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Abstrast: This article deals with valuable historical documents, mainly original ones in the history
of the Nguyen Dynasty, which are rarely mentioned in textbooks, as well as other types of
references for students and teachers. Through the materials can help students better understand the
process of formation and development of Nghe Tinh past land, and about historical relics, cultural
traditions, his father's feats, sacrifices, losses in his beloved village in the struggle against French
colonialists as well as about the final battle phase of the Huong Khe insurgent led by Mr. Phan
Dinh Phung,... At the same time, it contributes to educating the pride and love of the country for
the children.
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1. Mở đầu
Mục tiêu dạy học môn Lịch sử ở trường trung học
phổ thông (THPT) hiện nay là giúp học sinh (HS) hiểu
được cơ bản quá trình hình thành và phát triển của lịch
sử dân tộc, lịch sử thế giới, mối liên hệ giữa lịch sử dân
tộc và lịch sử thế giới. Thông qua các sự kiện lịch sử tiêu
biểu, HS rút ra được quy luật vận động, phát triển của
lịch sử; trên cơ sở đó, biết vận dụng những giá trị lịch sử,
bài học kinh nghiệm từ lịch sử vào thực tiễn công cuộc
xây dựng và phát triển đất nước trong thời đại hiện nay.
Bên cạnh đó, HS còn cần hiểu được quá trình hình thành
và phát triển của quê hương, những phong tục, tập quán
truyền thống, đặc trưng văn hóa ở mảnh đất - nơi mình
đã sinh ra và lớn lên. Do đó, trong quá trình dạy học lịch
sử địa phương, giáo viên (GV) Lịch sử cần lựa chọn
những nội dung tiêu biểu, phù hợp, giúp các em có được
những thông tin cần thiết để có thể hiểu rõ hơn về quá
trình hình thành và phát triển của quê hương, về những
truyền thống tốt đẹp cũng như mối liên hệ trong quá trình
phát triển giữa quê hương với đất nước. Ngoài việc dựa
vào tài liệu dạy học lịch sử địa phương do các địa phương
biên soạn, GV nên tham khảo những tài liệu có liên quan
trên nhiều kênh thông tin khác nhau để xây dựng bài học.
Trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ GD-ĐT
ban hành đã quy định: “Đối với một số nội dung giáo dục
địa phương ở một số môn học, các Sở GD-ĐT phải chuẩn
bị tài liệu, hướng dẫn tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh
giá, sử dụng kết quả đánh giá để xếp loại HS cuối học kì
và cuối năm học” [1; tr 1].
Để tiếp tục thực hiện tốt việc dạy học lịch sử địa
phương, Sở GD-ĐT Hà Tĩnh chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu,
biên soạn tài liệu dạy học lịch sử địa phương Hà Tĩnh phù
hợp với nội dung chương trình, sách giáo khoa mới. Đối

với cấp THPT, theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, GV môn Lịch
sử căn cứ vào tài liệu tham như: Lịch sử Hà Tĩnh, tập 1, 2
NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2000; Lịch sử Đảng bộ
các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Hà Tĩnh… soạn
giảng các bài học theo từng chủ đề phù hợp với từng khối
lớp và từng giai đoạn lịch sử. Trong quá trình soạn giảng
các chủ đề để dạy học cho HS cấp THPT, các GV đã chú
ý quan tâm lựa chọn đưa vào những nội dung về giá trị
truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng ngay trên làng
xã, huyện, thành phố, thị xã phù hợp nơi HS sinh ra và lớn
lên. Trong chương lịch sử địa phương ở THPT tỉnh Hà
Tĩnh, lớp 11, cuộc khởi nghĩa Hương Khê sẽ dạy ở Lịch
sử địa phương: Phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX ở
Hà Tĩnh, tuần thứ 30, tiết thứ 29. Khởi nghĩa Hương Khê
(1885-1896), nằm ở mục 2, nội dung chính của bài, sau
mục 1: Buổi đầu phong trào Cần Vương ở Hà Tĩnh và
trước mục 3: Ý nghĩa lịch sử của phong trào Cần Vương
ở Hà Tĩnh cuối thế kỉ XIX. Tuy nhiên, trong sách giáo
khoa, Khởi nghĩa Hương Khê là mục II.3 (trong Bài 21:
Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam
trong những năm cuối thế kỉ XIX), nên khi biên soạn,
giảng dạy các bài học lịch sử địa phương, lớp 11 ở THPT
tỉnh Hà Tĩnh cần tham khảo các tài liệu địa phương, giảng
dạy thêm những nét riêng của cuộc khởi nghĩa tại Hà Tĩnh,
sự tham gia của nhân dân như thế nào…
Trong bài viết này, chúng tôi đề cập những tư liệu
lịch sử giá trị về vùng đất và con người Nghệ Tĩnh, qua
những tư liệu gốc trong chính sử của triều Nguyễn (ít có
điều kiện nhắc đến trong sách giáo khoa), cũng như các
loại tài liệu tham khảo khác của HS và một số trận đánh
tiêu biểu trong cuộc khởi nghĩa Hương Khê ở Hà Tĩnh
trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược vào
cuối thế kỉ XIX.
