân được duy trì với sự hiện diện của tầng lóp thổ hào. Đây là những thế lực vùng,
săn sàng cát cứ, ly khai vói triều đình c ổ Loa khi có điều kiện.
- Loạn 12 sứ quân: Năm 944, Ngô Quyền mất, triều đình rối ren. Các thổ
hào, tù trưởng nổi lên khắp nơi, cát cứ chống lại chính quyền trung ương. Sau khi
các con của Ngô Quyền (Ngô Xương Ngập, Ngô Xương Văn) chết (năm 954 và
965); đất nước rơi vào tình trạng chia cắt, hỗn loạn. Nổi lên 12 vùng đất biệt lập do
12 thủ lĩnh đứng đầu, lịch sử gọi là “Loạn 12 sứ quân
- Đinh Bộ Lĩnh xuất hiện, dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước: Cùng
thòi gian xuất hiện “ 12 sứ quân”, năm 960, ở Trung Quốc, nhà Tống thành lập,
chấm dứt thời kỳ “ngũ đại thập quốc” và bắt đầu mở thế lực xuống phía Nam.
Nguy cơ ngoại xâm lại xuất hiện và đe dọa. Đất nước đứng trước một thử thách
lớn. Từ đất Hoa Lư (Ninh Bình), người anh hùng Đinh Bộ Lĩnh đã phất cò’, tập họp
dân chúng, giải quyết vấn đề lịch sử đặt ra: “dẹp loạn 12 sứ quân”, thống nhất đất
nước vào cuối năm 967.
- Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là Đại c ồ Việt (tức
Nưó'c Việt to lớn), định đô ỏ' Hoa Lư, xây dựng triều chính và quản lý đất nước.
Kinh đô Hoa Lư do Vua Đinh Tiên Hoàng (Đinh Bộ Lĩnh) tổ chức xây dựng là một
công trình kiến trúc lớn nhất của đất nước sau ho'n một nghìn năm Bắc thuộc.
- Mùa xuân năm 970, Đinh Tiên Hoàng bỏ không dùng niên hiệu của nhà
Tống, tự đặt niên hiệu Thái Bình. Với việc xưng đế, đặt quốc hiệu, dựng kinh đô,
định niên hiệu, Đinh Tiên Hoàng đã khẳng định nền độc lập, tự chủ của quốc gia
Đại Cồ Việt và bắt tay vào xây dựng một mô hình nhà nước với thiết chế mới:
Quân chủ Trung ương tập quyền.
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II.
NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968 - 1054) TRONG TIẾN TRÌNH
LỊCH SỬ DÂN TỘC
1. Khái quát về nhà nuóc Đai c ồ Việt qua các triều đại

Quốc hiệu “Đại c ồ Việt” tồn tại trong lịch sử dân tộc từ năm 968 đến năm
1054, trải qua 3 triều đại: Đinh (968 - 980), Tiền Lê (980 - 1009) và thời kỳ đầu
của nhà Lý (1009 - 1054).
- Nhà nước Đại c ồ Việt dưói thòi nhà Đinh (968 - 980)

