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“CUOÄC CHIEÁN AÂM THANH” BEÂN CAÀU HIEÀN LÖÔNG LÒCH SÖÛ
Nhân kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 

(30/4/1975 - 30/4/2020) 

Phan Tuấn Dũng*

Sau năm 1954, tình hình quốc tế đã có những thay đổi mạnh mẽ, sự lớn mạnh của Liên 
Xô, Trung Quốc, của hệ thống Xã hội chủ nghĩa và sự trưởng thành của phong trào giải 
phóng dân tộc trên thế giới đã tạo nên một sức mạnh mới về thế và lực cho cách mạng Việt 
Nam. Ở Việt Nam, sau thất bại của thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ  ngày 7/5/1954, Hiệp 
định Genève về Đông Dương được ký kết ngày 20/7/1954 đã chia cắt Việt Nam dọc theo 
đường giới tuyến vĩ tuyến 17, cầu Hiền Lương trên  sông Bến Hải, tỉnh Quảng Trị và vùng 
đệm phi quân sự rộng 5 cây số mỗi bên, bên bờ sông Bến Hải trở thành giới tuyến quân sự 
tạm thời chia cắt hai miền Nam - Bắc. 

* Ths. Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp,  Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Cầu Hiền Lương (phía bờ Bắc) sau ngày hòa bình lập lại năm 1954 
(ảnh tư liệu Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)
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Ngay sau khi Hiệp định Genève được ký kết, ngày 24/7/1954, Bộ trưởng ngoại giao 
Mỹ John Foster Dulles đã tuyên bố: “Điều quan trọng nhất, không phải khóc than cho quá 
khứ mà phải nắm bắt lấy cơ hội tương lai nhằm ngăn cản không để mất miền Bắc Việt Nam, 
để cuối cùng dẫn đến chỗ chủ nghĩa Cộng sản có ưu thế trên toàn cõi Đông Nam Á và Tây 
Nam Thái Bình Dương”. 

Ngày 7 tháng 7 năm 1954 được sự hậu thuẫn của Mỹ, Ngô Đình Diệm đã lên làm Thủ 
tướng kiêm Tổng trưởng nội vụ và quốc phòng của chính quyền Bảo Đại ở miền Nam. Mỹ 
quyết định viện trợ trực tiếp cho chính quyền Ngô Đình Diệm thông qua các phái đoàn huấn 
luyện và phái đoàn viện trợ Quân sự Mỹ (MAAG), chính quyền Ngô Đình Diệm ra sức phá 
hoại việc thực hiện Hiệp định Genève. Sau khi tổ chức “trưng cầu dân ý” phế truất Bảo Đại, 
ngày 4 tháng 3 năm 1956, chính quyền Ngô Đình Diệm tổ chức bầu cử “quốc hội” riêng rẽ 
ở miền Nam. Ngày 26 tháng 10 năm 1956 công bố “Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa”, công 
khai vi phạm những qui định của Hiệp định Genève. Bên cạnh những thủ đoạn dụ dỗ, lừa 
bịp mỵ dân, chính quyền Ngô Đình Diệm tiến hành “tố cộng, diệt cộng” thẳng tay đàn áp, 
khủng bố, tiêu diệt các lực lượng cách mạng và nhân dân miền Nam với mưu đồ chia cắt 
đất nước. 

Tháng 9 năm 1954, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp ra quyết nghị 
về “Tình hình mới, nhiệm vụ mới và chính sách mới của Đảng” trong đó chỉ rõ cuộc đấu 
tranh của nhân dân ta bước vào một thời kỳ mới, có những đặc điểm mới. Song “nhiệm vụ 
đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta chưa phải đã hoàn thành… Cuộc đấu tranh 
đó đang còn tiếp tục những phương thức đấu tranh cần phải thay đổi. Chúng ta cần hoàn 
thành sự nghiệp giải phóng dân tộc trong tình hình đấu tranh mới”. Vì vậy, trong một thời 
gian nhất định, nhiệm vụ chung của Đảng ta là đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh 
thực hiện hiệp định Genève để củng cố hòa bình xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, giữ 
vững và đẩy mạnh cuộc đấu tranh chính trị của nhân dân miền Nam nhằm củng cố hòa 
bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập dân chủ trong toàn quốc. Ở miền Nam: 
“nhiệm vụ của Đảng… là lãnh đạo nhân dân miền Nam đấu tranh thực hiện Hiệp định 
Genève, củng cố hòa bình, thực hiện tự do dân chủ, cải thiện dân sinh, thực hiện thống 
nhất. Đồng thời … đấu tranh chống những hành động khủng bố, đàn áp, phá cơ sở của ta”. 
Phương thức đấu tranh của ta lúc này là khéo công tác, khéo che giấu lực lượng và tranh 
thủ hoạt động hợp pháp và nửa hợp pháp. Nghị quyết của Bộ Chính trị có tác dụng chỉ đạo 
kịp thời cuộc đấu tranh của nhân dân ta trên cả hai miền đất nước.

