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Giíi thiÖu cuèn s¸ch: “§¹i tíng TỔNG t lÖnh Vâ Nguyªn 

Gi¸p ngêi anh c¶ cña qu©n ®éi nh©n ViÖt nam” 

 
                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trªn con đường thiªn lý B¾c Nam, khã ai cã thÓ quªn d·i ®Êt Qu¶ng B×nh ®Çy 

th©n th¬ng lu luyÕn. N¬i ®©y ®· in dÊu biÕt bao ngêi con hiÓn h¸ch, s¶n sinh ra 
nhiÒu anh hïng vÜ ®¹i vµ ®· quyÕn rò kh«ng biÕt bao du kh¸ch víi vÎ ®Ñp kÝn ®¸o 
mµ khã cìng l¹i. Còng trªn d¶i ®Êt ®Ñp Êy, Trêng THPT Sè 1 Qu¶ng tr¹ch, ng«i 
trêng ®îc thµnh lËp ®· h¬n 50 n¨m vµ v÷ng ch¶i tríc bao biÕn cè th¨ng trÇm 
lÞch sö, vÉn ngµy ngµy ©m thÇm d×u d¾t biÕt bao thÕ hÖ häc trß ®Õn víi nh÷ng íc 
m¬ cao ®Ñp. 

 Trong nh÷ng ngµy th¸ng lÞch sö nµy, th viÖn trêng THPT Sè 1 Qu¶ng tr¹ch, 
n¬i ®îc sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, c¸c nghµnh tăng cường đầu tư về mọi 
mÆt, với hµng ngµn ®Çu s¸ch vµ c¸c trang thiÕt bÞ cung cÊp th«ng tin h÷u dông, ®· 
®ãn tiÕp hµng ngµn lît häc sinh ®Õn víi th viÖn. 

Trong ®ã cuèn s¸ch ®îc c¸c em quan tâm và tìm đọc nhiÒu nhÊt đó chÝnh là 
cuèn sách  “ §¹i tíng tæng t lÖnh Vâ Nguyªn Gi¸p - Ngêi anh c¶ cña Qu©n 
®éi nh©n d©n ViÖt nam” .  
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C¸c em th©n mÕn !  
§iÒu nµy còng dÔ hiÓu v× trong nh÷ng ngµy qua, c¶ níc ta, c¶ d©n téc ta ®ang 

cói ®Çu v× sù ra ®i cña mét ngêi con vÜ ®¹i cña d©n téc ViÖt nam, ngêi con yªu 
quý th©n th¬ng cña Qu¶ng B×nh yªu dÊu. NiÒm nuèi tiÕc xen lÉn tù hµo, niÒm 
th¬ng nhã båi håi cïng ©m vang hµo hïng cña qu¸ khø. B¶n th©n c« còng ®· r¬i 
níc m¾t khi cÇm ®äc. 

Cuèn s¸ch “ §¹i tíng Tæng t lÖnh Vâ Nguyªn Gi¸p - Ngêi anh c¶ cña 
Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt nam” do nhµ xuÊt b¶n Qu©n ®éi nh©n d©n Ên hµnh n¨m 
2010, nh©n dÞp ®¹i thä §¹i tíng trßn 100 tuæi víi lêi tùa cña B¸c §ång Sü 
Nguyªn, cũng lµ mét ngêi con cña Qu¶ng B×nh vµ lµ ngêi anh em, chiÕn sÜ th©n 
thiÕt cña §¹i tíng Vâ Nguyªn Gi¸p.  

Cuèn s¸ch nµy dµy gÇn 500 trang víi khæ s¸ch 19 x 27, trong ®ã cã 103 bµi 
viÕt.  

§ã lµ nh÷ng bµi viÕt cña c¸c nguyªn thñ chÝnh kh¸ch, tíng lÜnh, sÜ quan, nhµ 
sö häc, nhµ nghiªn cøu, nhµ v¨n, nhµ b¸o…®· viÕt vÒ §¹i tíng. Nh÷ng kØ niÖm 
®Ñp, nh÷ng Ên tîng, nh÷ng sù ngìng mé s©u s¾c vµ sù suy t«n “ khai quèc c«ng 
thÇn” ®èi víi §¹i tíng.  