+ về tổ chức bộ máy nhà nước: Đinh Tiên Hoàng đã hoàn thiện tổ chức bộ
máy quản lý đất nước từ hình thức “Vương quyền”, chuyển sang hình thức “Đe
quyển”, vói 3 cấp: Triều đình Trung ương - Đạo (trung gian) - Giáp, X ã (cơ sở).
Nhìn chung, bộ máy hành chính thời kỳ này là bộ máy chính quyền quân
chủ thời kỳ mới độc lập, tự chủ, nên còn khá sơ sài, đơn giản, chưa thật hoàn bị,
nhưng việc củng cố bộ máy chính quyền Nhà nước quân chủ của Đinh Tiên Hoàng
đã được lịch sử ghi nhận là
"... Vua mở nước dựng đô, đổi xung Hoàng đế, đặt trăm quan, lập sáu quân,
chê độ gần đầy đủ...
Ở các địa phương, vua Đinh chia nước làm nhiều đạo, dưói đạo là giáp và
xã. Đen nay, địa bàn của từng đạo và hệ thống quan chức các cấp chính quyền
chưa xác định được rõ ràng.
+ về quân đội: v ề cơ bản Nhà nước Đại c ồ Việt thòi Đinh là một nhà nước
võ trị; quân đội đông và tương đối mạnh. Điểm nổi bật nhất trong tổ chức quân sự
phòng giữ đất nước thời này là tổ chức “Thập đạo quân”, trong đó Thập đạo tướng
quân là người đứng đầu quân đội; bên dưới đạo có các loại: Quân, lữ, tốt, ngũ.
Quân thường trực thời Đinh bắt đầu được trang bị quân phục thống nhất. Binh lính
đều đội mũ “Tứ phương bình đinh” (bốn góc vuông, phía trên phẳng) bằng da. Và
quân túc vệ đều thích trên trán ba chữ “Thiên tử quân” để phân biệt với các loại
quân khác. Quân đội được trang bị các loại bạch khí, kết hợp giữa giáo, kiếm, côn
với cung, nỏ...
+ về luật pháp: Cùng với việc từng bước xây dựng và kiện toàn bộ máy
quản lý từ Trung ương đến địa phương, xây dựng củng cố lực lượng quân sự, nền
pháp chế thòi kỳ này cũng bắt đầu đưọ'c để ý đến. Đinh Tiên Hoàng đã đặt chức
Đô hộ phủ sĩ sư coi việc hình án - một chức quan tư pháp và giao cho Lưu Cơ giữ
chức này. Mặc dù vậy, dưới chế độ võ trị, luật pháp thời Đinh còn nghiêm khắc và
tùy tiện, dựa theo ý muốn của nhà vua. Vua Đinh cho đặt vạc dầu và cũi hố ỏ' sân
triều đế trừng phạt phạm nhân.
Đ ại Việt s ử ký toàn th ư ( 1998), N xb K hoa học xã hội, t.l, tr.2 11.
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+ về kinh tế: Kinh tế nông nghiệp được quan tâm. Nhà vua nắm toàn bộ
mộng đât trong nước, vừa đế khắng định quyền lực vừa để nắm lấy thần dân, thu tô
thuê, băt lính; đồng thòi cũng quan tâm tới việc khai hoang, lập làng, mỏ' rộng diện
tích canh tác xuống vùng đồng bằng và ven biển.
Một sô ngành nghề thủ công nghiệp cũng được chú ý phát triến như: Nghề
thợ nê, thợ đá, mộc, chạm khắc, dát vàng bạc... chủ yếu để phục vụ vua quan và
quân đội. Trong dân gian, các nghề truyền thống như trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải
lụa, làm giấy tiếp tục phát triển. Đồng tiền đầu tiên của đất nước: Đồng Thải B ình
Hưng Bảo đưọ'c phát hành vào khoảng năm 970 đã thúc đẩy việc trao đối buôn
bán hàng hóa trong nhân dân, đồng thòi phục vụ cho việc trao đối buôn bán vật
phâm với Trung Quốc và với các thuyền buôn nước ngoài.
+ về văn hóa: Cùng với việc xây dựng một chính quyền nhà nước có chủ
quyền, vua Đinh Tiên Hoàng cũng chú ý đến phát triển văn hóa; những mầm mong
đâu tiên của một nền văn hóa mang tính dân tộc đưọ'c manh nha hình thành. Đạo
Phật là chỗ dựa tinh thần và có vị trí lớn trong đòi sống xã hội Đại c ồ Việt cũng
như trong CO' cấu tổ chức bộ máy nhà nước thời Đinh. Ở Kinh đô Hoa Lư đã xây
dựng nhiều chùa chiền (chùa Tháp, chùa Bà N gô...) và các cột kinh Phật. Nhiều
nhà sư đã trở thành cố vấn cho vua Đinh về đưòng lối đổi nội và đối ngoại.

Thời kỳ này, nhiều loại hình văn hóa dân gian đã hình thành như ca múa
nhạc (thể hiện qua truyền thuyết bà Phạm Thị Trân ở Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên
dạy quân sĩ hát, đánh trống, đưọ'c phong chức và được suy tôn là Huyền Nữ, Ưu
Bà), một số môn xiếc đã điêu luyện được biểu diễn trên lầu Đại Văn...
+ về đổi ngoại: Ngay sau khi lên ngôi, Đinh Tiên Hoàng đã có một chính
sách đối ngoại khéo léo, mềm dẻo để giữ gìn hòa bình cho dân tộc.
Nhà nước Đại c ồ Việt dưói thòi Tiền Lê (980 - 1009) và thòi kỳ đầu
của nhà Lý (1009 - 1054)