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2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Vài nét về phong trào chống Pháp ở Nghệ Tĩnh
trước cuộc khởi nghĩa Hương Khê
Ngày 1/9/1858, thực dân Pháp nổ súng tấn công Đà
Nẵng, chính thức phát động chiến tranh xâm lược nước
ta. Năm 1862, triều đình nhà Nguyễn kí Hòa ước Nhâm
Tuất cắt ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ (Biên Hòa, Gia
Định, Định Tường) cho Pháp [2; tập 7; tr 850-852]. Đến
năm 1873, thực dân Pháp mở rộng đánh chiếm Hà Nội
và các tỉnh Bắc Kỳ. Năm 1874, nhà Nguyễn lại kí Hòa
ước Giáp Tuất giao nộp nốt cho Pháp ba tỉnh miền Tây
Nam Kỳ. Cùng với cả nước, ngay từ những ngày đầu,
nhân dân Nghệ Tĩnh đã đứng lên chống Pháp. Ở Thanh
Chương có khởi nghĩa Giáp Tuất của Trần Tấn và Đặng
Như Mai. Ở Hà Tĩnh có khởi nghĩa của Trần Quang Cán,
Nguyễn Huy Điển. Cùng với cuộc chiến đấu của Trương
Quang Thủ ở Quảng Bình, cuộc khởi nghĩa Giáp Tuất
mặc dù cuối cùng đã bị đàn áp và thất bại nhưng đã khẳng
định ý chí chống giặc cứu nước của nhân dân và sĩ phu
Nghệ Tĩnh, để rồi 10 năm sau lại bùng lên dữ dội trong
phong trào Cần vương chống Pháp.
Ngày 17/7/1883, vua Tự Đức chết đúng vào lúc giặc
Pháp nổ súng đổ bộ chiếm cửa biển Thuận An, đẩy triều
đình Huế vào tình trạng rối loạn cực độ. Dưới áp lực quân
sự của Pháp, triều đình Huế phải liên tiếp kí Điều ước
Quý Mùi (25/8/1883) và Điều ước Giáp Thân (6/6/1884)
xác nhận quyền đô hộ lâu dài của Pháp ở Việt Nam.
Nhưng Tôn Thất Thuyết đứng đầu phái kháng chiến còn
lại trong triều vẫn ráo riết tập hợp lực lượng, chuẩn bị khí
giới để hành động khi thời cơ tới, đồng thời kiên quyết
chống lại những phần tử đầu hàng.
Do chưa nhận rõ tính chất đúng đắn và cấp thiết của
việc làm đó, Ngự sử Phan Đình Phùng ngay buổi thiết
triều có đông đủ các quan văn võ đã lớn tiếng phản đối
Tôn Thất Thuyết phế bỏ Dục Đức mới được đặt lên ngôi
ba ngày. Phản ứng tức thời và kịch liệt của Tôn Thất
Thuyết là thét quân lính đưa Phan Đình Phùng ra chém,
nhưng ngay sau đó lại cho giam vào ngục, rồi cách chức
đuổi về quê.