C¸c em th©n mÕn !  
H«m nay do diÒu kiÖn vµ thêi gian cã h¹n nªn c« sÏ giíi thiÖu víi c¸c em mét 

trong sè nh÷ng bµi viÕt trong cuèn s¸ch nµy vÒ  “§¹i tíng Tæng t lÖnh Vâ 
Nguyªn Gi¸p - Ngêi anh c¶ cña qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt nam”  

§¸ng chó ý trong tËp s¸ch nµy lµ c¸c bµi viÕt: 
 “ §Õn nay, T«i cµng hoan h« Vâ Nguyªn Gi¸p nhiÒu h¬n n÷a” (nhµ th¬ Tè 

H÷u)  
“Vâ Nguyªn Gi¸p lµ mét Tæng T lÖnh biÕt quý träng tõng giät m¸u mçi chiÕn 

binh” (theo lêi t©m sù cña Thîng tíng TrÇn v¨n Trµ) 
 “B·n lÜnh ngêi cÇm qu©n” (§¹i t¸ TrÇn Trọng Trung).  
“Chóc mõng §¹i tíng Vâ Nguyªn Gi¸p ®¹i thä 100 tuæi” (cña §ång Sü 

Nguyªn) 
“ Anh V¨n h¬n t«i mét c¸i ®Çu” (cña trung tíng TrÇn §é) 
“ Mét ®ßn më ®Çu hµo hïng vµ ngo¹n môc” (§¹i t¸ Lª Träng NghÜa) 
“ N¾m ng¶i cøu trªn ®Çu ®ång chÝ Tæng t lÖnh” (§¹i t¸ Lª Hoµng Minh 

Ph¬ng) 
Thó vÞ h¬n n÷a lµ c¸c bµi viÕt giíi thiÖu vÒ nh÷ng ®iÒu riªng t cña §¹i tíng 

nh thó vui ch¬i ®µn piano, chôp ¶nh, v  ui ®ïa cïng con ch¸u …  
V©ng ! Vµ cßn nhiÒu - nhiÒu h¬n n÷a, nh÷ng bµi viÕt ®· kh¾c häa h×nh ¶nh cña 

mét ngêi anh c¶, ngêi cÇm qu©n xuÊt s¾c trªn mäi mÆt trËn. 
Vâ Nguyªn Gi¸p lµ niÒm tù hµo cña giíi trÝ thøc, cña toµn qu©n vµ toµn d©n 

téc ViÖt nam  
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D©n téc ta, §¶ng ta, Qu©n ®éi ta, giíi trÝ thøc ViÖt nam. Ngêi ViÖt nam 
chóng ta cã quyÒn tù hµo v× Hå ChÝ Minh ®· ®µo t¹o ®îc mét Tæng t lÖnh 

VÞ tæng t lÖnh Êy mang tªn Vâ Nguyªn Gi¸p  
VÞ tæng t lÖnh mang mét c¸i tªn th©n yªu vµ b×nh dÞ:  “V¨n”.  
Tõ ngêi lÝnh ®Õn vÞ ®¹i tíng, tõ ngêi n«ng d©n ®Õn ngêi c«ng nh©n, tõ 

ngêi trÝ thøc b×nh thêng ®Õn nhµ khoa häc lín, tõ v¨n nghÖ sÜ trÎ tuæi ®Õn v¨n 
nghÖ sÜ cao tuæi tham gia hai chuéc kh¸ng chiÕn, ai nÊy ®Òu gäi Vâ Nguyªn Gi¸p 
b»ng hai ch÷ th©n mËt: “Anh V¨n” 

C¸c em th©n mÕn !  
§¹i tíng Tæng t lÖnh Vâ Nguyªn Gi¸p kh«ng chØ lµ mét nhµ qu©n sù tµi ba 

lçi l¹c, mét bËc chÝnh kh¸ch kiÖt xuÊt, mét nguyªn so¸i tµi danh lÉy lõng mµ cßn lµ 
h×nh ¶nh cña mét con ngêi b×nh dÞ, gÇn gòi, víi nô cêi lu©n në trªn m«i. Vì thế 
mà ngêi Ph¸p ®· gäi tªn §¹i tíng lµ “ngän nói löa phñ tuyÕt” hµm chøa vÎ l¹nh 
lïng, nguyªn t¾c bªn ngoµi, nhng Èn chøa bªn trong lµ mét tÊm lßng nßng nhiÖt 
yªu níc, ®Êu tranh cho hßa b×nh d©n téc.  