Từ thực tiễn của tình hình đấu tranh tranh chính trị mạnh mẽ khắp nông thôn và 
thành thị của các tầng lớp nhân dân trên toàn miền Nam, tháng 6 năm 1956, Bộ Chính 
trị đã ra nghị quyết “Về tình hình nhiệm vụ công tác miền Nam”, chỉ rõ: “Hình thức đấu 
tranh của ta trong toàn quốc hiện nay là đấu tranh chính trị, không phải đấu tranh vũ trang. 
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Nói như thế không có nghĩa là tuyệt đối không dùng vũ trang tự vệ trong những hoàn 
cảnh nhất định hoặc không tận dụng những lực lượng vũ trang của các giáo phái chống 
Diệm. Chúng ta chủ trương duy trì và phát triển các lực lượng vũ trang đó đến một mức 
độ nhất định…”.

Cùng với các cuộc đấu tranh chính trị của đồng bào miền Nam, Đảng ta chủ trương đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền nhằm cổ vũ, động viên nhân dân miền Nam đấu tranh thống nhất 
đất nước. Hệ thống loa phóng thanh với công suất lớn của ta bên bờ sông Bến Hải bờ Bắc 
cầu Hiền Lương, thôn Hiền Lương, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị được 
xây dựng. Hệ thống loa phát thanh được chia thành 5 cụm suốt chiều dài 1.500 mét, mỗi 
cụm có 24 loa loại 25W chĩa về bờ Nam. Hàng ngày phát đi các chương trình của Đài Tiếng 

nói Việt Nam, Đài Truyền 
thanh Vĩnh Linh về các 
chủ trương, chính sách 
của Đảng, tính ưu việt và 
sự lớn mạnh của miền Bắc 
Xã hội chủ nghĩa. Bên 
cạnh các thông tin chính 
trị còn có những chương 
trình của đội truyền thanh 
lưu động, chương trình 
văn hóa, văn nghệ như: 
ca nhạc, ngâm thơ, kể vè, 
kịch, dân ca… do các nghệ 
sĩ miền Bắc thể hiện. Có 
những chương trình thời 
lượng phát thanh kéo dài 
từ 14 đến 15 tiếng đồng hồ 
và có khi phát cả vào ban 
đêm. Để đối phó với hệ 
thống loa phóng thanh của 
ta bên bờ Bắc, ở bờ Nam 
chính quyền Sài Gòn cũng 
gắn những cụm loa có 
công suất lớn do Tây Đức, 
Úc cung cấp phát inh ỏi 
lấn át cả loa phía ta. Đáp 
lại, ta lắp thêm 8 loa công Dàn loa phóng thanh bên bờ Bắc cầu Hiền Lương, năm 1961 

(ảnh tư liệu Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)
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suất gấp đôi 50W và một loa công suất 250W của Liên Xô sản xuất nên khi hệ thống loa bờ 
Bắc vang lên đã át hẳn tiếng loa bên bờ Nam. Đầu năm 1960, phía bờ Nam đã lắp một dàn 
loa hiện đại do Mỹ sản xuất có công suất cực lớn, âm thanh có thể vang xa đến cả chục km. 
Phía ta ở bờ Bắc cũng xuất hiện một chiếc loa có kích thước lớn đường kính 1,7 mét công 
suất 500W, sau đó bổ sung thêm 20 loa 50W, 4 loa công suất 250W để đối lại. Các cụm loa 
được đặt trên trụ bê tông cốt thép kiên cố, riêng chiếc loa 500W đặt trên xe lưu động, khi 
thuận gió âm thanh có thể truyền xa hơn 10km. Để cung cấp điện cho hệ thống loa có công 
suất lớn này, ta đã dựng một đường dây cao thế 6KVA dài gần 10 km kéo từ Vĩnh Sơn về 
đến Tùng Luật và một trạm tăng âm cho hệ thống loa đặt cách cầu Hiền Lương 2,5km về 
phía bắc. “Cuộc chiến âm thanh” bên bờ sông Bến Hải hai bờ Nam - Bắc cứ thế tiếp diễn 
cho đến năm 1965, khi máy bay Mỹ ném bom phá hoại miền Bắc, hệ thống loa phóng thanh 
của cả hai bờ đã hoàn toàn ngừng hoạt động.