Sau khi cuộc tấn công của phái kháng chiến vào các
căn cứ của Pháp tại Kinh thành Huế thất bại (5/7/1885),
Tôn Thất Thuyết phải đưa vua Hàm Nghi chạy ra phía
Bắc, rồi phát hịch Cần Vương kêu gọi văn thân sĩ phu và
nhân dân cả nước đứng dậy đánh giặc giúp vua, cứu nước
(13/7/1885).
Cả một cao trào yêu nước chống Pháp đã dâng lên từ
Nam chí Bắc. Tại Hà Tĩnh, tiếp theo Lê Ninh khởi nghĩa
ở Trung Lễ (nay là xã Đức Trung, huyện Đức Thọ), Phan
Đình Phùng, trước đó ít lâu được chính Tôn Thất Thuyết
bí mật phong chức Tham biện Sơn phòng sứ Hà Tĩnh với

trách nhiệm chuẩn bị lực lượng chống Pháp trong tỉnh,
đã đứng ra triệu tập một cuộc họp các văn thân sĩ phu
trong vùng như các ông Phan Cát Tưu (tức Phan Cát Xu),
Phan Tử Thụy, Phan Quang Cư, Phan Trọng Nghị, Phan
Đình Tuyển, Phan Trọng Mưu, cả Tiến sĩ Nguyễn Xuân
Ôn và Hoàng giáp Nguyễn Lạp từ Nghệ An cũng sang
tham dự. Hội nghị đã nhất trí quyết định khởi nghĩa và
cử Phan Đình Phùng lãnh đạo phong trào. Làng Đông
Thái, sinh quán của Phan Đình Phùng, được gấp rút xây
dựng thành làng kháng chiến và được gọi là Đại đồn
Đông Thái, với một hệ thống các đồn trại, hào lũy, bãi
tập, kho vũ khí, lương thực, xưởng rèn vũ khí, trại cày...
giấu mình kín đáo sau lũy tre dày bao quanh… Chính sử
triều Nguyễn viết: “Phan Đình Phùng làm sào huyệt ẩn
náu ở sơn phận huyện Hương Khê…” [2; tập 9; tr 442].
Như nhà sử học Pháp Sáclơ Phuốcniô viết: “Đúng vào
lúc Cần Vương gục ngã ở Bắc Kỳ đã xuất hiện một luồng
gió thứ hai ở Trung Kỳ, dưới sự lãnh đạo của Phan Đình
Phùng” [3; tr 197].
Như vậy, Chiếu Cần Vương đã nhanh chóng thổi
bùng ngọn lửa yêu nước trong nhân dân, tạo thành một
phong trào vũ trang chống Pháp sôi nổi, liên tục ở
Nghệ Tĩnh và trên khắp cả nước, kéo dài hơn 10 năm
mới chấm dứt.
2.2. Cuộc khởi nghĩa Hương Khê do Phan Đình
Phùng, Cao Thắng lãnh đạo
Hương Khê là một huyện miền núi phía tây tỉnh Hà
Tĩnh, nơi đây có đại bản doanh của một cuộc khởi nghĩa
lớn, quy mô lan rộng cả 4 tỉnh Bắc Trung Kì kéo dài từ
năm 1885 đến năm 1896. Lãnh tụ cuộc khởi nghĩa là
Phan Đình Phùng (quê ở làng Đông Thái, nay thuộc xã
Tùng Ánh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1877,
ông thi đỗ Đình nguyên Tiến sĩ, từng làm quan Ngự sử
trong triều đình.
Từ năm 1885 đến năm 1888 là giai đoạn chuẩn bị lực
lượng, xây dựng cơ sở chiến đấu của nghĩa quân. Được
Phan Đình Phùng giao nhiệm vụ, Cao Thắng đã tích cực
chiêu tập binh sĩ, trang bị, huấn luyện và xây dựng căn
cứ thuộc vùng rừng núi các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An,
Hà Tĩnh, Quảng Bình. Ông đã cùng các thợ rèn làng
Trung Lương và Vân Chàng (Đức Thọ) nghiên cứu chế
tạo thành công súng trường theo mẫu của Pháp.
