
KỶ NIỆM CHIẾN THẮNG ĐỐNG ĐA 

(Mồng 5 Tết Kỷ Dậu (1789)  

 

 

Hôm nay 

Ngày kỷ niệm chiến thắng Đống Đa 

Lừng danh Lịch Sử. 

Chúng tôi, đàn con lưu vong viễn xứ 

Xin cúi đầu lạy tạ Cha Ông. 

Những bậc Anh Hùng bảo vệ núi sông 

Qua chiến tích nghìn thu dũng liệt. 

Đuổi xâm lăng, rạng ngời trang Sử Việt 

Nét vàng son Tự Chủ giống Rồng Tiên. 

Bành tượng uy nghi tỏa khí hùng thiêng 

Quân thần tốc băng sông vượt suối. 

Hẹn về Thăng Long xô thành bạt núi 

Dựng cao cờ trên đỉnh trời Xuân.  

Vì Tổ Quốc đâu quản ngại gian truân 

Đem xương máu lót đường hoa Đại Nghĩa.  

Tiếng voi đi, ngựa hí, rền vang trận địa 

Lộng tinh kỳ Đại Đế gió bừng say. 

Bắc Bình Vương uy dũng dáo vèo mây 

Vung thần kiếm oai linh ngời tinh đẩu.  

Đánh cho tan loài Bắc phương thảo khấu 

Diệt cho tàn quân cướp nước xâm lăng. 

Đại Việt ta, nền tự chủ vĩnh hằng 

Không cúi nhục, giữ sơn hà xã tắc.  

Một trận tiến công, quân thù xanh mặt 

Trống Ngọc Hồi thay pháo Tết mừng 

Xuân. 

Hai trận tiến công, Quân-Tướng hợp 

quần 

Như vũ bão, đạp phăng thành Khương 

Thượng. 

Sầm-Nghi-Đống bơ vơ dưới trướng 

Đành sát thân, quân vỡ mật tan hàng.  

Núi Loa Sơn thây giặc máu nồng loang 

Hồn chưa thoát nỗi kinh hoàng khiếp vía.  

Gò Đống Đa, nơi quân thù tuyệt địa 

Thành mồ chôn, tan vỡ mộng Thanh triều. 

Hai mươi vạn hùng binh với tướng ngạo quân kiêu 

Trong phút chốc phải tan đàn rã đám.  

Trời Bắc phương mây mù ảm đạm 



Quân xâm lăng cởi giáp quy hàng. 

Lũ đuôi sam quỳ lạy kêu van, 

Tôn-Sĩ-Nghị  trốn chui về biên giới. 

Thành Thăng Long tinh kỳ phất phới 

Triệu lòng dân mở hội hoa đăng.  

Một mùa Xuân Chiến Thắng vĩnh hằng 

Trang sử mới trời phương Nam định vị.  

Đến muôn đời, nét vàng son cao quý 

Dành riêng Người Áo Vải đất Tây Sơn. 

 

 

                                 * 

                              *     * 

 

Ngày hôm nay 

Cả non sông đang dậy sóng căm hờn 

Mộng xâm lăng từ Bắc phương tái diễn. 

Bản Giốc, Nam Quan, Hoàng Sa đảo biển  

Rừng Tây Nguyên thành sứ quận chư hầu.  

Cộng Sản Việt Nam xin dâng hiến cúi đầu 

Quên sử cũ, vì đảng riêng toàn trị.  

Chúng tôi đây, nguyện bền gan vững chí 

Dù tha phương xin vẹn giữ Tâm thành. 

Cúi lạy Tiền Nhân từng lẫm liệt uy danh 

Xin dẫn bước cho Toàn Dân quyết thắng.  

Xuân Dân Tộc trời phương Nam rạng nắng 

Hoa Tự Do nở đẹp bước quân hành. 

Cờ Quang Trung lồng lộng giữa trời xanh 

Gương Tự Chủ một thời đang chỉ hướng.  

Quê Hương cội nguồn một ngày mai hưng vượng 

Đàn con về chung máu giữ non sông, 

Dựng lại Mùa Xuân Chiến Thắng giữa Thăng Long ! 

 

 

Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh) 

Hải Ngoại.   

 