Năm 1967, cầu Hiền Lương bị bom Mỹ đánh sập. Cột cờ, Nhà Liên hợp, Đồn công an 
giới tuyến, dàn loa phóng thanh cũng bị máy bay Mỹ đánh phá và hư hỏng nặng. Gần 10 
năm sau ngày giải phóng, nhiều di tích, hiện vật, nhân chứng lịch sử không còn nữa, cụm 
di tích lịch sử Đôi bờ Hiền Lương tồn tại dưới dạng phế tích. Đến năm 1986, được sự quan 
tâm của các cơ quan chức năng, việc làm hồ sơ cho hệ thống di tích lịch sử đôi bờ Hiền 
Lương mới chính thức được tỉnh Bình Trị Thiên (cũ) bắt đầu và đã được Nhà nước xếp hạng 
Di tích cấp Quốc gia. Đến năm 2008, tỉnh Quảng Trị đã cho phục dựng lại cầu Hiền Lương 
theo bản thiết kế do Pháp xây dựng năm 1952. Đồng thời tôn tạo, phục hồi các di tích lịch 
sử Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải như: Sông Bến Hải và bến đò trên sông Bến Hải, Cột cờ bờ 
Bắc, Nhà Liên hợp, Đồn công an giới tuyến, Dàn loa phóng thanh, Nhà trưng bày “Vĩ tuyến 
17 và khát vọng thống nhất”, Cụm tượng đài “Khát vọng thống nhất” ở bờ Nam. Nhà trưng 
bày “Vĩ tuyến 17 và khát vọng thống nhất” hiện đang lưu giữ và trưng bày chiếc loa phóng 
thanh công suất lớn 500W của ta bên bờ Bắc như một trong những chứng tích lịch sử quan 
trọng trong “cuộc chiến âm thanh” ngày ấy bên cầu Hiền lương, sông Bến Hải - lịch sử. 
Năm 2013, cụm di tích lịch sử Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải được xếp hạng Di tích Quốc 
gia đặc biệt nhằm tạo điều kiện cho việc bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử cách mạng của 
cụm di tích Quốc gia Đặc biệt này trong việc giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho 
nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Cụm di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải trong đó có những 
chiếc loa phóng thanh lịch sử qua năm tháng vẫn sống mãi với thời gian. Đây là những 
chứng tích lịch sử sống động mang trên mình nỗi đau chia cắt đất nước hơn 20 năm, nơi đã 
chứng kiến bao cảnh tang tóc đau thương nhưng vô cùng anh dũng, kiên trung và tự hào của 
nhân dân ta vì sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước - là biểu tượng cho khát vọng hòa 
bình, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam.
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THE “SOUND WAR” BY THE HIEN LUONG HISTORICAL BRIGDE

Phan Tuan Dung

Along with the political struggles of the people in South Vietnam, the high-
power loudspeaker system of the Communists on the northern bank of the Hien 
Luong river was built with the purpose of propagating the Party’s policies, the 
superiority and the growth of North Vietnam. On the southern bank, the Saigon 
government also installed loudspeaker clusters with high power to counter. This 
propaganda war lasted until 1965 when American bombers destroyed the North, 
the loudspeaker systems on both sides were badly damaged and completely 
shut down.

The 17th parallel museum is currently keeping and displaying a 500W high 
power loudspeaker of North Vietnam side, as one of the important pieces of 
evidence in the sound battle by Hien Luong Bridge at that time. The Hien Luong - 
Ben Hai historical relic complex was classified as a special national monument in 
2013.