Từ năm 1888 đến năm 1896, nghĩa quân bước vào
giai đoạn chiến đấu quyết liệt. Sau một thời gian ra
Bắc, tìm cách liên lạc với các sĩ phu, văn thân, Phan
Đình Phùng trở về Hà Tĩnh, cùng Cao Thắng trực tiếp
lãnh đạo cuộc khởi nghĩa. Nghĩa quân Hương Khê
được phiên chế thành 15 quân thứ, đặt dưới sự chỉ huy
của những tướng lĩnh tài ba. Đại bản doanh cuộc khởi
nghĩa đặt tại núi Vụ Quang.
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Từ đầu năm 1889, nghĩa quân đẩy mạnh hoạt động
và liên tục mở các cuộc tập kích, đẩy lui nhiều cuộc
hành quân càn quét của địch.
Nhiều trận đánh nổi tiếng đã diễn ra, như trận tấn
công đồn Trường Lưu (Can Lộc), bị nghĩa quân tấn
công từ tháng 5 đến hết tháng 6 năm 1890; trận tập
kích thị xã Hà Tĩnh vào đêm 23 rạng ngày 24/8/1892,
một đơn vị nghĩa quân đột nhập tỉnh lị Hà Tĩnh tấn
công trại lính tập và nhà lao, giải phóng tất cả tù nhân,
trong đó có 70 nghĩa quân bị giam giữ [4; tr 2].
Đến cuối năm 1893, nhận thấy lực lượng nghĩa
quân đã khá mạnh, có thể chủ động tấn công địch,
Cao Thắng xin chủ tướng Phan Đình Phùng cho đánh
vào tỉnh lị Nghệ An để mở rộng phạm vi hoạt động
với mục đích: một mặt khuấy động lại phong trào
Nghệ An hầu như bị lắng xuống từ năm 1891, mặt
khác chủ động tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch,
gây một tiếng vang, rồi sau đó rút lui bảo toàn lực
lượng. Nhưng trên đường hành quân, trong trận bao
vây đánh đồn Nu (nay thuộc xã Thanh Xuân, huyện
Thanh Chương, Nghệ An), Cao Thắng bị thương
nặng, nghĩa quân cáng ông về đến Vụ Quang thì ông
tắt thở, lúc mới 29 tuổi (1/11/1893). Đây là một tổn
thất lớn của nghĩa quân.
Phong trào chống Pháp mãnh liệt, bền bỉ kéo dài
nhiều năm dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh Phan Đình
Phùng đã khiến cho cả thực dân lẫn Nam triều tìm mọi
cách đối phó, tháng 4 năm Giáp ngọ Thành Thái thứ 6
(1894 Tây lịch), vua nhà Nguyễn đã phải ban Sắc nói
“Gần đây theo các tỉnh Thanh Nghệ Tĩnh… báo về thì
bọn Phan Đình Phùng,… vẫn còn tụ tập rất nhiều ở
thượng du các hạt ấy, ngấm ngầm cướp bóc, dân địa
phương vì thế không yên… Hiện tại tuy có quan binh
Pháp bảo hộ nhưng ta cũng há có thể điềm nhiên mà
nhìn. Lệnh cho Phủ Phụ chính và Cơ mật viện bàn bạc
với Khâm sứ phái thêm nhiều quan quân, giúp cho
súng đạn, hoặc vỗ về hoặc đánh dẹp, phải làm sao sớm
tiêu diệt giặc cướp…” [5; tr 201].
