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Lịch sử Việt Nam đã cho Thế giới biết đến sự thảm bại của đoàn quân bách chiến Mông
Cổ khi xua quân xâm lăng Việt Nam vào năm 1283. Với trận chiến oai hùng trên dòng
sông Bạch Đằng do Thượng Quốc Công, Bình Bắc Đại Nguyên Soái Hưng Đạo Đại
Vương Trần Quốc Tuấn chỉ huy. Với chiến công hiển hách trên dòng lịch sử của dân tộc
Việt Nam. Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa tôn vinh làm Thánh Tổ của quân chủng. Cũng
trong trận chiến này, bên cạnh Hưng Đạo Đại Vương có hai vị Bộ Tướng tên là Yết Kiêu
và Dã Tượng đã góp phần không nhỏ trong trận chiến thắng này.
Tương truyền, khi quân Mông Cổ đem thủy quân đến cửa sông Bạch Đằng thì dừng lại
tập trung và chờ các chiến thuyền khác đến đầy đủ rồi mới tổng tấn công. Lợi dụng
những đêm tối trời, hai vị Bộ Tướng Yết Kiêu và Dã Tượng đem toán quân sĩ giỏi về
thủy tính (bơi lội) miệng ngậm ống trúc để thở, lặn đến đoàn chiến thuyền Mông Cổ,
dùng thủy phủ (búa dùng dưới nước) đục thuyền, làm thuyền bị lũng đáy chìm xuống
nước, quân Tàu bị chết đuối vô số. Quân Mông Cổ đêm đêm hoang mang hoảng sợ.
Chúng nghi ngờ bị đục thuyền nên thả lưới chìm xuống đáy các chiến thuyền và chờ khi
nghe có tiếng đục thuyền thì liền kéo lưới lên. Toán quân sĩ của hai vị Bộ Tướng vì bất
ngờ nên một số bị bắt, trong đó có Tướng Yết Kiêu. Quân Tàu tra hỏi ông có phải là Yết
Kiêu hay không? Ông trả lời ông chỉ là một lính thường của Yết Kiêu mà thôi! Chờ cho
quân canh chểnh mảng canh gác, ông ra hiệu cho thủ hạ cùng nhảy xuống nước lặn về
doanh trại. Đã biết rõ kế hoạch của quân Tàu nên hai ông cho các toán đục thuyền mang
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theo dao bén để cắt lưới, và các chiến thuyền của quân Mông cổ lại tiếp tục bị chìm. Với
chiến thuật này đã làm cho quân Tàu hoảng hốt mất ăn mất ngủ trước khi bi thảm bại
trong trận chiến Bạch Đằng.
Hai ông đã góp công vào chiến sử oai hùng của dân tộc Việt Nam. Liên Đoàn Người
Nhái HQVNCH hãnh diện tôn vinh hai vị Bộ Tướng YẾT KIÊU và DÃ TƯỢNG làm
Thánh Tổ của Đơn vị. Với tinh thần trách nhiệm, danh dự phục vụ cho Tổ Quốc. Liên
Đoàn Người Nhái quyết tâm noi gương tiền nhân, hy sinh đời mình khi đất nước lâm
nguy, không màng danh lợi vì NGƯỜI NHÁI chấp nhận đồng nghĩa với VÔ DANH.
Cũng như ngày xưa đoàn quân của hai Bộ Tướng đã xả thân đền nợ nước mà không
màng đến lịch sử hay người đời sau có nhớ đến họ hay không.
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