Dưới thời Tiền Lê và thời kỳ đầu của nhà Lý (980 - 1054), Nhà nước Đại c ồ
Việt tiếp tục phát triển về mọi mặt; nền độc lập, tự chủ của dân tộc được củng cố
vững chắc.
+ về tổ chức bộ máy nhà nước:
Chính quyên trung ương thòi Tiền Lê được giữ nguyên như thời Đinh, vua
nam mọi quyền hành cả dân sự lẫn quân sự; dưới vua là các chức quan văn, võ, hâu
hết là những người có công phò tá nhà vua lên ngôi. Vua Lê Hoàn (tức Lê Đại
Hành) vẫn đóng đô ở Hoa Lư; năm 984, cho xây dựng nhiều cung điện vói quy mô
to lớn hơn. Năm 1006, Vua Lê Long Đĩnh cho sửa đổi quan chế và triều phục của
các quan văn, võ và tăng đạo. Chế độ phong tước và cấp thái ấp dưới thòi Tiên Lê
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được thực hiện quy củ hơn trước. Thái tử được phong tước Đại vương, còn các
hoàng tử đều đưọ'c phong tước Vương và được chia đất để cai trị.
Thời nhà Lý: Các vua Lý tự xưng là Thiên tử, lập các ngôi Hoàng hậu và
Thái tử, phong tước cho con cháu, người thân trong họ hàng cùng quan lại có công
tôn phù. Hệ thống quan chức đưọc chia làm 9 phẩm cấp; ngoài ra, còn có một số
cơ quan chuyên trách, giúp việc cho vua.
Chính quyền địa phưong đầu thời Tiền Lê vẫn giữ nguyên 10 đạo như thời
Đinh; đến năm 1002, đôi các đạo thành lộ, dưới có phủ, châu, giáp, xã.
Sang thời Lý, năm 1010, Lý Công u ẩn chia nước thành các lộ và phủ; dưới
phủ là huyện và cuối cùng là hương, giáp; miền núi và vùng xa trung ương thì chia
thành châu, trại. Đây là công cuộc cải tổ hành chính có quy mô lớn, góp phần quan
trọng trong công cuộc quản lý toàn diện đất nưó'c.
+ về tổ chức quân đội: Thòi Tiền Lê và thời kỳ đầu nhà Lý, việc xây dựng
lực lượng quân sự rất đưọ'c chú trọng. Bên cạnh quân đội thường trực của triều
đình (thiên tử quân, cấm vệ quân... ) được tuyển lựa cẩn thận và tổ chức, huấn
luyện chu đáo, còn có quân đội địa phương (dân binh, hưoTtg binh) làm nhiệm vụ
canh phòng, bảo vệ các lộ, phủ, châu và có thể được chính quyền trung ưcrng điều
động bất cứ khi nào cần thiết. Cùng với lực lượng bộ binh, lực lượng thủy quân
cũng được tập trung xây dựng. Thời Tiền Lê đã có những chiến thuyền lớn, đưọ'c
trang bị đây đủ. Thòi Lý, quân đội có nhiều binh chủng phong phú hơn.