Trước sức mạnh áp đảo của quân Pháp và tay sai,
nghĩa quân vẫn kiên trì chiến đấu. Ngày 26/10/1894,
nghĩa quân giành được thắng lợi lớn trong trận phục
kích địch ở núi Vụ Quang. Trước đó, giặc Pháp ồ ạt
kéo lên căn cứ của nghĩa quân, Phan Đình Phùng cho
binh lính bí mật phục kích hai bên bờ sông. Chờ quân
Pháp và tay sai đi đến giữa dòng, ông cho nổ súng
khiêu chiến. Giặc liều chết tràn lên. Chính vào lúc đó
đập chắn ở phía trên bị phá. Dòng nước ầm ầm lao
xuống, mang theo cả những cây gỗ làm đập chắn thúc
mạnh vào đám lính. Nước cuốn trôi cả lũ lính và chỉ

huy. Những tên nhanh chân chạy được lên bờ lại rơi
vào tầm bắn của các tay súng của nghĩa quân phục
kích. “Trong trận này, nghĩa quân đã tiêu diệt 3 sĩ
quan Pháp và trên 100 lính ngụy, thu 50 súng và rất
nhiều quân trang quân dụng” [6; tr 382]. Chiến thắng
Vụ Quang đã gây một tiếng vang lớn trong cả miền
Nghệ Tĩnh. Tuy vậy, đối với nghĩa quân, chiến thắng
này vẫn không tạo nên được cục diện, tương quan so
sánh có lợi cho nghĩa quân với quân địch.
Sau trận đánh này, đội quân tay sai của Pháp do
Nguyễn Thân chỉ huy tiếp tục tổ chức cuộc vây hãm
núi Vụ Quang. Nghĩa quân bị triệt đường tiếp tế, quân
số giảm sút nhiều. Trong một trận ác chiến, Phan Đình
Phùng bị thương nặng và hi sinh ngày 28/12/1895.
Chính sử triều Nguyễn đã chép về sự reo mừng của cả
Nam triều lẫn Tây về sự hi sinh của Phan Đình Phùng
vào tháng 12, năm Ất Mùi Thành Thái thứ 7 (1895),
như sau: “Đạo Khâm mệnh phi đệ hai lá cờ đỏ báo tiệp
(đều ghi các chữ “Chánh tướng Phan Đình Phùng và
đầu mục của giặc ở Nghệ Tĩnh đều đã bị bắt”), sai đem
một lá đi khắp các phố trong kinh thành truyền thị rồi
treo trước sảnh đường bộ Binh ba ngày, một lá thì
mang đi lần lượt từ Quảng Nam tới Bình Thuận để
thông tri… Trước đó, Đình Phùng đã chết, quan binh
Đại Pháp tới nơi khám xét xác nhận xong, trước tiên
gởi điện văn báo hai lần (Một nói quân thứ Quảng
Bình báo tin bắt được Đốc binh giặc khai Đình Phùng
ngày 11 trước đây bị thương, ngày 13 chết, lại nhận
được Tờ tư của quý Khâm sai đại thần nói quan binh
Pháp tới nơi tìm được quan tài của Đình Phùng, khám
thấy đúng là bàn tay phải có ngón thừa…), kế đem cờ
đỏ báo tiệp, lại gởi phi chương tâu lên” [7; tr 240-242].
Phan Bội Châu đương thời khi nói về truyện các
chí sĩ khi mất nước đã viết trong Việt Nam vong quốc
sử, có đoạn: “… người Pháp cho đào xác lên xét
nghiệm thì thấy có ngón tay thừa và trên mặt áo quan
có cái án “Lương kỳ kinh lược đại sứ, Bình Tây đại
súy” của vua Hàm Nghi sắc cho, bèn lấy xác ra phun
dầu hỏa vào đốt… chúng đem tro rắc xuống sông” [8;
tr 68], “Người ta báo thù cả người đã nằm yên dưới
mộ” [9; tập 1; tr 377].
Chủ tướng hi sinh, nghĩa quân dần tan rã, năm
1896, những thủ lĩnh cuối cùng của cuộc khởi nghĩa
lần lượt rơi vào tay Pháp, đến cuối năm 1896 thì cuộc
khởi nghĩa chấm dứt hoàn toàn. Cuộc khởi nghĩa
Hương Khê do Phan Đình Phùng và Cao Thắng lãnh
đạo chấm dứt, đồng thời cũng kết thúc thời kì các sĩ
phu phong kiến yêu nước lãnh đạo phong trào đấu
tranh chống Pháp của nhân dân ta trên toàn quốc.