Víi C« Ên tîng s©u s¾c nhÊt khi ®äc cuèn s¸ch nµy ®ã lµ c©u nãi ®Æc biÖt  cña 
§¹i tíng “ nÕu kh«ng cã chiÕn tranh, t«i sÏ lµ mét gi¸o viªn d¹y lÞch sö” . §iÒu ®ã 
cho thÊy kh¸t khao hßa b×nh, kh¸t khao cèng hiÕn cho tæ quèc dï trong hoµn c¶nh 
nµo.  

Cuèn s¸ch ®· vÏ nªn ch©n dung của vị §¹i tíng. Có thể nói đây là một cuốn 
s¸ch quý, đáng được trân trọng và gìn giữ, cuốn sách ®· làm ta thêm trân trọng quá 
khứ, yêu mến tương lai và hết mình cho hiện tại. Chúng ta mãi tri ân người Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp  

Từ một giáo viên lịch sử đại tướng và nhân dân đã tự ghi những chiến công 
vào trang sử của dân tộc Việt nam khi ông chào đồng bào tôi đi, triệu triệu con 
người ở trong và ngoài nước tiếc thương đại tướng, hàng nghìn bài báo nhắc tên 
đại tướng, những trang sử tiếp tục vinh danh đại tướng và ông đã vinh dự được tổ 
quốc và nhân dân trao tặng 1 tấm huân chương vô cùng cao quý, đó chính là tấm 
huân chương được khắc ghi trong lòng dân, sự kính yêu của cả dân tộc dành riêng 
cho vị đại tướng. 

 Không một tấm huân chương nào, lời đánh giá nào, một pho sách ca ngợi nào 
có thể so sánh được hình ảnh của vị đại tướng ở trong lòng người dân 

Tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi, bia đá nghàn năm có thể mòn, nhưng tấm 
bia của lòng dân với vị tướng tài đức, những bài học của đại tướng để lại sẽ là vĩnh 
cữu. 

Gìơ đây, trên d¶i ®Êt Quảng B×nh quª h¬ng th©n yªu cña §¹i tíng, ngày 
ngày từng đoàn người từ khắp bốn phương lặng lẽ kính cẩn nghiêng mình trước 
vong linh của Người 

C¸c em th©n mÕn !  
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 Mỗi học sinh chúng ta đều có những ước mơ về một tương lai tươi đẹp và 
điều đó có thể thực hiện được; bởi chúng ta đang được sống trong hòa bình, trong 
tình yêu thương của gia đình, của nhà trường và xã hội; bởi hành trang mà chúng 
ta vào đời là những giá trị cao ®Ñp có được như vậy là nhờ những người như Đại 
tướng 

Vâng! Chúng ta hãy làm giàu vốn hiểu biết của mình bằng cách giành thời 
gian để đọc sách. Chúng ta hãy cùng nhau đến thư viện để đọc sách các em nhé và 
cuốn sách “Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Người anh cả của Quân 
đội nhân dân Việt nam” sẽ đem lại cho các em nhiều điều thú vị, bổ ích, những 
bài học thiết thực và các em hãy học tập thật tốt để noi theo tấm gương của đại 
tướng và xứng đáng là những học sinh đang sống và học tập trên đất nước Việt 
nam. 

Đây là một cuốn sách hay và rất bổ ích cho các em. Sách hiện có tại thư viện 
nhà trường cũng như các hiệu sách trên toàn tỉnh. Mời các em đón. 

 
                                                                        Quảng Trạch, tháng 01 năm 2014 
 
                                                                                        Người viết: Nguyễn Thị Hoa Lý  
                                                                                          Tổ Sử-GDCD 