+ về luật pháp: Dưới thòi Tiền Lê, cùng với việc củng cố và tăng cường
thiết chế bộ máy nhà nước quân chủ, nhà vua cũng quan tâm đến việc xây dựng
pháp luật và đề cao luật pháp. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, năm 1002, vua Lê Đại
Hành “định luật lệ tuy nhiên, việc xét xử ỏ' thòi kỳ này còn khá tùy tiện.
Sang đến thời nhà Lý, năm 1042, Lý Thái Tông cho soạn bộ “Hình thư”
gồm 3 quyến, xuống chiếu ban hành trong dân gian. Đây là bộ luật thành văn đầu
tiên của Việt Nam, thế hiện một bước tiến quan trọng trong việc trị nước của nhà
nước phong kiến độc lập, tự chủ. ớ các làng xã, hình thức luật tục (tập quán pháp)
vẫn duy trì và được mọi ngưòi tuân theo.
+ về kinh tế: Nông nghiệp đóng vai trò chủ yếu. Nông dân được làng xã chia
ruộng đế cày cấy, nộp thuế và đi lính cho nhà vua. Các vua rất chú ý khuyến khích
nông nghiệp. Vua Lê Đại Hành đã cho xây dựng nhiều công trình, đấy mạnh sản
xuất nông nghiệp và thủ công nghiệp đế chấn hưng đất nước. Ông là vị vua mở đâu
cho lễ tịch điền vào mùa xuân hàng năm, mở đầu cho một lễ nghi trọng đại mà các
vương triều sau tiếp tục noi theo để khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp.
Lê Đại Hành cũng là vị vua đầu tiên tố chức đào sông. Công trình đào sông Nhà Lê
do Lê Hoàn khởi dựng là con đường giao thông thuỷ nội địa đầu tiên của Việt Nam.
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Sang thời nhà Lý, triều đình cũng thi hành nhiều chính sách trọng nông, khuyến
nông. Sức lao động và sức kéo trong nông nghiệp được nhà nước hết sức bảo vệ;
do đó, sản xuất nông nghiệp ổn định và phát triển hơn trước.
Các nghề thủ công dưới thời Tiền Lê và đầu thòi Lý như nghề gốm, nghề
dệt, nghê mộc, khai mỏ, luyện sắt, đúc đồng, chạm khắc, S0'n thếp... đều được phát
triến và có nhiều tiến bộ lớn.
Ngoài ra, ở thời kỳ này, việc giao thương, buôn bán, trao đổi giữa các địa
phương trong nước và với nước ngoài khá phát triển. Vua Lê Đại Hành và các vua
Lý đều cho đúc tiền đồng để lưu thông rộng rãi và có dùng thêm tiền đồng Trung
Quốc thời Đường, Tống.
+ về văn hóa: Đạo Phật vẫn giữ vai trò lớn trong đòi sống xã hội Đại c ồ
Việt thòi Tiền Lê và thời kỳ đầu nhà Lý. Nhiều nhà vua và quý tộc đã theo đạo
Phật, đề cao tư tưởng từ bi, bác ái. Trong triều, có hệ thống tăng quan, một số được
phong là Quốc sư. Các loại hình văn hóa dân gian đã có từ thời Đinh vẫn được duy
trì và phát triển. Bên cạnh đó, xuất hiện thêm loại hình hát tuồng.
+ về đối ngoại: Tiếp nối truyền thống từ thời Đinh, sang thời Tiền Lê, sau
chiến thắng quân Tống (năm 981), vua Lê Đại Hành vẫn tiếp tục duy trì quan hệ
hòa hữu với nhà Tống.
Những năm đầu thòi Lý, quan hệ hòa hiếu với nhà Tống tiếp tục được chăm
ỉo củng cố.
2.Vị trí, vai trò của Nhà nước Đại c ồ Việt trong tiến trình lịch sử dân tộc

- Nhà nước Đại c ồ Việt ra đời, tồn tại và phát triển đã khẳng định sức mạnh
của ý chí độc lập dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước của nhân dân ta sau nghìn
năm Bắc thuộc. Đây là nhà nước quân chủ Trung ương tập quyển đầu tiên của Việt
Nam trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.
- Nhà nước Đại c ồ Việt đã mở ra những trang sử vẻ vang của dân Việt Nam
trong thời kỳ đầu xây dựng và bảo vệ đất nước - kỷ nguyên độc lập, tự chủ lâu dài
xuyên suốt các triều đại Đinh, Lê, Lý và Trần, Hậu Lê sau này, cụ thế:
Nhà nước Đại c ồ Việt đã có công lao trong việc giữ gìn, củng cố nền độc
lập dân tộc trong một thòi gian gần một thế kỷ. Trong thời kỳ này, các vương triều
phương Bắc mang quân sang xâm lược, nhưng đều bị chống trả quyết liệt.
Các chủ trương, chính sách và những thành tựu, kết quả của Nhà nước Đại
Cồ Việt đã đặt nền móng cho sự ra đòi, tồn tại và phát triển trên các lĩnh vực kinh
tế, tài chính, đối ngoại, giao thông,.. .của nhà nước phong kiến Việt Nam trong tiến
trình lịch sử dân tộc.
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III.

CÔNG LAO, ĐÓNG GÓP CỦA ĐINH TIÊN HOÀNG TRONG

TIẾN TRÌNH LỊCH s ử DÂN TỘC
1.

