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Người viết: Hoàng Chương

(Bentre.gov.vn)-Địa hình Bến Tre nhưvùng đất đảo, nhưng không phải nằm lẻ loi, heo hút nơi góc biể

Với vị trí địa lý mà sử sách ghi lại là đất cù lao có địa hình đắc địa hiểm trở, mảnh đất ba dải cù la

Có thể nói, cuộc Đồng Khởi thần kỳ trên đất xứ dừa Bến Tre năm 1960, đã diễn ra vô cùng oai hùng, q

Đến nay, đã 53 năm quađi, nhưng phong trào Đồng Khởi hay huyền thoại “Bến Tre quê hương Đồng

- “… nhân dân miền Nam đã vùng lên như triều dâng thác đổ, đã chuyển sang thế tiến công với phon

- Thư của đồng chí Lê Duẩn - Cố Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương gửi đồng chí Mười Cúc về p

Cuối năm 1959 tại nhiều nơi ở Nam Bộ, quần chúng đã vùng lên diệt ác, phá kìm, khiến cho bộ máy

- Cố Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Nguyễn Văn Linh đã đánh giá cao sự sáng tạo, dám ngh
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“... Sau cái tết đầu năm 1960, ta đưa phong trào nổi dậy ở nhiều nơi trong đó có Bến Tre. Lúc bấy giờ

- Trong bài Tổng kết của đồng chí Hoàng Văn Thái - Ủy viên Thường trực Quân ủy Trung ương, Thứtrư

Di tích Đồng Khởi Bến Tre tại xã Định Thủy - Mỏ Cày Nam, là một trong ba xã điểm làm nên cuộc Đồ

- Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết về Đồng Khởi Bến Tre: “... Giữa tháng 1 năm 1960, cuộc khởi n

- Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói về cuộc Đồng Khởi nổi tiếng ở Bến Tre: “... Theo tôi biết chị Ba Định

- Trích thư của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gửi đến toàn thể đồng bào và Đảng bộ tỉnh Bến T

- Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt viết về Đồng Khởi Bến Tre: “… Sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nư

Người trong cuộc, tôi xin được khẳng định chiến công chống chính quyền ngụy tay sai của Mỹ, tiêu b

- Cố Thượng tướng Trần Văn Trà nói về Đồng Khởi Bến Tre: “… Cuộc Đồng Khởi 1959 – 1960 ở Nam

- Nhà sử học – cốGiáo sư Trần Văn Giàu viết: “… Kỳ công của Bến Tre mà lịch sử hiện nay và trăm

Giờ đây, lật lại những trang sử vàng của quê hương, ta càng khẳng định những kỳ tích của Bến Tre tr
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Tiếp bước truyền thống anh dũng, đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy lớp lớp các thế hệ cha, anh chúng

(Tham khảo tài liệu“Huyền thoại quê hương Đồng Khởi” – NXB QĐND 2008)
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