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3. Kết luận
Cuộc khởi nghĩa Hương Khê sau hơn 10 năm tồn
tại đến đây kết thúc. Đây là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu
nhất trong phong trào Cần vương chống Pháp cuối thế
kỉ XIX của nhân dân Nghệ Tĩnh nói riêng và nhân dân
cả nước nói chung. Cuộc khởi nghĩa bị thất bại bởi
nhiều nguyên nhân, trong đó có những hạn chế về
đường lối, phương pháp tổ chức và lãnh đạo. Từ lâu
nay, nhân dân ta đánh giá cao vai trò lịch sử của Phan
Đình Phùng, vị anh hùng chống giặc cứu nước. Câu
nói của tác giả Trần Dân Tiên sau đây có thể coi là sự
nhận định, đánh giá có ý nghĩa khái quát nhất về con
người và sự nghiệp cứu nước của Phan Đình Phùng:
“Cụ Phan Đình Phùng là một học giả nổi tiếng và là
một vị quan to... Cụ là một trong những người chí sĩ
yêu nước... đứng lên chống lại bọn đế quốc Pháp xâm
lược. Cụ tổ chức những phần tử trí thức và nông dân
Trung Bộ, lãnh đạo họ đấu tranh gian khổ chống bọn
xâm lược, trải qua chín, mười năm. Tuy Cụ đã mất
nhưng tên Cụ trở thành tượng trưng cho lòng yêu
nước” [10; tr 11].
Ca ngợi những công lao oanh liệt của biết bao người
đã đứng lên khởi nghĩa đánh Tây như Phan Đình Phùng,
Hoàng Hoa Thám… trong cuốn sách Lịch sử nước ta,
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết:
“Nước ta nhiều kẻ tôi trung,
Tấm lòng tiết nghĩa rạng cùng tuyết sương.
Hoàng Diệu với Nguyễn Tri Phương,
Cùng thành còn mất làm gương để đời.
Nước ta bị Pháp cướp rồi,
Ngọn cờ khởi nghĩa nhiều nơi lẫy lừng;
Trung Kỳ đảng Phan Đình Phùng
Ra tay đánh Pháp, vẫy vùng một phương” [9; tập 3;
tr 264].
Khởi nghĩa Hương Khê với vai trò của thủ lĩnh tối
cao Phan Đình Phùng kéo dài trên 10 năm trời (18851896), suốt trong quá trình tồn tại nó đã giữ vững vai
trò một phong trào trung tâm có tác dụng thống nhất
của phong trào cùng thời về một mối, để rồi trở thành
tiêu biểu nhất cho phong trào đấu tranh vũ trang chống
Pháp xâm lược không riêng cho Nghệ Tĩnh mà chung
cho cả nước trong những năm cuối thế kỉ XIX. Sự thất
bại của nó có ý nghĩa kết thúc thời kì lịch sử đấu tranh
của dân tộc trong phạm trù phong kiến để chuyển sang
thời kì lịch sử đấu tranh của dân tộc bước vào phạm
trù tư sản.
Việc nghiên cứu bổ sung thêm những tư liệu về
cuộc khởi nghĩa Hương Khê, cũng như phong trào
chống Pháp cuối thế kỉ XIX, trên cả nước cũng như

trên địa bàn Hà Tĩnh là việc làm cần thiết, là trách
nhiệm của các nhà nghiên cứu và giảng dạy. Bài viết
này hi vọng sẽ góp thêm tư liệu lịch sử, phục vụ cho
việc nghiên cứu, giảng dạy lịch sử Việt Nam thời
Nguyễn, nhất là việc dạy học lịch sử địa phương ở
Nghệ An, Hà Tĩnh. Đây cũng là tài liệu tham khảo
giúp cho những ai muốn hiểu biết sâu hơn về cuộc
khởi nghĩa Hương Khê, góp phần giáo dục truyền
thống lịch sử, dựng xây quê hương, chống giặc ngoại
xâm cho thế hệ trẻ, nhân dân các tỉnh Nghệ An, Hà
Tĩnh ngày nay.
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