Đinh Tiên Hoàng - ngưòi có công đánh dẹp loạn 12 sứ quân, thống

nhất đất nưóc và trở thành hoàng đế đầu tiên của Việt Nam sau thòi Bắc thuộc

- Đinh Tiên Hoàng (tên thật là Đinh Bộ Lĩnh), người làng Đại Hữu, châu Đại
Hoàng (nay là thôn Văn Bòng, xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), là
con thứ của Tlìứ sử Đinh Công Trứ (Thứ sử Châu Hoan, kiêm Ngự phiên Đô đốc
dưới thòi Dương Đình Nghệ và Ngô Quyền); mẹ là Đàm Thị. Sau khi cha mất, Đinh
Bộ Lĩnh cùng mẹ và đám gia nhân về quê Đại Hoàng sinh sống. Uy thế chính trị của
cha đã tạo cho cậu thiếu niên Đinh Bộ Lĩnh một vị thế của “con nhà nòi”, dòng họ
vọng tộc ỏ' châu Đại Hoàng mà không một đứa trẻ nào ỏ' vùng núi rừng này có được.
Thuở nhỏ sống với mẹ ở Đàm Gia, thường cùng lũ trẻ chăn trâu chơi trò đánh nhau,
lấy bông lau làm cờ. Nhờ có tài chỉ huy, lại có chí lớn nên được bạn bè kính phục.
Với tài trí hon người, Đinh Bộ Lĩnh được tôn làm Tù trưởng sách Đào Áo (nay
thuộc các xã Gia Hưng, Gia Phú, Liên Sơn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình).
- Sau khi Ngô Quyền mất (năm 944), triều đình rối ren, không có khả năng
kiếm soát các địa phương xa xôi, Đinh Bộ Lĩnh đã cùng những ngưò'i bạn thân
thiêt như Đinh Điên, Nguyễn Bặc tố chức lực lượng, rèn vũ khí và chiếm giữ vùng
đất Hoa Lư. Ông đưọ'c nhân dân địa phương suy tôn và ủng hộ nhiệt liệt.
- Trong khoảng thòi gian từ năm 945 đến năm 950, Đinh Bộ Lĩnh đã toàn
quyền làm chủ vùng đất Hoa Lư và khu vực xung quanh; sử cũ nói “Từ đây ai
cũng SỌ' phục, phàm đi đánh đến đâu dều dễ như chẻ tre...”2. Năm 951, lực lưọng,
thanh thế của Đinh Bộ Lĩnh đã khá mạnh, khiến Ngô Xưcmg Ngập, Ngô Xu'0'ng
Văn lo SỌ', đem quân đến đánh nhưng không thắng phải rút về.

- Nhà Ngô sụp đổ, tình hình đất nước rối loạn. Đinh Bộ Lĩnh quyết định tiến
đánh các sứ quân. Bằng các biện pháp chính trị mềm dẻo - liên kết, hàng phục lcêt
hợp với biện pháp quân sự cứng rắn - chinh phạt, Đinh Bộ Lĩnh đã lần lượt dẹp yên
các sứ quân, chấm dứt cuộc “nội loạn” ở giữa thế kỷ X, thu non sông về một mối
vào cuối năm 967.
- Năm 968 Đinh Bộ Lĩnh trở thành vị hoàng đế đầu tiên của Việt Nam sau
thời kỳ Bắc thuộc kéo dài.

2 Đ ọ i Việt sử ký toàn th ư ( 1998), N x b K hoa học xã hội, t.l, tr.2 1 1
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2.
Đinh Tiên Hoàng, ngưòi đặt nền móng sáng lập Nhà nước Đại c ồ
Việt - Nhà nước quân chủ Trung U'0'ng tập quyền đầu tiên của Việt Nam

