Chủ đề:
BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X
HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG DỰNG QUYỀN TỰ CHỦ
1. Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc ?
- Cuối thế kỉ IX,nhà Đường suy yếu bởi các cuộc khởi nghĩa của nông dân liên
tiếp nổ ra (đỉnh cao là cuộc khởi nghĩa Hoàng Sào).
- Giữa năm 905, Tiết độ sứ An Nam là Độc Cô Tổn bị giáng chức, lợi dụng cơ hội
đó, được sự ủng hộ của nhân dân, Khúc Thừa Dụ đã nổi dậy đánh chiếm Tống
Bình rồi tự xưng Tiết độ sứ, xây dựng một chính quyền tự chủ.
- Đầu năm 906, vua Đường buộc phải phong cho Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ.
2. Những việc làm của họ Khúc và ý nghĩa ?
- Năm 907, Khúc Thừa Dụ mất, con trai là Khúc Hạo lên thay.
- Họ Khúc đã đặt lại các khu vực hành chính, cử người trông coi mọi việc đến tận
xã; xem xét và định lại mức thuế, bãi bỏ các thứ lao dịch thời Bắc thuộc, lập lại sổ
hộ khẩu...
- Chứng tỏ người Việt tự cai quản và tự quyết định tương lai của mình, chấm dứt
ách đô hộ của phong kiến Trung Quốc.
3. Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược (lần thứ nhất) dưới sự
lãnh đạo của Dương Đình Nghệ (930 - 931)
- Năm 917, Khúc Hạo mất, con là Khúc Thừa Mĩ lên thay. Mùa thu năm 930, quân
Nam Hán sang xâm lược nước ta. Khúc Thừa Mĩ chống cự không nổi, bị bắt đem
về Trung Quốc, Nhà Nam Hán thiết lập ách thống trị nước ta, đặt cơ quan độ hộ ở
Tống Bình.
- Năm 931, Dương Đình Nghệ, đem quân từ Thanh Hoá tấn công và chiếm được
Tống Bình. Quân tiếp viện của Nam Hán vừa đến đã bị đánh tan. Dương Đình
Nghệ tự xưng Tiết độ sứ, Tiếp tục xây dựng đất nước tự chủ.