- Đinh Tiên Hoàng vị hoàng đế sáng lập triều đại nhà Đinh, nước Đại c ồ
Việt trong lịch sử Việt Nam. Sự ra đời Nhà nước Đại c ồ Việt năm 968, đã chấm
dứt tình trạng phân tán, cát cứ kéo dài, thống nhất đất nước. Đây là dấu mốc quan
trọng trong quá trình phát triển của quốc gia dân tộc; giáng một đòn quyết định,
chặn đứng mọi âm mưu chia rẽ đất nước của các thế lực cát cứ, phân tán tồn tại dai
dăng từ trước, hướng tới thống nhất, tập quyền, phù họp vói yêu cầu của lịch sử.
Việc đặt quốc hiệu Đại c ồ Việt, xưng Hoàng đế và định niên hiệu là Thái
Bình, một lần nữa khắng định sự tự tin vào sức mạnh dân tộc, khát vọng về một
đât nước thái bình, hưng thịnh của vua Đinh Tiên Hoàng.
- Nhà nước Đại c ồ Việt dưới thời nhà Đinh, tuy chỉ tồn tại trong 12 năm
(968 - 980), trải qua 02 đòi vua3, nhưng trong quá trình tồn tại, bằng tổ chức quản
lý và hoạt động cụ thể, Nhà nước Đại c ồ Việt thời Đinh đã có vị trí, vai trò hết sức
quan trọng trong tiến trình lịch sử Việt Nam. Đây là Nhà nước đại diện cho lợi ích
và sức mạnh của cộng đồng các giáp, xã... tượng trưng cho sự đoàn kết, tập hợp
các lực lượng vì mục đích độc lập, tự chủ và thống nhất.
Với tô chức bộ máy, chính sách đối nội, đối ngoại tuy sơ khai nhung Nhà
nước Đại c ồ Việt dưới thòi nhà Đinh đã xác lập một thời kỳ mới về tổ chức quản
lý đất nước trong lịch sử dân tộc - thời kỳ độc lập, tự chủ, xây dựng chế độ quân
chủ tập quyền ở Việt Nam.
Sự phát triến kinh tê, từ nông nghiệp cho đến công thương nghiệp dưói thời
Đinh khá đều đặn và ngày càng đa dạng, đã tạo điều kiện nâng cao đòi sống nhân
dân, vừa củng cố nhà nước quân chủ Trung ương tập quyền, vừa nâng cao sức
chiến đấu của đất nước thời Nhà Đinh.
Nhà nước Đại c ồ Việt thời nhà Đinh đã tạo CO' sở ban đầu để các vương
triều sau này bố sung, củng cố và điều chỉnh cho phù họp vói sự phát trien của đất
nước trong quá trình hình thành và xác lập chế độ phong kiến loại hình phương
Đông ở nước ta. Đặc biệt, băng những hoạt động đối nội và đối ngoại phù hợp,
Nhà nước Đại c ồ Việt thời nhà Đinh đã đưa lịch sử nước ta vào một thời kỳ phát
triến mói chưa từng có (so với trưóc đó), khôi phục lại thế đứng hiên ngang cho
đất nước, cho dân tộc. Từ đây, đất nước của cộng đồng các dân tộc Việt, bằng sức
sống bền bỉ và năng động của mình, đã vưo'n lên mạnh mẽ, đủ sức chống chọi với
mọi âm mưu và hành động xâm lược của giặc ngoại xâm, giữ một vị trí quan trọng

3.Cuối năm K ỷ M ão (979), Đ ỗ T hích đã giết vua Đinh T iên H oàng và Đ inh Liễn. Sau khi vua Đ inh T iên H oàng m ất, triều đình
đưa Đinh T oàn lên ngôi khi m ới 06 tuổi. Năm 980, nhà T ống sai Hầu N hân Bảo sang xâm lược nướ c ta, tình hình đ ất nước lâm
nguy. T rước hoàn cành đó, triều đình và Thái hậu D ương Vân N ga đưa T hập đạo tư ớ ng quân Lê H oàn lên ngôi H oàng đế. Lê
H oàn giáng phong Đ inh T oàn xuống làm V ệ Vương. T ừ đây, nhà Đ inh chấm dứt vai trò của m ình trong lịch sử.
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trong khu vực trước những biến động lớn đã từng xảy ra và còn tiếp diễn ỏ' nhiều
thế kỷ sau này.
Nhà nước Đại c ồ Việt dưói thời nhà Đinh ra đời, tồn tại, phát triển cùng với
việc thiết lập triều đình riêng do một hoàng đế đứng đầu, có niên hiệu riêng, quản lý
một lãnh thố riêng biệt, là sự khắng định mạnh mẽ nền độc lập, tự chủ của đất nước
vừa mới được khôi phục sau hơn một thiên niên kỷ lệ thuộc vào phong kiến phương
Bắc. Đây là Nhà nước mở đầu cho thòi kỳ độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc.
Công lao, đóng góp to lớn của Đinh Tiên Hoàng trong tiến trình lịch sử dân
tộc còn mãi muôn đời.

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG - TỈNH NINH BÌNH

